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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

У Товаристві мисливців та рибалок 

зайнялися розведенням фазанів, 

гусей, качок і 

виробництвом 

корму для птахів

У Кракові відбулося перше 

судове засідання у справі 

підпалу угорського центру в 

Ужгороді

стор. 5» стор. 3»

Автор нового історично-документального фільму — про знахідку у 

Суботові, співпрацю з прямим нащадком останнього українського 

гетьмана Грегором Розумовським та раніше невідомий зміст листа 

Богдану Хмельницькому від турецького султана

стор. 12»

Акім Галімов: Козацький образ періоду 
Мазепи чи Виговського воліли стерти з історії

Сеню, дичина!Скомпрометувати 
«українських бандерівців» 

стор. 15»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,023 грн 

1 € = 32,134 грн

1 рос. руб. = 0,417 грн

Мить, що 
запам’ятається 
на все життя

Три перші 
ракетки 
України вдало 
стартували 
на Відкритій 
першості 
Австралії

Свій дебютний дорослий «Аустреліен оупен» Даяна Ястремська розпочала з перемоги над іменитою господаркою кортів Самантою Стосур.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙



СЕРЕДА, 16 СІЧНЯ 20192 ІнФорУМ
«Сучасні технології дають змогу не просто вилучати шкідливий газ метан, 
а й переробляти його на електроенергію, що ми безпосередньо й робимо 
на цьому об’єкті». 

Сергій Дяковський
директор підприємства з виробництва «земної» енергії

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Доцент кафедри програму-
вання університету імені Іва-
на Франка Святослав Литинсь-
кий виграв справу в Харківсь-
кої міськради, яка відмовилася 
скасувати в місті регіональний 
статус російської мови. Позов 
активіста розглядав Львівсь-
кий окружний адміністратив-
ний суд, оскільки Харківсь-
ка обласна прокуратура не від-
реагувала на його клопотан-
ня. «Суд  визнав протиправною 
бездіяльність міської ради щодо 
незалежного розгляду моєї за-
яви, — повідомив позивач, — та 
зобов’язав міську раду повторно 
розглянути звернення з ураху-
ванням висновків суду». 
 Саме засідання тривало дві 
години. Інтереси відповідача в 
режимі відеоконференції пред-
ставляла голова юридичного 
департаменту міськради Окса-
на Гуслєва. Її доводи ґрунтува-
лися в основному на тому, що 
суд  іншого регіону не має фун-
кції скасування таких рішень. 
Протиправним харків’яни на-
звали також сам позов, оскіль-
ки він був поданий громадяни-
ном, який не є членом харківсь-
кої територіальної громади.
  Утiм  юрист Олександр Зо-

лотухін, який надавав пану 
Литинському процесуаль-
ну допомогу, не погодився з 
таким твердженням. «Хар-
ківська міськрада виріши-
ла схитрувати і обґрунтувала 
своє рішення тим, що є Хар-
тія про регіональні мови, — 
прокоментував ситуацію він. 
— Однак міськрада не враху-
вала той момент, що рішен-
ня приймали для реалізації 
Закону «Про основи держав-
ної мовної політики», що на 
сьогодні вже скасований. До 
того ж Хартія не встановлює 
процедури впровадження ре-
гіональної мови. Відповідно, 
міськрада не має обґрунту-
вання для того, аби залиши-
ти регіональну мову в статусі 
офіційної».   
 Харківські депутати мають 
30 днів, аби оскаржити рішен-
ня львівського суду. Цікаво, 
що їхні колеги з обласної ради 
вже встигли відмовитися від 
такого статусу. «Особливо ра-
дує той факт, що рішення про 
відмову було консолідованим, 
— повідомив депутат Дмитро 
Булах. — За нього проголосу-
вало 3/4 усіх депутатів і навіть 
більшість фракцій «Опозицій-
ного блоку» та «Відроджен-
ня». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні війська 
14 січня 12 разів порушили ре-
жим припинення вогню. У смузі 
дій оперативно-тактичного уг-
руповання «Схід» противник об-
стріляв позиції наших військ із 
великокаліберних кулеметів, зі 
стрілецької зброї ворог бив по 
позиціях українських військо-
вих у районі населеного пункту 
Новомихайлівка, з гранатометів 
— поблизу селища Павлопіль, iз 
гранатометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї — 
поблизу населеного пункту Ста-
рогнатівка, з великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї — в 
районі селища Чермалик, iз ве-
ликокаліберних кулеметів — у 
районі населеного пункту Тарам-
чук, iз гранатометів i стрілецької 
зброї — в районі населеного пун-
кту Піски, з гранатометів i ве-
ликокаліберних кулеметів — у 
районі селища Водяне.
 У смузі дій оперативно-так-
тичного угруповання «Північ» 
російсько-окупаційні війська 
вели вогонь по наших захисни-
ках із гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї в районі насе-
леного пункту Гладосове, двічі з 
гранатометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї — в 
районі населеного пункту Ново-

тошківське, з гранатометів — у 
районі населеного пункту Крим-
ське, з гранатометів i стрілецької 
зброї — поблизу селища Трьохіз-
бенка.
 Унаслідок підступних воро-
жих обстрілів упродовж мину-
лої доби один український вій-
ськовослужбовець загинув i двоє 
отримали поранення. Підрозді-
ли Об’єднаних сил у відповідь на 
провокації противника застосо-
вували чергові вогневі засоби. За 
даними розвідки, в понеділок чо-
тири окупанти загинуло та троє 
отримали поранення. 
 Станом на 7-му годину ранку 
15 січня у смузі дій оперативно-
тактичного угруповання «Схід» 
ворог відкривав вогонь із грана-
тометів у районі селища Славне, 
а в смузі дій оперативно-тактич-
ного угруповання «Північ» стрi-
ляв з автоматичних гранатометів 
поблизу селища Новоолексан-
дрівка. У вівторок жоден війсь-
ковослужбовець Об’єднаних сил 
не зазнав поранень. Українсь-
кі військові продовжують кон-
тролювати противника на лінії 
зіткнення, дотримуючись при 
цьому умов повного припинення 
вогню.
 Додамо, що командувач ООС 
Сергій Наєв цими днями заявив, 
що єдиний шлях змусити росій-
ських окупантів припинити во-
гонь на Донбасі — це міжнародне 

засудження російської агресії.
 Генерал зазначив, що ук-
раїнська сторона «чітко дотри-
мується Мінських домовленос-
тей і, насамперед, режиму при-
пинення вогню» і «режиму тиші 
під час релігійних свят або на по-
чатку нового навчального року». 
Однак противник використовує 
перемир’я для перегрупуван-
ня військ і нових провокацій, 
це підтверджують і міжнарод-
ні спостерігачі. «Є тільки один 
шлях змусити російські окупа-
ційні війська дотримуватися ре-
жиму припинення вогню: нам 
потрібна чітка позиція міжна-
родної спільноти щодо засуджен-
ня агресивних дій Росії», — під-
креслив Наєв. Він також відзна-
чив важливість публічності та ін-
формування міжнародних ЗМІ 
про порушення режиму припи-
нення вогню з боку бойовиків. 
Необхідні також, на його думку, 
й жорсткі санкції проти держа-
ви-агресора.
 Сергій Наєв акцентував на 
тому, що керівництво псевдо-
республік на Донбасі залежить 
винятково від Кремля, і «тіль-
ки Москва здатна зупинити кон-
флікт». Українська армія «має 
право реагувати на ворожі про-
вокації», виявляти активність, 
«коли на карту поставлено жит-
тя і здоров’я військовослужбов-
ців або цивільних осіб». ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 У понеділок, 14 січня, від-
булося офіційне відкриття «зе-
леної» електростанції, яка ви-
робляє електроенергію з біога-
зу на міському полігоні твердих 
побутових відходів, що на тери-
торії Ковалівської сільської ради 
Полтавського району. Реалізу-
вало цей інвестиційний проект 
ТОВ «Кліар енерджі» — лідер 
на українському ринку «зеле-
ної» енергетики — за підтримки 
та сприяння полтавської місь-
кої влади. Розмір інвестицій ста-
новить 35 мільйонів гривень — 
це кошти акціонерів товарист-
ва, а також залучені в межах про-
грам кредитування Акціонерного 
банку. Повернути їх планують у 
п’ятирічний термін. Згаданий 
проект — уже другий у Полтавсь-
кому регіоні, дещо раніше подіб-
на електростанція з’явилася в 
Кременчуці.
 На будівництво електрогене-
раторної установки з системою 
збору та утилізації біогазу (за до-
помогою високотехнологічного 
австрійського обладнання) на Ма-
кухівському сміттєзвалищі зна-
добилося три місяці, запустили її 
в грудні минулого року, і вже з 1 
січня продають електроенергію за 
«зеленим» тарифом ДП «Енерго-
ринок». Потужність установки — 
600 кВт за годину. Таким чином, 
за рік на цьому об’єкті планують 
виробити 5 мільйонів кВт-годин 
електроенергії.
 «Питання винятково в за-
міщенні дорогого природного газу 
на біогаз, — пояснив журналіс-
там директор ТОВ «Кліар енерд-
жі-Кременчук» Сергій Дяковсь-

кий. — Як відомо, звалищний газ 
містить у великій кількості шкід-
ливий метан. Тож, згідно з чин-
ним законодавством і відповідно 
до ліцензійних умов, на поліго-
нах твердих побутових відходів 
повинні здійснювати дегазацію. 
Але ж сучасні технології дають 
змогу не просто вилучати шкід-
ливий газ метан, а й переробля-
ти його на електроенергію, що ми 
безпосередньо й робимо на цьому 
об’єкті».
 Загалом усе відбувається в 
такій послідовності: спочатку 
за допомогою висококваліфіко-
ваних іноземних спеціалістів на 

полігоні твердих побутових від-
ходів проводять дослідження, а 
вже на їхній підставі — роботи з 
буріння свердловин. Сьогодні на 
Макухівському сміттєзвалищі — 
44 свердловини, глибина буріння 
— 12 метрів. За допомогою газо-
транспортної системи вилучений 
звалищний газ надходить безпо-
середньо до устаткування й пе-
реробляється на електроенер-
гію. За підрахунками, якщо ус-
тановка працюватиме за плано-
вою потужністю, за рік дармовий 
біогаз зможе замістити близько 2 
мільйонів кубічних метрів при-
родного газу, внаслідок чого еко-

номія бюджетних коштів сягне 
20 мільйонів гривень. 
 Заступники міського голови 
Полтави Андрій Лямін та Олек-
сій Чепурко під час церемонії від-
криття газоелектрогенераторної 
установки зазначили, що будів-
ництво «зеленої» електростанції 
на полігоні побутових відходів 
— це інвестиції не лише в енер-
гетичну незалежність регіону, 
а й у чисте довкілля та здоров’я 
місцевих жителів. А голова Ко-
валівської сільської ради Олек-
сандр Бублик наголосив, що ко-
валівська громада зазнає най-
більше прикрощів від сусідства зі 
сміттєзвалищем, особливо потер-
пають жителі сіл Макухівка та 
Андрушки. Бо мало того, що газ 
метан завдає шкоди навколиш-
ньому середовищу й здоров’ю 
людей, так він ще й провокує ви-
никнення пожеж — чи не що-
місяця ДСНСники борються з 
ними. Дегазація полігону твер-
дих відходів, на думку Олексан-
дра Бублика, — вдалий крок на 

шляху до покращення екологіч-
ної ситуації в регіоні. 
 «Наступний крок, який має-
мо зробити вже цього року, — це 
встановлення сортувальної лінії 
для побутових відходів, за мету 
ж ставимо знайти інвестора й по-
будувати сучасний сміттєпере-
робний завод. Таким чином на-
ведемо порядок на нашому сміт-
тєзвалищі», — пообіцяв депутат 
Полтавської міської ради Андрій 
Матковський.
 Представник центрального 
офісу ТОВ «Кліар Енерджі» Анд-
рій Мензюк запевнив, що на полі-
гонах, де вже діють газоелектро-
генераторні установки, пожеж 
фактично не виникає. До речі, 
компанія будує й експлуатує 
електростанції з використанням 
альтернативних джерел енергії: 
біогазу, біомаси, вітру, сонця — 
з 2015 року. За короткий час вве-
ла в дію понад 10 таких об’єктів у 
різних регіонах України, до кін-
ця нинішнього року планує завер-
шити іще 4-5. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Друге життя сміття
На полігоні твердих побутових відходів 
відкрили «зелену» електростанцію

■

ФЕМІДА

Вкоротили «язика» 
Львівський суд зобов’язав Харківську 
міськраду відмінити рішення про надання 
російській мові статусу регіональної

■ НА ФРОНТІ

Гуртом і москаля легше бити
Змусити окупантів припинити вогонь на Донбасі зможе 
міжнародне засудження російської агресії

■

Під час церемонії відкриття електрогенераторної установки з системою
 збору та утилізації біогазу.

❙
❙

Ось такий вигляд має «зелена» електростанція.❙



Ірина КИРПА
Херсонська область

 Фахівці найбільшого в 
Україні розплідника дичини, 
розташованого неподалік від 
села Підстепне Олешківсько-
го району, планують до кін-
ця літа 2019 року виростити 
близько трьох тисяч фазанів 
та півтори тисячі качок. 
 Зараз на базі фермерсько-
го господарства не лише ве-
деться будівництво нових 
просторих вольєрів, а й від-
крито сучасний цех із вироб-
ництва корму для птиці у про-
мисловому масштабі. Влас-
не підприємство дозволить у 
два рази здешевити вартість 
«харчів» для фазанів, гусей 
та качок, а також уникну-
ти витрат на доставку зерно-
вих сумішей із вітамінізова-
ними добавками. Пернаті ви-
хованці вже встигли оцінити 
турботу керівництва облас-
ної організації Українського 
товариства мисливців та ри-
балок: довелося навіть збіль-
шити площі інкубаторів із 
рукотворними гніздами, де 
підростає молодняк птиці. 
Пташенята фазанів та качок 
нічим не хворіють, швидко 
набирають вагу, міцніють 
просто на очах!
 — Поголів’я птиці в роз-
пліднику зростає, корму пот-
рібно все більше та більше, 
а тонна його вже коштує від 
п’ятнадцяти тисяч гривень, 
— пояснює нововведення го-
лова обласної організації Ук-
раїнського товариства мис-
ливців та рибалок Леонід Ве-
личко. — Так, нам довелося 
один раз витратити тридцять 
тисяч гривень на придбання 
комплекту виробничого об-
ладнання для випуску зерно-
вої суміші. Зате тепер маємо 
реальну економію, що дозво-

ляє надавати фазанам та кач-
кам щоденний повноцінний 
раціон харчування.
 Цікаво, що вирощуван-
ням фазанів та качок фахів-
ці бази-розплідника в Олеш-
ківському районі займають-
ся не перший рік, а ось розво-
дити диких гусей там стали 
лише навесні минулого року. 
Експеримент пройшов вдало, 
з’ясувалося, що за наявності 
вітамінного корму гуси здат-
ні не лише досягати пристой-
них розмірів, а й давати по-
томство. 
 Відомо, що качкорозплід-

ник «Підстепний» був побу-
дований на Херсонщині ще у 
70-х роках минулого століт-
тя. Після розвалу СРСР його 
потужності вдалося зберегти, 
але з 2008 року він повністю 
перейшов на утримання об-
ласної організації УТМР. Те-
риторія розплідника стано-
вить 1,4 га та розташована 
між Фроловим, Підстепним 
та Казначейським лимана-
ми Дніпра. Потенційно, на 
думку фахівців, на його базі 
можна вирощувати не лише 
фазанів, гусей та качок, а й 
індиків, цесарок, декоратив-

них курей і навіть павичів.
Досить часто розплідник ди-
чини «Підстепний» відвіду-
ють з екскурсіями цілі деле-
гації школярів з усієї області. 
Ще одна стаття доходів — ви-
дача ліцензій на полювання 
за фазанам, яких раніше ви-
пустили у дику природу.
 За словами нинішнього 
керівництва УТМР, завдяки 
вдалому менеджменту, за ос-
танні десять років вдалося 
домогтися повної самоокуп-
ності проекту, грошей з бюд-
жету Херсонської області на 
ці цілі не виділяють. ■
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Ростуть птахи, мов на дріжджах.❙

Є ПРОБЛЕМА

Хреста на них 
немає
В Україні не вистачає 
близько 550 цвинтарів
Катерина БАЧИНСЬКА

 Історія дефіциту місць на кладовищах 
в Україні триває вже давно. Проте у 2019 
році ситуація може стати катастрофічною. 
За інформацією Управління благоустрою 
територій та комунального обслуговуван-
ня Міністерства регіонального розвитку 
України, у цьому році необхідно організу-
вати понад 550 нових місць для поховань. 
Проте, окрім побудови нових цвинтарів, чи-
новники розглядають ще один варіант. Ка-
бмін, у свою чергу, пропонує нововведення 
— біопоховання після кремації, як це роб-
лять у західних країнах. Неодноразово це 
питання порушували і парламентарії, про-
те всі спроби розвантажити кладовища за-
знавали фіаско.
 У законопроекті стосовно біопохован-
ня після кремації прописані правила цього 
процесу, проте поки він так і лишається не-
реалізованим. «Біопоховання — це вид по-
ховання померлої людини, який передбачає 
використання матеріалів, здатних розкла-
датися протягом п’яти років. Таке рішення 
допоможе розвантажити кладовища, які за-
раз переповнені, і знизити вартість ритуаль-
них послуг», — йдеться у пояснювальній 
записці до законопроекту. Одним із видів 
біопоховання може бути вміщення праху в 
біоурну разом із насінням рослин. У зако-
нопроекті зазначалося, що для біопоховань 
виділять окремі ділянки кладовищ, а також 
парків, скверів та інших зелених зон. Про-
те у документі уточнюється, що поховання 
на відкритих територіях та в скверах буде 
можливим лише після відповідного дозво-
лу місцевої влади. Але, на відміну від тра-
диційних кладовищ, в таких місцях буде 
заборонено ставити огорожі, пам’ятники 
і навіть надгробні плити. Планується, що 
дозволять лише установку інформаційних 
табличок. У законопроекті також пропи-
сана заборона правоохоронцям, медикам і 
всім тим, хто реєструє смерть, розголошува-
ти контактні дані родичів померлого пред-
ставникам бюро ритуальних послуг. Остан-
німи роками багато родичів померлих скар-
жились, що відразу після смерті близької 
людини їм дзвонять співробітники ритуаль-
них бюро, нав’язуючи свої послуги.
 Проте, на думку релігієзнавця, запро-
вадити біокремацію в Україні буде дуже 
складно. «Тут варто зазначити, що Украї-
на — православна країна, і як би ми не праг-
нули до Європи, у цих питаннях ми дуже 
далекі від західного світу. Це різні релігій-
ні традиції, а в нас сильний інститут церк-
ви. Тому значний відсоток віруючих людей 
виступатимуть проти таких нововведень», 
— коментує «УМ» релігієзнавець Тарас Ох-
рименко. На сьогодні в Україні існує понад 
33 тисячі місць для поховань, з яких благо-
устроєно лише 26 тисяч. Із загальної кіль-
кості в містах та селищах розташовано 3 ти-
сячі діючих та тисяча закритих кладовищ. 
У сільській місцевості розташовано 26 ти-
сяч діючих та 3 тисячі закритих місць по-
ховань. З них благоустроєно всього 22 ти-
сячі. Найбільший цвинтарний «дефіцит» — 
у населених пунктах Закарпатської області 
(там необхідно 62 місця), Харківської об-
ласті — 49 місць, Львівської — 46 та Дніп-
ропетровської — 30 місць для поховань.
 Нагадаємо, що, відповідно до  ЗУ «Про 
поховання та похоронну справу», функ-
ції із забезпечення планування та впоряд-
кування території місць поховання покла-
дені на виконавчі органи сільських, селищ-
них, міських рад. Також передбачено, що 
на органи місцевого самоврядування пок-
ладається функція утримання кладовищ, а 
також інших місць поховання. Наразі, щоб 
вирішити проблему, Мінрегіоном розробле-
но проект «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удоскона-
лення сфери поховання», який має допо-
могти вирішити проблему поховань в Ук-
раїні. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Коли приходить зима, скульптор-
аматор Віктор Голуб із черкаського села 
Шевченкове Звенигородського району 
радує односельців сніговими скульпту-
рами. Біля свого двору, по вулиці Гула-
ка-Артемовського, він «прописує» но-
вих мешканців — різноманітні снігові 
скульптури. І так уже 40 років поспіль. 
 Цього року Свині під його тином 
«живуть» дві рожевощокі хрюші та два 
сніговики-богатирі. Тож і жителі Шев-
ченкового, і подорожуючі не можуть 
пройти чи проїхати повз таке диво, аби 
не зупинитися і не зробити  фото. 
 «Наш будинок стоїть на централь-
ній вулиці села, і мені приємно, коли 
біля цих скульптур зупиняються 
люди. Часто гукають i розпитують про 
таке моє хобі», — розповідає «Україні 
молодій» Віктор Голуб. Він пригадує, 
як почав створювати снігові скульпту-
ри ще в далекому 1975  році. Спочатку 
виліплював їх для своїх доньок — На-
талі та Оксани, пізніше для онуків — 
Артема та Каріни.
 Зазвичай, каже митець-аматор, за 
зиму, якщо погода дозволяє, він фор-
мує від однієї до п’яти снігових істот. І 
обов’язково виставляє їх за своїм дво-
ром, аби всі могли помилуватися. Ко-
лись, ділиться спогадами, створив 
скульптуру Іллі Муромця. Вийшов той 
справжнім богатирем, iз бородою, діти 
навіть з’їжджали на санчатах із неї. Та-
кож серед його робіт, уточнює, не лише 
казкові герої, а й реальні люди. 
 «У моїй сніговій колекції свого часу 
була навіть скульптура солістки коло-
ритного жіночого гурту «Лісапетний 
батальйон»  Наталі Фаліон. А скільки 
козаків «жили» біля нашого двору — 
й не перерахувати за минулі роки», — 
веде далі Віктор Якович.
 І це при тому, що в нього немає спе-
ціальної освіти. Він самоучка, хоча двічі 

вступав на скульпторські факультети, 
але не пройшов. Потім, правда, почав 
навчатися на робфаці художнього інс-
титуту та забрав документи, бо не «піш-
ла на душу математика». 
 «Можна вивчитися та нічого й не 
робити», — говорить тепер Віктор Го-
луб i додає: таке захоплення не зупиня-
ють навіть вандали, які, буває, пошкод-
жують його творіння. «Цієї зими, тіль-
ки буде відлига, ще ліпитиму. Головне, 
щоб муза прийшла, а снігу вже заготови-
мо», — ділиться творчими планами Вік-

тор Якович.
 Окрім снігових скульптур, він також 
займається лозоплетінням, уміє класти 
печі та каміни, ліпить із бетону, вирізає 
по дереву, виточує підсвічники, робить 
чеканки, шкатулки із соломи, плете 
брилі. Загалом сам опанував до 25 видів 
народних ремесел. І в цьому його завж-
ди підтримує дружина Олександра Фе-
дорівна.
 «У такій творчості у родині завжди 
повинно бути порозуміння», — усмі-
хається Віктор Якович Голуб. ■

ЗАХОПЛЕННЯ

Від «сусідів» холодом віє
Біля свого двору житель села «поселив» велетенські 
снігові скульптури

■

Ті самі сніговики.
Фото Сергія РАДЧЕНКА.

❙
❙

ПЕРНАТІ

Сеню, дичина! 
У Товаристві мисливців та рибалок зайнялися розведенням 
фазанів, гусей, качок і виробництвом корму для птахів

■
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Утриманець
  Перший висновок, який на-
прошується, навіть без глибин-
ного аналізу декларації полков-
ника за 2017 рік, облікованої 
вже як кандидата у президенти: 
Гриценко — утриманець. Все 
майно, а це 4 квартири у сто-
лиці (дві з яких були придбані 
у 2014-му та 2013 роках), буди-
нок (357,4 кв. м) та дві земель-
ні ділянки (2360 кв. м і 5829 
кв. м) під Києвом (Обухівсь-
кий район), автомобіль Toyota 
RAV4 2016 року випуску і низ-
ка юридичних осіб у частковій 
або повній власності, належать 
дружині Гриценка — Юлії Мос-
товій. Вона більш ніж удвічі ба-
гатша за чоловіка із сумарним 
річним доходом на рівні майже 
375 тис. грн.
 Полковнику ж належать 
лише автомобіль Volvo XC90 
2013 року випуску та гідро-
цикл Yamaha VX700 2006 року 
випуску.
 На рахунках у кандидата 
трохи більше 130 тис. доларів 
(у гривні кошти на банківських 
рахунках не зберігає. — Ред.), 
з яких він отримав відсотки об-

сягом майже 180 тис. грн. Живе 
Гриценко на пенсію, сумарний 
річний розмір якої становив 
майже 140 тис. грн., і на мізер-
ну зарплатню у 14,8 тис. грн. на 
рік від НУ «Києво-Могилянсь-
ка академія».

Дебет — кредит
 Якщо ж порахувати сумар-
ний дохід Гриценка з 2003 по 
2017 рік включно, отримає-
мо суму у 2 570 037 грн. Дохід 
Мостової за аналогічний період 
сягнув понад 8 млн. грн. (8 070 
819 грн.). Сумарний дохід ро-
дини, разом із сином Глібом 
Разумковим, за 14 років стано-
вив понад 10 млн. грн. (10 640 
856 грн.).
 І тут починається найці-
кавіше. Якщо сумувати орієн-
товну вартість рухомого та не-
рухомого майна, придбаного 
родиною у період з 2013 року 
по 2017 рік, а це 6 300 000 грн. 
у 2013 році, 4 500 000 грн. у 
2014 році та 11 000 000 грн. у 
2016 році, то отримаємо суму, 
яка удвічі перевищує легальні 
доходи родини Гриценків і ста-
новить 21 800 000 грн.

 Якщо ж додати до отрима-
ної цифри ще й витрати на від-
починок Гриценка за останні 
три роки (а це 368 744 грн. за 
квитки на літак та проживан-
ня у готелях), то виходить, що 
«дебет — кредит» фінансового 
благополуччя кандидата у пре-
зиденти не сходиться аж на 12 
143 200 грн. Можна припусти-
ти, що це, власне, і є той показ-
ник не такої вже і чесності ново-
спеченого висуванця, який ми 
публічно закликаємо перевіри-
ти НАЗК.

Спонсорська допомога 
Пінчука
 Досліджуючи податкову де-
кларацію доньки Анатолія Гри-
ценка — Світлани, натрапили 
ще на цікавіші дані. Виявляєть-
ся, що у 2013 році вона отрима-
ла понад 124 тис. грн. перера-
хувань від Благодійної органі-
зації «Фонд Віктора Пінчука — 
Соціальна ініціатива». У 2014 
році такі благодійні відраху-
вання від організації українсь-
кого олігарха зросли майже уд-
вічі й становили вже близько 
244 тис. грн. У 2015-му — трохи 
більше 113 тис. грн., у 2016-му 
— близько 245 тис. грн., у 2017 
році — понад 355 тис. грн.

 У 2018 році Фонд Пінчука 
продовжив спонсорувати донь-
ку Гриценка, і сума такої «допо-
моги» становила ще майже 330 
тис. грн. Таким чином, припус-
каємо, що за п’ять років прихо-
ване фінансування кандидата у 
президенти з боку одного з най-
багатших олігархів України ви-
лилося у кругленьку суму — по-
над 1,4 млн. грн. І це тоді, коли 
публічна риторика очільника 
«чесних» зводиться до постій-
них обіцянок побороти олігар-
хат у країні та зруйнувати уста-
лену традицію залежності ук-
раїнської влади від капіталів 
можновладців. Погодьтеся, що 
якось не зов сім чесною вигля-
дає поведінка Гриценка щодо 
потенційних виборців.

Припущення замість висновку
 Красномовні цифри стат-
ків та витрат, які розійшли-
ся більш, ніж на 12 млн грн., 
та системна й прихована спон-
сорська підтримка Анатолія 
Гриценка з боку Віктора Пін-
чука, очевидно, ставлять під 
сумнів задекларовану чес-
ність і прозорість висуванця 
у президенти. Та висновки, 
шановні читачі, робити лише 
вам! ■

НОВИНИ ПЛЮС

До Автокефальної церкви 
перейшли близько 70 парафій 
УПЦ МП
 Майже 70 парафій Ук-
раїнської православної церкви 
Московського патріархату пе-
рейшли до єдиної Православної 
церкви України. Про це під час 
погоджувальної ради заявила 
представниця Президента у ВР 
нардеп Ірина Луценко. Луцен-
ко назвала автокефалію «важ-
ливим кроком у звільненні від 
впливу Кремля» і Російської 
православної церкви. «Завдан-
ня України — зберегти між-
конфесійний мир, але передба-
чити для демократичного сус-
пільства прозору модель тако-
го переходу парафій в ті, які 
вони бажають відвідувати», — 
додала нардеп. Також вона за-
явила, що Президент Петро По-
рошенко підтримує законопро-
ект, який забезпечить перехід 
релігійних громад до ПЦУ.

Гриценка допитали в СБУ
 Кандидата в президенти, лі-
дера партії «Громадянська по-
зиція» Анатолія Гриценка до-
питали в СБУ. Про що питали, 
сам Гриценко написав у «Фей-
сбуці». «Допит у СБУ заверше-
но. Слідчого цікавили дії/без-
діяльність у період здачі Кри-
му очільника СБУ (Валентина 
Наливайченка, нині кандида-
та в президенти. — Ред.), який 
(за дивним збігом обставин, чи 
навпаки — щоб уникнути від-
повідальності) зараз подався у 
президенти, — зазначає Гри-
ценко. — Слідчий СБУ отри-
мав від мене вичерпні покази. 
Як і слідчий ГПУ з того ж само-
го питання — три роки тому». 
Ще раніше, перед допитом, 
Гриценко написав: «На 11:00 
іду на допит у СБУ. Свідком у 
справі про державну зраду, кого 
саме — поки не знаю. Після до-
питу повідомлю, в межах доз-
воленого слідством. А в будівлі 
СБУ на Володимирській, 33 ос-
таннього разу я був ще у 2014-
му, коли почалася російська аг-
ресія. Приходив тоді до Нали-
вайченка переконувати, щоб 
він негайно розпочинав АТО і 
захищав Крим. Як того вима-
гає Закон. Не переконав. Крим 
здали».

Міністру оборони часів 
Януковича оголошено підозру 
 Колишньому міністру обо-
рони Дмитрові Саламатіну ого-
лошено підозру про участь у 
складі злочинної організації 
екс-президента Віктора Яну-
ковича. Про це повідомив Гене-
ральний прокурор Юрій Луцен-
ко. Також Саламатіну інкримі-
нується заволодіння чужим 
майном в особливо великих 
розмірах шляхом зловживан-
ня своїм службовим станови-
щем, вчинення державної зра-
ди в інтересах Російської Феде-
рації, підрив обороноздатності, 
державної та економічної без-
пеки України шляхом вчинен-
ня умисних дій, спрямованих 
на витіснення України зі сві-
тових ринків зброї на користь 
РФ. «Тільки умисні дії Сала-
матіна по зриву контракту між 
казенним підприємством «Хар-
ківське конструкторське бюро з 
машинобудування імені Моро-
зова», державним підприємс-
твом «Антонов» та державним 
підприємством «СЗТФ «Про-
грес» та Міноборони Республі-
ки Ірак на постачання, ремонт, 
обслуговування військової тех-
ніки призвело до збитків Украї-
ни на 560 млн. доларів США», 
— наголосив Луценко. ■

■

Головним передвиборчим лозунгом кандидата штаб Гриценка 
обрав «Чесних більше». 
Фото УНН.

❙
❙
❙

КОЛІЗІЇ

«Нечесних більше»,
або Чому статки родини Гриценка не 
сходяться з витратами

■

Сайт (УНН)

У суботу, 12 січня, документи до ЦВК для участі в майбутніх пре-
зидентських виборах подав Анатолій Гриценко, який позиціонує 
себе єдиним висуванцем від демократичних сил України. Це вже 
третя спроба політика потрапити у крісло президента країни, не-
зважаючи на безуспішність попередніх двох, пише УНН.
«Головним передвиборчим лозунгом кандидата штаб Гриценка 
обрав дуже красномовне словосполучення «Чесних більше». 
Власне, тому УНН і вирішив перевірити на чесність самого вису-
ванця, проаналізувавши дані з декларації про доходи його роди-
ни, починаючи з 2003 року», — зазначає видання. Далі наводимо 
матеріал УНН без змін:

Інна СТЕПАНЧУК 

 Учора Верховна Рада зібра-
лася на своє перше в ниніш-
ньому році пленарне засідання. 
Свою роботу народні депутати 
розпочали з блоку соціальних 
законопроектів. Вони розгля-
нули проект №6350 щодо на-
дання відпустки усиновлю-
вачам. Цим документом про-
понується надати одному з 
усиновлювачів право на одно-
разову оплачувану відпустку 
у зв’язку з усиновленням ди-
тини тривалістю 56 календар-
них днів (70 календарних днів 
— при усиновленні двох і біль-
ше дітей). 235 голосами «за» 
законопроект прийнято за ос-
нову. Також було ухвалено за-
конопроект про внесення змін 
до Закону України «Про забез-

печення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків» 
№9102. Документ забезпечить 
безперервніcть терміну дії мо-
раторію на виселення з гурто-
житків і на відчуження гурто-
житків, який мав закінчитися 
1 січня 2022 року. 
  Зазначимо, що перед по-
чатком сесії відбулося засідан-
ня погоджувальної ради. На 
ньому спікер парламенту при-
вітав присутніх з отриманням 
Україною Томосу про автоке-
фалію. Це запустило важливий 
процес — перехід українських 
православних громад із підпо-
рядкування неканонічного ут-

ворення — Російської право-
славної церкви в Україні — до 
Православної церкви України. 
«Наше завдання  як українсь-
кого парламенту — упорядку-
вати цей процес, щоб переходи 

відбувалися винятково мирно, 
в цивілізований спосіб і щоб 
жоден суд не міг поставити під 
сумнів волю громади», — за-
значив Голова ВР. Він додав, 
що зареєстрований Проект За-
кону № 4128 про внесення змін 
до Закону України «Про свобо-
ду совісті та релігійні органі-
зації» (щодо зміни релігійни-
ми громадами підпорядкуван-
ня) був недосконалим, бо не 
враховує усіх процедурних і 
юридичних нюансів. Тому за 
його дорученням розробле-
но новий — доопрацьований 
згідно з рекомендаціями Єв-
ропейського суду з прав люди-
ни. «Я сподіваюся, що Комітет 
з питань культури і духовності 
завершить роботу з реєстра-
ції законопроекту і розгляне 
його на своєму засіданні у се-
реду, щоб вже у четвер ми мог-
ли розглянути його у сесійній 
залі й ухвалити, — додав спі-
кер. — Цього чекає вся Ук-
раїна. Нагадаю, що це питан-
ня далеко не тільки релігійне, 
це питання національної без-
пеки і спокою у тилу держави, 
що воює». ■

ПАРЛАМЕНТ

Питання спокою в тилу 
Андрій Парубій 
закликав 
якнайшвидше 
ухвалити 
законопроект про 
перехід парафій 
до ПЦУ

■

ДО РЕЧІ

 На початку ранкового пленарного засідання слово взяла народний депутат 
Ірина Геращенко, яка виступила з заявою від двох фракцій. Вона повідомила, 
що в вівторок у Москві розпочалися судилища над українськими моряками, 
які визнали себе військовополоненими. Ці суди відбуваються у закритому ре-
жимі. Пані Геращенко закликала Верховну Раду у четвер розглянути пакет за-
конопроектів про захист військовополонених та ввести новий «Азовський» па-
кет санкцій проти РФ. Водночас народний депутат звернулася до влади РФ з 
вимогою звільнити українських моряків.

■

Законопроект про перехід парафій Рада може розглянути вже в четвер.
Фото УНІАН.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 У Кракові 14 січня відбулося пер-
ше судове засідання у справі підпалу 
угорського центру в Ужгороді. Серед пі-
дозрюваних — троє поляків, які були 
затримані невдовзі після інциденту. 
Пiд час суду в Польщі організатор під-
палу назвав ім’я натхненника злочину: 
як зізнався Міхал Прокопович, на вчи-
нення підпалу його намовив німецький 
журналіст Мануель Оксенрайтер, відо-
мий прокремлівськими поглядами. Про 
це повідомляє «Радіо «Свобода».
 «Усі дії були здійснені згідно з чітки-
ми інструкціями Мануеля Оксенрайте-
ра. Моєї ініціативи в цьому не було. Ос-
новною метою було не розпалити міжна-
ціональну ворожнечу, а скомпрометува-
ти «українських бандерівців», — заявив 
на суді Міхал Прокопович. Також підоз-
рюваний заявив, що передавав інструк-
ції іншим паліям за допомогою месен-
джерів.
 Минулого тижня в листуванні з ко-
респондентом «Радіо «Свобода» в росій-
ській соціальній мережі «ВКонтактє» 
Оксенрайтер категорично заперечував 
свою причетність до підпалу Угорсько-
го культурного центру, назвавши цю 
версію «нісенітницею». При цьому серед 
його друзів у соціальній мережі виявив-
ся один із паліїв, Томаш Рафал Шимко-
вяк (його сторінка зараз видалена). Піс-
ля запитання про те, чи знайомий Ок-

сенрайтер із кимось із обвинувачених у 
підпалі громадян Польщі, він закрив до-
ступ до свого профілю для користувачів, 
які не є його друзями.
 Підпал Угорського культурного цен-
тру в Ужгороді був здійснений 4 люто-
го 2018 року. Цей підпал іще більше ус-
кладнив відносини Києва і Будапешта, 
які й без того стали вкрай напруженими 
після ухвалення Україною восени 2017 
року поправок до закону «Про освіту» 
стосовно мови шкільної освіти. (27 лю-
того 2018 року цю ж будівлю підпалили 
вдруге, вже інші нападники.)
 Згідно з матеріалами справи, замов-
ник підпалу — «німецький журналіст», 
ім’я якого досі не називали. Співробіт-
ник Інституту гуманітарних досліджень 
у Відні, дослідник європейських правих 
і їхніх зв’язків із Росією Антон Шехов-
цов уже висловлював упевненість, що 
цим «журналістом» був німець Ману-
ель Оксенрайтер. Він відомий як регу-
лярний «викривач злодіянь» «українсь-
кої фашистської хунти» в ефірах росій-
ських телевізійних «Першого каналу» і 
RT, друг російського політолога, лідера 
так званого «Міжнародного євразійсько-
го руху» й ідеолога «євразійської цивілі-
зації» з центром у Росії Олександра Дугі-
на, «спостерігач від Німеччини» на «ви-
борах», які влаштовували угруповання 
«ДНР» і «ЛНР», які підтримує Росія, і 
частий гість в окупованому Росією ук-
раїнському Криму, куди він їздить, по-

рушуючи законодавство України.
 Підпал, як випливає з матеріалів 
справи, скоїли троє громадян Польщі. 
Двоє з них були членами неофашистсь-
кого руху «Фаланга», а третій, організа-
тор, був також членом ультраправої пар-
тії «Зміна», тісно пов’язаної з близьки-
ми до Кремля ідеологами концепції 
«русского міра».
 Двоє підозрюваних, Міхал Прокопо-
вич і Томаш Рафал Шимковяк, відмо-
влялися визнавати свою провину, але 
третій підозрюваний, Адріан Марґлевсь-
кий, погодився співпрацювати зі слідс-
твом. Завдяки цьому в обвинувально-
му висновку польської прокуратури до-
сить докладно розповідається про те, як 
готувався підпал Угорського культурно-
го центру.
 Прокопович нібито дав двом вико-
навцям по 1 тис. злотих (близько 250 
доларів) для купівлі займистої суміші, 
а також мобільні телефони з новими 
сім-картами і куртки. Перед підпалом 
на будівлі культурного центру треба 
було намалювати свастику і число «88» 
(кодове гасло неонацистів Heil Hitler 
(«Хайль Гітлер») — буква «H» є вось-
мою в латинській абетці). Це мало на-
вести поліцію на причетність до злочи-
ну українських націоналістів. Сам під-
пал треба було зняти на відео для звіту 
Оксенрайтеру, після чого виконавці от-
римали від нього ще по одній тисячі, але 
вже євро. Всього Прокопович мав знай-
ти п’ятьох виконавців, та зміг завербу-
вати лише двох осіб, яких цілеспрямо-
вано шукав серед активістів неонацист-
ської «Фаланги».
 Представники слідства, яке здійс-
нювали Департамент боротьби з органі-
зованою злочинністю і Агентство внут-
рішньої безпеки Польщі (АВБ), впев-
нені, що провокація в Ужгороді мала 
привести до ще більшого погіршення 
українсько-угорських відносин і зігра-
ти на користь Росії — так повідомляв на 
умовах анонімності польському телека-
налові TVP представник АВБ. ■

РЕЙТИНГИ

Львів таки 
кращий за 
Київ
П’ять українських міст 
потрапили у список 
найкомфортніших міст світу
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Експерти міжнародного інтернет-серві-
су Numbeo оприлюднили свій рейтинг най-
комфортніших (і найменш комфортних) 
для життя міст світу станом на початок 
2019 року. 
 «Нумбео» — це гігантська глобальна 
база даних про споживчі ціни, рівень зло-
чинності, якість охорони здоров’я тощо, 
про якість життя у всіх містах світу (чи пе-
реважній більшості з них). Завдяки «Нум-
бео» можна дізнатися, скільки коштує літр 
молока у Нью-Йорку, місячну вартість спо-
живання електричної енергії у Мадрасі, 
вартість пари черевиків в Абу-Дабі чи рі-
вень злочинності в Каракасі. 
 Свій перший річний звіт про якість жит-
тя в містах різних країн світу портал «Нум-
бео» оприлюднив 2012 року. Починаючи з 
2014 року почав видавати по два звіти на 
рік: на початок року і на середину року. 
Дослідженням комфортності життя на по-
чаток цього року охоплені 226 міст світу, 
серед яких — п’ять українських. Це вже 
честь, хоча й усі наші міста розташувались 
у нижній частині списку. 
 Загальна кількість балів (чим більше, 
тим краще) виводиться на підставі восьми 
головних чинників: купівельна спромож-
ність мешканців міста, безпека, охорона 
здоров’я, вартість життя, вартість житла 
по відношенню до доходів, якість місько-
го транспорту, кількість брудних викидів 
і кліматичний фактор. 
 Лідерами цьогорічного рейтингу (міс-
ця з першого по п’яте) стали австралійсь-
ка Канберра (224,3 бала), нідерландський 
Ейндховен, американське Ролі, австралій-
ська Аделаїда та швейцарський Цюрих. 
 Найгіршими за комфортністю життя 
виявились (місця з 222-го по 226-те) філіп-
пінська Маніла, китайський Пекін, бангла-
деська Дакка, нігерійський Лагос та вене-
суельський Каракас. 
 З п’яти українських міст, які увійшли 
до рейтингу, найкомфортнішим для життя 
визнано Львів — 174-те місце (115,36 бала). 
Для порівняння, на сходинку вище Львова 
стоїть чилійське місто Сантьяго, на сходин-
ку нижче — Сан-Хосе з Коста-Ріки. 
 Київ посів 192-гу сходинку зі 104,51 
бала. На сходинку вище від української 
столиці розташувалась російська столи-
ця — Москва, а сходинкою нижче — «чор-
номорська перлина» Одеса. Інші два ук-
раїнські міста — Харків та Дніпро — посі-
ли у рейтингу відповідно 195-те та 201-ше 
місця. 
 Якщо порівняти комфортність життя 
у двох головних українських містах за ок-
ремими критеріями, то Київ випереджає 
Львів за купівельною спроможністю на-
селення, коштами вартості життя, якістю 
міського транспорту. Обидва міста оцінені 
фактично однаково (по 66 балів) за станом 
довкілля. Але Львів кращий за столицю 
за чотирма іншими базовими чинниками: 
вартістю життя, вартістю житла щодо до-
ходів, станом системи охорони здоров’я та 
меншою кількістю брудних викидів. 
 Зі столиць колишніх радянсь-
ких республік найвище місце (55-те) 
по  сів Таллінн. Вільнюс — на 99-му, Рига — 
на 128-му, Мінськ — на 130-му, Тбілісі — 
на 172-му, Баку — на 197-му та Алмати — 
на 208-му.
 Від величезної за територією Росії в 
рейтингу також представлені п’ять міст. 
Найкращим за комфортністю визнано 
Нижній Новгород — 109-та сходинка. Інші 
три російські міста — це Санкт-Петербург 
(182-ге місце), Єкатеринбург (199-те) та 
Новосибірськ (206-те). ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американський прези-
дент Дональд Трамп може 
повернутись до ідеї вихо-
ду його країни зі складу 
НАТО, оскільки витрати 
на оборону європейських 
країн-учасниць Північноат-
лантичного альянсу до цьо-
го часу відстають від рівня, 
на якому він наполягає. Про 
це повідомляє газета «Нью-
Йорк Таймс» із посиланням 
на високопосадових чинов-
ників з адміністрації Трам-
па. За словами джерел, 2018 
року Трамп кілька разів у 
приватному порядку заяв-
ляв про своє бажання ви-

вести США зі складу НАТО. 
Американський президент 
влітку минулого року пові-
домив своїм вищим посадо-
вим особам, які відповіда-
ють за питання національ-
ної безпеки, що не бачить 
сенсу в існування Альянсу, 
який, за його словами, став 
«тягарем» для США. 
 Теперішні і колишні чи-
новники, які підтримують 
Альянс, занепокоєні тим, 
що Трамп може повернути-
ся до ідеї виходу з НАТО, 
пише американська газе-
та. Вони не сприймали пог-
рози Трампа всерйоз, коли  
Трамп висловив їх уперше, 
але через певний час він зно-

ву вертався до цієї ідеї, особ-
ливо перед самітом НАТО 
влітку минулого року. Але 
тоді члени команди Трам-
па з національної безпеки, 
зокрема, тодішній міністр 
оборони Джим Маттіс та 
радник із питань нацбезпе-
ки Джон Болтон перекона-
ли президента не порушува-
ти це питання на саміті, ос-
кільки це могло радикально 
зменшити впливи Вашинг-
тона в Європі та підбадьори-
ти Росію. 
 Реалізація ідеї Трампа 
про вихід США з НАТО від-
криє широкі можливості та 
переваги для Росії, скар-
жаться чиновники у роз-

мові з «Нью-Йорк Таймс». 
Як зазначає газета, вихід з 
Альянсу буде рівнозначний 
«знищенню НАТО». Війсь-
ковий союз США, Європи та 
Канади стримував можливу 
агресію Радянського Союзу 
та Росії впродовж 70 років. 
 Крок на вихід з Альян-
су, що був створений 1949 
року, «буде найнебезпеч-
нішим ударом, який будь-
який із президентів США 
завдав будь-коли амери-
канським інтересам», — 
сказала газеті Мішель Ан-
желіка Флурной — колиш-
ній заступник міністра 
оборони з політичних пи-
тань часів президента Ба-
рака Обами. «І це буде «ди-
ким» успіхом Володими-
ра Путіна, про який він і 
мріяти не міг», — додала 
вона. Адмірал у відставці 
Джеймс Ставрідіс, колиш-
ній головний командую-
чий силами НАТО, сказав, 
що американський вихід 
з Альянсу буде «геополі-
тичною помилкою епічних 
розмірів». ■

НЕБЕЗПЕКА 

Гуртом будували, а один 
може зруйнувати
Трамп хоче повернутися до ідеї виходу США з НАТО

■

ПРОВОКАТОРИ

Скомпрометувати 
«українських бандерівців» 
У Кракові відбулося перше судове засідання у справі 
підпалу угорського центру в Ужгороді

■

Міхал Прокопович (у центрі) на засіданні суду. ❙

Кремлівський рупор у Німеччині 
Мануель Оксенрайтер. 

❙
❙
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Вікторія КОВАЛЬОВА

 Наприкінці грудня 1982 року 
вперше піднявся у повітря важ-
кий дальній військово-транспор-
тний літак Ан-124, створений 
під керівництвом Генерально-
го конструктора О. К. Ан тонова. 
Після його смерті закінчив вип-
робування і довів літак до серій-
ного виробництва  П. В. Бала-
буєв. Уже 36 років «Руслан» де-
монструє світу, що рівних йому 
у транспортних можливостях iз 
перевезення великогабаритних 
і надважких вантажів немає. 
Він залишається найбільшим 
транспортним літаком у світі, 
який випускали  серійно. Його 
власна висота сягає майже 21,2 
метра (співставно з семиповер-
ховим будинком), а розмах кри-
ла — майже 70 метрів. «Руслан» 
має 400 тонн ваги. А його крей-
серська швидкість — 850 кіло-
метрів на годину!
 При створенні Ан-124 вико-
ристано понад 200 патентів і ви-
находів, що значно більше, ніж 
у інших літаків сімейства «Ан». 
Для побудови велетня, колектив 
підприємства долав науково-
технічні та технологічні пробле-
ми і здійснив революційний на 
той час прорив усталених норм 
літакобудування. Про те, як це 

відбувалось, «УМ» розповів рад-
ник президента державного під-
приємства «Антонов» Олег Бог-
данов.
 ■ Олеже Кузьмичу, в чому ре-
волюційність змін проекту Ан-
124?
 — Вона стосувалась аероди-
наміки, міцності, конструкції, 
технології, методів розрахунку 
і конструювання, системи ро-
боти (створили і користувалися 
системою автоматизованого про-
ектування САПР-1). По-новому 
вирішували питання забезпе-
чення обладнанням, інструмен-
том, логістикою. У проекті за-
діяли кілька десятків великих 
підприємств і кілька сотень се-
редніх, 20 міністерств і відомств. 
До спеціальної координаційної 
ради головних конструкторів на 
чолі з О. К. Антоновим входили 
керівники 40 основних підпри-
ємств. Якби генеральний конс-
труктор не йшов революційним 
шляхом, ми б не створили подіб-
ний літак. Рішенням науково-
технічної ради відзначені 13 ви-
датних науково-технічних про-
блем, вирішених при створенні 
літака Ан-124 авторським ко-
лективом з 145 людей, ще 2 ти-
сячі 270 спеціалістів зробили ве-
ликий внесок у створення літа-
ка, близько тисячі брали участь 

у розробці проекту, а 500 спри-
яли створенню літака. Рівень 
оснащеності композитними ма-
теріалами «Руслана» становив 
на той час 6 відсотків. У таких 
співвідношеннях ці матеріали 
на літаках тоді не впроваджува-
лися, та й розміри його компо-
зитних деталей вражали. Нап-
риклад, хвостові створи досяга-
ли десяти метрів у довжину!
 ■ Багато новацій літака ро-
билися вперше у світі. Можете 
уточнити, які саме?
 — Зокрема, це розробка і 
впровадження шасі унікаль-
ного типу, надкритичні про-
філі крила (робили його товсті-
шим, ніж у звичайних літаків), 
нероз’ємні довгомірні панелі 
довжиною близько 28 метрів 
у конструкції крила, система 
електродистанційного керуван-

ня для забезпечення надійності 
і комфорту управління літака. 
Днями виповнилося і 107 років 
iз дня народження одного з ви-
датних спеціалістів ДП «Анто-
нов» — Єлизавети Шахатуні. 
Вона як керівник відділу міц-
ності виконала величезну робо-
ту з визначення характеристик 
міцності літака й забезпечення 
його мінімальної ваги, статич-
ної міцності та втомлюваності 
літака. Була ініціатором ство-
рення унікальних спецсплавів. 
Підтримувала і допомагала Оле-
гу Костянтиновичу в боротьбі за 
нове.
 ■ Скільки часу фірма «Анто-

нов» працювала над цим проек-
том?
 — Перші творчі пошуки лі-
така почались у 1965 році. До 
1971 року розробили та розгля-
нули десять його варіантів. Ос-
новні напрямки розробки виз-
начили в 1971 році. А до 1976 
року принципово змінили, зок-
рема, аеродинаміку, обладнан-
ня та системи літака, підхід до 
вагових характеристик. Це була 
вершина досягнень підприємс-
тва під керівництвом Олега Ан-
тонова. З 1977 року працювали 
над робочими кресленнями, які 
закінчили в першому кварталі 
1980 року. ■ 

Хто має право вступати в шлюб?
 Українське законодавство майже не 
ставить обмежень для тих, хто бажає поєд-
нати своє життя у шлюбі. Фактично кожна 
особа, яка досягла 18 років та на момент по-
дачі документів, офіційно не є одруженою, 
може створити сім’ю.
 А в окремих випадках, якщо є відповід-
не рішення суду про надання права на 
шлюб, створити сім’ю можуть навіть шіс-
тнадцятирічні.

Хто проводить цю процедуру?
 Одруження, або, як правильніше каза-
ти з правової точки зору, державна реєст-
рація шлюбу здійснюється органами де-
ржавної реєстрації актів цивільного стану 
(ДРАЦС).

Яка процедура подачі документів?
 Для того, щоб провести державну реєст-
рацію шлюбу, потрібно звернутись до будь-
якого органу ДРАЦС. При цьому немає 
жодного значення, де зареєстровані зако-
хані, тобто документи можна подати до 
будь-якого органу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану в будь-якому населе-
ному пункті.
 Крім того, заяву про державну реєст-
рацію шлюбу можна подати в сучасних 
офісах європейського зразка Open Space, 
які надають послуги у сфері ДРАЦС. За 
ініціативи Мін’юсту такі офіси працюють 
в усій Україні.

Які документи потрібні?
 Заява за встановленою формою.
 Якщо ви раніше не були одружені, то до-
статньо мати з собою лише паспорти. У разі 

коли один або обоє закоханих є громадяна-
ми іншої країни, то, окрім паспортного доку-
мента іноземця, необхідно подати його пере-
клад українською, засвідчений належним 
чином, та документи, які підтвер джують ле-
гальність перебування в Україні.
 Якщо заявники, або один iз них, рані-
ше перебували в шлюбі, необхідно також 
надати документи, які підтверджують при-
пинення попереднього шлюбу або визнан-
ня його недійсним. Це може бути свідоцтво 
про розірвання шлюбу, рішення суду про 
розірвання шлюбу чи про визнання шлю-
бу недійсним, яке набрало законної сили, 
свідоцтво про смерть одного з подружжя, 
висновок відділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану про анулювання акто-
вого запису про шлюб тощо.
 Іноземці так само мають надати до-
кументи, які підтверджують припинен-
ня шлюбу в країні проживання або гро-
мадянства. Відповідно до діючих міжна-
родних норм ці документи мають бути на-
лежним чином засвідчені. Це може бути 
консульська легалізація або апостиль.

Які ще формальності мають бути 
дотриманими?
 За загальним правилом, після подачі 
заяви про реєстрацію шлюбу, майбутньо-
му подружжю надається місячний термін 
на те, щоб подумати над своїм бажанням 
стати єдиною сім’єю.
 Єдиною можливістю уникнути нікому 
не потрібного очікування може бути рішен-
ня керівника ДРАЦС скоротити цей строк 
за умови наявності документів, які дають 
право на термінове одруження: вагітність, 
наявність спільних дітей або хвороба, яка 

становить загрозу для життя.
 У випадку, якщо є відомості про наяв-
ність перешкод до реєстрації шлюбу, керів-
ник органу ДРАЦС може відкласти реєст-
рацію шлюбу, але не більш як на три мі-
сяці. Рішення про таке відкладення може 
бути оскаржене до суду.

Чи обов’язково одружуватись 
у приміщенні ДРАЦСу? 
 За загальним правилом, шлюб 
реєструється у приміщенні органу ДРАЦС, 
проте  за заявою наречених реєстрація 
шлюбу може відбутися за місцем їх про-
живання, надання стаціонарної медичної 
допомоги або в іншому місці, якщо вони не 
можуть iз поважних причин прибути до ор-
гану ДРАЦС.
 Ми вирішили відійти від старих ра-
дянських норм та спростити життя україн-
ців. Ще у 2016 році Мін’юст запустив пі-
лотний проект «Шлюб за добу». Нині всі 
бажаючі можуть одружитися навіть у той 
самий день, коли були подані документи.
 Крім того, перевагами цього проекту є:
 — реєстрація шлюбу в місці, обраному 
жінкою та чоловіком;
 — відсутність необхідності звернення у 
ДРАЦС;
 — залучення до організації реєстрації 
шлюбу інших суб’єктів господарювання.
 З моменту запуску в рамках пілотного 
проекту станом на кінець грудня 2018 року 
було проведено 52 445 реєстрацій шлюбів.

Як скористатися цією послугою?
 Щоб зареєструвати шлюб за спроще-
ною процедурою в рамках проекту Мініс-
терства юстиції «Шлюб за добу», необхід-
но звернутися до одного з організаторів у 

вашому місті.
 Після цього закоханим залишиться зро-
бити лише кілька простих кроків. Перший 
— обрати організатора. Другий — обрати 
бажану дату та час. Третій — пред’явити 
паспорти та за необхідності інші докумен-
ти. Четвертий — підписати відповідний до-
говір. І п’ятий крок — з’явитися в обраний 
час та місце й одружитись.

Де можна скористатися послугою 
«Шлюб за добу»?
 Одружитися за добу можна за адреса-
ми, зазначеними на сайті Міністерства юс-
тиції України — www.minjust.gov.ua 
 Якщо ви бажаєте зареєструвати свій шлюб, 
скориставшись пілотним проектом Міністерс-
тва юстиції України «Шлюб за добу», Вам не-
обхідно звернутися до «Організатора» у місті 
Києві, який реалізує Вашу мрію!
 — Комунальне підприємство Київської 
обласної ради «Готово»
1) пл. Лесі Українки, буд. 1, м. Київ;
2) вул. Велика Васильківська, 55, м. Київ.
Телефон: +38 050 943 44 44; +38 096 056 
44 44.
 — Державне підприємство «Центр 
оцінки та інформації»
вул. Євгена Сверстюка, буд. 15, м. Київ.
Телефон: +38 044 517 02 45.
 — Філія 1 «КП Щасливе місто» кому-
нального підприємства «Щасливе місто»
1) вул. Костянтина Заслонова, буд. 16, м. 
Київ;
2) вул. Шовковична, буд. 17, м. Київ;
3) пл. Спортивна, 1-А, 8 поверх бізнес-цен-
тру «Гулівер», м. Київ.
Телефон: +38 044 224 57 65.
 — Київська міська філія комунально-
го підприємства «Центр державної реєст-
рації» Садківської сільської ради
бул. Праці, буд. 5, м. Київ.
Телефон: +38 096 258 59 09 (Viber).
 — Державне підприємство «СЕТАМ»
вул. Басейна, буд. 2-А, м. Київ
Телефон: +38 066 852 53 42.
 — Комунальний позашкільний нав-
чальний заклад «Перші київські держав-
ні курси іноземних мов»
вул. Кожум’яцька, буд. 16-В, м. Київ.
Телефон: +38 093 364 69 69; +38 096 364 69 69.
 Кохайтеся, а про документи подбає 
Мін’юст! ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як одружитися за добу?
Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко 
Доброго дня! Ми з моєю коханою дівчиною хочемо одружитись якнайшвидше, але 
проблема в тому, що ми проживаємо в різних містах. Скажіть, що нам робити, 
куди подати документи і чи обов’язково для цього чекати місяць?

Володимир Волков

■

ВЕЛЕТНІ

Найсильніші крила світу
Якби Олег Антонов не йшов революційним шляхом, ми б не мали 
сьогодні неперевершеного авіаважковаговика

■

Олег Антонов і Олег Богданов обговорюють характеристики Ан-124, 1979 рік.
Фото з архіву Олега БОГДАНОВА.

❙
❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Олег Богданов
 Народився у 1934 році в Харкові. 
Закінчив Київський держуніверситет у 
1958 році за спеціальністю «аероме-
ханіка», після чого працює на фірмі 
«Антонов». Пройшов шлях від інжене-
ра-конструктора до заступника гене-
рального конструктора. Нагороджений 
орденом «За заслуги III і II ступеню», 
лауреат Державної премії України та 
премії імені О. Антонова НАНУ.

■
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Населених пунктів із назвою За-
болоття в Україні кілька, є навіть 
селище міського типу. Ми побу-
вали у тому, що за 23 кілометри 
від Володимира-Волинського. 
Нині воно входить до складу Ус-
тилузької міської територіальної 
громади Володимир-Волинсь-
кого району Волинської області. 
І хоча у довідниках ви побачите  
кількість населення — 80 осіб, 
біля сільських обійсть зустріне-
те значно менше мешканців.

Давно закинуті садки біля 
давно полишених хат
 Крокуємо неспішно селом. 
Не чути гавкоту собак, гудіння 
автомобілів, дитячого лементу. 
Улітку тут тишу час від часу по-
рушує падіння стиглих яблук 
чи груш у давно закинутих сад-
ках біля давно полишених хат. 
До деяких ще можна дістатися, 
бо не встигли стежини зарости 
чагарниками. 
 На колись гамірних трьох 
вулицях Заболоття ще пару де-
сятків років тому жило більше 
сотні людей. У 2018-му — ли-
шилось чотири родини. Одну з 
них вдома ми не застали. Сто-
рож-собака, побачивши непро-
ханих гостей, ще довго думав, 
гавкати йому чи ні... 
 У цьому віддаленому селі чи-
мало хат збудовано з добротної 
білої цегли. Наш провідник у 
цих краях Олександр Ольховсь-
кий відразу ж пояснює, що ці 
будинки звів колгосп, який був 
названий на честь Ворошилова 
і мав у віданні, окрім Заболот-
тя, ще село Турівку. Господарс-
тво очолювало рейтинги успіш-
ності останнім знизу, але якісь 
гроші на житлове будівництво 
мало. 
 Довгі роки землі навколо 
села, які поділили на паї, за-
ростали бур’янами та чагарни-
ками. Та час повернув багатьох 
до сільського господарства, і те-
пер усе взято в оренду. 

Що було за Польщі?
 «Заболоття — найстаріше 
село району», — такими слова-
ми розпочинає розмову з нами 
його уродженець Михайло Мар-
тинюк, нині вже пенсіонер. Ще 
розповів, що за Польщі у Забо-
лотті було 110 дворів: 10 польсь-
ких сімей, 1 — єврейська, а реш-
та — українські.
 У теплу пору року чоловік 
хазяйнує в батьківській хаті: до-
глядає пасіку та збирає дари лісу 
(білих грибів насушив літрів чо-
тири — хоча ходити по них до-
велося аж під Мосир, кілометрів 
з сім, а може, і більше). Вечори 
проводить за переглядом кіно-
фільмів по ДВД. 
 Бідкається пан Михайло тим, 
що фермери все більше зловжи-
вають хімічними добривами, че-
рез які теплої пори страждають 
бджоли. (Пасіка йому дістала-
ся від покійного дядька). Каже: 
«Не знаю, як будуть так далі 
кропити, то бджоли пропадуть. 
2018-го у мене вперше вони не 
роїлися. І це не тільки у мене, а 
й по сусідніх селах». 
 Немолодий чоловік розпові-
дає: як одружився — почав жити 
в місті, довго працював на заводі 
СТО у Нововолинську. Школи у 
батьківському селі не було, тож, 
аби здобути знання, щодня до-
лав до Стенжарич сім кіломет-
рів в один бік. 
 Чимало заболотчан життя 
розкидало по світу: кого в Арген-
тину, декого у США... У Другу 
світову війну зник Михайло Те-
рещук. Але за часів хрущовської 
відлиги написав рідним з Анг-
лії, мовляв, живий. Заповів кре-

мувати і поховати його на Бать-
ківщині. Родина останню волю 
виконала і тепер щорічно прилі-
тає з Англії на провідну неділю 
до батькової могили.

Польський філософ 
у волинському селі
 Коли прямували до ще однієї 
хати, біля якої помітили люди-
ну, мимоволі стишили браву 
ходьбу. Бо щось там, чорне і ве-
лике, здаля нагадувало вгодова-
ного собаку. Підійшовши ближ-
че, розгледіли, що то пасеться... 
в’єтнамська свинка з виводком 
своїх дитинчат. Вона відреагу-
вала на нашу появу, накивавши 
ратицями до хліва, але згодом 
цікавість взяла гору — і свинка 
вийшла до спільного фото з гос-
подарем. 
 Ґаздою доволі просторого 
обійстя виявився поляк за на-
ціональністю Кшиштоф Писа-
ра. Він енергійно рубав дрова. 
Поруч гуляла уже знайома нам 
свинка, яку назвали Піггі, по-
ходжали кури, качки та крути-
лося під ногами дружелюбне ко-
шеня. 
 Як виявилося, Кшиштофа 
Писару в Україну привело ко-
хання. Його дружина Тетяна — 
українка. Жінка захотіла повер-
нутися в Україну із заробітків. 
За коханою поїхав і Кшиштоф. 

Спочатку три роки жили в селі 
Білин, де орендували хату, а зго-
дом придбали будинок у Забо-
лотті, в якому живуть уже три 
роки. Будинків купили не один, 
а два. В одному проживають, а 
інший ще тільки планують ко-
лись обжити, адже є для кого: 
подружжя виховує 4 дітей — 2 
хлопців і 2 дівчат. Діти ходять 
до школи у Стенжаричах — по 
них щодня їздить автобус. 
 — Одну хату, в якій нині жи-
вемо, купив за 1000 доларів, а 
іншу — з білої цегли за 2000 до-
ларів. У сезон садимо город, ку-
пили два магазини — в Турівці 
та Селиськах. Треба поступово  
щось робити, бо якщо магазин 
на селі є, то це не означає, що в 
ньому має бути антисанітарія, 
тому ремонтуємо.
 Тепер стратегічні продук-
ти з магазинів пана Кшишто-
фа є щодня під рукою мешкан-
ців навколишніх сіл, і машину 
з хлібом не треба чекати раз у 
тиждень.
 На питання чи не сумно тут 
жити, Писара відповідає: «Має-
мо багато роботи по господарс-
тву, тож сумувати ніколи. Та 
й четверо дітей не дадуть цього 
зробити, тим більше, що стар-

ший син має аутизм. Для ньо-
го тут хороші умови». І додає, 
що дуже сподівається на те, що 
його сина приймуть до Володи-
мир-Волинського інклюзивно-
ресурсного центру. 
 Взагалі-то, пан Кшиштоф — 
доктор філософських наук. І не 
один диплом має, а два. Другу 
освіту здобув економічну, пра-
цював у банку, займався буді-
вельним бізнесом. Після того, 
як переїхав в Україну, в Польщі 
буває рідко.

Дід Степан, народжений 
за Бугом, і кішка Гандзя 
 Охайне обійстя Степа-
на Рибая, який є сусідом пана 
Кшиштофа, відразу привертає 
увагу. Пофарбовані ворота, під-
метене подвір’я, по якому по-
ходжають чепурні кури. І коли 
з хати на розмову виходить 88-
річний чоловік, розумієш, що і 
він справжній господар. 
 Народився пан Степан у селі 
Сліпче Грубешівського повіту, 
як то кажуть за Бугом. Але його 
родина була змушена покинути 
обжиту землі і податися в Украї-
ну, бо так тоді вирішило найви-
ще державне керівництво. Спо-
чатку оселилися у селі Стрілець-

ке. Саме в ньому купили хату 
та землю його батьки. А мало-
му Степанку  було тоді лише 
8 років. Потім колективізація 
стерла те село з волинської зем-
лі. Довелося шукати новий при-
хисток. Тож родина переїхала в 
Заболоття, у ті часи було обжи-
тих десь 80 будинків.
 Разом з уже покійною дру-
жиною виховав двох доньок: 
одна мешкає у селі Заріччя Во-
лодимир-Волинського району, 
а інша — у сибірському Сур-
гуті. Все життя працював трак-
тористом в Устилузькому ПМК, 
яке опікувалося меліоративни-
ми каналами. «Ким мав працю-
вати, як школи не маю ніякої, 
— розмірковує. — Розписатися 
якось навчився, бо військомат 
заставляв. Як буду складати по 
буквах, то заголовок прочитаю, 
а так яке читання? У школу в 
Турівку не ходив через війну. Та 
й зими були сурові, не було в що 
взутися, а як босим підеш?»
 ...Краєм вуха нашу розмо-
ву слухала триколірна, вгодо-
вана кішка, яка усім виглядом 
демонструвала, що таки щасли-
ва... Дід Степан розповів, що зва-
ти її Гандзя і на обійсті вона не 
одна — ще має подругу Ганю. 
 Питаємо співрозмовника, 
коли востаннє був у місті? Це 
розвеселяє старожила. «Як їз-
дили автобуси, то ще до міста їз-
див, — відповів. — Тепер нічим 
не доберешся. Тож років п’ять, 
як був у місті». 
 Літній чоловік каже, що лю-
бить молоко. Дід Степан має мо-
тоцикла і на ньому їздить у 88 
років (!) по цей продукт. Ще роз-
повідає, що запаси його їжи  ро-
бить донька, котра щоліта при-
їздить до рідної домівки з Сургу-
та.
 Захотів ще переповісти нам, 
як півроку пролежав у лікарні. 
Розболівся живіт, а він все ду-
мав, що «перестане», досидів-
ся до того, що лопнув апендикс. 
«Завезли мене до лікарні жовто-
го, а я ще перед тим випив 100 
грам. Лікар дав укола і думав 
мене візьме той наркоз, а він не 
бере. От яка противна, сволоч, 
горілка! Зробили операцію, 
після неї лише губу мазали во-
дою. Медсестра від мене не від-
ходила, бо був один — від яко-
го відійшли, він протягнув руку 
і випив води, а коли вона при-
йшла, покликала лікаря, то той 
тільки накрив його простирад-
лом»... 
 На прощання Степан Рибай 
побажав нам, журналістам, їха-
ти ще по селах, шукати дідів та 
морочити їм голову. 

Трагедія села і сподівання
 Народився у Заболотті і По-
чесний житель Волині Ярослав 
Царук. Він автор багатьох книг 
присвячених Волинській тра-
гедії. Ярослав Васильович роз-
повів, що у батьківському селі 
прожив до 1943 року. Потім 
село Заболоття було повністю 
спалене поляками. Хто не встиг 
втекти, тих вбили. Два брати 
троюрідні, дядько і тітка заги-
нули. 
 Заболоття за 23 кіломет-
ри від Володимира-Волинсько-
го мало свої періоди розквіту і 
майже забуття. І хочеться віри-
ти, що знову настане прогресу-
юче відродження. ■

РЕПОРТАЖ

Село чотирьох родин
Як живуть за 23 кілометри від Володимира-Волинського у безлюдному Заболотті

■

По улюблене молоко 88-річний
Степан Рибай їздить на мотоциклі.
Фото Ярослави ВОЗНЮК.

❙
❙
❙

Уродженець нині малолюдного Заболоття Михайло Мартинюк.❙

Польського філософа Кшиштофа Писару в Україну привело кохання.❙



8 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 СІЧНЯ 2019 МИНУЛЕ І ДУМИ

Про що замовчують
 По-перше. Шведськi ви-
нахiдники та промисловцi Но-
белі — дiд, сини, онук — усла-
вили свої iмена на нивi вдоско-
налення озброєнь зі значно 
бiльшим руйнiвним i вбивчим 
ефектом, нiж той, що iснував 
у свiтi до їхнiх винаходiв. Так 
засновник роду Еммануель Но-
бель прославився як винахiд-
ник пiдводних мiн, у тому чис-
лi й магнiтних. Найпершою цим 
винаходом скористалася войов-
нича Нiмеччина, яка виготов-
ляла й розкидувала по морях 
та океанах пiдводнi мiни як пiд 
час Першої, так i пiд час Другої 
свiтової вiйни.
 Засновник Нобелiвської пре-
мiї — Альфред Бернхард Но-
бель — у 1867 роцi винайшов 
динамiт, а у 1888-му — балiс-
тит. Альфред став органiзато-
ром i засновником численних 
пiдприємств iз виготовлення 
вибухових речовин, найпотуж-
нiшi з яких з’явилися у Сполу-
чених Штатах Америки й одра-
зу були прийнятi на озброєння у 
внутрiшнiх i зовнiшнiх вiйнах.
 Молодший брат Альфреда 
— Людвиг Нобель — починав 
кар’єру як конструктор танкiв, 
згодом продав свої винаходи 
концерну Круппа в Нiмеччинi 
й перейшов на конструювання 
верстатiв.
 До честi родини Нобелiв тре-
ба вiднести те, що наприкiн-
цi життя вони усвiдомили, що 
працювали на вiйну, на зни-
щення людей, що їхнi винахо-
ди в мирний час не використо-
вують, i найзаповiтнiшим ба-
жанням Нобелiв стало те, щоб 
премiю їхнього iменi (крiм до-
сягнень у науцi) присуджува-
ли також за визначний внесок 
у змiцнення миру на планетi. 
Цей заповiт Нобелiв пунктуаль-
но виконує не шведський, а нор-
везький Нобелiвський комiтет.

Родина Нобелів та Україна
 По-друге. Захiднi дослiдни-
ки старанно замовчують i той 
факт, що родина Нобелiв три-
валий час жила й працювала в 
Росiйськiй iмперiї, i слiд по собi 
залишила i на українських зем-
лях. Так, Людвиг та Емману-
ель Нобелi вклали кошти й пос-
тавили устаткування на завод 
Гретера та Криванека в Києвi 
на Шулявцi (нинi Виробниче 
об’єднання «Завод Бiльшовик») 
i поруч, на Нивках, задiяли ве-
ликий механiчний завод, який 
пiд час радянської iндустрiалi-
зацiї (1934 рiк) було перетворе-
но на завод верстатiв-автоматiв 
iменi Горького. Є свiдчення про 
участь родини Нобелiв у заклад-
цi суднобудiвного заводу в Ми-
колаєвi — за радянських часiв 
завод iменi Носенка.
 Та хай там як — де б i на кого 
працювали Нобелi, дослiдники 
одностайнi в одному: вони —аб-
солютно унiкальне явище на на-
шiй планетi за всю її iсторiю, у 
свiтi не знайдеться iншої такої 
родини, яка б власним коштом 
стимулювала розвиток найпере-
довiших галузей науки, у тому 
числi гуманiтарної, вiдзначаю-
чи свiтовi досягнення в лiтера-

турi, медицинi, захистi миру. І 
робить це з року в рiк iз завид-
ною стабiльнiстю.
 А українцям хочеться зна-
ти, чи народжувала нобелiвсь-
ких лауреатiв українська зем-
ля, i якщо так, то хто вони.
 Хочу зазначити: тривалий 
час в облiкових картках Но-
белiвського комiтету вихiдцi з 
України були вписанi як гро-
мадяни царської Росiї або Ра-
дянського Союзу, адже тодi, 
коли вони жили й працювали, 
такого державного утворення, 
як Незалежна Україна, на картi 
свiту не було, i той факт, що пер-
ший ковток повiтря i перший 
ковток води, зробленi ними в 
життi, — то повiтря України та 
українська вода, що перший са-
мостiйний крок i перша стежи-
на протоптанi ними теж на ук-
раїнськiй землi, нiякого впливу 
не мав, бо паспорти в них були 
росiйськi або радянськi.
 Але варто назвати «домашнi 
адреси» наших нобелiвських ла-
уреатiв, як зрозумiєш: царська 
Росiя, Радянський Союз тут нi 
до чого. У тому, що це справдi 
так, переконаємося нижче...

Вiн був найперший
 Одним iз найперших у свiтi 
Нобелiвську премiю отримав 
Ілля Іллiч Мечников, ставши 
лауреатом 1908 року. Як за-
значалось у постановi комiте-
ту — «за працi з iмунiтету». На 
момент вручення премiї Меч-
ников мав найгучнiшi у свiтi 
титули: медаль  Лондонсько-
го королiвського товарист-
ва, ступiнь почесного доктора 
Кембрiджського унiверситету, 
почесного члена французької 
академiї медицини, Шведсько-
го медичного товариства.
 Як же змогла людина, що 
народилася в українськiй гли-
бинцi 3 травня 1845 року (має-
ток «Панасiвка», село Іванiвка 
на Слобожанщинi, нинi Харкiв-
щина) сягнути вершин свiтової 
науки й увічнити своє iм’я?..
 Справдi, всi науковi iнтере-
си цiєї людини важко навiть пе-
релiчити: ембрiолог, бактерiо-
лог, патолог, iмунолог, зоо-
лог та антрополог, до того ж за-
сновник наукових шкiл iз цих 
напрямiв, i як наслiдок — член-
кореспондент (1883) і почесний 
член (1902) Петербурзької ака-
демiї наук i багатьох зарубiж-
них.
 Із юних лiт Ілля виявляв лю-
бов до природи й природничих 
наук, а з допомогою свого стар-
шого брата Лева та його прияте-
ля студента-медика i водночас 
учителя змiг поступити одразу 
в другий клас Харкiвської гiм-
назiї.
 Закiнчивши її з золотою ме-
даллю, вступає до Харкiвсь-
кого унiверситету, навчання в 
якому розпочав iз того, що са-
мотужки вивчив провiднi євро-
пейськi мови, причому настiль-
ки досконало, що працю анг-
лiйця Чарлза Дарвiна «Поход-
ження видiв» читав в оригiналi. 
Ця робота справляє на здiбно-
го юнака неабияке враження. 
Саме в цей час вiн зближується 
зі знаменитим хiрургом Мико-

лою Пироговим, i той, серед iн-
шого, вирiшує й фiнансовi пи-
тання Іллi Мечникова: ставши 
за допомогою Пирогова профе-
сорським стипендiантом, Меч-
ников отримує 1600 рублiв на 
рiк — чималi, як на тi часи, 
грошi. Це дає йому змогу спов-
на присвятити себе науцi: 1865 
року з метою продовження нав-
чання вiн виїздить до Неаполя, 
де разом з уже вiдомим зоологом 
Ковалевським починає дослiд-
жувати ембрiональний розви-
ток морських тварин, причому 
й таких, яких можна розгледi-
ти лише пiд мiкроскопом. От-
риманi результати дають мож-
ливiсть покласти початок ево-
люцiйнiй ембрiологiї, довести 
єднiсть походження всiх груп 
тварин. Новi на тi часи, цi робо-
ти удостоєно премiї Росiйської 
академiї наук, вчена рада якої 
одностайно присвоїла Мечни-
кову звання доцента й дала на-
правлення до Новоросiйського 
(Одеського) унiверситету, а зго-
дом i до найпрестижнiшого Пе-
тербурзького унiверситету, де 
новоспечений доцент викладає 
зоологiю, порiвняльну анато-
мiю та нову на тi часи дисциплi-
ну — iмунологiю.
 Але рiднi мiсця — Харкiв 
та Одеса — приваблюють Меч-
никова бiльше, нiж столич-
ний Петербург. Щойно при-
був до Одеси, як на нього за-
вели... полiтичну справу — по 
слiдах замаху iнтелiгенцiї на 
Олександра II. Його букваль-
но випхали за кордон, вiн осе-
ляється в iталiйському мiстi 
Мессiна. «У Мессiнi, — згаду-
вав Мечников, — стався злам 
у моєму науковому життi: до 
того зоолог, я одразу став iму-
нологом».
 А коли дiстав дозвiл повер-
нутися до Одеси, очолив ним же 
створену першу у свiтi бактерiо-
логiчну станцiю (нинi — широ-
ко вiдомi санепiдемстанцiї) i 
зайнявся виготовленням вак-
цин для найпоширенiших хво-
роб.
 У цей же час (1983 рiк) Меч-
ников виступає в Одесi на з’їздi 
лiкарiв-iмунологiв iз доповiд-
дю «Про цiлющi сили органiз-
му». Цю блискучу роботу почу-
ли далеко за межами Одеси — 
Мечникова запрошують до Нi-
меччини, а потiм i до Парижа, 
де сам Луї Пастер просить його 
створити лабораторiю в його, 
Пастерiвському, iнститутi. Сьо-
годнi мало хто знає, що саме 
Мечников винайшов такий по-
пулярний нинi продукт, як йо-
гурт, довiв позитивний вплив на 
органiзм людини паличок мо-
лочної кислоти, розробив ефек-
тивну систему змiцнення iмунi-
тету. Це й багато iншого знай-
шло вiдображення в таких його 
працях, як «Етюди про природу 
людини», «Етюди оптимiзму», 
i в такiй магiстральнiй, вiдзна-
ченiй Нобелiвською премiєю ро-
ботi, як «Несприйнятливiсть до 
iнфекцiйних хвороб», яка поба-
чила свiт 1901 року.
 Україна гiдно шанує свого 
Нобелiвського лауреата: у кож-
ному великому мiстi є вулиця 
Мечникова, в Одесi — унiвер-

ситет iменi Мечникова, два од-
нойменних навчальних закла-
ди в Харковi.

Той, хто спростував Сталiна
 30 квiтня 1901 року в Хар-
ковi народився Самiйло (в аме-
риканських джерелах — Сай-
мон) Кузнець. Його батько 
був бухгалтером, а син вирi-
шив пiти далi — вивчати еко-
номiку. Закiнчивши школу та 
робiтфак, подав документи до 
Харкiвського унiверситету. Та 
батько не прийняв бiльшовиць-
кої влади i схилив сина до емiг-
рацiї в США.
 Їхали крадькома. Тери-
торiєю Росiї дiсталися край-
нiх населених пунктiв Далеко-
го Сходу, звiдти чукчi та евен-
ки на своїх примiтивних човнах 
— каяках — за пляшку горiлки 
висадили втiкачiв на Алясцi.
 У новiй країнi здiбний юнак, 
спираючись на американсь-
ку пiдтримку полiтемiгрантiв, 
вступив до Колумбiйського унi-
верситету, а 1930 року, маючи 
докторський ступiнь, почав нау-
кову та викладацьку дiяльнiсть 
у Пенсильванському унiверси-
тетi.
 На вiдмiну вiд батька, який 
обiрвав усi контакти з колиш-
ньою батькiвщиною, Самiйло 
цiкавився всiм, що вiдбуваєть-
ся на рiднiй землi, особливо 
його зацiкавив такий феномен, 
як iндустрiалiзацiя СРСР.
 У самiсiнький розпал цьо-
го експерименту, коли Ра-
дянський Союз був у захватi вiд 
сталiнських п’ятирiчок, якi, як 
i годиться, виконували за чоти-
ри роки, Кузнець звертається 
до Сталiна з листом, у якому до-
водить: економiка — наука точ-
на, нехтувати її закономiрнос-
тями неможливо. П’ятирiчки 
ж так само, як й iндустрiалiза-
цiя величезної країни, не ма-
ють економiчного та фiнансо-
вого пiдґрунтя, спираються ви-
нятково на ентузiазм народу, на 
пiдневiльну та фактично безоп-
латну працю тисяч робiтникiв i 
мiльйонiв «зекiв». Кузнець вис-
ловив також сумнiви щодо еко-
номiчної доцiльностi та користi 
для країни й такого сталiнсько-
го дiтища, як Бiломоро-Балтiй-
ський канал, адже дев’ять мi-
сяцiв на рiк вiн стоїть, скутий 
кригою.
 Вивчаючи паралельно iн-
ший феномен — економiчний 
злет своєї нової батькiвщини, 
Сполучених Штатiв Америки, 
Кузнець дiйшов висновку: iн-
тенсивно, випереджальними 

темпами розвиваються тi га-
лузi промисловостi та науки, 
якi працюють на вiйну або на 
гонку озброєнь. Незалежно вiд 
успiхiв у вiйнi мiлiтаризованi  
пiдприємства з часом перехо-
дять на конверсiю — випуск ви-
сокотехнологiчних товарiв для 
потреб економiки, а завдяки на-
бутому передовому потенцiалу 
виробляють продукцiю високо-
го рiвня якостi. Саме Кузнець 
ввiв у обiг термiни «конверсiя» 
та вiйськово-промисловий ком-
плекс».
 Коли 23 серпня 1939 року 
було пiдписано Пакт про нена-
пад мiж Радянським Союзом i 
Нiмеччиною, Кузнець не повi-
рив жодному його слову. У чер-
говому посланнi до Сталiна Куз-
нець — уже визнаний економiст 
— радив Сталiну... готуватись 
до вiйни, бо Німечина вироб-
ляє лише наступальну зброю i 
нагромадила її стiльки, що за-
стосування такої кiлькостi оз-
броєнь передбачає величезний 
за територiєю театр вiйськових 
дiй, яким i є Радянський Союз.
 Кузнець настiйливо радить 
«батьковi народiв» якнайшвид-
ше створити вiйськово-про-
мисловi комплекси, називає 
навiть регiони СРСР та окремi 
пiдприємства, якi доцiльно 
об’єднати в єдине стратегiчне 
цiле.
 Невимовна лють охопила 
Сталiна, геть вiдкинувши «пи-
санину двурушника й ренега-
та», вiн накладає резолюцiю 
всесоюзному кату Берiї: «Цей 
лист показує, як багато розве-
лося у свiтi ворогiв СРСР i на-
шого соцiалiстичного ладу».
 І оскiльки сам Кузнець, уже 
громадянин США, був недосяж-
ний для берiївських убивць, 
НКВС тут же заарештувало дво-
юрiдного брата Кузнеця i навiть 
тiтку.
 А шкода: коли в червнi 1941-
го на Радянський Союз напали 
нiмцi (як i передбачав Кузнець), 

ГЕНІЇ■

Народжені 
Наша земля дала свiтовi блискучу плеяду 

нобелiвських лауреатiв

Альфред Нобель, засновник 
Нобелiвської премiї.

❙
❙

Ілля Мечников.❙

Роальд Хофман.❙

Анатолiй СИГАЛОВ

Щороку восени весь цивiлiзований свiт чекає повiдомлень зi Стокгольма: батькiвщина Альфреда Но-
беля з суто шведською пунктуальнiстю в цей час сповiщає свiтовi про тих генiїв людства, яким, за рi-
шенням Нобелiвського комiтету Шведської королiвської академiї наук, присуджено найпрестижнiшу 
у свiтi премiю. Церемонiя нагородження виглядає дуже урочисто: лауреат має надягнути спецiальний 
чорний фрак, бо, за традицiєю, буде прийнятий королем i королевою Швецiї.
 Урочистостi у Стокгольмi транслюють на весь свiт, а в країну, яку представляє черговий Но-
белiвський лауреат, приходить справжнє свято.
 Уперше Нобелiвську премiю було вручено 10 грудня 1901 року. І ми маємо привiд озирнутися 
назад i зупитинися, бодай коротко, на тому, що старанно замовчують зарубiжнi дослiдники, а вiтчиз-
няних фахiвцiв у цiй галузi немає.
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вони були закутi в броню та за-
лiзо, радянськi ж солдати сидi-
ли на жерстяних «полуторках», 
стискаючи гвинтiвки Мосiна 
1903 року випуску, лiтали на 
дерев’яних аеропланах.
 А капiталiстичний свiт до-
слухався до порад Кузнеця i до-
сяг неабияких успiхiв в еконо-
мiцi, зокрема й у змiцненнi обо-
роноздатностi своїх країн.
 1971 року харкiв’янин Са-
мiйло Кузнець був удостоєний 
Нобелiвської премiї в галузi 
економiки, як зазначалося в 
постановi, «за науковi розроб-
ки з економiки зростання».

Мiльйон врятованих життiв
 Коли в Україну надiйш-
ла звiстка про те, що лауреа-
том Нобелiвської премiї став 
iще один її уродженець — Зi-
новiй (в американських дже-
релах — Залман) Ваксман, то 
це викликало нездоровий ажiо-
таж: повiдомлялося, що Вакс-
ман народився в українських 
Прилуках. Але ж в Українi що-
найменше троє Прилук, тож у 
яких iз них народився лауре-
ат?..
 Далi всiх пiшли чернiгiвсь-
кi Прилуки: при в’їздi до них 
можна було побачити плакат: 
«У нашому мiстi народився но-
белiвський лауреат...»
 Невзовзi пiсля того, як було 
скасовано сумнозвiсну «залiз-
ну завiсу», в Бориспiль при-
летiв онук лауреата. Розбити-
ми українськими шляхами вiн 
дiстався селища... Стара При-
лука, що на Вiнниччинi. Го-
лова мiсцевого колгоспу при-
вiв його до покинутого обiйстя 
й сказав: «Сто рокiв тому тут 
жили Ваксмани».
 Американський гiсть ви-
конав заповiт дiда — вiдвiда-
ти Україну, його Батькiвщи-
ну. Вiн мовчки стояв бiля дiдо-
вої хати, й одразу ожило те, про 
що не раз розповiдав дiд...
 Майбутнiй нобелiвський ла-
уреат народився 22 липня 1888 
року в родинi сiльських iнтелi-

гентiв: батько був лiкарем-са-
моуком, мати — вчителькою. 
Початкову й середню освiту 
здобув у повiтових мiстечках 
рiдного краю. Та коли спробу-
вав вступити до медичного iн-
ституту, в нього як у єврея на-
вiть не прийняли документiв.
 Вiд якоїсь заразної хвороби 
несподiвано помер батько, тяж-
ко захворiла мати. На щастя, в 
матерi була рiдня в Америцi, 
яка й запросила її приїхати на 
лiкування, виславши грошi на 
дорогу їм обом.
 Американська рiдня вияви-
лася досить заможною й допо-
могла Зiновiю вступити, а зго-
дом і закiнчити Ротжерський 
унiверситет (штат Нью-
Джерсi). Здiбний юнак закiн-
чив унiверситет iз вiдзнакою, 
i сам ректор дозволив йому не 
лише створити, а й очолити iн-
ститут мiкробiологiї при Рот-
жерському унiверситетi. І тут 
талант Зiновiя виявився пов-
ною мiрою: 1916 року вiн ство-
рив перший у свiтi антибiотик 
— актиномiцет, ввiвши в нау-
ковий обiг поняття «антибiо-
тик», «антибiоз». Зрозумiвши 
цiлющi властивостi вiдкритих 
ним антибiотикiв, Ваксман iз 
року в рiк продовжує вдоско-
налювати їх, i вершиною його 
винаходiв став стрептомi-
цин, який пiд такою назвою 
з’явився 1942 року.
 Цей час збiгся зi Сталiнград-
ською битвою в СРСР, i мало 
хто вiрив у перемогу радянсь-
ких вiйськ — американська 
хронiка показувала жахливi 
картини зi Сталiнградського 
фронту: тисячi поранених, якi 
стiкали кров’ю. Та найжах-
ливiшим було те, що бiйцi ги-
нули не лише на полi бою, а й 
вiд тяжких поранень, якi не 
було чим лiкувати.
 Не вагаючись, Ваксман 
пише листа президенту Руз-
вельту, в якому категорич-
но наполягає, аби до поставок 
зi США до СРСР — продукти 
харчування, медикаменти — 

включили й винайдений ним 
стрептомiцин. За американсь-
кими законами вiн як автор ви-
находу мав право розпоряджа-
тися ним.
 У СРСР партiї стрептомiци-
ну зустрiли насторожено, адже 
клiнiчного досвiду щодо нього 
— нiякого, тож мiнiстр охоро-
ни здоров’я СРСР Микола Се-
машко обмежився обережною 
резолюцiєю: «Тов. Бурденко. 
На ваш розсуд».
 Микола Бурденко — голо-
вний вiйськовий хiрург — не 
побоявся взяти вiдповiдаль-
нiсть на себе, iншого виходу в 
нього просто не було.
 І сталося диво. Як зазначав 
той же Бурденко в доповiднiй 
записцi до найвищих медичних 
i урядових установ, «стрепто-
мiцин зробив справжню рево-
люцiю в лiкуваннi поранених: 
ампутацiї кiнцiвок скороти-
лися вдвiчi, врятовано життя 
безнадiйно хворих, переворот 
стався в гнiйнiй та iнфекцiй-
нiй хiрургiї, колись невилi-
ковнi грiзнi хвороби — гангре-
на, сепсис, менiнгiт, абсцес, пе-
ритонiт — лiкуються не довше 
iнкубацiйного перiоду».
 За вiдкриття стептомiци-
ну прилучанину Зiновiю Вакс-
ману 1952 року було присвоє-
но Нобелiвську премiю в галузi 
фiзiологiї та медицини.

Із концтабору до вершин 
науки
 1924 року в мiстечку Дуб-
ровиця Сарненського повiту 
на Рiвненщинi народився Гри-
горiй (у Францiї — Жорж) Шар-
пак. Із дитинства його та брата 
навчали грамоти й релiгiї. Тяж-
ке становище родини, яка вела 
злиденний спосiб життя, спону-
кало її шукати шастя в iнших 
краях. Пiсля спроби оселитися 
в Палестинi, де в юного Шарпа-
ка вiд нестерпної спеки та вiд-
сутностi елементарної гiгiєни 
почалося запалення очей, бать-
кам дивом удалося перебрати-
ся до цивiлiзованої та розвине-
ної Францiї. Через багато рокiв, 
коли Жорж Шарпак став уче-
ним зi свiтовим iм’ям, вiн напи-
сав книгу спогадiв, у якiй опи-
сує свої враження тих лiт: «Я 
приїхав до Францiї 1932 року 
у восьмирiчному вiцi. Мої бать-
ки важко працювали в Українi, 
Палестинi, аби вижити. Фран-
цiя в цьому сенсi була бiльш 
легкою країною. І головне: тут 
можна було отримати хорошу 
освiту, навiть не будучи бага-
тим».
 Коли Жорж бiльш-менш 
пристойно вивчив французь-
ку мову, щастя посмiхнулося 
йому: якимось дивним чином 
вiн дiстав дозвiл вiдвiдувати 
Королівську бiблiотеку в Пари-
жi. Це допомогло йому не лише 
успiшно закiнчити школу, а й 
у 1938 роцi вступити до лiцею 
Святої Луїзи.
 Коли розпочалася Друга 
свiтова вiйна, Шарпак не вага-
ючись вступив до Французько-
го Руху Опору, за що 1944 року 
його заарештували й вiдправи-
ли до концтабору Дахау. Жит-
тя його висiло на волосинi, та 
врятувало знання всiх європей-
ських мов — перекладачi були 
потрiбнi навiть у концтаборi.
 По вiйнi Шарпак вступає до 
гiрничої школи, згодом — до ко-
леджу Де Франс. Етапним, по-
воротним моментом його жит-
тя стала зустрiч iз всесвiтньо 
вiдомим фiзиком Фредерiком 
Жолiо-Кюрi, який, розгледiв-
ши визначнi здiбностi вихiдця 
з України, не вагаючись запро-
понував йому мiсце наукового 
спiвробiтника в лабораторiї ек-
спериментальної фiзики. Не-

вдовзi Жолiо-Кюрi вiдправив 
Шарпака до Європейського цен-
тру ядерних дослiджень у Же-
невi, де вихiдець з України з го-
ловою поринає у велику науку.
 За своє довге наукове жит-
тя Жорж Шарпак зробив знач-
ний внесок у розвиток свiтової 
фiзики, вiнцем якого стала Но-
белiвська премiя 1992 року в га-
лузi новiтнiх досягнень у фiзицi 
— «за розробку детектора еле-
ментарних часток».
 А далi — найгучнiшi нау-
ковi титули: членство у Фран-
цузькiй академiї наук, зван-
ня почесного доктора чотирьох 
найшанованiших у свiтi унiвер-
ситетiв, керiвнi посади в Цент-
рi Жолiо-Кюрi, Пастерiвському 
iнститутi, Європейському цен-
трi ядерних дослiджень у Же-
невi.

Врятувала українська родина
 1937 року в мiстi Золочiв 
на Львiвщинi народився Ро-
ман (у США — Роальд) Хоф-
ман. У вiцi чотирьох рокiв вiн 
потрапив iз матiр’ю в гетто. 
Коли євреїв Золочева вели до 
вагонiв, аби вiдправити в кон-
цтабiр, якась жiнка вихопила 
в матерi маленького Роальда, а 
чоловiк цiєї жiнки вихопив iз 
натовпу й саму матiр. Бiльше 
року (!) жiнку з сином перехо-
вувала українська родина, зна-
ючи, що за подiбнi вчинки нi-
мецька окупацiйна влада кара-
ла українцiв смертю.
 Як тiльки Золочiв звiльнили 
вiд фашистiв, українські спаси-
телi повiдомили матерi Роаль-
да, що з Польщi почалася ева-
куацiя євреїв, уцiлiлих пiсля 
нiмецьких концтаборiв, розки-
даних по територiї Польщi. Вiд-
давши Хофманам останнi харчi, 
українське подружжя вивезло 
їх у Кракiв. Матiр iз сином мали 
прибути в Палестину, а опини-
лися в Нью-Йорку.
 Тут i почалося стрiмке схо-
дження юного Роальда: його 
вiдiбрали в спецiальну школу 
для обдарованих дiтей (якi саме 
здiбностi розгледiли в уроджен-
ця країни, Роальд не пам’ятав). 
Проте пiсля закінчення школи 
для обдарованих дiтей Роальд 
досить легко вступив на медич-
ний факультет Колумбiйського 
унiверситету, в якому пiсля за-
кiнчення викладав хiмiю.
 Але Хофман був яскраво 
виражений дослiдник i весь 
час тяжiв до наукової працi. З 
цiєю метою вiн переходить до 
Гарвардського унiверситету, 
де почав спiвпрацювати з уже 
вiдомим у свiтi хiмiком-ор-
ганiком Робертом Вудвордом. 
Результатом їхньої спiвпра-
цi стали сформульованi ними 
«правила Вудворда—Хофма-
на» (1965 рiк) — видатне й не-
перевершене досягнення в ор-
ганiчнiй хiмiї, досить сказати, 
що «Правила Вудворда-Хоф-
мана» дозволяють не лише вiд-
слiдковувати хiд хiмiчних ре-
акцiй, а й передбачати невiдо-
му ранiше реактивну здатнiсть 
органiчних сполук.
 За видатне досягнення в га-
лузi органiчної хiмiї Роальда 
Хоймана 1981 року було вiд-
значено Нобелiвською пре-
мiєю. Вручаючи її, голова Но-
белiвського комiтету барон Стiг 
Рамель заявив: «Ми вклоняє-
мося сьогоднi не лише вашому 
вiдкриттю, а й тiй слов’янськiй 
родинi, завдяки якiй стало 
можливим ваше життя i ваш 
шлях до вершин науки».
 Так шведський академiк 
вiддав належне українськiй 
родинi, яка зберегла для науки 
юного Роальда Хофмана, який, 
до речi, нiколи не забував про 
це.

Тернопiльщина як центр... 
iвриту
 17 липня 1888 року в Бучачi 
на Тернопiллi народився Емiль 
Чачкес (в Ізраїлi — Шмуель Аг-
нон). Тодi в Бучачi нараховували 
триста дворiв, із яких тридцять 
були єврейськi. Батько, мати, 
iншi родичi Емiля спiлкували-
ся мовою європейських євреїв — 
iдиш, дуже швидко опанував її й 
майбутнiй нобелiвський лауре-
ат.
 Та одного разу батько при-
нiс iз синагоги священнi книги 
євреїв — Тору й Талмуд. Юний 
Емiль розкрив їх, аби прочитати, 
та зась: обидвi найдавнiшi книги 
були написанi староєврейською 
мовою — iврит. Помiтивши iн-
терес сина, батько привiв його в 
синагогу, а там знайшовся ста-
рий рабин, який i навчив Емiля 
цiєї досить складної мови, благо 
буквенi знаки iвриту та iдишу то-
тожнi.
 Та Емiль прагнув бiльшого: 
не лише читати не iвритi, а й пи-
сати. Ще до переїзду в Палести-
ну (1907 рiк) письменник-почат-
кiвець видав сiмдесят коротких 
творiв, частина з яких вийшла i 
в українських видавництвах.
 1931 року письменник видав 
друком перший великий роман 
уже пiд псевдонiмом Шмуель Аг-
нон, а найбiльший розголос отри-
мали такi його твори, як «Зовсiм 
недавно» та «Гiсть з ночi».
 Своїм учителем Агнон вва-
жав Шолом-Алейхема, але, на 
вiдмiну вiд класика, не обмежу-
вався побутовими й кумедними 
замальовками, в романах i пуб-
лiцистичних статтях Агнон пе-
редрiк прихiд до влади тиранiв у 
двох європейських країнах, що 
не вiщувало нiчого хорошого для 
народу, а в рiк, коли було пiдпи-
сано пакт Рiббентропа—Молото-
ва, заговорив про «велику битву 
на сходi великої країни», а пiсля 
того, як нiмецький фашизм зни-
щив 6 мiльйонiв (!) європейських 
євреїв, Агнон заговорив, що вже 
виразно бачить вiдновлену єврей-
ську державу — Ізраїль. До кiн-
ця своїх днiв Агнон пишався тим, 
що однiєю з перших iдею вiднов-
лення Держави Ізраїль пiдтри-
мала його батькiвщина Україна 
(тодi — УРСР), яка мала статус 
постiйного члена ООН.
 Бучачець Шмуель Агнон 
справив величезний вплив на 
новiтню iзраїльську лiтературу, 
за що 1954 та 1958 року був двічі 
нагороджений Державною пре-
мiєю Ізраїлю, а 1966 року став 
лауреатом Нобелiвської премiї з 
лiтератури.
 ...Ми бачили: вихiдцi з Ук-
раїни — нобелiвськi лауреати 
— розумом своїм та iнтелектом 
збагатили рiзнi сфери людської 
дiяльностi — хiмiю, фiзику, ме-
дицину, лiтературу. Працюючи 
в рiзних сферах, вони були єдинi 
в одному: любовi до України — 
рiдної землi, яка народила їх, 
дала путiвку у велике змiстовне 
життя. Добре сказав про це вже 
згадуваний нобелiвський лауре-
ат Жорж Шарпак. У книзi спо-
гадiв «Жизнь, как связующая 
нить», вiн зазначає: «Пам’ятаю, 
як лiтнiми вечорами я бачив, як 
селяни — коса на плечi — повер-
таються з полiв додому. Чоловi-
ки спiвають своїми глибокими 
басами, а жiнки виходять їм на-
зустрiч. Жiнки також спiвали 
старовиннi українськi народнi 
пiснi, i голоси жiнок здiймалися 
з нечуваною чистотою, з тугою 
та оптимiзмом водночас. Спога-
ди непояснимi, якi ще й сьогод-
нi зворушують мене до глибини 
душi».
 Певен, пiд цими рядками пос-
тавив би свiй пiдпис будь-хто з 
нобелiвських лауреатiв — Вели-
ких українцiв». ■

Шмуель Агнон.❙

в Україні

Саймон Кузнець.❙ Жорж Шарпак.❙

Залман Ваксман.❙



НА ПРЮ!

Борців 
з корупцією 
— море
А хабарництво процвітає
Василь ПЕЦЬКО, 
інвалід І групи, 
учасник Другої світової війни, 93 роки
с. Домівка, Чечельницький район, 

Вінницька область

 У вечірніх новинах 11 листопада 
2018 р. «Канал 112» повідомив, що 
Президент України Петро Порошен-
ко, перебуваючи в Парижі з нагоди 
відзначення сторіччя від дня завер-
шення Першої світової війни, перед 
учасниками дійства заявив, що Ук-
раїна впевнено рухається до інтегра-
ції в Європейський Союз. І тут-таки, 
на цьому ж каналі, з’являється кум 
Путіна — Медведчук — із керівни-
ком партії «За життя» Рабіновичем 
і заявляє, що ніякої інтеграції з Єв-
ропою бути не може, тому що Украї-
на має бути самостійною державою, 
розвиваючи дружні стосунки з краї-
нами СНД. Як кажуть у народі, при-
їхали! Це значить: звідки вирвались 
— туди ж нас хочуть повернути. 
 Для цього Путін доручив своє-
му куму Медведчуку повернутися в 
політику і негайно розпочати про-
цес об’єднання всіх опозиційних ан-
тиукраїнських сил для боротьби про-
ти інтеграції України з Європою. 18 
листопада орендований Рабінови-
чем «Канал 112» продемонстрував 
урочисте об’єднання його партії «За 
життя» з Опоблоком Бойка. Рабіно-
вич відмовляється йти на вибори як 
кандидат на пост Президента і тут-
таки обирають кандидатом Бойка. 
Можливо, правильно вчинив Раби-
нович, знявши свою кандидатуру, бо 
все могло трапитися: а раптом йому 
заманулося б стати схожим на Лаза-
ря Мойсейовича Кагановича, якого 
Сталін свого часу направив в Украї-
ну з метою упокорення українсько-
го буржуазного націоналізму і, треба 
сказати, він із поставленим завдання 
упорався непогано — українці до цьо-
го часу пам’ятають.
 А тепер постає питання: чому Пар-
тія регіонів, оговтавшись, прагне ре-
ваншу? Та тому, що небезпека ми-
нула. Жоден із них не потрапив у 
тюрму, ніхто не висунув їм претен-
зій щодо відшкодування вкрадених у 
держави мільярдних коштів, то чого 
ж сидіти, тим паче що складаються 
сприятливі умови для продовження 
боротьби за владу в Україні. От і роз-
гортають її по-справжньому, майже 
не відчуваючи спротиву нинішньої 
влади.
 І, нарешті, про корупцію. Якось 
прочитав у газеті «День», що в дале-
кому минулому чиновники компанії 
«Єдині енергетичні системи України» 
практику щодо корупції запозичили 
в Росії (президентом цієї компанії 
була Юлія Володимирівна Тимошен-
ко), але я сумніваюся, що до цього її 
(корупції. — Авт.) в Україні не було. 
Була, лише не в такій, як зараз, хи-
жацькій формі. Вона, як епідеміч-
на хвороба, поширилась на всі орга-
ни державної влади і стала серйозним 
гальмом розвитку нашої економіки. 
Про це всі знають, понастворювали 
купу антикорупційних органів, на-
віть антикорупційний суд. Єдине, 
чого всім бракує, — це волі і бажання 
по-справжньому розгорнути боротьбу 
з цим лихом. А кажуть, що в Румунії 
якась незвичайна жінка захотіла — і 
майже поборола її. У нас теж є чима-
ло знаних жінок-політиків, але не та-

ких. А жаль... ■

■

Віталій КАРПЕНКО
Бершадь, Вінницька область

 Нешановні пани Парубій i 
Гройсман, спасибі від «най-
заможніших» верств насе-
лення — пенсіонерів та ін-
валідів — за покращення 
нашого життя вже сьогодні. 
Ви дійсно показали, як треба 
керувати державою. Дякую 
також пп. Коровію та Сте-
фанцову (головам, відповід-
но, Вінницької та Бершад-
ської держадміністрацій) за 
«вичерпні» відписки щодо 
мого звернення до уряду.
 На урядову «гарячу 
лінію» я звертався не по 
«роз’яснення» чи з метою 
одержання відписок, а з 
метою забезпечення вико-
нання у Вінницькій облас-
ті Закону України «Про 
основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні». 
Де ж наш державний кон-
троль із боку Укртрансбез-
пеки, Національної поліції 
та органів Держпродспо-
живслужби? Про них мені 
повідомляє облдержад-
міністрація. І, врешті, Каб-

міну, пане Гройсмане?
 До суті справи: напри-
кінці жовтня 2018 р. у касі 
Центрального автовокзалу 
м. Вінниця мені було відмо-
влено у придбанні квитка 
на рейс «Вінниця — Війтів-
ка» за 50% вартості, як це 
гарантує ст. 38-1 вищезга-
даного закону. Аналогічну 
відмову я отримав на авто-
станції м. Бершадь. Після 
мого звернення на урядову 
«гарячу лінію» я одержав 
відписки чомусь із Вінни-
цької ОДА та Бершадської 
РДА (копії додано. — Ред.) 
Лінія існує як диспетчер, 
щоб пересилати звернен-
ня громадян, чи як? Тож 
навіщо витрачати бюджет-
ні (мої) кошти? Я ж міг на-
пряму до них звернутися. А 
ще краще — до перевізника 

Кривешка і сказати: «Ай-я-
яй! Ну-ну!».
 Із тих відповідей я так 
і не зрозумів — маю я пра-
во як інвалід ІІ групи на 50-
відсоткову знижку на про-
їзд в автобусах на території 
області з 01.10. по 15.05? І 
хто має забезпечити гарантії 
його реалізації? Хіба відсут-
ність компенсації перевіз-
никам — це моя проблема? 
Якщо уряд та інші «гаран-
ти» не можуть забезпечити 
цю компенсацію, нехай по-
дають у відставку.
 Дивно, що місцеві органи 
державної влади ще не по-
радили звернутися до суду! 
Адже це чудовий вихід при 
наших геноцидних пенсіях 
1500—2000 грн. та опера-
тивності судів i виконання 
їхніх рішень. Панове владці! 

Ви розумієте, що таке 1,5-2 
тис. гривень? Чи в державі 
не влада керує, а кривеш-
ки та їм подібні перевізни-
ки? Влада що, не розуміла 
цього, коли передавала пи-
тання перевезень у приват-
ні руки? І не дядько Петро 
чи Іван (староста чи сільсь-
кий голова) і навіть не го-
лова ОДА чи РДА повинні 
вирішувати, чи виконува-
ти закони держави чи — як 
доведеться.
 Ще раз «дякую» владі 
за децентралізацію, надан-
ня нам можливості пересу-
ватися територією області 
та країни. За розмір пенсії 
при трудовому стажі 35-45 
років, узагалі за дієвість 
влади щодо забезпечення 
нам нормального існування 
тощо. ■

Євген КОЗЮК, 
член Спілки журналістів України
с. Чеснівка, Хмільницький район, Вінницька область

 Дорога редакціє «України молодої»! 
Безмежно вдячний Вам за публікації, 
які друкуєте в газеті, бо вони мають ва-
гоме значення. Це — формування  сві-
тогляду, реалії бачення сьогодення.
 Газету «Україна молода» перед-
плачую і читаю з дня її виходу в світ. 
Але мене і багатьох читачів тривожить 
таке: як жити і діяти далі, чому в на-
шій страдницькій Україні розплоди-
лося всяких манкуртів, яничарів, «ре-
форматорів» усіх мастей і жодна з цих 
реформ, яку роблять ці «мудрагелі», не 
на користь людей і самої України?
 Кажуть, у нас — демократія, свобода 
слова, що цензура неприпустима. Ма-
буть, це дуже добре, коли дотримуються 
закони, але дуже погано, що під соусом 
демократії чиняться анархія, беззакон-
ня. Кому це на користь? Ворогам на-
шої Батьківщини! Бо «мудрагелі» при 
портфелях роблять свою чорну спра-
ву. Практично понищили медицину на 
селі, а тепер уже взялися позбавляти 

людей  інформаційного національного 
простору. Так звані реформи знищили 
Вінницьке обласне телебачення ВДТ-6. 
Це, зокрема, програми, які ми дивилися 
двічі на тиждень, — «Будьмо знайомі» 
та «Дивоцвіти». А тепер узялися за зни-
щення вчасного доступу газет у домівки 
селян. У нашому древньому козацько-
му селі Чеснівка Хмільницького району 
Вінницької області «патріоти»-демаго-
ги «вділили» листоноші Галині Горба-
тюк один робочий день — п’ятницю. За 
цей день їй потрібно пішки пройти до 
села Лип’ятин, на пошту, а це 4,5 км, 
прийти назад і рознести газети, листи, 
пенсії жителям села. Один день виділе-

но ще й на Лип’ятин. Чим завинили се-
ляни перед геростратами? Чому мене та 
інших передплатників газет позбавля-
ють права вчасно отримувати часописи 
і читати їх свіжими? З якої ласки про-
довжується свавілля, анархія в країні?
 Це зухвалі, підлі вороги Украї-
ни. Це вже питання до Служби безпе-
ки України. Позбавляють селянина і 
вчасного отримання пенсій, а також 
читати передплачені часописи регу-
лярно. Куди ми йдемо таким чином? 
Кабінету Міністрів України, мабуть, 
давно пора навести лад із цими жах-
ливими беззаконнями, які ведуть Ук-
раїну до знищення. ■

ГЛАС НАРОДУ

Дай, Боже, керівникам 
Укрпошти мудрості,
або Схаменіться, бо лихо вам буде!

■

ПРОБІ

Спасибі за децентралізацію!
За бідного інваліда та пенсіонера замовте слово

■
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Весело, колоритно, креативно і незабутньо можна відсвяткувати Різдво у Львові. Тут вам і різдвяний 
ярмарок у самому центрі міста, перед Оперним театром, і вертепи у Шевченковому гаю, і свято 
пампуха — незмінного атрибута святвечірнього столу, і концерти легендарного хору «Дударик» у 
різних концертних залах культурної столиці України. Словом, усі гості міста знайдуть собі забаву до 
душі, адже святкування Різдва продовжується.

ПОЛІТПАРНАС 

Полотно
Віктор ТЮТЮН
Херсон

Сніжинки виникають,
наче світло зі щілин 
старого млина.
Вітрякові крила січуть 
проміння,
порепані дошки впускають 
срібні кружальця 
у відсірілий прихмарений 
день —
вони кружляють,
 засновують, 
як бабине літо,
вовнистими кублами 
гілля дерев,
і день відбілюється, 
мов конопляне полотно.
На нього так і скажуть: 
білий день.
Мало є снігових пейзажів.
Та й сам пам’ятаю один:
мерзла річка, 
слід вздовж тайги —
полотняні вогонь і дим... ■

■
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Не важливо, будні чи свята, а 
зиму кожна господиня нама-
гається прикрашати власними 
стравами, додаючи таким чи-
ном у кожен день щось родин-
не і затишне. А коли холодно, 
якраз найбільше й хочеться чо-
гось дбайливо приготовленого, 
смачного, що тішить і зігріває. 

Спомин про літо
 Холодні дні — час згадати со-
нячні країни. Скажімо, приготу-
вати «Хачапурі по-аджарськи». 
Ця страва добре зігріває — це 
вже з назви відчувається. Тер-
нопільчанка Ольга Фостик ді-
литься рецептом. 
 Отже, для тіста потрібно: 
дріжджі сухі — 5 г, молоко — 
250 мл, цукор — чайна ложка, 
сіль — 1/2 чайної ложки, мас-
ло — 25 г, яйце, борошно 400 г 
( і просійте додатково про запас, 
мені було замало).
 Спочатку розводимо дріжд-
жі. Для цього треба підігріти мо-
локо до 30-35 градусів, щоб було 
ледь тепле. Влити його в миску, 
додати дріжджі, цукор, поміша-
ти і трохи почекати.
 Збити яйце і сіль, влити під-
топлене вершкове масло, зміша-
ти.
 Частинами всипати борош-
но, перемішати виделкою. Коли 
вже додасте все борошно, треба 
вимішати тісто руками. Не за-
будьте додатково борошна про-
сіяти для підсипки, мені ще зна-
добилось трошки. 
 Тісто місити 10 хвилин, воно 
гарно розминається, дуже м’яке 
та еластичне. Не забиваємо бо-
рошном, його завжди можна 
буде підсипати, тому не спіши-
мо.
 Миску змащуємо вершковим 
маслом та ставимо тісто. Накри-
ваємо плівкою і відставляємо 
на 40-60 хвилин. Затим трошки 
підминаємо — і ще на 20 хви-
лин залишаємо його у спокої. 
До речі, за рецептом, з цього тіс-
та радять зробити 3 хачапурі, я 
розділила на чотири.
 Для начинки треба: сулугуні 
— 300 г, сир домашній — 100 г, 
голландський — 50 г, фета — 
50 г, петрушка, сіль і 2 яйця. 
Можна брати сири, які вам імпо-
нують або є під руками. Я пла-
нувала лише сулугуні із сиром 
дати, але мала ще трошки фети і 
твердого сиру. Щодо солі, орієн-
туйтесь на смак сирів.
 Сири натираємо, дрібнимо 
петрушку, солимо, збиваємо 2 
яйця, все перемішуємо.
 Формуємо хачапурі. Для цьо-
го потрібно поділити тісто на 3-4 
частини, кожну частинку розка-
чати на прямокутник, начинку 
розподілити по всій поверхні.
 З обох сторін скласти в тру-

бочки, а краї защіпати в човни-
ки. В ямку човників ще досипа-
ти сиру, викласти на пергамент. 
Тісто змастити збитим яйцем 
і поставити в духовку на 20-25 
хвилин.
 За бажання можна випічку 
дістати з духовки, влити жовток 
і ще не 1-2 хвилини поставити в 
духовку. 
 «Автентично» їдять хачапурі 
так: відломлюють бортик і вмо-
чають у жовток і сир.   
 Незвичай но, цікаво і смачно!

До чаю і кави
 «Сметанно-смородинова 
простота». Так називає пиріг 
за своїм рецептом запоріжанка 
Олена Будилка. Бо він, за її сло-
вами, нескладний у приготуван-
ні, дуже смачний і гарний.
 Візьміть 2 яйця, склянку 
цукру (можна менше), склянку 
сметани, 2 склянки борошна, 0,5 
склянки олії, 2 чайні ложки роз-
пушувача, чайну ложку ваніль-
ного цукру, сіль, 400-500 г сві-
жих або заморожених ягід, сто-
лову ложку крохмалю.
 Спочатку треба збити яйця 
з цукром, додати сметану, сіль, 
ванільний цукор, розпушувач, 
олію та борошно, добре пере-
мішати. Вилити тісто у форму, 
змащену олією, зверху висипа-
ти ягоди (у мене ожина та сморо-
дина), перемішані з крохмалем. 
Випікати 40-50 хвилин при тем-
пературі 180-200 градусів. І ма-
льовничий пиріг готовий!
 Надзвичайно ніжний торт 
«Андалузія». Це поєднання якіс-
ного шоколадного смаку з апель-
синовим кремом. Заохочує до 
його створення львів’янка Ок-
сана Назар.
 В оригінальному рецепті го-

тують мигдалево-білкові коржі, 
а можна зробити просто шоко-
ладний бісквіт. Подаємо обидва 
варіанти.
 Тісто мигдальне — це 10 біл-
ків, 160 г пудри, 125 г цукру, 
160 г мигдального борошна, 37 г 
какао. Білки збиваємо з цукром 
до пишної піни, муку, пудру і 
какао змішуємо і додаємо до біл-
ків. Вимішуємо лопаткою. Далі 
випікаємо 3 коржі (24 см в діа-
метрі) 15 хвилин при темпера-
турі 200 градусів.
 Класичний бісквіт — це для 
приготування з 5 яєць, 150 г 
цукру, 125 г борошна, 25 г ка-
као, 50 г масла, 1/2 ч. л порош-
ку до печива. Розтоплене масло 
(не гаряче) я вливаю в тісто ос-
таннім і легко вимішую лопат-
кою. Випікала одним коржем 
(діаметром 22 см) і розрізала на 
3 частини.
 Для приготування апельси-
нового крему беремо 2 апельси-
ни, 70 г цукру, 40 г масла,  яйце, 
2 жовтки, 8 г желатину, 90 мл 

збитих вершків 33%. Цедру і 
сік із двох великих апельсинів  
кладемо в посудину з товстим 
дном, додаємо цукор, масло, 
яйця (трішки збити перед тим) 
і варимо на малому вогні до лег-
кого загустіння. Далі в гарячо-
му розводимо желатин, охолод-
жуємо. 
 Після повного охолоджен-
ня збиваємо трішки блендером 
і змішуємо зі збитими вершка-
ми. Готово. Крем виходить, як 
сметана, може, трішки рідкі-
ший. Перед збиранням торта 
ставимо цей крем на 10 хвилин 
у холодильник.
 Для приготування шоколад-
ного крему треба: 250 г чорного 
шоколаду, 100 мл гарячих верш-
ків 33%, 80 г масла, 100 мл зби-
тих вершків 33%. Перша дія: 
чорний шоколад залити гарячи-
ми вершками, перемішати до 
однорідного стану і охолоди-
ти. Масло збити міксером кіль-
ка хвилин і додати 250 грамів 
від шоколадної маси (100 гра-
мів маси залишити для поли-
вки зверху), збити. Окремо зби-
ти 100 мл вершків і з’єднати ло-
паткою обидві маси.
 Я збирала торт у роз’ємній 
формі (в тій, що випікала біс-
квіт). На дно — корж, далі шо-
коладний крем, знову корж, 
апельсиновий крем і корж. 
Зверху заливаємо шоколадним 
ганашем, що залишився (попе-
редньо розігріти у мікрохви-
льовій печі). 
 Ще одна смакота — за рецеп-
том із міста Лева. Юліана Юрій 
каже, що її шоколадно-горіхо-
вий пляцок дуже ніжний. «Хочу 
поділитись дуже вдалим пляц-
ком із горішками та ніжним 
ванільним кремом», — так пре-

зентує свою випічку. 
 Для шоколадних коржів пот-
рібно: 4 яйця, 4 столові ложки 
цукру, 4 столові ложки борош-
на, 2 столові ложки какао, чай-
на ложка розпушувача і трош-
ки солі. 
 Яйця добре збити з цукром, 
ввести сухі інгредієнти і виміша-
ти лопаткою. Випікати корж при 
175 градусах  дати вистигнути, 
потім розрізати на два. (Або мож-
на відразу тісто поділити і випек-
ти 2 коржі, тоді, звісно зменши-
ти час випікання до 15 хвилин).
 Для горіхового коржа треба: 
7 білків, 12 столових ложок цук-
ру, столова ложка борошна, 200 г 
горіхів, дрібка солі. Білки збити 
на круту піну із сіллю та цукром. 
Легенько вимішати з подрібне-
ними горіхами та борошном. Ви-
пікати при 175 градусах 20-25 
хвилин.
 Для крему на жовтках бере-
мо 7 жовтків, 200 г цукру, 5 сто-
лових ложок кукурудзяного кро-
хмалю ( я взяла пачку ваніль-
ного пудингу), 500 г молока, 
250 г масла. Жовтки добре зби-
ти з цукром і пудингом, додати 
100 г молока, збити. Решту мо-
лока довести до кипіння, ввес-
ти жовткову суміш, варити по-
мішуючи до загустіння. Крем 
повністю вистудити, охолодити. 
Розм’якшене масло добре зби-
ти на пухку масу, по ложці до-
бавляючи крем (я ще перед цим 
крем перебила комбайном, щоб 
довести до однорідності).
 Зібрати пляцок: шоколадний 
корж — крем — горіховий корж 
— крем— шоколадний корж — 
крем. За бажанням коржі можна 
просочити кавою з ромом/конья-
ком, думаю, буде добре пасувати.
 Смачного!

ВИПІЧКА

Домашня «Андалузія» і ніжність
Рецептами діляться господині з Тернополя, Запоріжжя і Львова

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Замовлю добре слово 
за легкі супчики! Ті, що 
без м’яса і навару з кісток. 
Зупи лайти — називає їх 
львів’янка Ната Бобко. 
 «У гарячу воду кладу 
маленький лавровий лис-
точок, 2 горошинки дух-
мяного перцю і 2 гвоздики, 
— розповідає Ната. — Для 
овочевої зупи кладу кар-
топлю кубиками, капусту 
(краще савойську), морк-

ву — кубиками, дрібно ку-
биками ріжу корінь пет-
рушки і шматочок селери, 
покришеної також дрібно. 
Притушковую цибулю ку-
биками і терту моркву ви-
нятково на топленому мас-
лі. Потім — цвітна капус-
та, броколі, брюсельська 
капуста, зелений горошок 
(морожу свій, з городу). Цю 
четвірку повністю давати 
не конче, але хоча б пару 
яку-небудь — обов’язково!
 При готовності всіх 

овочів заправляю зупу доб-
рою сметаною, збитою з не-
великою кількістю борош-
на. Сюди ж кидаю кріп, 
петрушку і свіжий або за-
морожений базилік, лис-
точок-два. Сушений того 
ефекту не дасть. Ото є наша 
зупка! Сьогодні якраз ва-
рила, син просив добавки», 
— додає ще один сильний 
аргумент на користь зупок 
Ната.
 Борщ із «вушками» був 
на Різдво, а наразі черга — 

за супчиком з «вушками». 
Відварити міцний грибний 
бульйон . Для цього пече-
риці очистити, добре про-
мити, порізати, помісти-
ти в каструлю, залити во-
дою, довести до кипіння, 
прибрати накип, додати 
сіль, лавровий лист, цілу 
очищену цибулину і куби-
ки моркви. Варити на ма-
ленькому вогні до готов-
ності грибів.
 Кілька варених грибів 
вийняти з бульйону, дріб-

но посікти ножем, додати 
смажену на вершковому 
маслі цибулю, сіль, чор-
ний перець.
 Підготувати тісто, як 
на вареники, розкачати, 
вирізати маленькою чар-
кою кружечки, заліпити 

«вушка» (маленькі варе-
нички). Окремо відвари-
ти.
 У тарілку помістити го-
тові вушка, залити бульйо-
ном, додати чорний пе рець, 
кріп, за бажання — смета-
ну. ■

Сметанний пиріг Олени Будилки.
Фото господинь.

❙
❙

«Хачапурі по-аджарськи» Ольги Фостик.❙«Андалузія» Оксани Назар.❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Зупи лайт: з овочами і «вушками»
У львів’янки Нати Бобко син добавки просить

■

«Вушками» на Галичині називають маленькі варенички.❙
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НЕБОБРАТСТВО

Під знаком 
Василів
У Києві згадали дисидентів-
шістдесятників та сучасних 
в’язнів Кремля
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 «Бо — мало нас. Малесенька щопта. // 
Лише для молитов і сподівання. // Усім 
нам смерть судилася зарання, // Бо кали-
нова кров — така густа». Саме так, відгук-
нувшись на смерть Алли Горської, Василь 
Стус назвав коло українських інтеліген-
тів, які інтуїтивно намагалися віднайти і 
зберегти генетичну пам’ять про українсь-
ку історію в культуру України, і тим са-
мим кидали виклик системі. Уже за два 
роки розпочався «генеральний погром» ук-
раїнського шістдесятництва. Буквально за 
кілька днів були заарештовані й кинуті за 
ґрати Іван Світличний, Василь Стус, Іван 
Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Іван Гель, Іри-
на Стасів-Калинець та ще близько сотні ук-
раїнських дисидентів у Києві, Львові та ін-
ших містах України. Але система і тут про-
грала: потрапивши в таборах у середовище 
свідомих українців, серед яких було багато 
воїнів УПА, священиків, філософів, шіст-
десятники за роки ув’язнення стали свідо-
мими борцями за незалежність. І саме з їх-
нім звільненням наприкінці 80-х в Україні 
почався етап національного відродження, 
що призвело до проголошення у 1991 році 
незалежності.
 Одним із тих творців незалежності був 
і відомий філософ, поет та літературозна-
вець Євген Сверстюк. Саме він у 1989 році 
започаткував Вечір Різдвяних Василів. На 
початках він заповідався як вечір пам’яті 
українських поетів, що народилися на Різ-
дво або біля нього (звідки й назва): Василя 
Чумака, Василя Елана-Блакитного, Васи-
ля Симоненка та Василя Стуса. Але прак-
тично з перших вечорів перетворився на 
спогади про дисидентське «небобратство» 
та філософську розмову про феномен «пря-
мостояння» та вміння лишатися собою за 
будь-яких обставин, кидаючи виклик сис-
темі.
 Теплим і гостинним був і цьогорічний 
Вечір Різдвяних Василів, який зібрав у 
Колонній залі КМДА всіх, кому небайду-
жа доля України. Організаторами вечора 
виступили Український Інститут націо-
нальної пам’яті, Видавництво «Кліо», Ук-
раїнський ПЕН та Центр громадянських 
свобод. 
 Цьогорічне зібрання припало на День 
політв’язня, тож вечір мав свій символіч-
ний підзаголовок: «історія від шістдесят-
ників до Сенцова». І згадували учасники 
вечора не лише про минуле, а й про сього-
дення, проводячи паралелі методів роботи 
НКВД-КГБ та російської ФСБ. Спогада-
ми поділилися дисиденти Василь Овсієн-
ко та Микола Горбаль, відомий журналіст, 
колишній керівник української редакції 
радіо «Свобода» Богдан Нагайло. А акт-
риса Римма Зюбіна прочитала фрагмен-
ти «Рассказов» Олега Сенцова. Просто на 
сцені виникла пропозиція перекласти цю 
збірку українською, і видавництво «Кліо» 
відгукнулося на неї. Щиру атмосферу вечо-
ра підтримали виступи гурту «Дай Боже», 
які щедрівками та віншуваннями нагада-
ли про наближення Щедрого Вечора, ла-
уреатів премії Василя Стуса сестер Тель-
нюк, Ігоря Жука, Ольги Голуб та Тараса 
Компаніченка.
 Кожен охочий міг підписати різдвяну 
листівку, яку організатори акції відправи-
ли до місць утримання українців та поло-
нених моряків. «Ці листи — вони важливі 
і тим, хто пише, і тим, кому вони адресо-
вані. Вони дають відчуття, що ми всі єдині, 
що їх не кинули, про них пам’ятають, за 
них переживають і роблять усе, щоб вони 
повернулись додому. І дуже хочеться, щоб 
вислів «український політв’язень» у 2019 
році став історією», — зазначив голова Ук-
раїнського інституту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович. ■

■ Надія КОВАЛЬЧУК 

«Україна. Повернення своєї історії». Ба-
гатьом уже відома ця назва телециклу 
Акіма Галімова і його команди. На 19 
січня запланована прем’єра на «1+1» 
третього історично-документально-
го фільму — «Скарби нації», приуро-
ченого до 100-річчя від Дня Злуки 
— політико-правового об’єднання Ук-
раїнської Народної Республіки та За-
хідноукраїнської Народної Республіки 
в єдину соборну державу. 
Цього разу Акім Галімов розвінчує 
міфи про «приєднання» України до 
Росії і всебічно змальовує козаків, які 
стали чи не головним історичним брен-
дом країни. Автор і продюсер нового 
фільму розповідає «Україні молодій» 
про подорожі до п’яти країн у рамках 
зйомок, фінансування проекту Мінін-
формполітики і необхідність на де-
ржавному рівні піднімати питання про 
повернення українських реліквій.

Шаровари не можна називати 
традиційним козацьким вбранням
 ■ Акіме, ви продовжуєте роботу над 
документальними фільмами. У ново-
му проекті розповідаєте про козаків. 
Невже доба козаччини настільки об-
плутана неправдою? І ким ці міфи 
нав’язані?
 — На початку розробки фільму нам 
самим здавалося, що в цій епосі не за-
лишилося нічого нового й нерозкрито-
го. Але виявилося, що багато речей, які 
ми сприймаємо як факт у козацькій іс-
торії — вигадка. Починаючи від того, 
який вигляд мали козаки і закінчую-
чи їхньою політикою. 
 Цікавий факт стосується одягу. 
Здається, що козак без шароварів — 
не козак. Але насправді шаровари не 
можна називати традиційним коза-
цьким вбранням. Якщо взяти опи-
си французького інженера Гійома де 
Боплана, який у XVII столітті пере-
бував в Україні, дізнаємось, що коза-
ки ходять у кальсонах — вузьких шта-
нях. А в радянському варіанті Боплана 
«кальсони» переклали як «шаровари». 
Козаки ходили у шароварах незначний 
відрізок часу, коли українські землі 
вже були міцно інтегровані до складу 
Російської імперії, і тому поширював-
ся саме такий образ козаків. 
 Козацький образ періоду Мазепи 
чи Виговського воліли стерти з історії, 
бо вони чинили опір. Це, власне, й від-
повідь, ким нав’язувались міфи щодо 
козаків. 
 ■ Які найбільш вражаючі відкрит-
тя ви зробили під час дослідження?
 — У Суботові, біля церкви-усипаль-
ниці Богдана Хмельницького (яка, до 
речі, зображена на п’яти гривнях), ми 
знайшли підземний тунель. Орієнтов-
но на глибині 6 метрів. Це безпрецеден-
тне відкриття, адже перекази про існу-
вання мережі підземних ходів існують 
там вже триста років, але жодного разу 
їх ніхто не знаходив. Є легенда, що там 
заховані скарби Хмельницького, серед 
яких може бути і його булава. 
 Ми залучили експертів з Інституту 
геофізики Національного університету 
Шевченка і за допомогою спеціально-
го обладнання змогли обстежити тери-
торію. Наші результати стали поштов-
хом для повномасштабного досліджен-
ня в Суботові, нині там почали працю-
вати науковці із заповідника. 
 Окрім цього, нам удалося пере-
класти лист турецького султана, який 
зберігається в Кам’янці-Подільсько-
му. Це унікальний документ, він вели-
чезний — майже метр у ширину і понад 
метр завдовжки. Останні десятиліття 
він був загадкою для дослідників, але 
ми знайшли в Туреччині фахівця зі 
староосманської мови, який переклав 
листа. Виявилось, що лист адресова-
ний Богдану Хмельницькому і в ньому 
йдеться про фантастичний подарунок, 
який був відправлений до України. 
 До речі, ця історія руйнує ще один 
міф — про стосунки козаків і турків, 
характер яких закарбувався в пам’яті 
завдяки картині «Запорожці пишуть 
листа турецькому султану». Козаки 
ніколи не писали лайливого листа до 
нього.

Справжні символи державності 
впливають на ідентичність людей
 ■ У телепроекті взяв участь Грегор 
Розумовський. Яка його роль? Знаємо, 
що він поділився з вами родинною ле-
гендою.
 — Це дивовижно, що нам вдалося 
попрацювати з такою людиною. По-
перше, він прямий нащадок останньо-
го українського гетьмана. По-друге, 
він історик за фахом, а тому зміг дати 
таку собі візію нашої історії з боку.
 У фільмі Грегор Розумовський 
виступив повноцінним дослідником, 
який намагається розплутати справу, 
пов’язану з його пращуром — гетьма-
ном Кирилом Розумовським. В їхній 
родині існувала легенда про те, що Ки-
рило за часів свого правління намагав-
ся розшукати оригінали Переяславсь-
кої угоди — доленосної для нашої краї-
ни, а також булаву Богдана Хмельни-
цького. У ХХ столітті з могили Кирила 
Розумовського було викрадено його 
серце. Після смерті воно було забаль-
замоване і заховане окремо від тіла — у 
спеціальній свинцевій скрині. Напри-
кінці фільму ми отримаємо відповіді, 
як всі ці події пов’язані між собою. 
 ■ Під час цього історичного розслі-
дування ви відвідали п’ять країн. Вам 
допомагали іноземні історики та на-
уковці. Невже й вони зацікавлені в 
тому, щоб світ дізнався про справжню 
історію України?
 — Сьогодні у світі надзвичайно за-
цікавлені у тому, аби дізнатися щось 
про Україну. Ми величезна країна, в 
якій постійно щось відбувається, але 
при цьому наша історія — невідома, 
а деякі частини минулого взагалі асо-
ціюються з історією Росії. Це спадок 
від нашого перебування у складі імпе-
рії. Тому закордонні експерти з вели-
чезним бажанням йдуть на співпрацю, 
бо вони і самі часто дізнаються щось 
нове для себе. 
 Цього разу нам пощастило залучи-
ти до участі відомого американсько-
го історика Шона МакМікіна, він до-
сліджує ХХ століття і те, як більшови-
ки прийшли до влади на наших тере-
нах. Факти, про які ми дiзналися вiд 
нього, просто фантастичні. Ця історія 
стосується вивезення цінностей з Ук-
раїни. 
 ■ Ви розшукуєте клейноди гетьманів 
та інші втрачені скарби. Що вони зна-
чать для України сьогодні. Чи можуть 
вплинути на долю й розвиток країни?
 — Я вважаю, що значення цих скар-
бів величезне. Справа не в матеріальній 
чи естетичній цінності. Справа у тому, 
що ці артефакти роблять нашу історію 
реальною. Це міст, який тягнеться з 
минулого у сьогодення, демонструю-
чи, що наша країна народилася не вчо-
ра чи 30 років тому. Уявіть, що може 
відчути школяр, коли йому показують 
справжню булаву Богдана Хмельни-
цького, вкриту позолотою, з величез-
ним рубіном посередині і діамантами 
по краях, і кажуть — під цією булавою 
Богдан Хмельницькій зміг об’єднати 
розрізнені землі, різних людей в одне 

ціле, в одну державу. І тисячі козаків 
пішли за ним. 
 Дуже важливо мати справжні сим-
воли державності, вони впливають на 
ідентичність людей. Звісно, наші доро-
ги не стануть кращими від того, що бу-
лава чи інший клейнод повернеться в 
Україну, але як країна ми станемо міц-
ніші. Це речі, від яких залежить, чи 
зможемо ми вберегти Україну в май-
бутньому. 
 ■ Фільм створювали за підтримки 
Міністерства інформаційної політи-
ки. А чи матимуть ваші розслідуван-
ня результати на державному рівні? 
Зібрані історичні документи й факти 
ви плануєте передати до Міністерства 
культури, наприклад? Адже важливо 
не тільки розповісти про міфи та від-
криття, а й зробити офіційні кроки до 
встановлення історичної правди.
 — Так, цей фільм ми знімали у тіс-
ній співпраці з державою. Фінансувало 
нас повністю Міністерство інформацій-
ної політики. У певний момент ми зро-
зуміли, що не можемо так просто ли-
шити всю інформацію, зібрану під час 
розслідування, просто у форматі філь-
му, і необхідно робити щось далі. 
 Ми чітко встановили, куди і ким 
були вивезені скарби нашої нації. Ми 
дізналися, де вони зберігаються сьо-
годні, й отримали докази незаконності 
цього. Тому останній наш крок — пе-
редати всі матеріали в Міністерство 
культури. Ми зустрілися з міністром 
Євгеном Нищуком, він та його відомс-
тво мають всі повноваження вже на де-
ржавному рівні порушувати питання 
про повернення українських реліквій. 
Я сподіваюсь, що так і буде. 
 У випадку з Росією нас очікує важ-
кий і болючий шлях, звісно, вони не 
віддадуть так просто те, що збиралося 
століттями. Але ми маємо наполегли-
во, переконливо і рішуче вимагати по-
вернення скарбів нації. ■

Акім Галімов представить третій фільм 
із циклу «Україна. Повернення своєї історії».
Фото надане каналом «1+1».

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Акім Галімов: Козацький 
образ періоду Мазепи 
чи Виговського воліли 
стерти з історії 
Автор нового історично-документального фільму 
— про знахідку в Суботові, співпрацю з прямим 
нащадком останнього українського гетьмана 
Грегором Розумовським та раніше невідомий зміст 
листа Богдану Хмельницькому від турецького 
султана

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Щоразу, починаючи нову главу двадцяти-
річної історії «Книжки року», сподіваюся 
швидко «проскочити» декілька сезонів 
поспіль. Та поринаю в архіви — пресові, 
фото- та традиційні паперові — й бачу, що 
минуле переповнене деталями, що колись 
не набули значення, а сьогодні очевидно, 
як без них складно збагнути логіку мета-
морфоз, що призвели до сьогоденних за-
конів і «понять». Маю на оці не так хроніку 
рейтингу, а плин цілої новітньої культурної 
історії України. А може, підсвідомо згадую 
парадоксальний вислів Умберто Еко: «На 
світі немає нічого більш невідомого, як те, 
про що вже писали» (Празький цвинтар. 
— Х.: Фоліо, 2011).

 От, до прикладу, що означає прихід до 
експертного кола академіка літератури 
Миколи Жулинського? Ми познайоми-
лися іще у першій половині 1990-х, коли 
він уходив до правління Фонду сприяння 
розвитку мистецтв. Зустрічалися й на за-
сіданнях, і на численно-яскравих імпре-
зах Фонду, що тоді наочно відсунув убік 
Міністерство культури (принаймні, у ца-
рині модерної видовищності). 2002-го, 
коли запросив Миколу Григоровича до-
лучитися «Книжки року», він був депу-
татом Верховної Ради від Блоку Ющен-
ка. Погодився і був експертом рейтингу 
понад десять років. А тоді каже: «Кос-
тю, маю таке відчуття, ніби постійно чо-
гось не встигаю, а зобов’язань, здається, 
тільки більшає. Нас, інститутських, у 
«Книжці року» вже сімнадцятеро. Вони 
впораються. А я піду виконувати нові 
обіцянки».
 «Нас, інститутських» — бо 2007-го, 
коли часопис «Книжник-review» пере-
став існувати, директор академічного 
Інституту літератури М.Жулинський 
запросив мене науковим співробітником 
до відділу української літератури ХХ — 
ХХІ століть. Я опинився серед фахівців 
топ-кваліфікації — тож природно, що на-
магався активно залучити їх до експерти-
зи літературно-книжкового ландшафту. 
Тим паче, що одним із пріоритетів Інс-
титуту є ретельний аудит літпроцесу — 
обов’язкова передумова для подальшої 
якісної літературної аналітики. Струк-
туризація та ієрархізація бібліоподій — 
це спільна функція і «Книжки року», й 
Інституту літератури.
 Будучи експертом рейтингу, 
М.Жулинський отримав пропозицію очо-
лити Шевченківський комітет. Почав з 
опрацювання нового положення премії 
— хотів увести інститут номінаторів, аби 
позбутися маніпулятивної схеми «вису-
вання». То була спроба адаптації принци-
пів «КР» до головної літвідзнаки країни. 
Близько року в адміністрації Президен-
та «обговорювали» цю несанкціоновану 
ініціативу і, зрештою, відхилили про-
ект, залишили Шевченківську премію на 
ручному режимі управління. Не бажаю-
чи далі прикривати собою систему «при-
значення» лауреатів, Микола Григоро-
вич подав у відставку.
 Апробований практикою механізм 
«КР» намагалися прищепити до влас-
них починань й інші колишні експер-
ти рейтингу. Олександра Коваль, що 
була з нами від початку й упродовж семи 
років, згодом кардинально реформувала 
процедуру визначення кращих книжок 
Форуму видавців, запровадила жанро-
во-видове розмежування асортименту 
і професійно-експертний метод оціню-
вання. Та, на жаль, її резонансний кон-
курс не перейняв двох головних засад: 
стовідсоткової прозорості на всіх рівнях 
та жорсткої номінаційної рубрикації, що 
урівнює шанси всіх конкурентів (щоразу 

змінювані номінації — як ото «нарізан-
ня округів» під певних депутато-канди-
датів-мажоритарників). Свого часу від-
мінність двох преміально-книжкових 
акцій толерантно зіставили львівські 
журналісти: «Форум видавців у Львові — 
це спонтанність та експресія, «Книжка 
року» — виваженість та продуманість» 
(Ратуша. 04.03.2004).
 Володимир Панченко почав працюва-
ти експертом «КР» 2002-го, а вже 2007-го 
перейнявся створенням інтернет-порта-
лу «ЛітАкцент» і однойменного конкур-
су, що являв собою максимально спроще-
ний варіант Всеукраїнського рейтингу. 
Але ж простота не завжди є аналогом до-
сконалості. На етапі формування номіна-
ційних списків «ЛітАкцент» відмовив-
ся від експертів-номінаторів, делегував 
цю функцію «народові» (нехай і начита-
ному, з числа постійних відвідувачів сво-
го сайта). Внаслідок такого несистемного 
добору щороку стикаємося з блискучою 
відсутністю у довгих списках одних до-
стойних імен і кричущою нав’язливістю 
інших, піар-штучних.
 Утім, і «Книжці року» є чого повчи-
тися у колег-преміальників. Наприклад, 
«Книга року Бі-Бі-Сі» (її керівниця Віра 
Агеєва якийсь рік також побула серед ек-
спертів «КР») запровадила цікавий ме-
ханізм оплати професійних послуг членів 
журі: пристойний гонорар за написання 
рецензій на книжки, котрі увійшли до 
Коротких списків премії. Причому обсяг 
публікації має перевищувати дві сторін-
ки тексту — а такий матеріал не напи-
шеш, якщо не прочитати самої книж-
ки. Тим самим впольовано щонайменше 
трьох зайців: членів журі вмотивовано 
прочитати усі тексти-конкуренти (що за-
вжди є напруженою ланкою будь-якого 
преміального проекту), забезпечено якіс-
ну промоцію номінантів, запропоновано 
гонорарний ліфт — що більше статей на-
пишеш, то більше одержиш.
 До речі, ще про Шевченківську пре-
мію. За два місяці по оголошенні лавре-
атів найпершої «Книжки року» з’явився 
президентський указ про нагородження 
2000-го року, де ми побачили Юрія Шере-
ха, який отримав Шевченківку за збірку 
«Поза книжками і з книжок» (К.: Час) — 
котра перед тим стала переможцем рей-
тингу. Приємний збіг. Але за рік по тому 
подібна послідовність (оголошений взим-
ку лауреат «Книжки року» навесні стає 
лауреатом Шевченківської премії) трапи-
лася знов зі «Щоденним жезлом» Євгена 
Пашковського. А далі цей алгоритм пе-
ретворився на «правило»: Ігор Римарук, 
Василь Герасим’юк, Марія Матіос, Тарас 
Федюк. І так було не лише з письменни-
ками. 2004-го рейтингове гран-прі діста-

лося популярному дослідженню Дмитра 
Стуса «Василь Стус: життя як творчість» 
(К.: Факт), а 2005-го — мегакнижці «Ук-
раїна — козацька держава» (К.: Емма). 
Невдовзі дізналися, що авторові першої 
та упорядникові другої (Володимир Не-
дяк) присуджено Шевченківські премії.
 Звісно, довести це «правило» немож-
ливо за означенням, але показовою є за-
увага газети, котру важко запідозрити 
у надмірі позитивного чуття до всього 
українського: «Победа в рейтинге, бес-
спорно, влияет на дальнейшую судьбу 
призеров: как вариант — переиздания, 
Шевченковская премия и т.д.» (Киев-
ский телеграф, 02.03.2007). А виразно 
україноцентричний часопис описував 
ситуацію так: «Книжка року» уже дав-
но числиться українським видавничим 
«Оскаром»… «Книжка року» спромогла-
ся буквально витіснити Шевченківсь-
ку премію на маргінеси спілчанських 
заґумінків і стати відповідником на-
ціональної літературної відзнаки» (Теле-
Критика, 20.03.2006). Утім перевидання 
лавреатів із видрукуваним на обкладин-
ці гербом «Книжки року» стало поміт-
ним лише 2008-го, коли «Клуб сімейного 
дозвілля» подав приклад колегам: додат-
кові п’ять тисяч їхнього «Вінні-Пуха» 
вийшли з яскравою допінг-позначкою.
 Ротація експертної ради «Книжки 
року» — явище перманентне. Здебіль-
шого зумовлене входженням когось із на-
ших фахівців в активну авторську фазу. 
Ось показовий приклад: 2004-го зголо-
силися до експертизи Тарас Антипович, 
Андрій Кокотюха, Тетяна Щербаченко 
— вони працювали в «КР» чимало років, 
але, коли письменницькі справи кожно-
го різко пішли вгору, мусили відмовити-
ся від експертної роботи й зосередитися 
на видавничих вимогах.
 Тим часом рейтинг фіксував рин-
кові зсуви. У номінації «Дитяче свято» 
(книжки для малечі та молодших шко-
лярів) два перші місця посіли новинки 
«Видавництва Старого Лева» — «абаба-
галамагівські» книжки розташували-
ся за ними. Від 2004-го Іван Малкович 
перестав бути автоматичним перемож-
цем на рингу дитячої літератури. Це аж 
ніяк не означає полегшення для конку-
рентів, радше навпаки: «А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА» до нині демонструє феноме-
нальну здатність плигати вище власної 
голови — що вже казати про молодших 
колег, змушених ставити собі планку на 
надприродну висоту. Зрештою, співвід-
ношення між креативними продуцента-
ми дитячих книжок статистика описує 
так: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» має за 
двадцять років 36 лавреатських відзнак, 
«Видавництва Старого Лева» — 18, «Ма-
хаон-Україна» (нині «Рідна мова») — 6. 
Звісно, не всі ті перемоги здобуті книж-
ками для дітей, але зіставлення назагал 
коректне.
 2004-й — то рік тріумфу «Солодкої 
Дарусі» Марії Матіос (друге місце тоді 
посів «Депеш мод» Сергія Жадана). У по-
етичній номінації дебютувала і перемог-
ла промотована Тарасом Федюком серія 

«Зона Овідія», де того сезону вийшло аж 
вісім випусків. Тоді ж газета «День» за-
початкувала власну книжкову програму 
й одразу їхня «Україна Incognita» стала 
лавреатом. І всі подальші новинки «Дня» 
(включно з останньою, 2018-го року) не-
одмінно входили до шорт-листів. 2004-го 
з’явилися перші в новітній українській 
історії журналістські мемуари: книж-
ка Володимира Павліва «Синдром про-
граної війни. 12 есе про Олександра 
Кривенка» (Івано-Франківськ: Лілея-
НВ) та «Ти не один! З новітньої історії ук-
раїнського телебачення» Юрія Макарова, 
Ольги Герасим’юк і Славка Чернілевсь-
кого (Х.: Фоліо). Довший час — по кінець 
Януковичевого режиму — це були єдині 
сміливі журналістські спогади.
 «Книжка року’2004» завершилась 
у Театрі оперети за пам’ятної режисури 
Сергія Архипчука. А наступна церемонія 
знову відбулася в Українському Домі — 
вдруге її оранжував Михайло Бриних, 
який придумав тоді незабутню декора-
цію для неозорої сцени того залу: вели-
чезні стрічки — від стелі до підлоги, поза 
метр завширшки, — на яких репродуко-
вані десятки світлин відомих літератур-
них, видавничих та експертних облич. 
Зал дивився на сцену й упізнавав себе.
 Передісторія така: за рік перед тим 
дружина подарувала мені на ювілей пер-
сональну фотовиставку у Фонді розвитку 
мистецтв. Значну частину експонатів ста-
новили репортажні портрети літератів. 
Після вернісажу Андрей Курков напи-
сав: «Константин Родык только делает 
вид, что занимается книгами. На самом 
деле, он на всех смотрит объективом, и я 
боюсь, что его фотолетопись может ока-
заться ценнее подшивки журналов на бо-
евом литературном посту» (www.proza.
com.ua, 15.01.2005). Таланить мені на гі-
перболи!
 Проте, це була й певна підказка. Я 
розширив колекцію упізнаваних облич 
— тепер вона охоплювала практично усіх 
тодішніх топ-авторів, — і ми показали 
оновлену експозицію на ярмарку «Книж-
ковий світ» у Києві та на Форумі видавців 
у Львові. Але найцікавіше інше. Певний 
час на вулиці Сагайдачного, що на По-
долі, існувала невеличка книгаренька 
«Російська книга» з пристойним асорти-
ментом, якого годі було шукати на Пет-
рівці: інтелектуальна белетристика та 
популярна гуманітаристика. Ми запро-
понували «Обличчя української літера-
тури» їм на експозицію. Коли через три 
тижні згортали виставку, директор роз-
повів: я був украй здивований візуаль-
ним розмаїттям молодих українських 
письменників; почав читати, втягнувся 
і став замовляти ці книжки на продаж.
 На такому-от тлі на сцену Українсь-
кого Дому уперше (і єдиний раз за всю іс-
торію) піднявся міністр культури, Ігор 
Ліховий. Але то вже наступна історія. ■

Експерт «Книжки року» Микола Жулинський.
Фото Костянтина РОДИКА.

❙
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СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Експерт як мірило —
культури, соціології, політики

■
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Ганна ЯРОШЕНКО 
Полтава

Чемпіонка Європи та світу з бодібілдин-
гу серед спортсменів-любителів Вікторія 
Погрібняк зізнається: «Розвиватися 
мене мотивує й те, що я є прикладом для 
багатьох людей». 
30-річна полтавка останнім часом упев-
нено піднімається на найвищу сходин-
ку п’єдесталів престижних змагань із 
бодібілдингу. І тепер, тільки даючи 
інтерв’ю журналістам, згадує, що її перша 
спеціальність — технолог із виробництва 
та переробки продуктів тваринництва. 
Пояснює: після школи іще достеменно 
не знала, чому хотіла б присвятити себе. 
А після закінчення Полтавської аграрної 
академії дівчина здобула додаткову осві-
ту в академії фітнесу, до того ж пройшла 
численні тренінги, аби працювати вже як 
персональний тренер із фітнесу. Ось так 
і потрапила у свою стихію. 

«Золото» чекало на Вікторію 
в категорії Women’s physique
 — Я завжди була активною: у школі 
займалася танцями, в аграрній академії 
відвідувала тренажерний зал, — розпові-
дає моя співрозмовниця. — Потім був та-
кий період у житті, коли ми з моїм чо-
ловіком Андрієм Мироненком жили в 
Луганській області й мали там невели-
кий власний фітнес-клуб. Андрій — та-
кож спортсмен і, до речі, мій тренер. По-
вернулися до Полтави в 2013 році: хоч у 
містечку, де ми проживали, не було нія-
ких бойових дій, проте напруга вже висі-
ла в повітрі. Тож усе кинули й у моєму 
рідному місті розпочали з чистого арку-
ша. Сталося так, що якось зайшли до фіт-
нес-клубу «Спартак» (на той час іще не 
знали, чим займатимемося), та так тут і 
осіли. Якщо говорити про мою роботу тре-
нера, то я допомагаю людям, котрі прихо-
дять у тренажерний зал, полюбити занят-
тя спортом, зміцнити здоров’я, покращи-
ти форму тіла, при цьому даю рекомен-
дації з правильного харчування. А щодо 
бодібілдингу, то це й хобі, і можливість 
розвиватися — загалом значна частина 
мого життя. 
 ■ Одного ранку ви прокинулися й ви-
рішили взяти участь у змаганнях? 
 — Дізнавшись, що мають відбутися 
обласні змагання з бодібілдингу, Андрій 
запропонував: не хочеш, мовляв, спробу-
вати? Я виступила на тому турнірі в по-
пулярній останнім часом категорії Body 
fitness. І потім іще кілька років підряд 
виступала саме в цій категорії. Виграв-
ши кубок області й України, на відбірно-
му турнірі на чемпіонат Європи отрима-
ла лише бронзову медаль. Дуже тоді за-
смутилась: як таке може бути? Та після 
змагань до мене підійшли судді й заспо-
коїли: у тебе, мовляв, чудова форма, але 
твоє «золото» чекає на тебе в категорії 
Women’s physique. Недаремно кажуть, 
що немає лиха без добра: якби мені тоді 
не присудили «бронзи», на чемпіонаті 
Європи могла б не ввійти й до шiстки, 
оскільки не відповідала категорії Body 
fitness, по суті, переросла її. 
 ■ Таким чином, на минулорічному 
чемпіонаті Європи з бодібілдингу ви, до-
слухавшись до порад, уперше виступили 
вже в новій для себе категорії.
 — Так, цей турнір відбувся в Іспанії, 
в невеликому затишному містечку на бе-
резі моря — Санта Сусанна. Позамину-
лого року також брала участь у чемпіо-
наті Європи й здобула бронзову медаль 
(виступала знову ж таки в категорії Body 
fitness). А цьогоріч, виступивши в кате-
горії Women’s physique, одразу ж вибо-
рола «золото». І мені навіть сподобалась  
ця категорія, в якій має бути більшою де-
талізація м’язів, яскравіше виражений 
їхній рельєф, я зрозуміла, що саме в ній 
можу якнайповніше розкрити форму сво-
го тіла, показати результат нелегкої робо-
ти над собою. Я просто обожнюю інтен-
сивні тренування із «залізом», мені подо-
бається результат, який вони дають. 
 ■ Вважається, що ріст м’язової ткани-
ни є реакцією на стрес, спричинений фі-
зичним навантаженням. 
 — Будь-які тренування неможливі 
без болю. Навіть якщо дівчина прихо-
дить до спортивного залу, щоб підтягну-
ти руки, стегна чи сідниці, все одно дове-
деться потрудитися, бо м’язи люблять на-

вантаження. Якщо тренування минуло 
занадто легко, у такому разі не варто че-
кати й на результат. Якщо говорити про 
мій режим тренувань, то під час підго-
товки до змагань маю лише один-два дні 
відпочинку на тиждень. А решта — тре-
нувальні дні. Оскільки обсяг вправ дуже 
значний, кожне тренування триває не 
менше двох годин. Якщо ж це період, як 
ми говоримо, «міжсезоння», то кількість 
тренувань дещо скорочую, адже, не забу-
вайте, ще й працюю персональним трене-
ром. Хоч минулого року період підготов-
ки до змагань розтягнувся практично на 
цілий рік. Звичайно ж, це нелегко, це не 
для слабаків. 

На те, щоб наростити 20 кілограмів 
м’язової тканини, знадобилося цілих 
п’ять років
 ■ Після чемпіонату Європи ви взяли 
участь у чемпіонаті світу з бодібілдингу.
 — Перед цим поїхала на турнір 
Diamond Cup до столиці Польщі Варша-
ви, в якому «засвітилося» не так багато 
учасників. А потім здійснилася моя за-
повітна мрія — я потрапила на Arnold 
Classic Europa. Цей турнір відбувся в іс-
панській Барселоні, і там я теж виступи-
ла успішно, завоювавши два «золота»: 
перемогла у своїй ростовій категорії, а та-
кож стала абсолютною чемпіонкою зма-
гань. Після цього на мене чекав найвід-
повідальніший турнір — чемпіонат світу 
з бодібілдингу, що відбувся в польському 
місті Білосток. Знову виступаючи в кате-
горії Women’s physique, виборола золоту 
медаль. До речі, на цих змаганнях мала 
і свого роду дебют: уперше виступила в 
парі з атлетом із Києва Антоном Ферен-
цем — там була така номінація. За пар-
ний виступ нам з Антоном присудили 
«срібло» («золото» отримала інша пара з 
України). Хоч, якщо чесно, спочатку вза-
галі не погоджувалася на цей виступ, бо 
вже звикла вигравати й мене не влашто-
вують третє, п’яте, сьоме місця. 
 ■ Сподобалося перемагати? 
 — Так, це завжди приємно. Коли зву-
чить Гімн України — мурашки по шкірі. 
Хоча, коли тебе нагороджують медаллю, 
неодмінно згадуєш, скільки праці й поту 
ти в неї вклав. Бо насправді підготовка 
до змагань протікає не так гладко. Особ-
ливо коли тренер — твій чоловік. Ми ва-
римося в одному котлі, нерідко виника-
ють сварки на цьому ґрунті, коли емоції 
беруть гору. Хоч дуже ціную підтримку 
Андрія, він став моєю надійною опорою в 
житті. І всі мої перемоги викувані нашим 
сімейним підрозділом. Ось тут стоїть ба-
гато моїх кубків. Коли береш їх до рук, 
мимоволі пригадуєш, скільки пережи-
вань із ними пов’язано. Отримуючи ко-
жен із цих кубків, підкорювала якусь 

вершину. Уже маю звання майстра спор-
ту України. Зараз за першість на чемпіо-
наті світу отримую звання майстра спор-
ту міжнародного класу. Усе це — внесок 
у скарбничку власних спортивних досяг-
нень. Відрадно, що мої заслуги мотиву-
ють займатися спортом моїх клієнтів. У 
свою чергу, мене мотивує розвиватися те, 
що я є прикладом для багатьох людей.
 ■ Є люди, на яких працює генна про-
грама, в яких багато м’язів чи не від на-
родження, тобто, так би мовити, природ-
жені культуристи, а є такі, яким пощас-
тило менше. До яких належите ви, Вік-
торіє? 
 — Завжди мала струнке, підтягну-
те тіло. Бо зараз навіть 20-річні нерідко 
мають уже й пузце, і целюліт — усе че-
рез те, що не стежать за фізичною фор-
мою, ведуть пасивний спосіб життя, си-
дять біля комп’ютерів. Коли розпочина-
ла свій шлях у спорті, важила 53 кілогра-
ми. Зараз маю 73 кілограми й почуваюся 
набагато краще. Звичайно, довелося по-
потіти, щоб наростити таку м’язову масу, 
— на це знадобилося цілих п’ять років. І 
це було реально важко. Потрібно було не 
лише постійно давати тілу серйозні на-
вантаження, а й відповідно харчуватися, 
підвищувати калорійність раціону, щоб 
забезпечити себе енергією. Оскільки тре-
нування дуже інтенсивні, ти ви трачаєш 
багато калорій, а отже, маєш не допуска-
ти їхнього дефіциту. 
 ■ Десь вичитала, що спортсмени, 
котрі займаються бодібілдингом, зму-
шені харчуватися кожні 2-3 години, тоб-
то 5-7 разів на день, а тому завжди носять 
із собою «тормозок». 
 — Увесь час так роблю, відколи поча-
ла брати участь у змаганнях, а отже, на-
рощувати м’язову масу. Збираючись на 
роботу, беру із собою 3-4 контейнери з 
їжею, де обов’язково м’ясце, кашка, са-
лат. І потім через кожні три години, на-
віть якщо тобі іще не хочеться, маєш 
поїсти. Тобто, як уже говорила, важли-
вий режим як тренувань, так і харчуван-
ня — без цього не буде ніякого прогресу. 

Посіла перше місце серед спортсменів-
любителів своєї категорії в IFBB-
рейтингу
 ■ Хтось, захопившись нарощуванням 
м’язової тканини, вдається до «хімії». Вод-
ночас є цілі організації, які пропагують 
так званий «натуральний» бодібілдинг. 
 — Знаєте, дуже важливо, навіть зай-
маючись спортом, насамперед збере-
гти здоров’я. Не треба забувати про те, 
що рано чи пізно спортивна кар’єра за-
вершиться, і тоді тобі захочеться, скажі-
мо, стати мамою (я, до речі, про це також 
мрію). Інтенсивні тренування, дієти і так є 
стресом для організму. Чого варта тільки 

«сушка» перед змаганнями, покликана 
зробити м’язи візуально більш виразни-
ми, надати тілу чітких обрисів. У мене цей 
період триває місяців три, а то й більше. 
Їси в цей час, як завжди, багато, але все 
дієтичне: м’ясо нежирних сортів, каші, 
різні овочі, деякі фрукти. Дуже люблю 
кисломолочний сир, але, коли розпочи-
нається період «сушки», про нього тіль-
ки мрію, оскільки від молочних продук-
тів доводиться зовсім відмовитися. Тобто 
ніякої «хімії». Максимум, що можу собі 
дозволити, так це протеїн, амінокислоти, 
харчові добавки для посилення витрива-
лості під час тренувань, приросту м’язової 
маси. Усе це не заборонено — продається 
у будь-якому інтернет-магазині. Дуже хо-
четься, навіть займаючись бодібілдингом, 
зберегти жіночність, привабливість, ха-
ризматичність. До речі, і судді на це звер-
тають увагу — під час змагань оцінюють 
не лише красу тіла спортсменок, а й за-
гальну гармонію. 
 ■ Минулий рік був для вас щедрим на 
успіхи, удачі, несподіванки. А що далі?
 — Рік пролетів так швидко. Хоча під 
час підготовки до змагань так не здавало-
ся. Було багато переживань, емоцій. На 
всіх престижних турнірах я посіла пер-
ше місце, а отже, наступного сезону можу 
або повторити свій тріумф, або ж отрима-
ти карту професіонала IFBB (Міжнарод-
ної федерації бодібілдингу та фітнесу) і 
спробувати свої сили вже на професійних 
турнірах із грошовими призами. Ось та-
кий у мене вибір. Що ж до аматорів, то за 
результатами набраних на міжнародних 
турнірах балів кожен атлет отримує міс-
це в IFBB-рейтингу. Так от, можу похва-
литися тим, що посіла перше місце в ка-
тегорії Women’s physique серед спорт-
сменів-любителів у цьому світовому рей-
тингу. Скажу чесно, у цьому також була 
певна мотивація: піднятися на вищу схо-
динку IFBB-рейтингу й отримати якусь 
винагороду. Адже в такому разі можна 
хоча б частково покрити витрати на ті ж 
членські внески за участь у змаганнях, 
перельоти і просто харчування, що в Ук-
раїні стало недешевим задоволенням. 
 ■ Іще Авіценна писав: якщо займати-
ся фізичними вправами, немає жодної 
потреби у вживанні ліків. 
 — Підтримувати фізичну форму пот-
рібно у будь-якому віці. Скажімо, я б дуже 
хотіла, щоб моя мама більше цьому приді-
ляла уваги. Та вона живе у приватному сек-
торі й більше займається «агрофітнесом». 
Уже доведено, що фізкультура, спорт діють 
на організм, як молодильне яблучко. Про-
сиджуючи ж весь вільний час на дивані, ми 
просто марнуємо життя. ■

ЛЮДИНА

Вікторії для Вікторії
Минулий рік став для чемпіонки з бодібілдингу врожайним на медалі високого гатунку

■

Гучні перемоги Вікторії Погрібняк – результат нелегкої роботи над собою.❙ На чемпіонаті світу з бодібілдингу Вікторія
вперше виступила в парі з київським 
атлетом Антоном Ференцем.
Фото з особистого архіву Вікторії Погрібняк.

❙
❙
❙
❙
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«Ми завжди були максималістами й планетарна 

кваліфікація — не виняток. Ми хочемо, аби наші дівчата стали її 
переможцями і зіграли на чемпіонаті світу».

Анатолій Брезвін
президент Федерації хокею України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Не всім вітчизняним тенісисткам 
удалося подолати стартовий раунд Від-
критої першості Австралії. Водночас до 
наступної стадії першого в сезоні турні-
ру з серії «Великого шолома» пробилися 
три перші ракетки України. Не змогла 
скласти компанію Еліні Світоліній, Лесі 
Цуренко та Даяні Ястремській у друго-
му колі «АО»-2019 четверта за рейтин-
гом тенісистка країни Катерина Козло-
ва, котра в затяжному трисетовому поє-
динку програла словачці Вікторії Куж-
мовій — 6:4, 4:6, 2:6, зазнавши таким 
чином невдачі на старті «Аустреліен оу-
пен» у третьому сезоні поспіль.
 Водночас 18-річна Даяна Ястремсь-
ка вперше в своїй кар’єрі грала поєди-
нок основної сітки Відкритої першості 
Австралії й, до своєї великої радості, 
здобула в Мельбурні знакову перемо-
гу над іменитою австралійкою Саман-
тою Стосур. Кульмінаційним моментом 
у цьому матчі, котрий проводили на од-
ній iз головних кортів турніру — «Хай-
сенс Арені», став виграш молодою ук-
раїнкою за рахунку 2:5 у першому сеті 
п’яти сетів поспіль. Завдавши господар-
ці змагань болючого удару в першій пар-
тії, в наступному сеті 57-ма ракетка сві-
ту без особливих проблем дотиснула пе-
реможницю «Ю-Ес оупен»-2011 — 7:5, 
6:2.
 У післяматчевому флеш-інтерв’ю, 
котре одразу після матчу дає на корті 
його переможниця, звертаючись до чи-
сельної армії глядачів, Ястремська від-
значила: «Я так схвильована! Спогади 
про цю гру залишаться зі мною назавж-
ди. Дякую за підтримку! Сподіваюся, що 
за ці два тижні на турнірі ви дізнаєтеся 
про мене більше і прийдете на мою на-
ступну гру». 
 Якщо юна Ястремська на один iз цен-
тральних кортів «АО» потрапила завдя-

ки зустрічі з місцевою тенісисткою, поє-
динки котрих, до слова, в Мельбурні 
традиційно проходять на великих аре-
нах, то прима вітчизняного тенісу Елі-
на Світоліна на «іменний корт» — «1573 
Арену» — потрапила як власник високо-
го номера посіву.
 Вийшовши на гру проти представни-
ці Швейцарії Вікторії Голубович у ста-
тусі шостої ракетки турніру, Світоліна 
без проблем підтвердила реноме одного 
з фаворитів змагань. Аби виграти свій 
стартовий поєдинок на «АО»-2019, Еліні 
знадобилася дещо більше однієї години. 
6:1, 6:2 — і в наступному двобої на першу 
ракетку України чекає побачення з крив-
дницею Катерини Козлової — 46-ю ракет-
кою планети Кужмовою.
 Перед стартом турніру Світоліна по-
обіцяла продемонструвати в Мельбурні 
більш агресивний у порівнянні з мину-
лим сезоном теніс. «Я доволі багато часу 
тут присвятила тренуванням і відчуваю, 
що добре готова до змагань. Попереду ба-
гато важких матчів, тож мені потрібно 

зберігати позитивний лад», — наголоси-
ла прима українського тенісу.  
 Зауважимо, що наступною суперни-
цею Ястремської буде 23-ракетка світу 
Карла Суарес-Наварро, а третя українсь-

ка тенісистка в другому колі «АО»-2019 
— Леся Цуренко — в другому колі турніру 
поміряється силами з 87-м номером кла-
сифікації WTA Амандою Анісімовою зi 
США. ■

ТЕНІС

Мить, що запам’ятається 
на все життя
Три перші ракетки України 
вдало стартували 
на Відкритій першості 
Австралії

■

На старті свого другого в кар’єрі дорослого «шолома» 18-річна Даяна Ястремська 
переграла переможницю «Ю-Ес оупен»-2011 Саманту Стосур.
Фото з сайта www.tennisworldusa.org.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 В умовах, коли хокей iз шай-
бою переживає в Україні свої не 
найкращі часи, в існуючих ре-
аліях було б дещо наївно очіку-
вати стрімкого розвитку жіночо-
го хокею. Проте впродовж остан-
ніх двох років Федерація хокею 
України докладає максимум зу-
силь, аби цей — iз 1998 року — 
олімпійський вид спорту став 
міцно на ноги. 
 У минулому сезоні ФХУ за-
пустила чемпіонат країни, 
участь в якому взяли одразу сім 
команд. А в нинішньому — спор-
тивні функціонери відрядили 
нашу жіночу національну збір-
ну на дебютний чемпіонат світу.
 Хоча якщо бути точним, то 
українські хокеїстки вирушили 
на кваліфікаційний турнір ЧС-
2019 у дивізіоні II В, який дня-
ми розпочався в Південно-Аф-
риканській Республіці.
 Як розповів президент ФХУ 
Анатолій Брезвін, в останні два 
роки його організація активно 
працювала над тим, аби вико-
нати всі стандарти Міжнародної 
федерації, необхідні для участі 
національних збірних на найви-
щому рівні.
 Власне, внутрішня першість 
є однією з тих вимог, без дотри-
мання котрої міжнародний світ 
не може прийняти до свого кола 

ту чи іншу збірну. І хоча участь 
у поточному ЧУ беруть лише три 
клуби, за словами головного тре-
нера «синьо-жовтих» Вадима 
Радченка, внутрішня першість 

проходить на достатньому рівні, 
аби збірна України гідно зіграла в 
ПАР. «Потенціал у нас великий. 
Суперників уже бачили, і вони 
всі нам до снаги. Ми впевнені в 

перемозі», — наголосив Радчен-
ко.
 Попри те, що на планетар-
ну кваліфікацію до Кейптау-
на наша збірна прибула у ста-

тусі дебютанта, «синьо-жовті» 
упевнено розпочали турнір, пе-
регравши одного з ключових 
своїх конкурентів за перемогу 
в групі, яка є обов’язковою умо-
вою для виходу у фінальну час-
тину змагань. Поєдинок проти 
господарок кваліфікації коман-
да Радченко завершила упевне-
ною перемогою — 3:1, при тому 
що на адаптацію у «синьо-жов-
тих» часу практично не було. 
Наступного дня наші хокеїст-
ки грали вже матч другого туру 
— проти болгарок. Але й цього 
разу особливих проблем з досяг-
ненням результату у збірної Ук-
раїни не виникло — 5:1.
 За словами Вадима Радчен-
ка, суперник «синьо-жовтих» у 
третьому ігровому турі — збірна 
Бельгії — другий ключовий кон-
курент української збірної в бо-
ротьбі за перше місце у квінтеті, 
де суперниками нашої команди 
будуть іще представниці Біло-
русі та Гонконгу.
 «Ми завжди були макси-
малістами, й цей турнір — не 
виняток. Ми хочемо, аби наші 
дівчата стали його перемож-
ницями і зіграли на чемпіо-
наті світу», — заявив Анатолій 
Брезвін. За словами керівника 
вітчизняного хокейного госпо-
дарства, нинішня активність 
ФХУ, пов’язана з жіночою збір-
ною, не є одномоментним дійс-
твом, а розрахована на перс-
пективу. І дарма, що в поточно-
му ЧУ серед жінок змагаються 
лише три колективи. «Думаю, в 
майбутньому кількість команд 
зростатиме, адже в Україні про-
слідковується великий інтерес 
до жіночого хокею. Загалом, 
розвиток жіночого хокею — 
це ще один важливий крок для 
популяризації всього хокею в 
країні», — каже Брезвін. ■

ХОКЕЙ

Перспективна кваліфікація
Хокейна жіноча збірна України в ПАР веде боротьбу за вихід на дебютний для себе 
чемпіонат світу

■

Хокеїстки харківського клубу «Пантери» (в темному) — чинного чемпіона країни — разом зі своїм 
керманичем складають основу національної збірної України.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙
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По горизонталі:
 3. Знаменитий одеський пляж. 
7. Традиційний східний фаст-фуд у 
вигляді нарізаних шматочків м’яса 
з овочами та приправами, загорну-
тий у лаваш. 8. Давньогрецький бог 
торгівлі, красномовства та обману. 
10. Чубатий папуга. 11. Засіб гігіє-
ни, на який фанати вимагають пере-
творити поганого арбітра. 12. «Див-
люсь я на ... та й думку гадаю, чому 

я не сокіл, чому не літаю» (пісня). 
14. Хвороба, яку в народі назива-

ють ядухою. 17. Назва літописів у 
стародавніх єгиптян, персів, ки-
тайців. 19. Найвищий результат. 

21. Звук сухого дерева або незма-
заних завісів. 24. Річка на Кавказі. 
25. Довга бетонна смуга для при-
чалу кораблів і гасіння хвиль, що 
виступає з берега в море. 27. Час-
тина чобота, яка вказує на пана. 28. 
Давня назва столиці Казахстану Ас-
тани. 29. Французький художник-ім-
пресіоніст. 30. Давньогрецька боги-
ня вічної краси і кохання.
По вертикалі:
 1. Країна Кленового Листя. 2. 
Вояки найманих турецьких підроз-
ділів, які складалися з греків, албан-
ців, болгар і сербів, що служили охо-
ронцями і дали назву відомій вулиці в 
Одесі. 3. Мілководна частина океану, 

відділена від нього косою чи корало-
вим рифом. 4. Людина на відпочин-
ку або хронічний лінивець. 5. Рай. 6. 
Зневажлива назва скоробагатька. 9. 
Цигарки для багатих. 13. Син сина чи 
доньки. 15. «У Бога за дверима лежа-
ла ...» (Тарас Шевченко). 16. Перша 
частина творчого псевдо американсь-
кого письменника Семюела Клемен-
са . 18. Споживання їжі, найчастіше 
– у широкому колі. 20. Нерозумна, 
нерозсудлива поведінка. 21. Афри-
канська пустеля. 22. Герой французь-
кого епосу з циклу про Карла Велико-
го. 23. Різновид мавп. 26. Матеріал 
для виробництва дзеркал.■

Кросворд №4
від 15 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…--3

 +1…+6

Північ -3…-8

 -2…+3

Центр -7…-12

 -1…-6

Схід -7…-12

 -1…-6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -4…-9

 -2…+3

 Син грає на скрипці, щеня зави-
ває. Заходить батько:
 — Ти можеш грати те, що Рекс не 
знає?

* * *
 Мені подарували талісман, який 
притягує гроші. Повісив його перед 
лобовим склом. Наступного дня в 
мене в’їхала інкасаторська машина.

* * *
 У результаті землетрусу два 
євреї виявилися заваленими в 
підвалі. Рятувальники з Червоно-
го Хреста розгрібають руїни, щоб 
їх звільнити. Їх розділяє вже одна 
стіна. Один iз рятувальників стукає 
молотком по цій стіні. Через стіни 
чується голос:
 — Хто там?
 — Червоний Хрест.

 — На Червоний Хрест ми вже 
давали.

* * *
 Режисер — драматургу:
 — Я вашу п’єсу прочитав, але 
ставити її не буду. Я противник мату 
в театрі.
 — Але там немає в тексті мату.
 — У тексті немає. Мат буде в 
залі.

* * *
 У будинок до багатих лю-
дей господиня наймає нову хатню  
робітницю.
 — Ви вмієте готувати?
 — Звичайно, причому обома 
способами.
 — Тобто?
 — Залежно від того, гості повин-
ні приходити в подальшому чи ні.

Дара ГАВАРРА

 Нетрадиційними стосунками сьо-
годні вже нікого не здивуєш, особливо, 
коли це стосується обивателів Голлівуд-
ських пагорбів. Проте глядачі примудря-
ються «прив’язувати» акторів до життя їх-
ніх кіногероїв, відповідно і їхні почуття до 
реальних людей. Отже, кохання головної 
героїні фільму «Сутінкова сага» Белли 
Свон, яку виконувала талановита акторка 
Крістен Стюарт, з погляду кіноглядачів, 
просто змушене було трансформуватись  
у життя і передатися Роберту Паттісону, 
який виконував роль головного героя Ед-
варда, а заодно і коханого Белли. І дійс-
но, тривалі зйомки, романтичний антураж 
просто не могли не вплинути на дружні, а 
згодом і романтичні стосунки пари. Та в 
житті не завжди буває так, як у кіно, і мо-
лоді люди розлучилися у далекому 2012-
му. Крістен Стюарт не раз говорила про 
свої нетрадиційні уподобання (що, зреш-
тою, і призвело до розриву між акторами, 
адже дівчина «закрутила» службовий ро-
ман зі своєю асистенткою Алісією Кард-
жил). Проте пара спробувала ще раз на-
лагодити стосунки — не вийшло. 

 Після остаточного розриву пан-
на Стюарт зустрічалася ще з од-
нією любителькою лесбійського 
кохання — топ-моделлю Стел-
лою Максвелл, але з місяць 
тому ці стосунки заверши-
лися черговим фіаско. Про-
те акторка не довго засму-
чувалася «сутінками» своїх 
почуттів, адже буквально не-
щодавно папараці зафіксува-
ли на свої камери ніжний по-
цілунок Крістен із черговою 
пасією. А було все так: ак-
торка їхала у своєму авто 
на заняття з джиу-джит-
су зі своює подругою — 
стилісткою Сарою Дінкін 
(з якою, до речі, їх останнім 
часом часто бачили разом, але 
ніхто ще не здогадувався, що 
їх поєднують ніжні почуття). 
На світлофорі авто зупинило-
ся, Стюарт, яка сиділа за кер-
мом, закохано подивилась на 
подругу й раптом поцілувала її. 
Саме ці кадри й потрапили в 
мережі. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Новий рік ніби створено для здійснення 
і виконання усіх мрій і побажань. І не тільки 
діток, а й дорослих. Хтось пише листи Санта-
Клаусу, хтось – Йоулупуккі чи Святому Мико-
лаю. Клієнтки ж будинку для літніх людей у 
чеському містечку Орлова звернулися до бла-
годійної організації Jeziskova vnoucata з про-
хання прислати їм у вигляді новорічного пода-
рунка, так би мовити, під ялинку… стриптизе-
ра. Одна з мешканок цього закладу, пані Єва, 
зізналася, що давно мріяла побачити справж-
ній чоловічий стриптиз, тож підмовила подру-
жок звернутись із такою незвичною, як для по-
важних леді, пропозицією до доброчинців. Ті 
ж, у свою чергу, звернулися до Чеського радіо 
сумісно організувати спеціальний проект із 
виконання новорічно-різдвяних побажань жи-
телів будинків для літніх людей. До слова, ми-
нулими роками пенсіонери прохали про зуст-

річ із популярним у колишній Чехословаччині 
естрадним виконавцем Карелом Готтом чи з 
Папою Римським, а дехто й узагалі попросив 
виконати стрибок із парашутом. Тож організа-
торам виконання новорічних побажань заба-
ганка зі стриптизером не видалась аж занадто 
екстравагантною і вони втілили мрію пані Єви 
в життя.
 Роккі (так звати «втілювача мрій»), пред-
ставив незвичній аудиторії два шоу по 10 хви-
лин – в одному він виступив у костюмі, звісно 
ж, Санта-Клауса, а в другому — у формі мед-

брата, що цілком доречно у контексті локації. 
За його словами, вистава принесла і йому за-
доволення, адже дарувати радість людям, тим 
більше жінкам, — що може бути кращим. Не-
молоді жінки, більшість із яких прикуті до ін-
валідних крісел, посміхалися, плескали в до-
лоні, сміялися, їхні очі сяяли молодечим блис-
ком. Одній із глядачок було 92 роки і вона поп-
рохала стриптизера дозволу доторкнутися до 
нього, зауваживши, що ще не бачила таких 
кремезних чоловіків. Що тут скажеш, жінки і 
в дев’яносто залишаються жінками... ■

ЗДІЙСНЕННЯ БАЖАНЬ

Новорічне шоу для дам
Стриптиз для пенсіонерок – а чом би й ні?

■

НЕТРАДИЦІЙНЕ КОХАННЯ

Сутінки у стосунках 
Крістен Стюарт
Акторка ніяк не визначиться з подружкою

■

17 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер пiв-
денно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -4...-6, удень 
0...+2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -1...+1, удень +3...+5. Яремче: вночi -1...+1, 
удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +2...+4. Рахiв: 
уночi -1...+1, удень +3...+5. 

15 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
1 см, Стрий — 2 см, Славське — 22 см, Плай — 27 см, 
Мiжгiр’я — 35 см, Рахiв — 41 см, Долина — 2 см, Івано-
Франкiвськ — 3 см, Яремче — 6 см, Коломия — 6 см, По-
жежевська — 31 см.

Вікторія Васалатій: Тихо радію, що в мене повірив Богдан Ступка
Як сільська дівчинка з Вінниччини стала акторкою і композиторкою, чиє ім’я не загубилося у творчому Парижі
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