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Ні зради, 
ні капітуляції

«Бойчукісти не 
могли повірити, що 
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Мільярди в трубу
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Нова митниця працюватиме по-новому чи по-старому?
Фото з сайта newsone.ua.
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Учорашні курси 
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з вакханалією 
«сірих» 
імпортерів
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«Постмайданна влада стала першою, яка зрозуміла, що Росія — це ворог. Вона 
зрозуміла, що є потреба в мобілізації всіх українських сил з усього світу, які 
підтримують Україну для того, щоб стримувати ворожий настрій Росії».

Володимир В’ятрович
народний депутат

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 У черкаському селі Пастирське Смі-
лянського району відкрили меморіальну 
дошку відомому земляку  Федору Дахну, 
акушеру-гінекологу,  професору, заслуже-
ному діячу науки і техніки України,  лауре-
ату Державної премії України в галузі науки 
і техніки, що започаткував у нашій країні 
цілу епоху в репродуктивній медицині і яко-
го справедливо називають «батьком» дітей iз 
пробірки, який помер у травні цього року у 
віці 79 років.
 Ініціатором вшанування пам’яті урод-
женця Пастирського стала директор місце-
вої школи Світлана Дахно. «Схиляємо голо-
ви в пошані, згадуючи нашого земляка Фе-
дора Власовича Дахна, людину обов’язку, 
великої душі та самовіддачі. У пам’ять 

про нього в нашій школі ми провели урок 
пам’яті талановитого вченого, спеціаліста в 
галузі репродуктивної медицини та відкри-
ли на його честь меморіальну дошку, як вияв 
пошани та вічної пам’яті», — говорить «Ук-
раїні молодій» Світлана Дахно. За її слова-
ми, пам’ятну дошку встановили на фасаді 
школи за зібрані  її  працівниками кошти. 
 «Федір Дахно був дуже приємною люди-
ною у спілкуванні, щомісяця дзвонив нам, 
приїжджав у село і допомагав школі. Це він 
подарував нашому навчальному закладу те-
левізор, комп’ютер, принтер, холодильник, 
а торік 7 листопада на храмове свято дав на 
школу 10 тисяч, ми купили м’які диванчи-
ки у фойє, насос для потреб школи», — гово-
рить Світлана Василівна.
 На відкриття меморіальної дошки запро-
сили рідну сестру Федора Дахна — Женю 
Власівну Біляніну, яка живе у Пастирсько-
му. Вона розчулилася до сліз і дуже дякува-
ла, що пам’ять про брата зберігається в його 
рідному селі.
 «У день відкриття меморіальної дошки 
ми провели для учнів урок  Федора Дахна. У 
нас записані такі уроки, коли він при їжджав 
до школи у 2014 році й дещо  пізніше. А ще 
у нас є музейний куточок на його честь і 
виставка його праць», — підсумовує дирек-
торка Пастирської школи Світлана Дахно.
 У селі на Черкащині пишаються таким 
земляком, професором зі світовим ім’ям. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулу добу офіцій-
но зафіксовано сім випад-
ків порушення режиму вог-
ню збройними формування-
ми Російської Федерації та їх-
німи посіпаками. Противник 
обстрілював позиції підроз-
ділів Об’єднаних сил iз гра-
натометів різних систем, 
стрілецької зброї, великокалі-
берних кулеметів. Зафіксова-
но також ворожий вогонь з оз-
броєння БМП.
 На донецькому напрямку 

в районі відповідальності опе-
ративно-тактичного угрупо-
вання «Схід» ворог обстріляв 
позиції Об’єднаних сил не-
подалік Березового, Красно-
горівки, Водяного.
 На луганському напрям-
ку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угру-
повання «Північ» противник 
здійснив обстріли поблизу Лу-
ганського, Новолуганського, 
Хутора Вільного.
 9 грудня внаслідок підри-
ву на невідомому вибухово-
му пристрої загинули три вій-

ськовослужбовцi Об’єднаних 
сил.
 Варто зазначити, що саме 
підрив на вибухових пристро-
ях наразі є найбільшою загро-
зою в зоні проведення Опера-
ції Об’єднаних сил. За дани-
ми штабу ООС, за два місяці 
кропіткої праці тільки інже-
нерами зведеної групи роз-

мінування угруповання На-
ціональної гвардії України 
в ОТУ «Північ» Об’єднаних 
сил було обстежено територію 
загальною площею близько 
14 гектарів. За цей час сапе-
ри виявили понад три сотні 
боєприпасів та близько 3,5 
тисячi набоїв до різних типів 
стрілецької зброї. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Війну імен 
закінчено
Столичний 
апеляційний суд 
поставив крапку щодо 
перейменування 
проспектів Шухевича 
та Бандери
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Досить дико виглядає на 
29-му році незалежності України 
намагання деяких антиукраїнсь-
ких сил призупинити абсолютно 
законний і логічний процес деко-
мунізації, як у Києві так і в Хар-
кові. Наразі йдеться про «війну» 
за назви столичних проспектів 
на честь Бандери та Шухевича, 
які донедавна йменувалися про-
спектами Московський та Ватуті-
на відповідно. 
 Днями за апеляційним подан-
ням Українського інституту на-
ціональної пам’яті, за головуван-
ня ще Володимира В’ятровича, 
апеляційний суд Києва визнав за-
конність перейменування у сто-
лиці цих проспектів. Нагадаємо, 
що 7 липня 2016 року Московсь-
кий проспект у столиці переназ-
вали на честь Степана Бандери, а 
1 червня 2017-го — проспект Ва-
тутіна перейменували на Романа 
Шухевича. 
 Але українофобам ці, й так 
запізнілі перейменування, ста-
ли кісткою в горлі, тож вони в 
особі депутатки Олени Береж-
ної, яка стала «торпедою» в суді, 
«заварили кашу». Додамо, що за 
«спиною» Бережної —  такі ГО 
(яким не до душі декомунізація), 
як «Єврейська правозахисна гру-
па» та «Антифашистська право-
захисна ліга», а ще такі ГО, як 
«Ветерани праці — діти війни» 
та «Інститут правової політики 
та соціального захисту імені Іри-
ни Бережної», Київська міська 
організація ветеранів. 
 І хоч як дивно, 25 червня 2019 
року столичний Окружний адмін-
суд таки ухвалив рішення про не-
законність перейменування, по-
яснивши свою «позицію»... пору-
шенням процедур, допущених у 
2016-17 роках.
 Варто нагадати маргіналам, 
що на руках Миколи Ватуті-
на чимало української крові: у 
1920-х роках він брав участь у 
боях проти загонів українських 
повстанців. А вже в якості ге-
нерала на совісті Ватутіна, ко-
мандувача Воронезького фрон-
ту (згодом перейменованого у 1-
й Український фронт) — бої во-
сени 1943 року за визволення 
Києва та бої взимку 1944 року 
в ході Корсунь-Шевченківської 
операції, в яких «перемоги» над 
противником діставалися ціною 
колосальних людських жертв. 
Такі «воєначальники», як Ва-
тутін, гнали, як худобу на убій, 
необмундированих й неозброє-
них щойно мо білізованих ук-
раїнських селян, яких поклали 
сотні тисяч, зокрема, аби до чер-
гової річниці «соціалістічєской 
рєволюціі» взяти Київ і вгодити 
цим тирану Йосипу Сталіну. ■

■

Світлана МИЧКО

 Свято-Успенська Почаївсь-
ка лавра під егідою УПЦ Мос-
ковського патріархату зали-
шається осередком антиук-
раїнських настроїв і відповідної 
діяльності. Не так давно її пред-
ставники їздили в Москву віта-
ти з днем народження очільни-
ка російської церкви Кирила. 
А цієї неділі намісник, митро-
полит Почаївський Володимир 
(Мороз), та ректор Почаївської 
семінарії, архієпископ Шум-
ський Іов (Смакоуз), засвідчи-
ли свою позицію і «вірність», 
узявши цієї неділі участь у фак-
тично таємній висвяті в єпис-
копи священника-сепаратиста 
з Криму Калінніка (Костянти-
на) Чернишова. Про це повідо-
мив на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» архієпископ Чернігівсь-
кий і Ніжинський Євстратій 
(Зоря). Згідно з даними сайта 

«Миротворець», Каліннік сво-
го часу активно сприяв анексії 
Криму — проводив антиук-
раїнську агітацію, розмістив 
склад зброї для «самооборо-
ни Криму» на території храму 
святого Пророка Івана Хрести-
теля в селі Затишне, настояте-
лем якого був, відтак від нової 
кримської «влади» отримав ме-
даль «За захист Криму».
 Для церковного ритуалу 
рукоположення обрали чомусь 
Миколаївський собор славно-
го козацького міста Ніжин на 
Чернігівщині. Ось що пише 
з цього приводу архієпископ 
Євстратій: «Чорна рада». Таку 
назву має відомий історичний 
роман Пантелеймона Куліша 
про однойменну подію червня 
1663 р., що відбулася на око-
лицях Ніжина та знаменува-
ла собою черговий виток упо-
корювання Московією коза-
цької України. Ще з Ніжином 

пов’язане ім’я протопопа Мак-
сима (у чернецтві — Мефодія) 
Филимоновича, який у другій 
половині XVII ст. за прислуж-
ництво Московії незаконно 
був висвячений там на єпис-
копа, намагався захопити вла-
ду в Київській митрополії, за 
що був проклятий Вселенсь-
ким патріархом. І ось сьогодні, 
ніби продовжуючи цю ганебну 
лінію, в Ніжинському козаць-
кому Миколаївському соборі 
(збудованому якраз за 10 років 
до тієї самої «Чорної ради», 
після якої в ньому присягав 

царю гетьман Брюховецький) 
— було зроблено «єпископом 
Бахчисарайським» такого собі 
Калінніка Чернишова.
 Каліннік відомий тим, що 
активно сприяв окупації Кри-
му Російською Федерацією на-
весні 2014 р., за що отримав 
відзнаку від окупантів і нею 
вельми похвалявся. Ще майже 
чотири роки тому в Лаврі його 
обрали на «вікарного єписко-
па» в Крим, але через розголос 
у пресі — досі побоювалися ви-
свячувати, бо такого кандида-
та могли просто заарештувати 
як пособника окупантів. Біль-
ше про «героя» можна про-
читати навіть у російському 
джерелі: https://diak-kuraev.
livejournal.com/1103972.html
 І от тепер вирішили, що 
«час прийшов». Мабуть, із 
Росії дали добро, а тут на міс-
ці прорахували, що напередод-
ні зустрічі в Парижі Українсь-
ка держава не схоче скандалу 
з Москвою. Однак, мабуть, по-
боялися робити це у Києві, тож 
подалися до козацького Ніжи-
на. Поближче до Крут. Поб-
лижче до Батурина. Щоби не 
просто зробити відвертого по-
собника окупантів єпископом 
— а ще й при цьому демонстра-
тивно показати «кто в домє ха-
зяін». ■

ЗЛОЧИНИ ВІЙНИ

 Гаазький міжнародний кримінальний суд ООН опублікував доповідь про 
злочини під час війни на Донбасі.
 У документі зазначається, що офіс Верховного комісара ООН iз прав 
людини з квітня 2014-го по серпень 2019 року зафіксував на сході України 
3 тис. 339 загибелі мирного населення через бойові дії, включаючи 147 ді-
тей, 1 тис. 053 жінки і 1 тис. 804 чоловіків.
 Більше 7 тис. людей отримали поранення, більша частина — в резуль-
таті обстрілу.
 Також зафіксовано понад 1,2 тис випадків військових злочинів на Дон-
басі. Підозрювані — «представники ДНР і ЛНР». Ці злочини належать до 
юрисдикції Міжнародного кримінального суду ООН.

■

НА ФРОНТІ 

Вибухова смерть
Троє українських військових загинуло

■

ЦЕРКВА

І Бога не бояться
У козацькому Ніжині висвятили в 
єпископи сепаратиста

■

Той самий Каліннік.
Фото з сайта risu.org.ua.
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❙

ШАНА

Творець «дітей iз пробірки» 
У Пастирському вшанували 
акушера-гінеколога 
Федора Дахна

■

На фасаді школи у Пастирському 
відкрили меморіальну дошку Федору Дахну. 
Фото Світлани ДАХНО.

❙
❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харківська область

 Після трагедії в Одесі 
Володимир Зеленський до-
ручив Кабміну перевірити 
системи протипожежної 
безпеки в усіх дитячих сад-
ках, навчальних закладах, 
гуртожитках та інших міс-
цях, де є велике скупчен-
ня людей. На Харківщині 
першу інспекцію провели у 
вищому коледжі мистецтв, 
дитячо-спортивній школі 
«Юність» та навчально-ви-
ховному комбінаті №10, 
що розташовані в місті Ло-
зова. Проблеми знайшли-
ся скрізь, але у найгіршо-
му стані виявився коледж, 
який перебуває у підпоряд-
куванні Харківської облас-
ної ради. 
 За словами інспек-
торів, тут узагалі відсут-

ня протипожежна сиг-
налізація. Кошти на неї 
керівництво закладу вже 
просить кілька років пос-
піль. Ціна питання — 1,8 
мільйона гривень. «Я вже 
вдруге відвідую заклад об-
ласного підпорядкування, 
і він у гіршому стані, ніж 
той, який фінансується 
за рахунок місцевих кош-
тів. Це є великою пробле-
мою, — прокоментував си-
туацію голова ХОДА Олек-
сій Кучер. — Я зараз буду 

з’ясовувати, чому так від-
бувалося, чому керівниц-
тво області не реагувало. 
Будемо робити висновки. 
Звісно, що вже мені вип-
равляти те, що відбуваєть-
ся тут. Найближчим часом 
відреагуємо. Так не може 
бути, щоб діти фактич-
но перебували в небезпе-
ці». Усього буде перевіре-
но 3000 тисячі закладів об-
ласті. До інспекції залучи-
ли дві сотні співробітників 
ДСНС. 

 До речі, Харків має 
власний сумний досвід від-
новлення навчального за-
кладу після пожежі. У сер-
пні минулого року через 
ремонтні роботи загорів-
ся дах корпусу інженер-
но-педагогічної академії. 
Старий особняк мав бага-
то дерев’яних конструк-
цій, що лише посилювало 
розповсюдження вогню. У 
результаті полум’я охопи-
ло площу в півтисячі квад-
ратних метрів. Після цього 
випадку у ВНЗ вирішили 
зміцнити систему протипо-
жежної охорони, витратив-
ши на цей проект 400 тисяч 
гривень. Утiм дах четверто-
го корпусу й понині відре-
монтувати не вдалося, ос-
кільки пам’ятка архітек-
тури потребує окремого 
проєкту для реставрації та 
чималих коштів. ■

Ірина КИРПА

 У Всеукраїнському ан-
тирейтингу якості життя 
впевнено лідирує південний 
Херсон через близькість до 
окупованого Росією півос-
трова Крим. У прикордон-
ному місті частіше, аніж в 
інших населених пунктах 
нашої країни, гримлять ви-
бухи гранат, спостерігаєть-
ся свавілля криміналітету, 
правопорушення у сфері 
економіки при повному по-
туранні всьому цьому з боку 
місцевої влади.
 Лише за одну добу в 
місті з населенням не біль-
ше 300 тисяч осіб до підроз-
ділу Національної поліції у 
Херсонській області надхо-
дить у середньому 500—600 
звернень від людей, добра 

третина повідомлень міс-
тить ознаки кримінального 
злочину. Тому коли меш-
канці Херсона дізналися, 
що мер витрачає 75 тисяч 
гривень на місяць на персо-
нальну охорону, спалахнув 
скандал. Обурені люди ди-
вувалися, чому б ці гроші 
не витратити на прибиран-
ня вулиць та наведення по-
рядку в місті.
 Об’єктивності заради 
констатуємо: такі серйоз-
ні розтрати чиновника не-
безпідставні. Його неодно-
разово піддавали нападам 
iз боку... херсонських ак-
тивістів i невідомих «народ-
них месників». А ще напри-
кінці 2016 року двері квар-
тири мера Херсона підпали-
ли за допомогою запальної 
суміші. Хуліганів затрима-

ли й навіть засудили, але, 
як кажуть, «осад залишив-
ся».
 На початку 2017 року 
херсонський активіст Ки-
рило Стремоусов порвав 
Володимиру Миколаєнку 
пальто, вимагаючи дати від-
повідь, чому взимку міські 
вулиці не прибирають від 
льоду та снігу. 
 Найжахливіший випа-
док у Херсоні — напад на 
радника мера Херсона Ка-
терину Гандзюк 31 липня 
2018 року. Ця подія шоку-
вала всю Україну.
 Нині містяни майже од-
ностайні в оцінках: у Хер-
соні, трохи подалі від цен-
тру, панує повний хаос i 
запустіння, по вулицях 
бродять зграї голодних бро-
дячих тварин. І навіть у 
центрі відсутнє нормальне 
дорожнє покриття, не ви-
возиться сміття і з кожним 
днем погіршується кримі-
нальна ситуація. Тому не 
дивно, що, за результатами 
соціологічного досліджен-
ня групи «Рейтинг», Хер-
сон опинився на «дні» рей-
тингу. 
 Oпитування прoвoди-

ли в 24 oблаcних центрах 
України, що не перебува-
ють під контролем рocійcь-
ких або прoрocійcьких cил, 
включаючи Маріупoль i Сi-
верськoдoнецьк.
 Відомо, щo найбільш 
безпечно почуваються меш-
канці Маріупoля, Харкo-
ва, Cум, Вінниці, Хмельни-
цькoгo, Чернівців, Іванo-
Франківcька та Тернoпoля.
 А ось у ТОП-5 найне-
безпечніших міст Украї-
ни входить не тільки Хер-
сон, а й сусідній Миколаїв, 
а також Кропивницький, 
Сiверськoдoнецьк i За-
поріжжя.
 У соцопитуванні, в яко-
му жителі різних міст Ук-
раїни оцінювали, наскіль-
ки безпечно почуваються, 
повертаючись додому вночі, 
найгірше ситуацію з безпе-
кою у своєму місті також 
оцінили мешканці Херсона 
— 66% опитаних бояться з 
настанням темряви виходи-
ти з дому.
 Най-найбезпечніши-
ми містами України, за ре-
зультатами цього опитуван-
ня, виявилися Тернопіль та 
Івано-Франківськ. ■

ВИСОКА НОТА

Угорська 
українська з 
американським 
акцентом
Піаніст і диригент Станіслав 
Христенко — у Києві

Валентина САМЧЕНКО

 У Києві 12 грудня відбудеться кон-
церт Національного камерного ансамблю 
«Київські солісти», з яким виступатиме 
піаніст і диригент Станіслав Христенко 
— уродженець Харкова, який понад деся-
тиліття живе у США і з підліткового віку 
підкорює поціновувачів класичної музи-
ки багатьох країн. 
 Станіслав співпрацює зі звукозапису-
ючими компаніями США, Великої Бри-
танії, Німеччини та Гонконгу. Як резуль-
тат — декілька компакт-дисків із творами 
Шумана, Брамса, Цемлинського, Кренека 
та інших композиторів. Записи Станісла-
ва транслювалися на радіо в Іспанії, Авс-
трії, Німеччині, Великій Британії, Бельгії 
та США. Виступав як соліст із Клівленд-
ським оркестром та з багатьма іншими 
колективами США, Національним оркес-
тром Бельгії, Симфонічними оркестрами 
Більбао та Тенерифе, Гонконгівським ка-
мерним оркестром. 35-річний харків’янин 
є переможцем численних найпрестижні-
ших міжнародних фортепіанних кон-
курсів, зокрема у 2013-му отримав Золоту 
медаль Міжнародного конкурсу піаністів 
у Клівленді, Першу премію Міжнародно-
го конкурсу піаністів Марії Канальс, а та-
кож Четверту премію на Міжнародному 
конкурсі королеви Єлизавети у Брюсселі.
 У Києві це другий за останні роки кон-
церт піаніста Станіслава Христенка. На-
веснi він був у столиці учасником збір-
ного проєкту. Цього року встиг виступи-
ти у Луцьку. Диригує особисто створе-
ним у Харкові камерним оркестром Nova 
Sinfonietta. У місті народження започат-
кував ще кілька масштабних ініціатив. 
Зокрема, це щорічний KharkivMusicFest, 
що проходить із 2018-го і який став про-
довженням музичного фестивалю «Дзер-
кальний струмінь», який відбувся у Хар-
кові роком раніше.  
 У київському концерті цього тижня 
звучатимуть Друга угорська рапсодія, 
яка була написана в Україні (!) 1847 року, 
є найбільш відомою і виконуваною; «Ніч 
просвітлена» Шенберга та «Концерт №1 мі 
мінор для фортепіано з оркестром, тв. 11» 
Шопена. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському обласному краєзнав-
чому музеї презентували авторську 
виставку «Від традиції до сучасного 
стилю» членкинь Національної спіл-
ки майстрів народного мистецтва Ка-
терини Миронюк та Наталії Крамної. 
 Майстрині готувалися до її відкрит-
тя майже два роки. У тісній співпраці з 
відділом етнології краєзнавчого музею 
їм вдалося опрацювати фондову етноко-
лекцію та на її основі створити чудові 
репліки традиційного одягу, крайок та 
поясів різних технік плетіння, жіночих 
та дівочих головних уборів, торбинок i 
сумок з елементами рушникових тра-
диційних узорів Середньої Наддніпрян-
щини, а ще — аксесуарів в етностилі, — 
розповідають у Черкаському обласному 

департаменті культури.
 Відкриття перетворилось на свят-
кове інтерактивне дійство, приуро-
чене майбутньому святу Варвари-ви-
шивальниці, яку майстрині народно-
го мистецтва особливо шанують, бо, за 
легендою, саме вона Ісусу ризи виши-
вала і всіх майстринь-вишивальниць 
цього уміння навчила. Музейні спів-
робітники нагадали про втрачені тра-
диції черкаського краю: розучувати на 
Варвари колядки, вишивати, прясти 
нитки, варити кутю та узвар. До речі, 

парубки намагалися цього дня в гар-
ної дівки-вишивальниці взяти подуш-
ку в жартівливій формі, щоб та взамін 
за подушку вишила сорочку до Вели-
кодня.
 Виставка діятиме до дня святої 
Варвари, 17 грудня. Того ж дня в Чер-
каському обласному краєзнавчому му-
зеї проведуть майстер-клас iз вишив-
ки і ткацтва та «круглий стіл» на тему 
«Традиційна вишивка, ткацтво та одяг 
нашого краю: шляхи його популяриза-
ції і збереження». ■

Станіслав Христенко на репетиції у Києві.
Фото «Київських солістів».

❙
❙

РЕЙТИНГ

Прикордонний стан
Найнебезпечнішим містом України 
визнали південний Херсон

■

БЕЗПЕКА

Одеський синдром
У Лозовій знайшовся коледж без 
протипожежної сигналізації

■

ТРАДИЦІЇ

Гардероб iз 
минулого
До дня Варвари-
вишивальниці можна 
споглядати колекцію 
українського одягу

■

На основі музейної колекції черкаські майстрині створили репліки традиційного 
українського одягу.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
❙
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Національні інтереси — гарантія 
президентства Зе
 І от уночі 10 грудня організаційний 
комітет акції «Варта на Банковій» за-
явив, що президент України Володимир 
Зеленський, за результатами переговорів 
лідерів країн «нормандського формату» в 
Парижі, не допустив здачі національних 
інтересів України. 
 «Президент Володимир Зеленський 
не перетнув жодних «червоних ліній». 
Вважаємо, що це і наша з вами заслуга. 
Саме завдяки масовому невдоволенню в 
Україні було засвідчено, що більшість ук-
раїнців хочуть миру, але не шляхом пос-
тупок агресору», — заявили члени оргко-
мітету у зверненні зі сцени під будівлею 
офісу президента.
 Як уже зазначалось, після недільно-
го віче на Майдані активісти зібрались 
на акцію «Варта на Банковій» біля офі-
су президента. Ні в неділю, ні в понеді-
лок не обійшлось без конфлікту. Протес-
туючі намагались установити біля офісу 
президента сцену, але цьому чинила спро-
тив Національна гвардія. Правоохоронці 
відібрали в активістів конструкції, і спі-
кери виступали без сцени. Також слід за-
значити, що протестуючим намагались 
узагалі завадити, але вони все ж «прорва-
ли блокаду». 

Що за кадром?
 «Ми усвідомлюємо, що може існува-
ти непублічна частина домовленостей 
між лідерами «нормандської четвірки», 
тому ми, представники громадянського 
суспільства, і далі стежитимемо за роз-
витком подій. Українська нація здатна 
реагувати швидко і дієво, як вона це ро-
била неодноразово», — йдеться в заяві ак-
тивістів «Варти на Банковій».
 Основне, про що стало відомо вночі, 

10 грудня, що Зеленський на зустрічі лі-
дерів «нормандської четвірки» в Пари-
жі чітко артикулював «червоні лінії»; 
що відмовився торгувати Кримом в об-
мін на повернення окупованих територій 
Донбасу; висловив категоричне «ні» фе-
дералізації та подальшому розчленуван-
ню держави; також важливо, що домо-
вились про необхідність повного при-
пинення вогню до кінця року та обмін 
полоненими у форматі «всіх на всіх» та-
кож до 31 грудня (хоча відчувається, що 
це рішення було заготовлене й ухвалене 
раніше); вирішено про допуск Червоного 
Хреста до всіх утримуваних осіб; затвер-
джено розведення військ на трьох ділян-
ках; домовлено про продовження розмі-
нування.

Невже все так безумовно позитивно? 
 Однак стало відомо, що президент Росії 
Володимир Путін на спільному брифінгу 
повідомив про те, що Україна може купу-
вати в Росії газ за ціною на 25% дешевше, 
ніж зараз. 
 Отут питання: в обмін на що? І як за-
раз на це реагуватиме олігарх, близький 
до кола демократичної опозиції, яку ак-
тивізовує лідер «Батьківщини» Юлія Ти-
мошенко, Рінат Ахметов? Адже такий га-
зовий розклад, з одного боку, битиме по 
його інтересах, а з іншого — послаблю-
ватиме радикалізм та революційну за-
тятість, що їх завжди боїться Банкова, 
леді Ю.
 Забігаючи наперед, нам у ймовірних 
нових обставинах варто зберігати свіжу 
голову і тверезий погляд на події, що мо-
жуть виникнути в разі, якщо Україна 
таки підпише нові газові угоди з Росією. 
Де вбачатиметься «злиття» наших націо-
нальних інтересів, а де — інтересів найба-
гатшого «політика» України. ■

Скандали, інтриги...
 Керівником Державного бюро роз-
слідувань восени 2017 року призначи-
ли тоді ще маловідомого Романа Тру-
бу. Йому 45. До моменту, як він став 
головою ДБР, Труба працював слідчим 
та прокурором. Восени 2017 року його 
обрали конкурсною комісією, а указ 
на призначення підписав тодішній 
Президент Петро Порошенко. Бюро 
ж розпочало свою роботу лише восени 
2018 року. Що зроблено по факту, які 
вироки та результати роботи? Майже 
два роки ми небагато чули про це відом-
ство, і ось після обрання нового Прези-
дента України Володимира Зеленсько-
го, ближче до осені, почалися сканда-
ли, інтриги та розслідування. Резуль-
татом яких стане перезавантаження 
Державного бюро розслідувань.
 Що ж таке ДБР? Це відомство, яке 
розслідує злочини топ-чиновників та 
працівників правоохоронних органів, 
поліції і прокурорів. ДБР створили, 
щоб обмежити повноваження Гене-
ральної прокуратури. У ГПУ забрали 
функцію слідства (залишивши нагляд 
за слідством), а справи, які стосували-
ся чиновників вищого рівня, передали 
ДБР та Національному антикорупцій-
ному бюро.
 «Зашкварюватись» бюро та його 
очільник Роман Труба почали після 
скандалів та звинувачень у тому, що 
на ДБР впливають чиновники часів 
Януковича. На початку осені колиш-
ній заступник голови Адміністрації 
президента-втікача Віктора Януко-
вича Андрій Портнов почав активно 
подавати до бюро справи, у яких фігу-
рує п’ятий президент Петро Порошен-
ко. Загальна кількість справ у ДБР, у 
яких Порошенко виступає як свідок, 
налічує 13. Окрім цього, до Бюро по-
давали провадження, у яких задіяні 
ексміністерка охорони здоров’я Уля-
на Супрун, а також справа ПриватБан-
ку. Але у найбільший скандал Бюро 
потрапило після «касетного сканда-
лу», поданого через телеграм-канал 
— «Трубу прорвало».
 У мережі оприлюднили записи  роз-
мов начебто голови Державного бюро 
розслідувань Романа Труби з очільни-
ком офісу президента Андрієм Богда-
ном. Вони свідчать, що всі резонансні 
справи в Україні контролюються офі-
сом президента. У цих розмовах Тру-
ба нібито обговорював проваджен-
ня, у яких фігурує Петро Порошен-
ко, ексміністерка охорони здоров’я 
Уляна Супрун та справа ПриватБан-
ку. Тоді голова Держбюро розсліду-
вань назвав усе це «фейком і прово-
кацією». І заявив, що пояснює злив 
цих «аудіозаписів» тим, що очолю-
ване ним бюро розслідує корупційні 
справи. Він, мовляв, давно очікував 
компромату проти себе, тому не зди-
вований тим, що сталося. Голова ДБР 
також додав, що у час розвитку циф-
рових технологій зробити таке аудіо 
не становить великої проблеми.

«Чорний день» кар’єри
 В українській політиці часто буває 
так, що поговорили, поговорили — та 
й забули. Якби не вівторок, 3 грудня, 
який можна назвати «чорним днем» 
у кар’єрі Романа Труби. Три удари і 
всі на ураження. Напередодні, 2 груд-
ня ввечері, на сторінці президента Зе-
ленського у «Фейсбуці» з’являється 
пост: «Права рука» директора ДБР 
підозрюється в отриманні хабара у 
розмірі $150 тисяч. Ще один аргу-
мент на користь необхідності переза-
вантажити керівництво Бюро», — на-
писав Зеленський. Президент дав чіт-
ко зрозуміти — Трубу на посаді ніхто 
лишати не буде. Другим ударом для 

очільника ДБР стане славнозвісний 
телеграм-канал «Трубу прорвало», 
куди злили ще одну порцію аудіоза-
писів, на яких нібито Роман Труба го-
ворить про мляві розслідування сто-
совно п’ятого президента Порошенка, 
про вплив керівника НАБУ на амери-
канські вибори та справи, пов’язані 
з Ігорем Коломойським. Ну і остан-
нього, врешті, головного удару завда-
ла Верховна Рада. 3 грудня вона про-
голосувала за законопроєкт про пере-
завантаження Бюро. Після набрання 
чинності цього законопроєкту керів-
ництво ДБР звільняється. Ну і зро-
зуміло, кому першому показали на 
вихід. Виконувати обов’язки голови 
ДБР буде тимчасовий керівник, яко-
го призначає президент України. Він 
буде на посаді до призначення нового 
очільника ДБР, якого оберуть на кон-
курсній основі.
 Після голосування у парламенті 
Труба подякував слідчим і побажав їм 
залишатися професійними. «Україна 
понад 20 років чекала на ДБР, і лише 
за рік — без жодної підтримки, в умо-
вах правового хаосу, всупереч, а не за-
вдяки багатьом процесам ми створи-
ли та запустили в роботу центральний 
апарат та сім територіальних управ-
лінь. За рік — більше 30 тисяч кримі-
нальних проваджень. Половина з них 
— по правоохоронцях, 150 — по висо-
копосадовцях, включно з п’ятим пре-
зидентом України. Це стало основою 
для тих політичних процесів, які зго-
дом відбулися», — заявив Труба.

Піти красиво
 Роман Труба вирішив, якщо і 
йти, то красиво. Адже, за інформа-
ціюєю журналістів-розслідувачів 
«Бігус. інфо», після злиття компро-
мату  на Трубу і домовленості з офі-
сом президента очільник Бюро вла-
штував закриту вечірку в італійсько-
му ресторані «Веро Веро». За даними 
журналістів, на неї прибули Труба, 
його перша заступниця Ольга Вар-
ченко. Також помітили співробітни-
ків львівського управління ДБР. Зби-
рав усіх Труба — відзначали річницю 
бюро і його керівництва. Коли помі-
тили під рестораном журналістів, то 
викликали поліцію. А після того як 
Bihus.info звернулося до пресслуж-
би бюро по коментар щодо святкуван-
ня, керівництво ДБР вирішили виво-
зити з вечірки потайки. Для прикрит-
тя відходу до входу ресторану пригна-
ли службовий бус.

Традиції української політики, але...
 І можна було б усю цю історію від-
нести до типової в українській полі-
тиці. Але насправді не все так просто. 
Очевидно, що в комадні Зеленського 
на даному етапі не готові змиритися 
із токсичними чиновниками, які чор-
ним по білому пов’язані з «договорня-
ками» і мають корупційних підопіч-
них. У команді Зеленського не готові 
плямувати репутацію і «відбілювати» 
тих, хто не обережний у своїх вислов-
люваннях. І, врешті, якщо не коман-
да Зеленського, то український народ 
чекає на рішення — щодо Майдану та 
ще низки гучних справ. Бо обіцяли — 
тому і чекають. А після того як спра-
ви Майдану передали у повноважен-
ня ДБР, питань до цього органу стане 
значно більше. Очевидно, що Труба — 
не та людина, яка зможе на них від-
повісти.
 Врешті, історія із Романом Тру-
бою — яскравий приклад того, як по-
любляють українці «шукати месію, а 
потім у ньому розчаровуватися». Полі-
тична культура вже вкотре показує: 
не варто сподіватися на те, що обіця-
ють політики. Бо, як казав наш пре-
зидент, «я вам нічого не винен». ■

ХТО КОМУ ВИНЕН?

Евакуація Труби
Що буде з ДБР?

■

Катерина БАЧИНСЬКА

«Нічний дозор» біля  офісу президента.
Фото з сайта rubryka.com.

❙
❙

А ДАЛІ — НАПОГОТОВІ

«Варта 
на Банковій»
Зеленський не перетнув «червоні лінії», 
але за кадром — імовірні газові угоди

■

Тетяна МИХАЙЛОВА

Меседжі активістів, котрі на другий день (9 грудня) акції «Червоні лінії» розташува-
лись на Банковій — біля будівлі офісу президента — промовисто свідчили: вони не 
підуть звідси, доки не буде результатів перемовин «нормандської четвірки» у Парижі. 
Не підуть і потім, якщо результати їх, а точніше і нас, не задовольнятимуть. Серед 
активістів на Банковій увечері 9 грудня були діти шкільного віку в одязі з символікою 
«Нацкорпусу». І студенти Києво-Могилянської академії, і ветерани АТО. У них є свої 
окремі вимоги до президента, та ключове гасло було єдине — «Ні капітуляції!». Про-
довження акції отримало нову назву «Нічна варта на Банковій».
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Кремлівські бранці: 
«всіх на всіх» 
 То які ж підсумки цієї 
зустрічі? Передусім Воло-
димиру Зеленському вда-
лося домовитися з Путі-
ним про обмін «утримува-
ними особами» за принци-
пом «усіх на всіх» до кінця 
цього року. Правда, фор-
мула «всіх на всіх» викли-
кає неабияке побоювання, 
що за наших бранців, які 
відстоювали інтереси Ук-
раїни, віддадуть найман-
ців та вбивць, які воюва-
ли проти України. Але на-
разі інших способів повер-
нути додому одномоментно 
всіх бранців Кремля не іс-
нує, тож ця домовленість, 
здебільшого, знайде під-
тримку в українському 
суспільстві.
 Сторони також узяли 
на себе зобов’язання «до-
тримуватися режиму при-
пинення вогню до кінця 
2019 року» та продовжи-
ти роботу Тристоронньої 
контактної групи з розмі-
нування територій та роз-
ведення сил і засобів, яке 
повинне завершитися до 
кінця березня 2020 року. 
Українські ЗМІ з посилан-
ням на джерела в українсь-
кій делегації повідомля-
ли, що Володимир Путін 
пропонував розвести сили 
вздовж усієї лінії зіткнен-
ня, проте Київ на це не пі-
шов. Очільник МВС Арсен 
Аваков, який входив до 
складу української деле-
гації, заявив, що ці ділян-
ки розведення будуть уз-
годжені згодом.
  Виконання названих 
умов буде передумовою 
проведення наступного са-
міту в нормандсьому фор-
маті, який має відбутися 
через чотири місяці, орієн-
товно — наприкінці берез-
ня 2020 року. 

«Спочатку — кордон, 
а потім — вибори»
 І вже на цьому наступ-
ному саміті продовжить-
ся обговорення питань, 
стосовно яких у Парижі 
дійшли часткової згоди 
чи не дійшли жодної. Зок-
рема, полярне протисто-
яння зберігається стосов-
но виборів на окупованих 
територіях і контролю 
України над власною ді-
лянкою кордону з Росією. 
Суперечка Зеленського з 
Путіним не обмежилась 
рамками їх двосторон ньої 
зустічі, а навіть продов-
жилася під час заключної 
пресконференції в стилі 
«стілець» і «гроші» Іль-
фа і Петрова. Путін напо-
лягав: «Спочатку — вибо-
ри, а потім — кордон». На 
що Зеленський відпові-
дав: «Спочатку — кордон, 
а потім — вибори». Тобто 
український президент не 
перетнув окреслені йому 
суспільством «червоні 
лінії». Російський прези-
дент під час пресконфе-
ренції мав вигляд хижого 
звіра, який сподівався от-
римати легку здобич, але 
якому так і не вдалося схо-
пити й повалити жертву. 
 Мінські домовленос-
ті свого часу стали рятів-
ною соломинкою для міні-
малізації українських 
втрат на фронті, але, ви-
конавши це завдання, те-
пер перетворилися на ме-
талеву кулю, прикуту до 
ноги української влади, 
та козирною картою, яку 
нині розігрує на перегово-
рах Кремль. Це стосуєть-
ся, зокрема, вимоги Путі-
на ввести положення про 
особливий статус Донбасу 
до Конституції України. 
 У зв’язку з цим досвід-
чений дипломат, колиш-
ній міністр закордонних 

справ Швеції Карл Більдт 
написав після завершен-
ня саміту у «Твіттері»: «Я 
бачу, що Путін вимагає 
змін до Конституції Ук-
раїни. Хіба це не те, що 
він зазвичай називає втру-
чанням у внутрішні спра-
ви суверенної країни?». 
Більдт також додав: «Ні 
зриву, ні прориву в пере-
говорах Україна—Росія в 
Парижі. Але оголошені 
результати все-таки дещо 
менші, ніж очікувалося. 
Досі немає жодних ознак 
готовності Кремля руха-
тися далі щодо будь-якого 
з ключових питань».
 На вимогу Росії питан-
ня Криму на саміті вза-
галі не обговорювали, на-
зву півострова Зеленсь-
кий згадав лише під час 
заключної пресконфе-
ренції: «Всі ми знаємо, 
що для кожного україн-
ця і Крим, і Донбас — це 
Україна». На ці слова на 
обличчі Путіна з’явилося 
нічим неприховане невдо-
волення.

Газ: «домовилися 
продовжити 
домовлятися»
 Під час саміту ук-
раїнська та російська 
сторони, окрім врегулю-
вання конфлікту на Дон-
басі, обговорювали й пи-
тання газових поставок. 
За словами виконавчого 
директора «Нафтогазу» 
Юрія Вітренка, який вхо-
див до складу української 
делегації у Парижі, жод-
них конкретних домов-
леностей у газових пи-
таннях досягнути не вда-
лося. Натомість сторони 
«домовилися продовжи-
ти домовлятися». Водно-
час Володимир Зеленсь-
кий після завершення са-
міту заявив, що питання 

виплати боргу «Газпро-
му», «як йому здається», 
вирішене: «Ми готові взя-
ти газом», — сказав пре-
зидент.
 Підбиваючи підсумки 
зустрічі, Володимир Зе-
ленський сказав, що йому 
результати саміту здали-
ся недостатніми. «Бага-
то питань зачіпали. Мені 
мої колеги сказали, що це 
дуже хороший результат 
для першої зустрічі. Для 
мене, скажу чесно, цього 
мало. Хотілося виріши-
ти більше проблем», — 
заявив президент на за-
ключній пресконферен-
ції. Український лідер 
охарактеризував підсу-
мок зустрічі «норманд-
ської четвірки» як «ні-
чию». 

Путіну 
потеплішало 
 Путін, зі свого боку, за-
явив про потепління у від-
носинах iз Заходом та Ук-
раїною. Він вважає, що 
процес розвивається у пра-
вильному напрямку. Кан-
цлерка Німеччини Ангела 
Меркель нагадала, що по-
переду багато роботи, але 
з оптимізмом зазначила, 
що у сторін, які домовля-
ються, є «воля до рішен-
ня». «При всіх проблемах, 
на які ми дивимось реаліс-
тично, я дуже задоволена 
зустріччю», — зазначила 
вона. Німецька канцлер-
ка зазначила, що учасни-
кам зустрічі шляхом пря-
мого діалогу вдалося подо-
лати, як вона окреслила, 
«часи затишшя» в процесі 
мирного врегулювання на 
Донбасі. 
 Господар саміту Емма-
нюель Макрон також ви-
соко оцінив результати 
форуму: «Я хочу відзначи-
ти політичну сміливість 
та рішучість, яку проде-
монстрував український 
президент». Макрон за-
лишив пресконференцію, 
обійнявши Зеленського 
за плечі, як давнього то-
вариша. 
 Стосовно вражень від 
першої зустрічі з російсь-
ким президентом, то Во-
лодимир Зеленський уже 
після завершення самі-
ту заявив, що з Володи-
миром Путіним складно 
вести переговори та домо-
влятися, але є зрушення 
з низки питань. За слова-
ми глави України, Путін 
розкладає всі питання на 
деталі, з огляду на що до-
водиться відрегульовува-
ти кожне слово. «Я прос-
то інша людина, я швидка 
людина, я такий, що раз-
раз — і домовились. А тут 
по-іншому, інша, скажімо 
так, природна біомехані-
ка», — сказав Зеленсь-
кий. Він також додав, що 
в майбутньому стане зро-
зуміло: можна домовля-
тися з російським прези-
дентом чи ні. При цьому 
Зеленський зазначив, що 
в ході Нормандського са-
міту відчув «поступки» з 
боку Путіна. ■

КАТАСТРОФИ

Місія 
нездійснена 
В Антарктиці розбився 
чилійський літак iз 38 особами 
на борту
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Транспортний літак Військово-повітря-
них сил Чилі C-130 «Геркулес» (Hercules) за-
знав аварії, йдеться в повідомленні чилійських 
ВПС у «Твіттері» у вівторок, 10 грудня. Чилій-
ські військові ведуть пошуки літака та людей, 
які могли вижити. Згодом чилійська влада під-
твердила, що літак «розбився».
 На борту повітряної машини перебували 
17 членів екіпажу і 21 пасажир. Літак вилетів 
9 грудня о 16:55 за місцевим часом (21:55 за 
київським) з міста Пунта-Аренас на півдні Чилі 
на антарктичну базу імені президента Едуардо 
Фрея Монтлави. Екіпаж перестав виходити на 
зв’язок через годину після початку польоту, а 
через шість годин після старту машина зникла 
з радарів. У ВПС Чилі зазначають, що до того 
літак не подавав жодних сигналів біди. 
 Контакт iз ним втратили, коли судно було 
над Протокою Дрейка — між південним кін-
цем Південної Америки та Південними Шет-
ландськими островами, що біля узбережжя Ан-
тарктиди. Тож, iмовірно, літак сідав на воду. 
Протока Дрейка відома своїми суворими погод-
ними умовами, однак чилійські військові ка-
жуть, що на момент польоту погода була нор-
мальною. Припускають, що в транспортника 
могло закінчитися пальне й він змушений був 
здійснити термінову посадку.
 Чилійська влада не втрачає надії знайти ко-
гось живим. Пошуки ведуться на ділянці радіу-
сом 96 км навколо точки, де втратили контакт 
iз «Геркулесом». Задіяно авіацію, військовий 
флот, а також чотири приватні судна, які там 
перебували на момент катастрофи. 
 Персонал, який летів до Антарктиди, мав 
оглянути трубопровід, який постачає паливо 
на базу. На станції ведуться метеорологічні до-
слідження і дослідження іоносфери. Її персо-
нал складається з представників Військово-
морських сил Чилі.
 До речі, влітку 2018 року чилійці на тако-
му ж «Геркулесі» допомагали екстрено еваку-
йовувати хворого українського біолога зі стан-
ції «Академік Вернадський». Тоді україн-
ця доправили на базу «Фрей» на острові Кінг-
Джордж i звідти літаком військово-повітряних 
сил у складних умовах доставили до Пунта-
Аренас, тобто фактично за тим самим марш-
рутом, яким прямував зниклий зараз «Гер-
кулес». Та операція дозволила врятувати ук-
раїнського полярника від серйозних медичних 
ускладнень. ■

■

Помер колишній мер Москви Юрій Лужков
 Колишній мер Москви Юрій Лужков помер у вівторок, 10 
грудня, на 84-му році життя. Співчуття рідним та близьким не-
біжчика висловили чинний мер російської столиці Сергій Со-
бянін i президент Росії Володимир Путін. Лужков народився 
в Москві, й уся його господарча та політична діяльність була 
пов’язана з цим містом. Мером російської столиці його при-
значив тодішній президент Росії Борис Єльцин 6 червня 1992 
року. Лужков перебував на цій посаді до 2010 року. Його діяль-
ність була пов’язана як iз розквітом міста, так і з численними 
корупційними скандалами. 

У Фінляндії — наймолодша прем’єрка 
у світі 
 У Фінляндії вчора склала присягу у парламенті 34-річна 
Санна Марін, яка стала наймолодшим чинним прем’єр-мініс-
тром у світі. До цього наймолодшим главою уряду світу був 
35-річний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Поп-
ри вік, Марін має великий політичний досвід і дотепер була 
міністром транспорту Фінляндії. За даними «Франс Пресс», 
Марін також п’ять років очолювала міську раду її рідного міс-
та Тампере, вступивши на посаду в 2012 році у віці 27 років. 
Вона також була депутатом і заступником прем’єр-міністра. 
На посаді глави уряду Фінляндії Марін змінить Антті Рінне, 
який пішов у відставку минулого тижня після втрати дові-
ри коаліції. Марін очолює лівоцентристську коаліцію між її 
соціал-демократичною партією і чотирма іншими партіями, 
очолюваними жінками. При цьому дві з них, лідерки Лівої 
партії та Партії центру, ще молодші, ніж Санні Марін. Їм по 
32 роки. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ні, Владімір Владімірович, по-вашому не буде.❙

САМІТИ

Ні зради, ні капітуляції
«Нормандська нічия»: Україна відстояла свої позиції на зустрічі в Парижі

■

Ігор ВІТОВИЧ

Можна зітхнути з полегшенням. На зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі жод-
них «великих проривів» не здійснено, але й «здачі національних інтересів», чого так 
побоювалася небайдужа частина українського суспільства, також не відбулося. І це 
вже можна вважати здобутком. Український президент Зеленський таки пройшов 
випробування «першим побаченням» із володарем Кремля Володимиром Путіним. 
Зустріч «нормандської четвірки», яка спочатку планувалася як тригодинна, пере-
творилася на дев’ятигодинний марафон зіткнення діаметрально різних позицій та 
випробування на міцність нервів. Заключна пресконференція відбулася вночі, коли 
на календарі вже був вівторок, 10 грудня.
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Вулик розгребе усе за 
тиждень 
 «Це ще тільки початок побу-
дови нового держоргану, який 
буде справді працювати для 
платників податків. Але нам 
вдалося не допустити потрап-
ляння більш ніж 500 найбільш 
«сумнівних» керманичів до лав 
нової Держмитслужби, скоро-
тити кількість митниць iз 26 
до 16 i забезпечити майже не-
помітний для користувачів пе-
рехід від одного держоргану до 
іншого. Вже о 00:03 було офор-
млено першу експортну декла-
рацію на вантаж в Аккермані, 
який зайшов о 23:49 ще в ДФС. 
Ну й опівночі був оформлений 
перший рейс у «Борисполі», — 
зазначив пан Нефьодов на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi». 
 За його словами, всю ніч аж 
до ранку понеділка чат керів-
ництва так званої нової митниці 
«нагадував вулик». При цьому 
виконувачі обов’язків керівни-
ків митниць об’їжджали митні 
пости, аби особисто переконати-
ся, що проблем немає. 
 «У центральному апараті 
було виведено на роботу гру-
пу, яка розбирала всі склад-
ні випадки. Я вдячний коман-
ді, яка забезпечила цей запуск, 
ви реально молодці! — не втом-
лювався дякувати підлеглим 
керівник Держмитслужби. — 
Окрема подяка ІТ-департамен-
ту за перекомутацію системи по 
всій країні та Державній подат-
ковій службі за одночасний пе-
ревипуск тисяч ЕЦП для наших 
співробітників».

 Мовляв, у роботі оновленої 
служби ще залишаються окремі 
випадки та точкові питання, які 
потребують доопрацювання: 
місця доставки, окремі випадки 
транзиту, особливості роботи за-
лізниці тощо. Та пан Нефьодов 
обіцяє, що все це «розгребемо за 
тиждень». І анонсував конкурси 
на нові посади в ДМС.
 Відомо, що наразі до штату 
Держмитслужби переведено по-
над 50% працівників, і цей про-
цес триватиме до кінця року. 
Водночас упродовж грудня у ві-
домстві стартують конкурси на 
заміщення вакантних посад. 
 Нагадаємо, що 15 листопада 
керівництво Державної митної 
служби зареєструвало юридич-
ні особи всіх 16 митниць i при-
значило в.о. для кожної з них. 
На сторінці нової митниці в соц-
мережах повідомляється, що 
оновитися вдалося ще й завдя-
ки ухваленню Верховною Ра-
дою законів про створення ін-
ституту авторизованих еконо-
мічних операторів i про режим 
спільного транзиту. Також у 
першому читанні нардепи під-
тримали так званий перехід до 
однієї юридичної особи.
 Крім цього, реформатори 
запустили тестовий портал та 
кол-центр для скарг громадян, 
а також створили калькулятор 
розрахунку платежів при мит-
ному оформленні автомобілів.

Як варто «піднапружитись» 
 Утім чимало користувачів 
соцмереж не в усьому поділя-
ють оптимізм Максима Нефьо-

дова і його команди. Зокрема, 
Сергій Безуглий іронічно по-
цікавився під постом керівни-
ка ДМС: «Чи, бува, не через за-
пуск нової митниці на митному 
посту «Ягодин» сформувалася 
черга вантажних автомобілів 
довжиною у 23 кілометри?». 
Мовляв, чи не варто митникам 
«піднапружитись» і попрацю-
вати хоча б два-три дні краще, 
«ніж як завжди, в режимі сон-
ної мухи»?
 «Але краще ділити гроші, 
які отримають від перевізни-
ків за проїзд без черги. Там на-
віть хабар зростає залежно від 
величини черги», — зауважив 
користувач.
 Пан Нефьодов відповів, що 
черга на Ягодині сформувалася 
нібито через те, що перевізни-
кам «видали 15 тисяч дозволів, 
і всі одночасно поїхали». Мо-
вляв, пропускна здатність кор-
дону не змінюється від «підна-
пружитись». І врешті-решт за-
кинув користувачу, що в нього 
«дуже дитяче ставлення до іс-
нуючих проблем».

 Уже наступного дня керів-
ник Держмитслужби радісно 
повідомив про затримання кон-
трабандної фури на Рава-Русь-
кій, яка везла майже 16 тонн 
перукарського обладнання, ак-
сесуарів, одягу та взуття. 
 Фуру затримали, а вже пер-
ші відповіді на запити українсь-
ких митників щодо вартості то-
вару до Італії, Франції та Поль-
щі засвідчили заниження 
реальної вартості вантажу пере-

візниками за різними групами у 
чотири й навіть вісім разів! 
 «Поки Галицька митни-
ця склала протокол на 5,3 млн 
грн, але це ще не кінець. То-
вар вилучений, чекає суду, — 
констатує Максим Нефьодов. 
— Шановні... сірі імпортери, 
практику звірок з органами ін-
ших країн будемо тільки по-
силювати. Нічого особистого, 
але цю вакханалію треба припи-
няти!». ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Комплексна перевірка роботи 
територіальних осередків Держав-
ної служби з питань геодезії, карто-
графії та кадастру розпочалася вчо-
ра на виконання відповідного дору-
чення уряду від 27 листопада.
  Відтак керівник Держгеокадас-
тру Денис Башлик відсторонив від 
виконання посадових обов’язків 
усіх керівників та їхніх заступ-
ників головних управлінь Держ-
геокадастру в областях та в місті 
Києві на час перевірки органу.
 Як повідомляє «Урядовий пор-
тал», перевірку, зокрема, про-
водитимуть у частині дотриман-
ня вимог законодавства під час 
розпорядження землями сільсь-
когосподарського призначення 
держвласності, реєстрації земель-
них ділянок i розгляду звернень 
щодо продовження договорів орен-
ди земельних ділянок за період 
2018-19 років.
 При цьому в Кабміні просять 
громадян долучатися до процесу 
реорганізації Держгеокадастру з 
метою забезпечення максимальної 
прозорості й результативності.
 «Якщо ви маєте скарги або за-
фіксовані факти порушень зако-
нодавства у роботі Головних уп-
равлінь служби, надсилайте свої 
листи за електронними адресами 

територіальних підрозділів Держ-
геокадастру», — зазначають уря-
довці. 
 Зауважимо, що раніше прем’єр-
міністр Олексій Гончарук заявляв 

про наміри ліквідувати тіньові схе-
ми в низці органів державної вла-
ди. Йшлося, зокрема, і про Держ-
геокадастр. ■

КОНТРАБАНДА — СТОП!

«Підбрили» перукарів
Керівництво Держмитслужби обіцяє покінчити 
з вакханалією «сірих» імпортерів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Антимонопольний комітет України визнав неправомірним стягнення додатко-
вих коштів iз суден адміністрацією морських портів України та наклав штраф у 
розмірі 5,5 млн гривень.
 Про це у «Фейсбуцi» повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв. За його сло-
вами, адміністрація морських портів упродовж 2017-2018 років стягувала з су-
ден, які заходили в порти України, окрім корабельного збору, такі додаткові 
кошти: за послуги з оформлення приходу суден у порт, за оформлення виходу 
суден iз порту, за послуги з перевірки суден на відповідність вимогам Міжна-
родного кодексу з охорони суден і портових засобів.
 Антимонопольний комітет встановив, що ці додаткові збори насправді вхо-
дили в корабельний збір, а у ДП «АМПУ» були відсутні підстави для стягнення 
таких коштів.

■

Максим Нефьодов.❙

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ 

Кому ділянки роздавали?
Уряд закликає громадян допомогти перевірити 
регіональне керівництво Держгеокадастру

■

Законність реєстрації земельних ділянок перевірятимуть за скаргами громадян. ❙

Перші партії затриманого товару контрабандистів. ❙

Іван БОЙКО

З понеділка офіційно розпочала свою роботу оновлена митна 
служба, яка прийшла на заміну Державної фіскальної служби. 
Принаймні про це як про неабиякий поступ повідомив очільник 
Державної митної служби Максим Нефьодов. От тільки чи йдеться 
про реальні зміни в роботі органу, який традиційно вважається од-
ним iз найкорумпованіших в Україні, чи в даному випадку сталася 
лише чергова зміна вивіски після зміни влади? 

НОВИНИ ПЛЮС

В одні руки — 50 тис. га
 Дискусії з питання концентрації землі сільськогосподарського 
призначення в одних руках ведуться навколо 50 тисяч гектарів, що 
в чотири рази нижче, ніж у законопроєкті №2178-10, прийнятому в 
першому читанні, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разум-
ков в інтерв’ю UA: Житомир.
 Також пан Разумков заявив, що референдум про дозвіл купівлі 
іноземцями сільськогосподарських земель відбудеться лише після 
прийняття відповідного законопроєкту в наступному році, а інфор-
мація про те, що референдум повинен був пройти між першим і дру-
гим читаннями закону про зняття мораторію, — не відповідає дійс-
ності.
 Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада проголосувала в пер-
шому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на 
продаж земель сільськогосподарського призначення і передбачає 
обмеження на купівлю землі у 200 тисяч гектарів в одні руки.

Догана за розгін Майдану 
 Вища рада правосуддя залишила на посаді суддю скандального 
Окружного адмінсуду Києва Євгена Аблова, чиє рішення у 2013 році 
стало причиною розгону Майдану, але оголосила йому догану. 
 «Знаєте, як ВРП покарала Аблова? Виписала сувору догану з 
позбавленням доплат до зарплати впродовж трьох місяців! Тобто 
ВРП «відмазала» Аблова в шосту річницю спроби розгону Майда-
ну. Саме Аблов дав добро на розгін Майдану, щоб була змога вста-
новити новорічну ялинку», — обурюються активісти Центру протидії 
корупції.
  Зауважимо, що в травні 2017 року Вища рада правосуддя від-
мовилася звільняти суддю Аблова, чиє рішення від 9 грудня 2013 
року призвело до того, що «Беркут» намагався розігнати Майдан. 
Цей же суддя відзначився іншими ганебними рішеннями. Зокрема, 
у 2017 році визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків 
Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути пока-
рання. 

■
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Українська делегація знову готуєть-
ся до чергового раунду газових пе-
ремовин із Російською Федерацією. 
Діалог, як очікується, відбудеться 
незадовго до кінцевого терміну  — 
31 грудня. Є імовірність того, що 
сторони не досягнуть нової угоди 
вчасно. І тоді транзит російського 
газу через українську газотранс-
портну систему зупиниться.

Репутація примусить?
 Наслідки у цьому випадку бу-
дуть плачевними як для нас, так і 
для Росії, і навіть для країн Євро-
союзу. Інститут із вивчення еко-
номіки енергетики при Кельнсь-
кому університеті провів дослід-
ження, в якому підрахував фі-
нансові втрати всіх сторін, якщо 
транзит російського газу через 
Україну зупиниться.
 Енергетичні експерти ствер-
джують: поставки РФ в ЄС ско-
ротяться приблизно на 6,3 млрд 
куб м в І кварталі 2020 року. Од-
нак газовий ринок ЄС добре ін-
тегрований і оснащений достат-
ньою трубопровідною інфра-
структурою. Переривання не 
приведе до дефіциту газу в жод-
ній із країн ЄС. Відповідно, га-
зовий ринок ЄС добре підготов-
лений до перебоїв із точки зору 
безпеки поставок.
 Утім безболісно така зміна 
для європейських споживачів 
не мине. І хоча підвищення цін 
у Північно-Східній Європі буде 
помірним, перерва сильно впли-
не на ціну газу для споживачів у 
Південно-Східній Європі. Так, у 
Північно-Східній Європі ріст цін 
залишатиметься на рівні 3-5%. 
Ціни в Південно-Східній Європі 
виростуть значно суттєвіше. На-
приклад, у Греції вони підні-
муться на 45%, у Болгарії — на 
24%, у Румунії — на 18%.
 Австрія, Словенія та Італія як 
отримувачі російського газу, що 
проходить через Україну, також 
зіткнуться зі значним ростом цін 
— у середньому на 9-10%. Через 
підвищення цін споживачі в ЄС 
змушені будуть сплатити додат-
кові 1,5 млрд євро за газ протя-
гом тримісячної перерви з січня 
по березень. Якщо ж зима буде 
холодною, ця сума становитиме 

2,1 млрд євро.
 Втрати очікують і на росій-
ського газового постачальника. 
Під час перерви у транспорту-
ванні свого газу до Європи прямі 
збитки «Газпрому» можуть сяг-
нути  до 3,4 млрд євро. Україна 
ж втратить свої транзитні дохо-
ди у сумі 0,5 млрд євро протягом 
І кварталу 2020 року. 
 Що ж стосується питань без-
пеки, зокрема стійкості українсь-
кої газотранспортної системи, 
яка «перетворюється на брухт», 
то насправді на жоден брухт наш 
газогін, на думку німецьких ек-
спертів, не перетворюється. Так, 
аналіз кельнських учених ствер-
джує: стійкість європейської га-
зової мережі, досягнута завдяки 
інвестиціям у додаткову трубоп-
ровідну інфраструктуру, СПГ-
термінали і сховища газу після 
газової кризи 2009 року, залиша-
тиметься високою. «Як наслідок, 
тримісячна перерва не загрожує 
безпеці поставок газу в жодну з 
країн ЄС, а ріст цін для більшості 
країн залишиться відносно по-
мірним», — ідеться у звіті.
 Утім репутаційні втрати, на 
відміну від технічних, будуть. І 
для нашої держави, і для Росії. 
Хто ж постраждає у цьому плані 
більше, залежатиме від визна-
чення відповідального за припи-
нення контракту. Вартість цього 
репутаційного збитку важко виз-
начити кількісно, але, на думку 
експертів, він цілком реальний 
і дає ще одну причину для обох 
сторін прийти до угоди і уникну-
ти руйнівного результату.

Під санкціями США
 Тим часом свою лепту в украї-
но–російські перемовини нама-
гаються внести Сполучені Шта-
ти Америки. За словами політо-
лога Тараса Березовця, амери-

канці підготували для Путіна 
різдвяний сюрприз щодо газого-
ну «Північний потік-2». 
 «Люблять американські кон-
гресмени підкинути сюрприз під 
Новий рік. На цей раз ними по-
винні стати санкції, спрямовані 
на блокування газопроводу «Пів-
нічний потік-2» з Росії до Німеч-
чини. Як стало відомо, вони були 
включені американськими зако-
нодавцями в законопроєкт про 
національну оборону, — напи-
сав Березовець. — Авторами по-
ложення про санкції стали сена-
тори Тед Круз (Республіканська 
партія) і Джоан Шахін (Демокра-
тична партія). До речі, Шахін ще 
й перебуває під санкціями РФ, їй 
заборонено в’їзд до Росії».
 Санкції США, за словами 
Березовця, будуть націлені на 
морські судна, які прокладають 
трубопровід, а також на керів-
ників компаній, пов’язаних 

із цими судами. Їм може бути 
відмовлено у візах. Крім того, 
трансакції, пов’язані з розташо-
ваною в США власністю, можуть 
бути заблоковані. 
 Раніше глава комітету сена-
ту США з міжнародних відно-
син Джим Ріш розповів про на-
мір включити санкції проти під-
рядників будівництва «Північ-
ного потоку-2» у законопроєкт 
про оборону на 2020 рік. За сло-
вами Ріша, санкції дорого обій-
дуться тим, хто допомагає буду-
вати «Північний потік-2».
 Таким чином, як вважає 
політолог, дії американців мо-
жуть зупинити будівництво 
«Північного потоку-2» вже на 
самому фініші. «Добудувати за-
лишилося всього близько 150 км 
труби. Але потрапити під санк-
ції уряду США ніхто не поспі-
шає. Тому зрив запуску всього 
проєкту більш ніж реальний».

Газ із-під кордону
 Тим часом Україна — важко 
і з труднощами — але таки нама-
гається наростити обсяги видо-
бутку власного природного газу. 
Чергова спроба — разом із поль-
ською нафтогазовою компанією 
PGNiG і приватною українсь-
ко-американською компанією 
Energy Resources of Ukraine, 
яка діє в Україні. Обидві ком-
панії домовилися про співпрацю 
щодо пошуку та видобутку газу в 
Львівській області, поблизу кор-
дону з Польщею.
 «Підписана сьогодні уго-
да дозволить нам здійснюва-
ти пошук і видобуток природ-
ного газу на дуже перспектив-
ній території», — заявив голова 
PGNiG Пьотр Возняк, висло-
вивши сподівання на плідну 
співпрацю з ERU в експертній 
сфері щодо отримання відповід-
них концесій і подальших робіт 
в Україні.
 Ведення буріння може роз-
початися вже упродовж кількох 
місяців. Так, польська компанія 
у Львівській області буде гото-
вою почати роботи одразу піс-
ля отримання усіх необхідних 
дозволів, а перші позитивні ре-
зультати планує отримати за два 
наступні роки. Спершу PGNiG 
планує здійснити геофізичні 
дослідження і виконати перше 
буріння на глибину 2,5 тис. мет-
рів. Це дасть можливість спла-
нувати подальші роботи.
 Возняк повідомив, що видобу-
тий газ можна буде використати 
у двох напрямках: або продавати 
його в Україні, або експортува-
ти з України до Польщі. На його 
думку, поклади газу в Львівсь-
кій області є продовженням 
польського газового родовища 
«Перемишль», яке вже експлу-
атується 60 років. Його запаси 
оцінюються в 74 млрд кубомет-
рів, з яких уже видобуто 65 млрд 
кубометрів. Щороку з родовища 
«Перемишль» PGNiG видобуває 
0,5 млрд кубометрів газу. Вод-
ночас польська компанія про-
гнозує, що повторне поглибле-
не вивчення газового родовища 
«Перемишль» дасть можливість 
підтвердити наявність на тери-
торії країни ще 20 млрд кубо-
метрів газу. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Мільярди у трубу
Найбільше від розриву транзитного контракту між Києвом і 
Москвою можуть постраждати самі росіяни і Південна Європа

■

Опинившись «сухою» після 1 січня 2020 року, українська ГТС не втратить 
своїх технічних характеристик і зможе повноцінно працювати у майбутньому.
Фото з сайта 112.ua.

❙
❙
❙

Від скасування земельного мораторію найбільше можуть 
виграти спекулянти.
Фото з сайта landlord.ua.

❙
❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Сьогодні відбувається засі-
дання Комітету Верховної Ради 
з питань аграрної та земельної 
політики. Головне питання — 
розгляд скандального законо-
проєкту про відкриття ринку 
землі. Законодавці продовжу-
ють готувати документ до дру-
гого читання. Утім, що сто-
сується найбільш неоднознач-
них статей, одностайності се-
ред ініціаторів скасування 
мораторію наразі немає. 
 Днями прем’єр-міністр Ук-
раїни Олексій Гончарук роз-
повів: уряд України не має ос-
таточного варіанта земельної 
реформи через велику кіль-
кість внесених поправок до 
Закону «Про обіг землі». Пер-
ший заступник голови фрак-
ції «Слуга народу» Олександр 
Корнієнко раніше наголошу-
вав: через велику кількість 
поправок законопроєкт «Про 
обіг землі», яким передба-
чається відкриття ринку зем-
лі в Україні, нардепи можуть 
не встигнути прийняти в дру-
гому читанні в останній пле-
нарний тиждень грудня. При 
цьому він не виключив, що 
парламент може почати роз-
гляд документа.
 Серед «вузьких місць» но-
вого документа — дозвіл про-
давати в одні руки 210—215 

тисяч гектарів землі. Як ствер-
джують експерти, таке під 
силу тільки великим фінансо-
вим спекулянтам, які заходи-
тимуть на цей ринок скупову-
вати нашу землю в конкурен-
тному середовищі. Натомість 
ні фермери, ні навіть вели-
кі агрохолдинги не зможуть 
«витягти» сотні мільйонів до-
ларів на викуп землі. А тому, 
цілком можливо, діятиме схе-
ма, коли спочатку фінансові 
спекулянти викуповують цю 
землю (дешевше за ринкову 
ціну), а потім перепродують. 
І якщо навіть не за світовими 
цінами, а просто значно до-
рожче, ніж купили, продава-
тимуть землю тим, хто потім 
буде її обробляти. 
 Ще одна загроза — перепро-
філювання земель спеціально-
го призначення: заповідників, 
лісових господарств. У законо-
проєкті, який мають розгляда-
ти, ця норма збережена, і вона 
дозволяє перепрофільовувати 

українські землі, які належать 
до земель спеціального фонду 
без згоди держави. А потім ви-
куповувати їх. 
 Існує і ще одна одіозна нор-
ма, яка не забороняє знімати 
верхній шар землі. Законо-
давці, за словами нардепів, і 

справді скасували статтю, яка 
містила пряму заборону на 
такі дії. Втім, вивозити чор-
ноземи з України — це кримі-
нальна відповідальність, але 
закон, який може бути прого-
лосований, не містить прямої 
заборони на такі дії. ■

БРЕНД

 Як не коньяк, то бриндзя
 Українці вирішили, як і західні товаровироб-
ники, також захистити свої торговельні марки. І 
якщо ми не можемо писати на своїх алкогольних 
виробах «коньяк» чи «шампанське», то жоден 
сировар у світі не має права під страхом санкцій 
називати свій товар «бриндзя». 
 Відповідне свідоцтво про реєстрацію права 
на використання зареєстрованого зазначення по-
ходження товару щодо сиру «Гуцульська овеча 
бриндзя» видало Міністерство розвитку економі-
ки, торгівлі та сільського господарства України. 
Відтак «Гуцульська овеча бриндзя» — це перше 
українське географічне зазначення, яке відпові-
дає європейським вимогам до реєстрації і має 
право на визнання в ЄС.
 Заявку на реєстрацію географічного зазна-
чення подала до Мінекономіки громадська спілка 
«Асоціація виробників традиційних карпатських 
високогірних сирів» ще рік тому. Як переконує 
виробник, «гуцульську овечу бриндзю» вироб-
ляють на літніх високогірних пасовищах Карпат 
із гірського овечого молока відповідно до тради-
цій, що сходять до XV століття. Зона виробниц-
тва продукту охоплює Закарпатську, Івано-Фран-
ківську та частину Чернівецької області.
 Реєстрація бренду стала можливою після ух-
валення закону про вдосконалення правового за-
хисту географічних зазначень, за яким це понят-
тя визначається як найменування, що ідентифі-
кує походження товару з певного географічного 
місця, його особливу якість, репутацію або інші 
характеристики, обумовлені головним чином гео-
графічним місцем походження. При цьому хоча б 
один з етапів виробництва такого товару повинен 
здійснюватися на певній географічній території.

■ЗЕМЛЯ І ЛЮДИ

Ринок для спекулянта
Варіант законопроєкту про ринок землі наразі містить ряд дуже 
небезпечних статей, якими зможуть скористатися аферисти

■



8 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 11 ГРУДНЯ 2019 ПОСТАТЬ

На заняття Аллу возив казенний 
автомобіль батька
 Алла народилася в Ялті 18 
вересня 1929 року. Її мати Олена 
Давидівна із заможного селянсь-
кого роду Безсмертних, утратив-
ши під час війни 1918 року пер-
шого чоловіка, у 1919 році вийш-
ла заміж за Олександра Горсько-
го, маючи від першого шлюбу 
сина Арсена. Олександр Вален-
тинович, на той час учасник Пер-
шої світової війни, колишній чер-
воноармієць, захопився театром, 
працював помічником режисера 
у Вінниці і Житомирі, був співза-
сновником театру «Махудрам», а 
з 1922 року переїхав до Ялти, де 
спробував свої сили в акторсько-
му колективі місцевого театру. 
 Активна профспілкова і ком-
сомольська діяльність, вступ до 
ВКП(б) відкрили йому шлях до 
блискучої кар’єри: у 1931 році 
він стає директором Ялтинської 
кінофабрики, а вже наступного 
року йде на підвищення — разом 
із родиною переїздить до Моск-
ви на посаду начальника вироб-
ництва тресту «Востокфільм». 
Але невдовзі перевівся на посаду 
директора з виробництва ленін-
градської кіностудії, забравши 
родину до міста на Неві.
 Тут Аллу, її матір та старшого 
брата і застала Друга світова вій-
на (батька незадовго до її почат-
ку направили до Монголії керів-
ником групи на зйомки фільму 
«Його звуть Сухе-Батор»). Брат 
Арсен невдовзі загине на Ленін-
градському фронті. 
 Евакуюватися із блокадно-
го Ленінграда Аллі з мамою вда-
лося лише влітку 1943 року. 
Спочатку — до Алма-Ати, а че-
рез пів року родина переїхала до 
Києва — у щойно звільненій від 
німецької окупації столиці Ук-
раїни Олександр Горський очо-
лив Київську кіностудію. Бать-
кові Алли надали трикімнатну 
квартиру в самому центрі Киє-
ва, на вулиці Рєпіна. Як згаду-
вав син Горської Олексій, квар-
тиру умеблювала бабуся: «...то 
була імітація 20-30-х років під 
стиль ХІХ ст. Але був і сильний 
присмак помешкань начальни-
ків 1930-х років». 
 У 1946 році Алла вступила 
до Республіканської худож ньої 
школи ім. Т. Шевченка, оста-
точно визначившись із вибором 
професії. Характеризує Аллу 
спогад однокласника Олексан-
дра Коровая по художці, куди 
вона прийшла у 8-й клас: «Бага-
то хто з нас, учнів, жили впро-
голодь, були погано вдягнені. 
Алла, міцної тілобудови, роз-
кішна дівчина, вихована в ін-
телігентній, забезпеченій ро-
дині, виділялася серед ровесни-
ків. Але жодної безтактності, 
приниження когось чи зверх-
ності — ніколи не було в її по-
ведінці. Навпаки. Свої шкільні 
булки, які ми отримували по та-
лонах, віддавала нам, хлопцям. 
Допомогла мені надолужити 
уроки французької, коли я важ-
ко захворів і ледь не залишився 
повторно на другий рік». 

 У 1948 році, одразу після 
закінчення худшколи, Горська 
вступила на факультет живо-
пису Київського художнього 
інституту, де єдиним офіційно 
дозволеним «творчим методом» 
у СРСР ще з 30-х років був «со-
ціалістичний реалізм», за кано-
нами якого й виховували моло-
дих художників. Також, навча-
ючись в інституті, Алла отрима-
ла хорошу школу класичного 
живопису. У 1950 році з інсти-
туту за «створення» неісную-
чої Народно-визвольної партії 
були виключені й відправлені 
на лісоповал Володимир Кут-
кін і Геннадій Польовий. У цей 
час Алла — ще під пильним на-
глядом батьків: на заняття її во-
зить казенний автомобіль бать-
ка.
 Тоді ж Алла познайомилася 
і з майбутнім чоловіком — Вік-
тором Зарецьким, надзвичайно 
талановитим і амбітним студен-
том інституту. У 1952 році вони 
одружилися. «Ми розписалися 
й прийшли до мене з фляжкою 
сидру, — згадувала Алла реак-
цію батьків на її «таємне» одру-
ження. — Батько тихо проков-
тнув, а мама мало не зомліла, 
пила довго валер’янку». Вік-
тор — родом із Сумщини, при-
їхав до Києва у 1946 році у там-
бурах і на зчепленнях між ваго-
нами. Завдяки своєму таланту 
став сталінським і рєпінським 
стипендіатом, і після закінчен-
ня інституту його залишили 
там на викладацькій роботі.
 Невдовзі після Аллиного 
одруження у блискучій кар’єрі 
її батька стався збій: його 
витіснили з посади директора 
Київської кіностудії, і він був 
змушений перевестися на ана-
логічну посаду до Одеси. Разом 
із ним поїхала й дружина, тож 
Алла і Віктор залишилися у ве-
личезній квартирі самі. У 1954 
році Горська закінчила інсти-
тут і того ж року народила сина 
Олексія. (Згодом, вийшовши 
на пенсію і поховавши дружи-
ну, батько Горської таки повер-
неться до Києва й стане тут ди-
ректором театру кіноактора).
 Проте народження дитини 
і пов’язані з цим клопоти су-
перечили творчим планам под-
ружжя, тож турботу про малю-
ка взяли на себе Аллині бать-
ки. Невдовзі молоде подружжя 
рушило до міста Сніжне на До-
неччині, адже шахтарська тема 
тоді вважалася перспективною. 
І поки подружжя жило у гурто-
житку на Донбасі, їхню київсь-
ку квартиру опечатали — влада 
пояснила свої дії положенням 
про надлишок житлової площі, 
невдовзі художникам підселять 
сусідів і квартина на Рєпіна ста-
не «комуналкою»...

Клуб творчої молоді
 Серед дослідників життя й 
творчості Горської побутує дум-
ка, що вона навернулася до ук-
раїнства з приходом до Клу-
бу творчої молоді і «втягнула» 
у цю діяльність Віктора. Однак 

уважне прочитання листів свід-
чить про інше. Віктор, більш 
досвідчений і успішний у про-
фесії, не задовольняючись рам-
ками радянської пропаганди, 
шукав глибшого підґрунтя для 
своєї художньої творчості. І 
таке опертя він бачив у народ-
ному українському мистецтві, 
й Алла цілковито підтримувала 
його в цьому.
 Клуб творчої молоді сфор-
мував коло однодумців, які ро-
зуміли одне одного з пів слова і 
діяли за єдиним порухом душі. 
Вперше на засідання КТМу 
подружжя потрапило після 
того, як їхня приятелька Га-
лина Зубченко побачила ого-
лошення у вестибюлі Академії 
архітектури. Зубченко згадує: 
«Ми пішли на засідання вели-
кою компанією, Алла йшла по-
переду. Були Веніамін Кушнір, 
Людмила Семикіна, Люба Пан-
ченко, Олена Кириченко, Воло-
димир Прядка, Галина Севрук, 
Жозеф Ліньов. Коли увійшли, 
якраз йшло засідання, яке вів 
Лесь Танюк. Ми відрекоменду-
валися...». Власне, з цього при-
ходу й почався справжній Клуб 
творчої молоді.
 КТМ «Сучасник» був поділе-
ний на секції: письменницьку, 
образотворчу, музичну, кіно- і 
театральну. Президентом клу-
бу був Лесь Танюк, визнаними 
лідерами — Іван Світличний 
та Алла Горська. Разом із чле-
нами клубу Алла не раз бувала 
в хаті-музеї Івана Гончара, на-
дихаючись творами народного 
мистецтва. Саме тут вона зро-
зуміла, що її знання українсь-
кої мови недостатнє і зайняла-
ся вивченням мови під керів-
ництвом Надії Світличної. 
 Постійними «філіями» 
Клубу стали квартира на Рєпі-
на та художня майстерня Алли 
і Віктора на вулиці Філато-
ва, де Михайло Брайчевський 
і Олена Апанович читали КТ-
Мівцям лекції з історії Украї-
ни. При КТМ діяв етнографіч-
ний міжвузівський хор «Жай-
воронок», який улітку 1962 
року мандрував шевченківсь-
кими місцями — поїхала тоді 
з ними й Горська, і хоч не спі-
вала, але брала участь в офор-
мленні вистав. Кінцевим пун-
ктом походу був Канів, куди з 
Черкас прибув і Василь Симо-
ненко: у літньому театрі відбув-
ся його поетичний вечір та вели-
кий концерт хору.

Діти грали у футбол... 
простреленим черепом
 Із Лесем Танюком та Василем 
Симоненком влітку 1962 року 
Алла поїхала до селища Биків-
ня, що під Києвом, де на місці 
таємних масових поховань роз-
стріляних енкаведистами грома-
дян вони на власні очі перекона-
лися у реальності цього жахли-
вого злочину. Побачили, як міс-
цеві дітлахи грають у футбол... 
простреленим черепом. 
 Збурені таким «відкриттям» 
пішли в Биківню шукати свідків 
і таки знайшли одного літнього 
місцевого жителя, якого сусіди 
називали п’яничкою. Аби діду-
ся розговорити, купили пляшку 
оковитої. І той таки чимало поз-
гадував, зокрема, як кожну ніч 
до биківнянського лісу приїзди-
ло 5-6 вантажівок-«полуторок», 
наповнених трупами, які закопу-
вали в глибині лісового масиву... 
Підрахували, що розстріляних і 
закопаних у Биківні — не менше 
ста тисяч! Від почутого Алла на-
стільки була збуджена, що поча-
ла ридати від безсилля щось змі-
нити... Невдовзі вони надісла-
ли офіційний запит до київської 
міськради, проте відповіддю ста-
ли майже неприкрите стеження і 
телефонні погрози.
 Допомагала Алла і з організа-
цією подорожей КТМ Україною, 
в яких і сама брала участь. За на-
пруженою громадською діяль-
ністю Алла ще знаходила час для 
власної творчості. Як художни-
ка її дуже цікавила робота з Мо-
лодим експериментальним теат-
ром, де режисером-початківцем 
був Лесь Танюк. Алла малюва-
ла ескізи декорацій, розробля-
ла костюми, експериментувала 
зі світлом.
 У цей час вона також пише 
автопортрет із сином, оригіналь-
ні портрети друзів (Івана Драча, 
Леся Танюка, Євгена Сверстю-
ка), працює у техніці лінориту, 
створивши на дев’ять днів з дня 
смерті Василя Симоненка глибо-
ко символічний портрет зі спря-
мованими на поета багнетами і 
кетягом калини.

Розбитий вітраж 
 У 1964 році Клуб творчої 
молоді був розігнаний владою, 
славнозвісної кімнати № 13 у 
Жовтневому палаці, де збирав-
ся «Сучасник», більше не було, 
але спілкування членів Клубу не 
припинялося, остаточно перей-
шовши до квартир і художніх 
майстерень.
 Цього ж року радянська Ук-
раїна готувалася до офіційного 
відзначення 150-річчя з дня на-

родження Тараса Шевченка. У 
лютому на запит ЦК КПУ про те, 
що зроблено до ювілею Кобзаря 
в університеті його імені, керів-
ництво закладу поспіхом укла-
ло договір із Художнім фондом 
УРСР про створення імітації віт-
ража (малюнка на склі) на шев-
ченківську тематику. Викона-
ти замовлення у такий нереаль-
но короткий термін погодилися 
Алла Горська, Опанас Заливаха, 
Галина Зубченко, Людмила Се-
микіна та Галина Севрук. 
 Вони встигли закінчити цен-
тральну частину триптиха 8 бе-
резня, у переддень свята. Тоді 
ж його оглянув секретар Київсь-
кого обкому КПУ Бойченко. Че-
рез його критичні зауваги вітраж 
завісили тканиною і густо оббили 
цвяхами. Художники наполяга-
ли на авторитетній професійній 
комісії, але буквально за годину 
до приходу комісії вітраж на ви-
могу ректора Швеця «демонту-
вали» — розбили на шматки... 
Розгромне засідання Спілки ху-
дожників, де обговорювали віт-
раж, перетворилося на зрежисо-
ване компартійною номенклату-
рою судилище, результатом яко-
го стало виключення зі спілки 
Алли Горської та Людмили Се-
микіної. 
 Чи не найщасливішою подією 
1964 року стало святкування 35-
річчя Алли Горської та Івана 
Світличного (народилися в один 
рік із різницею у два дні), як вони 
казали, їхнє «спільне 70-річчя». 
А святкували в шумній компанії 
у просторій майстерні Людмили 
Семикіної на вулиці Філатова. 
Кожному із гостей ювіляри вру-
чили виготовлене Аллою запро-
шення (кольоровий лінорит із 
шаржованими портретами Алли 
та Івана та вдрукованим у розво-
рот жартівливим текстом).
 Також був придуманий ЦЮК 
— Центральний ювілейний ко-
мітет у складі їхніх товаришів із 
«кінно-гужовими» прізвищами 
(Чорновіл, Сивокінь, Білокінь, 
Семикінь, Рябокляч і Возна) та 
веселі пародійні промови у стилі 
компартійних з’їздів. Була й ло-
терея — вже звичний атрибут 
мистецьких вечірок. Кошти від 
лотерей спрямовували на допо-
могу талановитим, але бідним 
студентам, однак уже через рік 
— на допомогу політв’язням та 
їхнім родинам...
 Через виключення зі Спілки 
художників Алла вже не мала 
права брати замовлення на вико-
нання робіт у художньому комбі-
наті. Доводилося шукати роботу 
самій. Допомогла Галина Зубчен-
ко: вона отримала в Академії ар-

ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА■

«Горська була, 
Запалюючи інших, згоріла сама: 

яскраве і трагічне життя Алли Горської

Тарас ЗДОРОВИЛО

Про Аллу Горську чув ще з дитинства, а трирічним малюком навіть бачив її, коли вона з Надійкою 
Світличною, її найкращою подругою, приходила в гості до батьків в нашу тісну київську однокімнатну 
«хрущовку»... 
Її називали душею українського шістдесятництва. Видатна українська художниця й активна учасниця ук-
раїнського руху спротиву тоталітарній системі в СРСР. Разом з Іваном Світличним, Василем Симоненком, 
Іваном Дзюбою, Лесем Танюком, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Миколою Плахотнюком та багатьма 
іншими вона творила київський Клуб творчої молоді «Сучасник», розслідувала поховання жертв масових 
розстрілів українських громадян у Биківні, читала й поширювала «самвидав», листувалася з політв’язнями й 
допомагала їхнім родинам. 
Її вбили 28 листопада 1970 року, й обставини смерті Горської досі оповиті таємницею. Їй був лише 41 рік... 
На виставці, яка триватиме в Музеї шістдесятництва до 25 грудня, експонують рідкісні світлини з ро-
динного альбому, художні твори й меморіальні речі Алли Горської. А до ювілею (у вересні цього року 
виповнилося 90 років від дня народження художниці) вийшла чудова книжка-альбом «Спалах перед 
світанком», видання якої стало можливе завдяки українській діаспорі в США.

Алла Горська — середина 1960-х років.❙

Віктор Зарецький і Алла Горська в художній майстерні. Початок 1960-х років.❙
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хітектури замовлення на оформ-
лення середньої експерименталь-
ної школи в Донецьку і запроси-
ла до співпраці Горську. І в 1965 
році Алла працює над створен-
ням восьми мозаїчних панно на 
стінах школи №5 — за результа-
тами цієї роботи її відновлюють у 
Спілці художників. 

Ходіння по муках
 Хрущовська «відлига» лиши-
лася позаду — почалися арешти 
серед творчої інтелігенції Украї-
ни. У серпні 1965 року заареш-
товані брати Михайло і Богдан 
Горині, Опанас Заливаха, Олек-
сандр Мартиненко, Іван Русин, 
Ярослав Геврич, Іван Світлич-
ний та Валентин Мороз. Алла 
створює ліногравюру — черво-
но-чорний портрет Світлично-
го. Пише листи до Опанаса Зали-
вахи, але тепер — в ув’язнення, 
і часто передає в них вітання ін-
шим в’язням.
 Із грудня Аллу починають 
викликати на допити в КДБ як 
свідка. Перший досвід — допит 
у справі Ярослава Геврича, якого 
примусили дати неправдиві свід-
чення. На очній ставці Алла поба-
чила змученого товариша, який 
на її запитання про причину його 
свідчень відповів прямо: «За 105 
днів слідства навчать брехати...» 
Невдовзі Горська написала скар-
гу прокуророві УРСР: «Прошу 
вжити заходів до працівників 
КДБ при Раді Міністрів УРСР, 
які надуживають даними їм пов-
новаженнями... чи можна в на-
шій Радянській країні, де основ-
ним законом — Конституцією — 
громадянам гарантується свобода 
совісті, слова, друку, зборів тощо, 
кидати людей за ґрати лише за 
читання книжечки, нехай навіть 
і чужої нам ідеологічно?..»
 Викликали Горську й у спра-
вах Євгенії Кузнецової та Івана 
Русина — на неї відверто тисну-
ли, погрожували, а її непохитна, 
навіть виклична  поведінка на до-
питах безмежно дратувала слід-

чих, звиклих до зачаєного жаху 
в очах допитуваних.
 У вересні 1967 року Алла була 
присутня на суді над В’ячеславом 
Чорновілом у Львові, де вислови-
ла протест проти незаконних ме-
тодів ведення суду. А в січні на-
ступного року — без усяких по-
передніх домовленостей поїхала 
в Мордовію — селище Явас, де 
у таборі ЖХ-385 відбував пока-
рання Опанас Заливаха. Підійш-
ла до огорожі табору (на ближче 
побачення годі було й сподівати-
ся), побачила здалеку чорно-сіру 
колону в’язнів. «Застигла ба-
жанням впізнати. Де Заливаха? 
Де? Переконана була — впізнаю. 
Ні. Всі пройшли. Розчавлена під 
стовпом. «Стой! Проход воспре-
щён!» Повернулася до Києва», — 
згадувала пізніше художниця.

«Лист 139-ти» 
 У квітні 1968 року Алла під-
писала «лист 139-ти» — колек-
тивний протест діячів українсь-
кої культури проти політичних 
арештів в Україні (підписав його 
і мій батько, Василь Здоровило). 
Результат не забарився — у лис-
топаді цього ж року її і Людми-
лу Семикіну, яка теж підписа-
ла лист, повторно виключили зі 
Спілки художників. 
 У цей час Алла з Віктором уже 
працюють над мозаїкою «Молода 
гвардія» в Краснодоні. Перед Ал-
лою було поставлено умову — по-
каятися, відкликати свій підпис і 
зберегти творчий колектив та за-
мовлення на виконання робіт або 
незакінчену роботу буде знищено 
і передано для виконання іншо-
му колективу художників. Нато-
мість Алла, щоби зберегти розпо-
чату справу, відмовилася від сво-
го авторства у цій мозаїці...
 У 1969 році в самвидаві 
з’явилася стаття Валентина Мо-
роза «Серед снігів», і Алла, не 
втримавшись, написала йому 
листа, який починався фразою: 
«Дорогий Валентине! Дякую за 
квітку серед снігів!..» Листа, 

звичайно ж, перехопив КДБ, і її 
викликали до Івано-Франківсь-
ка на допит про обставини отри-
мання нею цього документа. «Я 
відповіла, що ніхто не давав, я не 
читала. Я мала тут на увазі, що 
він, Мороз, є сам, як квітка се-
ред снігів», — розповідала зго-
дом Алла Євгену Сверстюку. 
 Коли у червні 1970-го Вален-
тин Мороз був заарештований 
удруге, Алла взагалі відмовила-
ся свідчити, а у листопаді скла-
ла протест до Верховного Суду 
УРСР про незаконність і жорс-
токість винесеного йому вироку.
 У серпні 1970 року повер-
тається з ув’язнення Опанас За-
ливаха, і Алла організувала йому 
зустріч і разом із Леонідою Світ-
личною (чоловік жартівливо на-
зивав її «Льоля»; вона виклада-
ла в Київському інженерно-буді-
вельному інституті, коли мій 
батько там навчався) купили 
йому модерний костюм, череви-
ки і зібрали творчий вечір в офор-
мленім Горською кафе.
 Останнім місцем роботи 
Горської стало оформлення рес-
торану «Супій» у Гельмязеві на 
Черкащині. Замовники робіт 
розрахувалися «натурою» — до 
Києва Алла повернулася ванта-
жівкою, повною овочів, які потім 
роздавала друзям...

Загадкове убивство
 Увечері 27 листопада 1970 
року до Алли і Віктора, як за-
звичай, прийшли гості (Данило 
Шумук, Вадим Смогитель, Пет-
ро Засенко, Михайло Ковален-
ко). Засиділися допізна за сто-
лом, та Алла близько опівночі 
пішла спати, бо вранці мала їха-
ти першим автобусом до Василь-
кова — забрати у свекра сімей-
ну реліквію, швейну машинку 
«Зінгер» на важкому чавунно-
му станку. Якраз напередодні 
вже овдовілий і хворобливий 
свекор Іван Зарецький зателе-
фонував, що домовився про ван-
тажівку на шосту ранку. Коли 
Алла вийшла з квартири, всі в 
домі ще спали. 
 Увечері Алла не повернула-
ся, та Віктора це не дуже стри-
вожило, адже з машиною могло 
щось не скластися чи Алла ли-
шилася допомогти свекру по гос-
подарству. 30 листопада Віктор 
замовив телефонну розмову на 1 
грудня, але у Василькові на пе-
реговорний пункт ніхто не при-
йшов. Віктор негайно поїхав до 
Василькова й побачив тільки на-
глухо зачинену хату — місцевий 
міліціонер відмовився її відчиня-
ти, тож Зарецький був змушений 
повернутися до Києва. 2 грудня 
Надія Світлична та Євген Сверс-
тюк поїхали до Василькова й 
таки домоглися від дільничного 
міліціонера відчинити хату — на 
кухні знайшли тіло Горської... 
 Офіційне упізнання не прово-
дили. Віктора заарештували того 
самого дня ввечері, два дні допи-
тували як головного підозрю-
ваного, а потім повідомили про 
«самогубство» батька, тіло яко-
го знайшли на залізничній колії 
біля Фастова. Був затриманий 

і 16-річний син Олесь. Від бать-
ка й сина вимагали визнати не-
приязні стосунки між свекром і 
невісткою, того ж вимагали і від 
Олександра Горського. Зреш тою 
у вбивстві Алли Горської цілком 
безпідставно звинуватили старо-
го й хворого свекра Івана Зарець-
кого, знайденого мертвим під 
Фастовом на залізничній колії 
за 35 кілометрів від власної до-
мівки, і за півтора місяця спра-
ву закрили...

Горській завжди було тісно 
в будь-яких рамках
 «Під час короткого хрущовсь-
кого потепління українська ін-
телігенція блискуче скористала-
ся цією «відлигою»: було дуже 
багато зроблено, з’явилася маса 
видань — про історію українсь-
кого мистецтва, українська ен-
циклопедія, пісенники і т.п., 
колосальна бібліотека народної 
творчості. Як не парадоксаль-
но — сьогодні цього нічого не ро-
биться! — зауважує на зібранні у 
Музеї шістдесятництва худож-
ник-графік, академік Василь 
Перевальський. — Саме в той 
час, завдячуючи Горській та ін-
шим митцям, почався рух, який 
пробуджував усіх. Горська була, 
як факел — запалювала тих, хто 
був навколо неї, і соромно було не 
зробити щось, коли вона зверта-
лася по допомогу!
 Горська на моїх очах «вироста-
ла», бо я ще знаю її як викладача 
художньої школи у скульпторів. 
Вона була дуже оригінальна як 
своєю постаттю, так і поведінкою. 
Наприклад, могла навіть закури-
ти при учнях, або ж сісти за один 
стілець з учнем і робити поправки 
в його малюнку. Це було винятко-
ве явище, адже Алла була люди-
ною, яка нічим не була закомп-
лексована! Тож не дивно, що вона 
стала виразною особистістю, бо 
вона від народження була скрізь і 
лідером, і з відчуттям величезних 
своїх потенційних можливостей. 
Їй завжди було тісно в будь-яких 
рамках».
 «У Алли Олександрівни був 
дуже короткий педагогічний пе-
ріод — усе, що можна було від 
неї взяти, ми, учні, встигли взя-
ти, — пригадує учень Горської 
— скульптор Володимир Пряд-
ка. — У дев’ятому класі спершу 
в нас викладав її чоловік, але чо-
мусь через два місяці Зарецький 
нас покинув і передав Горській. І 
ми, старшокласники, в цю диво-
вижну, вродливу жінку всі зако-
халися. Було величезне довір’я 
до кожного її слова. 
 За два роки навчання вона 
виліпила нас — всі ми стали ху-
дожниками (коли вступали в Ху-
дожній інститут, викладачі ди-
вувалися, що наша «бригада» все 
здала на «п’ять»). Того заряду, 
який дали нам учителі, які нас 
сформували (Горська, Довгань 
та Луцак) вистачило й на шість 
років інституту». 
 «Ми жили в епоху з дивовиж-
ними, надзвичайними людьми...  
— поквапом говорить народна 
артистка України Раїса Недаш-
ківська, яка товаришувала із 

сім’єю митців. — 39 років тому 
Вітя Зарецький (який неоднора-
зово малював мої портрети) від-
чував, що насувається трагедія, 
адже були дзвінки з погрозами 
Аллі. Він розказував, що навіть 
колись хтось приходив і погро-
жував... По смерті дружини він 
пензля з рук не випускав — пра-
цював до знемоги, щоб заглуши-
ти біль і хоч якось відволіктися. 
 Одного разу довелося їха-
ти в поїзді, де сусідами вияви-
лися міліціонери, які вже встиг-
ли випити. Тож я, так начеб-
то ненароком, їх і питаю: «А що 
це за історія була з загибеллю 
Горської?», а вони: «О, це така, 
що не розкажеш...»
 «Після смерті у 1990 році са-
мого Віктора, — доповнює роз-
повідь завідувачка Музею шіст-
десятництва Олена Лодзинська, 
— художню майстерню Горської 
та Зарецького на Чорній горі, де 
ще й часто відбувалися різні не-
формальні зібрання, забрали, й 
коли її потрібно було терміново 
звільняти, то роботи подружжя 
кудись виносили майже безкон-
трольно: багато що пропало. Про-
пала й мозаїка Опанаса Заливахи 
«Чи буде суд, чи буде кара», яка 
там зберігалася».
 «Пригадую Аллу по інститу-
ту — вона була чорнява, це вже 
згодом стала білявкою, — посмі-
хаючись згадує художниця Га-
лина Севрук. — А от характер у 
неї був далеко не білявий... Вона 
була дуже мужня, сильна натура 
і активна, що є рідкістю серед жі-
ноцтва. Вона ховала свої емоції і 
вся занюрювалася у свій ідейний 
світ, який збігся із КТМівським 
товариством. І у КТМі вона зігра-
ла одну з найсильніших і найва-
гоміших ролей. 
 Алла була могутня жінка! І не 
лише своєю статурою, а й за внут-
рішнім ідейно-філософським на-
строєм, який постійно виходив 
назовні у справах Клубу. Вона 
брала активну участь у створен-
ні незабутніх вечорів, присвяче-
них не лише класикам (Курбасу, 
Шевченку, Кулішу, Лесі Україн-
ці), а й молодим поетам (Драчу, 
Вінграновському, Нечерді, Си-
моненку та ін.), відкриваючи їх 
талант сучасникам. 
 Не забуду, як нас із Аллою 
вразив Василь Симоненко за 
тиждень до своєї смерті. Ми при-
їхали відвідати його в Черкасах у 
лікарні, куди він потрапив після 
жахливого побиття «шістками», 
підісланими кадебістами. Ми 
прийшли в трагічному настрої, 
а він у палаті на ліжку зустрів 
нас посмішкою, й цілу годину, 
що сиділи в нього, був веселий та 
оптимістичний — жартував, роз-
казував анекдоти та цікаві речі зі 
свого життя (дитинства, родин-
них перипетій). Ми були в за-
хваті від його мужності — його 
духовність виявилася сильніша 
за фізичні страждання! Аллочка 
дуже любила Симоненка — він 
часто приїздив і зупинявся у них 
із Віктором». 
 Чи хтось міг тоді подумати, 
що доля самої Алли буде схо-
жа з Василевою! Ні тоді, ні зараз 
друзі Горської не мали сумнівів 
— то було сплановане і реалізо-
ване кадебістами вбивство. Над-
то сильним і непересічним су-
перником вона була. «Алла ста-
ла символом без страху і вагань 
у часи загального приниження і 
брехні, — згадувала її соратни-
ця Ірина Левитська. — З нею бо-
ротися було неможливо. Її мож-
на було тільки вбити». Запалюю-
чи інших, Горська згоріла сама. 
Тому якось зовсім пророче зву-
чать її слова, написані свого часу 
в листі до батька: «Я не можу ки-
дати одне і починати інше, так я 
нічого в житті не встигну. А часу 
залишилося так мало...» ■

Григорій Пришедько, Алла Горська, Григорій Синиця, Віктор Зарецький 
на риштуваннях мозаїки. Донецьк. 1965 рік.
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Алла Горська з батьком і сином Олесем. 1959 рік.❙

як факел»

Роботи Алли Горської: портрети Івана Світличного та Василя Симоненка. 
Лінорит. 1963 рік.
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СЕЛО І ЛЮДИ

Роздуми про 
продаж землі
Допоможіть слабким, 
а сильні й так виживуть
В. ПЕРЦЕВ 
Київ

 В Україні проводять посилену агітацію за 
введення продажу сільгоспземель. У Європі 
з таких важливих питань проводять рефе-
рендуми, а у нас плебісцити проходять украй 
рідко. Які ж завдання стоять перед урядом 
України щодо цього питання? Нібито при-
пинення вимирання сіл. Але для цього пот-
рібно створити заможний прошарок селян, 
які мають у своїй власності 8 га землі (це — 
євростандарт), щоб вони спокійно, не напру-
жуючись, працювали і жили в селі. Замість 
цього у нас, як і в сусідній Росії, на першо-
му місці стоїть сільськогосподарський вал, 
тобто агрохолдинги — продукція за будь-яку 
ціну. Для цього і йде фінансування з держ-
бюджету не середньому чи малому господа-
рю, а крупним сільгоспоб’єднанням. Скажі-
мо, в РФ для них виділяють у рік 250 млрд 
руб., а для решти дрібноти — лише 5 млрд. 
При цьому в Росії фермерів усього лише 37 
тисяч, а в Польщі — один мільйон (включа-
ючи дрібних)!
 На сьогоднішній день в Україні землю да-
ють лише учасникам АТО (ООС), а от власни-
ки паїв (від 3 до 5 га) по селах вимирають. І 
хоча вони мали право передати землю як спа-
док, проте цього не було зроблено, адже но-
таріальні податки занадто великі, а це селя-
нам не по кишені. Банки дають кредити під 
12 відсотків річних, мало фірм, які б надава-
ли сільгосптехніку в оренду чи в лізинг. І все-
таки бажаючі працювати на землі є, потріб-
но лише допомогти їм вижити у цей скрутний 
час. ■

■ Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район, 

Полтавська область

 Ну що, шановні легковіри-по-
рохофоби, схопили облизня? Де 
обіцяні дешеві тарифи, ув’язнені 
корупціонери, довгожданий мир? 
Очевидно, то був лише злий жарт, 
чистої води піар. Бо надокучливі 
проблеми, почасти останні, вирішу-
ються не на Печерських пагорбах, а 
за кремлівським частоколом.
 «Я нікаму нічєго нє должен!» 
— ось і вся відповідь за несамовиту 
осанну Вербної неділі. Зате, як по-
мітив ексобранець минулого скли-
кання О. Опанасенко, демократія в 
Україні є! Додамо: з повзучим пра-
вовим нігілізмом, ворохобністю з де-
ржавними інституціями, політич-
ною вакханалією. «Бо в груди єго. 
Везувій у грудях так і клекотить» 
(даруйте за рясне цитування класи-
ка української драматургії М. Ста-
рицького). «Как бы это подойти пох-
васонистей», аби щось утнути чи, як 
кажуть на Галичині, зіграти вар’ята. 
А чи змінить улюбленець публіки 
жанр тої самої драматургії від ко-
медії, насмішки себто, до трагедії, 
душевного болю, а отже, у міжнарод-
них стосунках об’єктивний формат 
на суб’єктивний — велике питання. 
Наразі його бурхлива емоційна гама 
від честолюбства, розхристаності до 
улесливості викликає острах. Адже 
затьмарює державницький  рівень 
мислення, схильність до поміркова-
ності чи толерантності.
 Виходить, історія нічому нас так 
і не навчила. Чи, може, причина всіх 
наших невдач, ба, навіть поразок, — 
що сповідуємо цивілізовані методи 
боротьби супроти підступних ганг-
стерських прийомів? Ну скажіть 
на милість Божу, ну навіщо було у 
воєнне лихоліття затівати прези-
дентські перегони? Щоб, бува, не 
порушити Конституцію? Та тільки 
вийшло якраз в унісон ворожій про-
паганді: «Войни на Украінє нєт. Ето 
гражданскій конфлікт». Чи, може, 
щоб спровокувати вигадки про ні-
бито узурпацію влади Порошенком. 
Доречним був би його виступ у пресі 
з роз’ясненням позиції, визнанням 
прорахунків та запереченням напа-
док. Звісно, найменше порушення 
закону (схоже, нинішній президент 
цим не переймається), міжнародно-
го права загрожує згубними наслід-
ками. А подумаймо лишень, хто, як 
не пан Порошенко, підніс національ-
ну ідею на рівень державної політи-
ки. Чому ж із такою непоштивістю 
згадується його ім’я? Зате в якому 
фаворі, скажімо, Валерійовичі, будь 
то Ігор чи Олег. Наче справжні Рю-
риковичі.
 Не гоже нам аж перечіпатися, 
щоб запобігти ласки у заокеансь-

кого месії. Уявімо, що було б з Фін-
ляндією, якби К. Г. Маннергейм 
замість дати по зубах московсько-
му агресорові, уповав на підтримку 
Ліги Націй, що вже дихала на ла-
дан. Непоодинокі наші політики, 
зокрема Г. Омельченко, С. Хмара, 
М. Джемілєв, чітко це розуміють, 
відтак сповнені рішучості подолати 
вороже «братерство».
 Щоправда, останнім часом пішла 
мода, заради змін на краще, нехту-
вати життєвим чи політичним досві-
дом творців, звитяжців, мудреців. 
Нахлинуло шумовиння «чуваків-
неофітів» без роду і племені. Та го-
дилося б, наголошує журналіст Ми-
кола Вересень, зважати не лише на 
нові обличчя, а й на їхню поведін-
ку. А ще древньогрецький історик 
Фукідід застерігав: «Невігластво ро-
бить людей сміливими, а роздуми — 
нерішучими». До того ж суспільний 
параліч (а що, коли це ідеологічний 
провал?) охопив 73 відсотки спів-
вітчизників, і їх треба повернути до 
тями. Інакше — «капєц».
 Словом, найпріоритетнішим на-
шим завданням, окрім подолання 
корупції, все-таки вважаємо відро-
дження національного духу. Знят-
тя депутатської недоторканності 
— справді важливий крок демокра-
тизації суспільства, але не настіль-
ки, щоб цим спекулювати. Гадає-
мо, чужинське громадянство, про 
що скромно замовчується, більш 
небезпечний правовий феномен, що 
підточує єдність нації, цілісність де-
ржави. Для імперіаліста Путіна це 
— як на руку ковінька. Привід для 
зазіхання на чужі території.
 Метушня з відведенням військ 
від лінії фронту — чергова «нажив-
ка» ворога. Ви тільки подумайте, 
щоб агресор, який звично топчеть-
ся по міжнародних угодах, ні з того 
ні з сього вгамувався. Нам що — 
мало Іловайська? Наївно сподівати-
ся на легкий шлях до миру. У тако-
му разі нам нічого не залишається, 
як переосмислити оборонну страте-
гію на наступальну. Хоча шлях до 
волі й скроплений гарячою кров’ю, 
а в рабство — гіркими сльозами.
 Тим часом наш уряд, коли парт-
нери по привілейованому порядку 

прийняття України до НАТО фак-
тично потурали агресії РФ, не звер-
нувся з позовом до Міжнародного 
трибуналу. Бо війна — нерідко крах 
недолугої демократії. А вони, бачте, 
втомилися від наших проблем і, щоб 
якось відмахнутися, нав’язують не-
сусвітні шляхи їх вирішення. Хто 
винен у тому, що з нами такі безвід-
повідальні політики сміють вести 
перемовини мовою ультиматуму? 
Невже ми не маємо права вимагати 
дієвої підтримки, штрафних санк-
цій, а не тільки на когось там нарі-
кати? Лише така постановка пи-
тання посилить наші позиції. Чи й 
укотре нагадає: Україна — не «Юго-
Западная» провінція Російської ім-
перії, а суверенна європейська де-
ржава.
 Чи може хтось навести приклад 
із всесвітньої історії, щоб воїнство, 
перебуваючи в обороні, здобуло пе-
ремогу? Якщо, звісно, не брати до 
уваги скіфську тактику виснажу-
вання сил противника — персів. Пе-
ред наступом, як і годиться цивілі-
зованій державі, слід направити 
Ноту урядові РФ із категоричною 
вимогою (не в дусі «китайського по-
передження») вивести свої війська 
з окупованої території у визначений 
нашою стороною термін. У разі не-
виконання — переходити в наступ. 
Скажіть, хіба не цього чекають наші 
відважні вояки на передовій?
 Щось не пригадую, щоб наш уряд 
направляв Ноту протесту, коли був 
учинений акт агресії. Були баналь-
ні нарікання, балачки про анексію 
Криму, окупацію Донбасу, скарги 
аж до Ради Безпеки ООН. І зовсім 
недавно успішно зіграна роль пре-
зидента України за трибуною ООН. 
Не було лише ультиматуму до краї-
ни-агресора. Утім потенційні мож-
ливості глави держави невичерпні. 
Приміром, його ноу-хау у спілку-
ванні — взяття на «ізмор».
 Насамкінець рефрен: мобілізуй-
мося, аби реалізувати виклик історії 
— звільнити рідну землю від загар-
бників. А на замітку слугам народу 
— щоразу повторюваний заклик Ка-
тона Старшого у Римському сенаті: 
Carthaginem esse delеndam! (Карфа-
ген має бути зруйнований. — Ред.) ■

ПОЛІТПАРНАС

Чи Пророк 
розбудить?
Ольга ВАЛОВСЬКА
Вінниця

■

Можна вірити чи ні у передбачення чи гадання, 
але іноді саме життя вносить зміни у плани, 
які збираються реалізувати люди. Так сталося 
і з родиною княгині Щербатової. Отримавши 
родючі українські чорноземи, княгиня ще в 
1885 році задумала збудувати у Немирові, що на 
Вінниччині, розкішний палац у неокласичному 
стилі. Втілювати задум запросили чеського 
архітектора Їржі Стібралу. І все б нічого, але клята 
ворожка напророкувала, що княгиня помре, як 
тільки-но завершиться будівництво палацу.
Усе йшло за планом: чудова будівля з портиком 
і балюстрадою, вхід до якої «стерегли» 
кам’яні леви, була зведена, довкола розбили 
чудовий дендропарк площею 85 гектарів зі 
150 видами дерев та чагарників, залишилось 
лише довершити внутрішнє оздоблення, але... 
Жовтнева революція внесла свої корективи, 
оголосивши «війну палацам», і руками 
червоноармійця пророкування ворожки 
здійснилося: п’яний представник пролетаріату 
розстріляв саму княгиню Марію Щербатову, 
її доньку Олександру, сина Дмитра, а також 
невістку Олену в січні 1920-го...
...І сьогодні палац вражає величчю та красою 
своїх чітких ліній, а ще — нагадує про лихоліття 
післяреволюційних років.

Телепні хохлацькі
Довго мудрували
Й пацаня вухате
Гетьманом обрали.

Булаву вручили
Й роззявили рота:
Чекають галушки
Або бутерброда.

«Може, на олію
Ціни поспадають?
Може, літр бензину
«На халяву» вляють?

Може, Марусині
Дадуть ширпотребу?»
А грім би побив вас
За таку халепу!

Івани-дурнаси,
Плем’я безголове!
Де ж ті «карі очі»?
Де ж ті «чорні брови»?

Де та Січ завзята,
Сила гайдамацька?
Лиш на етикетці
Горілки «Козацька»?

Пацаня тим часом 
Носа задирає —
Владарем Вкраїни
Вже себе вважає,

Вже «Закон про мову»
Взялось обрізати,
Землю нашу кровну
Своїм продавати,

Вже Вкраїну нашу
На шматки паює:

«Всєм особий статус!» —
Федералізує…

Вчора в балагані
По сцені плигало
І в труси сімейні
Собі заглядало,

На москальській «фєні»
«Шуточки» ліпило
Дурням на потіху,
Щоб наїлись мила,

Все, що українське,
Брудом обливало, —
Бо ж за це заплатять!
Бо «зелених» мало!

А тепер, миленькі,
Скінчились ті жарти:
Дали хлопченяті
Президент-штандарти —

Хай Виговський гляне,
Хай Богдан побачить,
Хай Богун в нас плюне,
Реп’яхи собачі!

«Прадідів великих
Правнуки погані»,
Чи ви обкурились,
Чи одвіку п’яні?

Чи ви глузд лишили
У своїх «смартфонах»?
Чи мізки згубили
У автосалонах?

Чи Пророк народний 
Словом вас розбуде?
«…Бо сміються з України
Стороннії люде»! ■

ГЛАС НАРОДУ

Майданівці 
та «кварталівці» — 
хто кому слуга?
Самі ж і зруйнуємо свій Карфаген

■
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«Пріоритет — національні цінності 
у поєднанні з загальнолюдськими»
 ■ Володимире Івановичу, Універ-
ситет імені М.П. Драгоманова є педа-
гогічним, а тому всі реформи освіти 
так чи інакше вносять корективи й у 
його роботу, а ваш факультет педаго-
гіки і психології має, очевидно, безпо-
середній стосунок до всіх цих рефор-
маторських процесів. Розкажіть про 
вашу, так би мовити, «внутрішню кух-
ню»: що нового запровадили, які у вас 
відбулися зміни у ході реалізації но-
вих проєктів?
 — Наш факультет успішно керуєть-
ся низкою принципів, вихідним серед 
яких є поєднання фахової та особистіс-
ної компетентності, аби в умовах освіт-
ньо-наукового ринку праці у різних ти-
пах закладів освіти наші випускники 
були конкурентоспроможними. Проте 
найважливішим пріоритетом у змісті 
освіти та формах культурологічного 
впливу все-таки залишаються націо-
нальні цінності у поєднанні з загаль-
нолюдськими. Важливим аспектом є і 
так зване «неформальне спілкування» 
студентів з викладачами у позаавди-
торний час (спільні відвідування або ж 
організація різних виставок, театраль-
них вистав тощо), де формуються осно-
ви довіри, виникають ідеї нових про-
єктів, які потім спільно реалізуються. 
А залучення студентів до таких різно-
го роду заходів (освітніх, наукових, со-
ціальних та ін.) сприяє формуванню їх-
ніх особистісних якостей. 
 Щоденний спільний пошук істин 
доповнюється більш активним опа-
нуванням підприємницьких та мене-
джерських функцій пізнавальної діяль-
ності студентів. Ми вчимо їх мислити 
критично та креативно, висловлювати 
свої думки, підтверджуючи їх аргумен-
тами, і, зрештою, відповідально стави-
тися до всього. Співпраця і взаєморо-
зуміння — вихідні положення у нав-
чальному процесі нашого факультету. 
 Власне, той багаж знань, комплекс 
компетентностей і особистісних якос-
тей, які отримає студент у наших сті-
нах, він візьме у свою майбутню робо-
ту, з ним піде до дітей, їхніх батьків, ад-
міністрації та співробітників закладу, 
де працюватиме. А тому важливо під-
готувати його і надати все необхідне на 
цьому етапі студентського життя. 
 Додам, що колективи кафедр нашо-
го вишу беруть активну участь у рефор-
муванні системи педагогічної освіти, 
професійної переорієнтації виклада-
чів кафедр на нові державні стандарти 
дошкільної й початкової освіти. Серед 
викладачів є вже підготовлені тренери 
НУШ, майстер-тренери з початкової та 
дошкільної освіти. Науковці нашого 
університету iз фахівцями з Норвегії, 
Палестини, Фінляндії у межах різних 
наукових проєктів обмінюються досві-
дом навчання дітей дошкільного й мо-
лодшого шкільного віку з викладача-
ми-методистами факультету.
 ■ А на які спеціальності запрошуєте 
сьогодні абітурієнтів?
 — Наш факультет готує фахівців за 
спеціальностями «Початкова освіта», 

«Дошкільна освіта», «Образотворче 
мистецтво», «Середня освіта (здоров’я 
людини)» та «Практична психологія». 
Ці спеціальності доступні як тим, хто 
навчається за освітнім ступенем бака-
лавра, так і тим, хто продовжує навчан-
ня у магістратурі. 
 Кожна спеціальність має додаткові 
спеціалізації, освітньо-професійні про-
грами яких акредитовані МОН Украї-
ни. Наприклад, спеціальність «Прак-
тична психологія» введена як спеціалі-
зація для майбутніх педагогів початко-
вих класів і закладів дошкільної освіти, 
початкова освіта злилася з дошкільною 
як спеціалізація вчителя молодших 
школярів. Об’єднуючись, ми зміцнює-
мо взаємодію кафедр факультету педа-
гогіки і психології, створюємо цілісну, 
синергетичну його структуру, форму-
ючи водночас учителя нової формації, 
що відповідає вимогам освітньої рефор-
ми, процесу підготовки кадрів для Но-
вої української школи.
 Найціннішим є те, що викладачі фа-
культету мають можливість свій досвід 
і педагогічний талант передавати сту-
дентам різних спеціальностей з ураху-
ванням специфіки їхньої кваліфікації.

«Професійний потенціал кожної 
кафедри унікальний»
 ■ Безперечно, кожна з ваших ка-
федр посідає свою нішу в формуванні 
висококласного професіонала, фахів-
ця у своїй справі. Розкажіть детальні-
ше, чим саме займаються колективи 
кафедр на вашому факультеті. 
 — Надбання будь-якого факульте-
ту — це сукупний продукт освітньо-на-
укової діяльності його кафедр. На фа-
культеті педагогіки і психології їх аж 
дев’ять: кафедра педагогіки і методи-
ки початкового навчання; педагогіки і 
психології дошкільної освіти та дитя-
чої творчості; методик та технологій 
дошкільної освіти; психології і педа-
гогіки; практичної психології; образ-
отворчого мистецтва; української мови 
та методики навчання; медико-біоло-
гічних і валеологічних основ охорони 
життя та здоров’я; іноземних мов та 
методики навчання. 
 Професійний потенціал кожної ка-
федри по-своєму унікальний. Робота 
колективу кафедри педагогіки і мето-
дики початкового навчання спрямова-
на на підготовку майбутніх учителів 
«Нової української школи» за новими 
освітньо-професійними програмами, 
акредитованими МОН України. Кафед-
ри педагогіки і психології дошкільної 
освіти та дитячої творчості і методик та 
технологій дошкільної освіти готують 
фахівців нової формації, професіоналів 
дошкільної справи — духовно розвине-
них, творчих особистостей, що мають 
здатність до рефлексії, витривалості, 
компетентності та самовдосконален-
ня. Вони тісно співпрацюють з різними 
освітніми установами: сучасною шко-
лою-садком Ukrainian Global School, 
центрами розвитку дітей — місцями, 
де наші студенти знайомляться з особ-
ливостями роботи уже на власній прак-
тиці. 

 

Кафедри психології і педагогіки та 
практичної психології здійснюють під-
готовку фахівців спеціальності «Пси-
хологія («Практична психологія»)» 
для закладів освіти, а також формують 
психологічну компетентність у май-
бутніх учителів початкової школи, ос-
нов здоров’я, вихователів закладів до-
шкільної освіти. Кафедра образотвор-
чого мистецтва забезпечує підготовку 
фахівців зі спеціальності «Образотвор-
че мистецтво, декоративне мистецтво, 
реставрація». Тут є майстерня скуль-
птури та художньої кераміки, при-
кладного мистецтва, класи малюнку, 
живопису та пластичної анатомії. При 
ній діють дві виставкові художні гале-
реї. 
 Кафедра української мови та мето-
дики навчання працює над розробкою 
та вдосконаленням методик, сучас-
них інноваційних технологій підго-
товки майбутніх фахівців закладів до-
шкільної освіти та вчителів початко-
вої школи, які навчатимуть українсь-
кій мові юне покоління, а також для 
тих, кому українська мова потрібна 
для професійного спілкування (психо-
логи, художники, валеологи). Кафед-
ра медико-біологічних і валеологічних 
основ охорони життя та здоров’я забез-
печує навчання на всіх факультетах 
університету основ медичних знань, 
а на факультеті педагогіки і психоло-
гії — дисципліни медико-біологічного 
та валеологічного спрямування. З 2001 
року кафедра була визначена МОН Ук-
раїни як базова з питань медичної і ва-
леологічної освіти. Її зусиллями реалі-
зовано десятки грантів, наданих ЮНІ-
СЕФ, Міжнародним благодійним фон-
дом «Альянс громадського здоров’я», 
«Комісією Євросоюзу з питань освіти», 
«Програмою розвитку Об’єднаних На-
цій (ПРООН) в Україні». За фінансової 
підтримки цих організацій на факуль-
теті створено сучасний тренінговий 
центр iз формування здорового спосо-
бу життя та профілактики ВІЛ-інфек-
ції, комп’ютерний клас, навчально-
наукові лабораторії функціональної 
діагностики людини та мікробіології, 
кабінет масажу.

 Кафедра іноземних мов та методик 
навчання працює у двох напрямах: для 
студентів — майбутніх практичних 
психологів, образотворців-художни-
ків та шкільних валеологів — вивчен-
ня мов необхідне як соціокультурний 
підхід до формування їх мовленнєво-
комунікативної діяльності, а майбутні 
педагоги дітей молодшого шкільного 
та дошкільного віку набувають знань, 
аби навчати іноземним мовам наймо-
лодших діток — школяриків (iз першо-
го класу) i малюків (з трирічного віку) 
в дошкільних закладах.

«Магістри факультету, крім 
державного, можуть отримати 
й європейський диплом» 
 ■ Як розвивається науковий потен-
ціал викладачів?
 — На факультеті нині активно фун-
кціонують наукові школи академіка 
НАПН України Т. Яценко (працює над 
проблемою глибинного пізнання психі-
ки в теоретичному та прикладному ас-
пектах), академіка НАПН України 
В. Бондаря (дослідження проблем ди-
дактики управління середньою та ви-
щою освітою), професора психології 
Ю. Приходько (досліджує становлен-
ня та розвиток особистості людини до-
шкільного, молодшого шкільного, під-
літкового та юнацького віку). 
 Науково-дослідна робота факульте-
ту за останні п’ять років відображена 
у колективних та індивідуальних пра-
цях викладачів, а це — понад 3000 на-
укових робіт, серед яких монографії, 
підручники, навчальні посібники, 
статті у престижних наукових видан-
нях України й зарубіжжя.
 Студенти під керівництвом викла-
дачів також здійснюють свої наукові 
дослідження, виступають на наукових 
конференціях, беруть участь у кон-
курсах, олімпіадах (де щороку зай-
мають призові місця), інтернет-кон-
ференціях, є активними членами сту-
дентського наукового товариства, пси-
хологічних клубів. Наукові та творчі 
роботи студентів публікують у сту-
дентських наукових збірниках. Тради-
ційними стали щорічні виставки твор-
чих і дипломних робіт студентів-обра-
зотворців та їхніх викладачів.
 ■ Чи співпрацюєте з колегами з-за 
кордону? 
 — Безперечно. Факультет постійно 
розширює наукові міжнародні зв’язки 
із закладами освіти Норвегії, Білорусі, 
Грузії, Литви, Палестини, Польщі, 
Чехії, Словаччини, Фінляндії тощо. 
Угоди між нашим вишем та педагогіч-
ними університетами Євросоюзу да-
ють можливість магістрам факульте-
ту отримати, крім державного, ще й єв-
ропейський диплом, а викладачам — 
стажуватися у провідних педагогічних 
університетах Польщі, Норвегії, Лит-
ви та інших країн.
 ■ А як щодо працевлаштування? 
Куди йдуть працювати ваші випуск-
ники?
 — Факультет, керуючись європей-
ськими перспективами розвитку осві-
ти в Україні, випускає конкурентос-
проможних педагогів і психологів для 
педагогічних коледжів, вихователів-
методистів дитячих садків, учителів 
початкової школи, працівників ва-
леологічних служб. Випускники-пси-
хологи факультету працюють у закла-
дах середньої й вищої освіти, психо-
логічних службах, підпорядкованих 
Міністерству освіти і науки України, 
активно залучаються до розв’язання 
управлінських завдань, створюють 
власні консультативні та тренінгові 
центри.
 Ніхто не буде сперечатися, що від 
першого вчителя багато в чому зале-
жить подальший шлях кожної дитини 
— її цілеспрямованість, мотивація, ус-
пішність, бажання пізнавати й вивчати 
світ. І становлення цього першого вчи-
теля, ім’я якого супроводжує все жит-
тя людини, відбувається саме в нас, у 
Національному педагогічному універ-
ситеті імені М. П. Драгоманова. А вже 
ми, викладачі, маємо докласти всіх зу-
силь, аби свого педагога людина згаду-
вала лише з глибокою вдячністю. ■

ДОВІДКА «УМ» 

 Історія факультету педагогіки і психології 
185 років перегукується з історією НПУ імені 
М.П. Драгоманова від створення Педагогічно-
го інституту при Університеті Св. Володимира 
у 1834 р., який потім існував як Вищі жіночі 
курси, згодом — у складі факультету соціаль-
ного виховання Київського інституту народної 
освіти, до якого входили шкільний відділ, що 
готував фахівців і для початкової школи, до-
шкільний та лікувально-педагогічний відді-
ли. Провідною тоді на факультеті соціального 
виховання була кафедра педології. У 30-х рр. 
минулого століття факультет іменувався педо-
лого-педагогічним. У 1956-му тут почали го-
тувати вчителя початкової школи з повною ви-
щою педагогічною освітою. Нині ж факультет 
педагогіки і психології є одним із провідних 
в університеті, навчальний процес тут забез-
печують 9 кафедр та більше сотні викладачів, 
професорів та доцентів.

■

ДО ЮВІЛЕЮ

Щоб згадували першого 
вчителя з вдячністю
Декан факультету педагогіки і психології НПУ 
імені М. П. Драгоманова Володимир Бондар — 
про формування педагога й психолога нової формації

■

Тетяна УРИСЬ

Сьогодні відбувається активне реформування освіти (початкової та середньої — у 
школах, педагогічної — у закладах вищої педагогічної освіти), впровадження змін, 
пов’язаних iз проєктом «Нова українська школа», інклюзії в освіту та багато іншого. 
У продовження серії статей про факультети Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова з нагоди його 185-річного ювілею говоримо про нові 
виклики в галузі педагогіки з деканом факультету педагогіки і психології, академі-
ком НАПН України, доктором педагогічних наук, професором, заслуженим праців-
ником освіти України Володимиром Бондарем. 

Декан факультету педагогіки 
і психології Володимир Бондар.

❙
❙
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Щоб було, як у Родена, — відсікти зайве 
і дістати зерно
 ■ Олександро, коли і за яких обставин 
до вас прийшла ідея знімати кіно про бой-
чукістів? Коли ви з їхньою творчістю вза-
галі познайомилися? 
 — Уперше познайомилася з бойчукіс-
тами, коли вчилася в Інституті імені Кар-
пенка-Карого. На заліку з «Культури Ук-
раїни» викладачка запитала, що я можу 
розказати про бойчукістів? Я тоді нічого 
відповісти не змогла, і вона мені авансом 
хорошу оцінку поставила, взявши обіцян-
ку, що я про них обов’язково почитаю. 
 Потім, коли зазирнула в Вікіпедію, 
була настільки вражена історією Михайла 
Бойчука, його учнів, що вирішила зніма-
ти про нього документальний фільм. У нас 
саме таке завдання на третьому курсі було 
— документальний фільм про видатну осо-
бу. Ну, а далі тема вже не відпускала. 
 Почала з курсової роботи, закінчити 
хочу повнометражним фільмом, якщо не 
серіалом. Кажуть, життя — найкращий 
сценарист. Це точно про бойчукістів. У 
них такі долі, що так не вигадаєш... Треба 
їх вивчити, а далі, як у Родена, — відсікти 
зайве і дістати те зерно, яке будемо сади-
ти в душі глядачів, щоб воно якнайкраще 
і якнайскорше проросло.
 ■ Із якими напрацюваннями про бой-
чукістів ознайомилися до того, як писа-
ли проєктну заявку для участі у грантовій 
програмі УКФ? Чи читали, наприклад, 
праці мистецтвознавця Ярослава Крав-
ченка — сина Охріма Кравченка? 
 — У мене вдома тепер ціла бібліотека 
з книгами про бойчукістів. Першою кни-
гою, до речі, стала «37 імен» Охріма Крав-
ченка. Дуже ціную її, бо в ній є епістолярій 
Михайла Бойчука, Василя Седляра, ін-
ших бойчукістів та їхніх родичів. 
 Найбільше люблю листи Михайла 
Бойчука до митрополита Андрея Шепти-
цького. В них стільки поезії, філософії... 
Вражає. Деякі так і хочеться розібрати на 
цитати, що, власне, у своїй курсовій «Ко-
лись настане літо» і зробила. 
 Ще люблю там листи сестри Софії На-
лепінської-Бойчук — Ганни. Вона описує 
свої дитячі враження від знайомства з Ми-
хайлом Бойчуком, коли він приїздив до їх-
ніх батьків сватати Зосю. 
 Є вдома альбом Сергія Білоконя, аль-
бом з виставки у «Мистецькому арсе-
налі». Уже під час проєкту познайомила-
ся з фундаментальною роботою «Графіка 
бойчукістів» Людмили Соколюк i катало-
гом НХМУ «Спецфонд» Юлії Литвин. У 
Музеї народного декоративного мистец-
тва придбала цікавий католог зі світлина-
ми межигірської кераміки (у них, до речі, 
5 грудня 2019 відкрилася виставка, при-
свячена бойчукістам-межигірцям!). 
 Нагадую собі в цьому плані Василя 
Седляра. Він теж полював на мистецькі 
журнали і колекціонував альбоми, тільки 
не бойчукістів, а західноєвропейських ху-
дожників.

Батьківщина Михайла Бойчука: у людях 
присутня святість
 ■ Уже в рамках реалізації грантового 
проєкту ви їздили в Романівку Теребов-
лянської ОТГ на Тернопільщині, звідки 
родом Михайло Бойчук. Яке найемоцій-
ніше враження там отримали? 
 — Романівка дуже живописна. Там 
така природа буяє. Михайлу і Тимку Бой-
чукам було чим надихатися. Одразу ж зга-

далися ці їхні графічні твори, де дівчина 
пасе гусей чи пастушок випасає отару. 
Вони там так органічно вписуються у тра-
ви, що колихає вітер, та хмари, що той же 
вітер жене, неначе всі вони — одне ціле, 
повна гармонія людей, тварин і природи.
 А найемоційніше — це стара церква 
і цвинтар біля неї з бур’янами у людсь-
кий зріст. Священник нам такі дивовиж-
ні речі показував. Приміром, стару виши-
ту рясу, в якій правив службу священник, 
коли Михайло був дитиною, або стару ко-
робочку, таку дерев’яну з баночками для 
зберігання миру і стилусом для миропо-
мазання, або чашу, з якої, дуже ймовірно, 
сам Михайло Бойчук причащався. Це ди-
вовижні речі! В них стільки тієї правди, в 
цих маленьких речах, тієї першої духовної 
освіти і традиції, яку здобув Михайло Бой-
чук і яку поніс iз собою по життю далі — 
будучи стипендіатом Шептицького, нав-
чаючись у Парижі, реставруючи церкви у 
Львові, працюючи в Києві. 
 Ще сильне враження справило поле, де 
колись стояла садиба родини Бойчуків, і 
закинуті хати поруч. Із восьми дітей бать-
ка Михайла і Тимка — Левонтія Бойчу-
ка жоден не лишився жити у батьківській 
хаті. Та і хати самої уже давно немає. 
 Усю нашу подорож ми думали про те, 
як було б добре відновити батьківську хату 
Бойчуків і зробити там музей. І вірите, наш 
задум уже знайшов гарячі серця місцевих 
активістів, що готові працювати над його 
втіленням! Це неймовірно! Місцева Тере-
бовлянська громада вже підготувала до 
Українського культурного фонду проєкт 
— ініціативу про відновлення батьківсько-
го дому братів Бойчуків. Це насправді ок-
риляє. Дай Бог, щоб у них усе вийшло. 
 ■ У Романівці ви знайли нащадка за 
братом — художника-іконописця, різьбя-
ра — Михайла  Бойчука. Чи дав вам цей 
контакт особливі емоції чи розуміння? 
 — Родина Бойчуків проживає поруч, 
у селі Дружба. Вони дуже приємні люди 
— такі тихі, сумирні, з якимсь внутріш-
нім світлом і тихою радістю. Щедро часту-
ють, говорять стримано, багато усміхають-
ся. Мабуть, таких людей Михайло Бойчук 
і зображав на своїх картинах та фресках як 
святих, іконографічно. І в них насправді 
присутня ця святість. Рідкісна людська 
якість, але реальна. 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Режисерка Олександра Степашко: Бойчукісти не могли 
повірити, що СРСР — Кронос, який жере своїх дітей
Як планують зняти кіно про Михайла Бойчука, степендіата Шептицького, 
який навчався у Парижі, реставрував церкви у Львові, працював у Києві, та його учнів

■

Михайла Бойчука у тизері грає 
Мирослав Павліченко.
Фото надане проєктом.

❙
❙
❙

Листи Седляра — це ліфт 
у світ 20—30-х років
 ■ Листи Василя Седляра ви досліджу-
вали у Центральному державному архіві-му-
зеї літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ). 
Яким запам’ятався епістолярій цього худож-
ника? 
 — Василь Седляр — це окрема тема. Хочу при-
святити йому окремий фільм. Можливо, це буде ко-
роткий метр про обмін досвідом між студентами Ме-
жигірського керамічного технікуму і німецької архітек-
турної школи Баугаус у 1927 році. 
 Його листи читати складно, дуже поганий почерк. 
Причому почерк напряму залежить від суті. У щас-
ливі моменти він майже каліграфічний, а от коли бой-
чукістів критикують, переслідують, не дають робо-
ту — прочитати просто немложливо. Листи Седляра 
— це той ліфт у світ 20—30-х років, завдяки якому 
потрапляєш у минуле, до радянської України 1922—
1937 років. Листи написані у 20-ті сповнені віри у 
більшовиць кий рух у комунізм. 
 Седляр щиро вірив, що трудиться і розбудовує 
майбутнє для людини нової генерації, робочої люди-
ни, у якої вдома буде гарно й естетично. «Мистецтво 
іде у виробництво», тобто у виробничий дизайн — ос-
новна ідея, яка у 20—30-ті роки захопила художників 
по всьому світу. Тут вам і арт-деко і баугауз. 
 Седляр мріяв про інститут, при якому буде вироб-
ництво речей побуту — посуду, рушників, климів тощо 
з елементами українського народного мистецтва. Він 
працював важко, натхненно, майже досяг чудових ре-
зультатів — керамічна школа стає технікумом, топ- 
менеджемент текнікуму, бойчукістів відправляють у 
відрядження до Дессау, пізнавати досвід колег ні-
мецької архітектурної школи Баугаус, при владі йдуть 
розмови про відкриття омріяного інституту з виробни-
чими потужностями. 
 І тут з-під ніг Седляра та інших бойчукістів бук-
вально починають вибивати фундамент. Тоді, здається, 
лише Михайло Бойчук розумів, що відбувається. У його 
справі ми читаємо про планове винищення української 
інтелігенції, репресії та Голодомор тощо. Василь Сед-
ляр та інші бойчукісти віддали Радянському Союзу свої 
найкращі сили, свою молодість. Вони не могли повіри-
ти, що ця держава — Кронос, який, боячись загибелі, 
жере своїх дітей. 
 Дуже багато лірики присвячено Оксані Павленко. 
Високі почуття високої людини. Оксана їде до Москви. 
Василь страждає, не розуміє, як бути без неї, як жити 
далі. Як виявилося, у Оксани була своя місія — збе-
регти пам’ять про бойчукістів, повернути їх із забуття 
українському народові. Василь про це нічого не знає. 
Він любить, і йому боляче. 
 Були спогади про Київ, про те, яким було це висо-
кокультурне місто, де на літніх майданчиках і там і тут 
лунали концерти класичної музики. Про дороговизну в 
Криму, зокрема в Ялті. Про враження від першої зуст-
річі з морем, в Одесі. Про пором, що курсував Дніпром 
між мальовничими пагорбами Києва і Межигір’я. 
 А ще запам’ятався епізод про демонстрацію робо-
чих у Києві, коли у 1927 р. у США стратили двох італій-
ців — Сако і Ванцетті. Седляр дуже сильно пережи-
вав через смерті безневинних робітників, яких позба-
вили життя прокляті буржуї. Здається, тоді весь робіт-
ничий світ став на захист цих двох італійців. Люди не 
спали, витрачали свої нерви, виходили на демонстра-
ції. А найсумнішим є те, що, як виявилося, ці двоє на-
справді були вбивцями і гангстерами. Що вся «невин-
ність» Сако і Ванцетті була сфабрикована більшовист-
ськими червоними течіями. І то по всьому світу! Тоб-
то це ще одна історія про те, як легко маніпулювати 
масами. Сумно і страшно, що все це повторюється в 
наші дні. Що десь вірять у «бендерівців» і націонал-
фашистів, і небайдужі палкі серця із запаморочени-
ми мізками хапаються за зброю і йдуть на нашу зем-
лю когось «захищати»...
 ■ Наскільки однозначним для вас є об-
раз Оксани Павленко? Її переїзд у Москву 
трактують по-різному. 
 — Я люблю Оксану Павленко. Вона мудра, світ-
ла, спокійна, дуже талановита. Люблю, за те що вона 
зберегла цю віру в бойчукізм, не розвіяла, не розгу-
била, не втратила. Коли в людини така тяжка доля, не 
наважуєшся судити. Я бачила її фото 1937 року, коли 
усіх її друзів і вчителя арештували. Там таке лице, 
такi ритвини на чолі... Вона на фото наче не жива, а 
скам’яніла.

 Я вдячна їй, що вона зберегла і донесла. Зараз от, 
можна сказати, художник-бойчукіст Олександр Мель-
ник став посередником між нами. Він зустрічався з 
Оксаною Трохимівною у Москві, бував у її майстерні. 
Тепер ми з ним зробили тизер до художнього фільму. 
Він виконав фреску Михайла Бойчука в НАОМі, яку ми 
потім розбивали. За справді важку роботу не взяв ні 
копійки. Виконав як данину світлій пам’яті Оксани Тро-
химівни, Михайла Львовича та всіх безневинно убитих 
бойчукістів. 
 Оксані Трохимівні допомагають не тільки живі. 
Приміром, ми довго шукали локацію — кімнату Ок-
сани Павленко старенької. Багато варіантів передиви-
лися — все не те. А зупинилися на кімнаті Максима 
Рильського, в його музеї в Голосієвому у Києві. І от 
коли там світло для зйомки виставили, підсвітили де-
рева осінні у дворі, я подумала: «Яка краса!». 
 І тут же осінило, що вона, Оксана Павленко, дру-
жила з Максимом Рильським в юності. Є спогади, де 
він читав їй свої вірші, як вони — українська передре-
волюційна інтелігенція — гуляли тим ще безпечним, 
ситим Києвом. І от сьогодні вона, видатна українська 
художниця Оксана Павленко, хоч і через тизер фільму, 
прийшла у гості до свого друга, поета Максима Риль-
ського. А душі їхні — як витинанки ранами прорізані. 
Така доля. «Промовте життя моє, і стримайте сльози» 
— це ж так вона свої спогади про бойчукізм назвала.

Про Ларису Хоролець, Оксану 
Павленко й Остапа Ступку
 ■ У зйомках тизеру Оксану Павленко в 
поважному віці грає Лариса Хоролець, а мек-
сиканського художника Дієго Рівера — Остап 
Ступка. Як легко чи складно їх було залуча-
ти до проєкту? І чи означає це, що є їхня попе-
редня згода зніматися у фільмі? 
 — Ви знаєте, ні, не складно. Тема бойчукістів 
сама по собі настільки промовиста, що, скажімо так, 
посвячені люди з великою повагою ставляться до 
того, що ми робимо, висловлюють свою підтримку, 
готовність допомогти, пропонують співпрацювати. 
 Лариса Хоролець дуже мудра жінка. Вона вселила 
в нас ту впевненість, значимість того, що ми робимо, 
якої, можливо, мені дещо не вистачало. Те саме мож-
на сказати і про Остапа Ступку. Великі актори прагнуть 
грати великих людей. І повірте, в нашій культурі їх є 
чимало. От тільки для того, щоб розкрити ці постаті, 
щоб написати про них не поверхові, глибокі кіносце-
нарії, потрібен час. Дасть Бог, у нашому фільмі саме 
так і буде.
 ■ Виконавець ролі Михайла Бойчука у 
тизері — Мирослав Павліченко — дуже схожий 
на Романа Ясіновського. Це випадковість? 
 — Так, дійсно схожий. Ми дуже зраділи, коли по-
бачили на кастингу Мирослава Павліченка. Уже прий-
шов час знімати, а актора на роль Михайла Бойчука все 
ще не було. А от Романа Ясіновського на кастинг запро-
сити не встигли. Він, здається, як і Михайло Бойчук, iз 
Тернопільщини. Запросимо його на наступний кастинг, 
коли, дасть Бог, отримаємо фінансування на зйомку 
повного метру. Спасибі за пораду!
 ■ Для зйомок тизера «Бойчукісти» ху-
дожник Олександр Мельник спеціально ство-
рював роботу, яку в процесі зйомок знищили 
— як колись твори бойчукістів. Чи вже у філь-
мі багато буде подібних сцен? 
 — Знищення фрески у знятому тизері — най-
сильніший епізод. Цього не видно на екрані, але нам, 
митцям, знімальній групі, емоційно ця сцена знищен-
ня фрески далася досить складно. Ми ледве знайшли 
виконавця, щоб її збити, і в того буквально опускалися 
руки. Але для фільму це потрібно. Бо тільки це може 
передати весь жах ситуації, в якій опинилися бойчукіс-
ти і їхнє мистецтво. 
 ■ Чи багато архівного відео плануєте 
використовувати? 
 — У тизері ми використали відеоматерiали з 
Національного архіву ім. Пшеничного, в основно-
му з фільму Дзиги Вертова «Симфонія Донбасу». 
Цей фільм могли бачити Михайло Бойчук і його учні. 
Можна здогадатися, які емоції у нього, художника-
монументаліста, реставратора і майстра-іконописця 
викликали кадри, де в повітря висаджують собори і 
храми. У тизері ми побачили, що хроніка працює на 
виконання задачі. Тому є велика вірогідність, що ми 
будемо використовувати архівні відео у фільмі та-
кож. ■

РЕАЛЬНІСТЬ І МІФИ■Валентина САМЧЕНКО

Розбита відтворена фреска репресованих художників, знайомство із сучасними Бойчука-
ми на Тернопільщині, гори перечитаних видань про Василя Седляра, Оксану Павленко й 
інших бойчукістів — це неповний перелік, що команда ентузіастів, підтримана Українсь-
ким культурним фондом, уже зробила для підготовки зйомок художнього кіно про дуже 
цікавих персоналій української історії. Якщо на пітчингу Держкіно не зарубають ідею — 
буде ігровий фільм про бойчукістів, на історичному тлі і з любовною лінією.
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 Культура прикрашання тіла 
малюнками зародилася серед 
далеких від цивілізації племен. 
Набивки вважались оберегом 
від злих духів, знаком племені, 
а в деяких культурах — пока-
ранням чи прокляттям. Із часом 
роль тату різко змінилася, а з роз-
витком глобалізації взагалі стало 
важко означити її. У XXI століт-
ті навіть свиня хоче прикраша-
ти себе в такий спосіб. Дивно, але 
правда. Українська художниця 
Дар’я Іващенко вигадала персо-
нажа Мампсі і створила проєкт 
Mumpsy.Wants.Tatoo. За слова-
ми мисткині, свинка прагнула 
долучитися до молодіжної тен-
денції й шукала модні ескізи в ме-
режі. Для польових досліджень 
було використано Instagram, по-
пулярну соціальну мережу. Про-
стежувачі, серед яких були й 
діти 11-13 років, охоче ділилися 
з Мампсі своїм досвідом і радили 
трендові дизайни. За спостере-
женнями Дар’ї, підлітки хочуть 
бути «крутими» й роблять тату 

в досить несвідомому віці, про-
те мало хто замислюється про ін-
дивідуальність і безпеку. «Про-
слідкувати цей мейнстрім дуже 
просто: знайдіть найпопуляр-
ніші ескізи в Pinterest чи Google. 
Здебільшого їх десять у різному 
виконанні. Люди штампують на 
собі чужі роботи», — розчарова-
но констатувала художниця.
 У рамках презентації вистав-
ки відбулася дискусійна панель 
«Tatoo: тренд чи самовиражен-
ня?». У ній узяли участь теле-
ведучий і блогер Олександр Пе-
дан, психотерапевтка Марія 
Фабрічева й тату-майстриня 
Олена Жук. Модераторкою дис-
кусії була Ольга Сердюк, про-
грамна директорка фонду Оле-
ни Пінчук, за підтримки якого 
організовано виставку. Подія 
набула гучного резонансу, мож-
ливо, через присутність відомо-
го медійника. Зала була запов-
нена: хтось стояв, хтось мос-
тився на підвіконні — але всі, 
від малого до великого, уважно 
слухали думки експертів. 
 Напевно, більшість присут-
ніх цікавило, чи несе сучасна 
тату-культура символізм ми-

нулих десятиліть і віків. Тату-
ювальниця Олена завважила 
неможливим означити це яви-
ще конкретно, бо малюнки на 
тілі давно стали індивідуальни-
ми прикрасами. І справді, нині 
такий спосіб бодіарту перетво-
рюється з ремесла в справжнє 
мистецтво, хоча деякі тенденції 
все ж існують. Олександр Педан 
почав свої роздуми з розповіді 
про перше тату й підготовку до 
нього. Улюбленим тілописом 
ведучого є старий малюнок ма-
ленької доньки. Показавши не-
зрозумілі дитячі закарлючки, 
він з усмішкою зазначив: «Ношу 
щось рідне в себе на животі». А 
справжнім жахом назвав відби-
ток руки сина на грудях. Май-
стер захопився й обрамив його 
коробкою. Такі символи носять 
мексиканські мафіозі. Довелося 
перероблювати. Шоумен сприй-
має тату як розрив шаблонів і 
свободу вибору. «Я не залежу 
від телебачення і від рекламо-
давців. Я можу робити зі своїм 
тілом що завгодно», — пролуна-
ло з вуст гостя.
 Психотерапевтка Марія 
Фабрічева підтримала цю дум-

ку. Кожен визначає свою «нор-
му». Але вибір символа чи зобра-
ження не є випадковим, до цьо-
го треба ставитися відповідаль-
но. Експертка настійливо радить 
слідкувати за своїм душевним 
станом, коли приходите в тату-
салон. Якщо з’являється відчут-
тя тривоги, страху або ж паніки, 
не йдіть на такий сміливий крок. 
До того ж дискутанти наполягли 
не поспішати з тату юнакам і юн-
кам через незакінчені фізичний 
розвиток та психологічне станов-
лення. Усі в один голос сказали: 
безпека — головне. Ніколи не 
пізно зробити тату, але варто доб-
ряче підготуватися, знайти майс-
тра-професіонала, пройти кон-
сультацію й упевнитися, що тату 

стане повноцінною частиною ва-
шого тіла, а не тавром на все жит-
тя або ж загрозою здоров’ю.
 Усе ж таки тату — це данина 
моді чи засіб самовираження? 
Питання залишається відкри-
тим. Авторка проєкту підсуму-
вала: «Виставка вийшла досить 
іронічною. Мені хотілося пока-
зати, що не все, чого ми хочемо, 
— це власні бажання. Часто це 
всього-на-всього ідеї, які транс-
лює нам Instagram і Google. У 
тому немає нічого нашого». Дій-
сно, у гонитві за трендами, які 
нав’язує нам поп-культура, не 
слід забувати про інші способи 
самоствердження, бо ніяке мод-
не тату не є виявом внутрішньої 
індивідуальності. ■

БОДІАРТ

Тату, ти ж не проти тату?
Малюнки на тілі: тренд чи самовираження

■

Олександр ІРВАНЕЦЬ

 Завдяки «Пропалій Грамоті» Київ 
тридцять п’ять років тому здобувся на 
поетичну групу. Першу, і україномов-
ну. Міцно русифікована столиця УРСР 
таки спромоглася у другій половині 80-х 
років минулого століття народити з кіль-
камільйонного лона свого трьох юнаків, 
що писали українською і не хотіли грати 
за правилами. Вони самі встановлювали 
правила. Всі троє були киянами з крові 
і кості, хоча Позаяк, згідно з останніми 
дослідженнями, і народився десь у Кіро-
вограді. Всі троє були органічними на 
вулицях столиці, жили і творили, спо-
живали алкоголь, упадали за дівчата-
ми, розмірковували про сенс буття і при 
цьому вміли вербалізувати, ословесни-
ти й зафіксувати свої пристрасті та пе-
реживання на папері. Всіх трьох виріз-
няв гумор, закладений у самій основі їх-
ньої творчості, — хоча творчість у всіх 
трьох нерівнозначна, і, зрештою, у кож-
ного своя. На сьогодні кожен із них іс-
нує як окрема творча одиниця, осібно від 
двох інших. Та свого часу всі троє все ж 
об’єдналися під пишною гоголівською 
назвою, яка насправді нічого не пояс-
нює. 
 Щодо походження назви, то, згід-
но зі свідченнями Юрка Позаяка, слово-
сполучення «Пропала Грамота» на озна-
чення угруповання першим вжив Вік-
тор Недоступ. Якщо врахувати, що Не-
доступ чимало займався рок-музикою, 
то можна припустити, що це була наз-
ва уявної рок-групи, яку він, можли-
во, хотів би сформувати. Але натомість 
створив групу літературну.  
 Хоча насправді до створення групи 
доклались бубабісти, зокрема — Про-
куратор Бу-Ба-Бу Віктор Неборак. Саме 
він, навчаючись тоді у столиці в аспіран-
турі, наштовхнув трьох молодих киян на 
цю ідею — об’єднатися у групу, прого-

лосити триєдину спільність. Суспільно-
політичні реалії також складалися спри-
ятливо, довкруж переможним кроком 
марширували перебудова і нове мислен-
ня. Публіка також наросла відповідна — 
національно-свідомі студенти-філологи 
та інші фріки, охочі й ласі до незвично-
го. Відкритість соціуму все наростала, 
цензура відступала, цікавість до нового 
панувала дедалі сильніш.
 У 1991 році, ще перед розпадом 
СРСР, у видавництві «Радянський пись-
менник» вийшла їхня перша спільна 
збірка, що давно вже стала раритетом. 
Вечори — деякі з них були не сольними, 
разом із «Бу-Ба-Бу», «Лу-Го-Садом» — 
теж лишилися в минулому, ще й, здаєть-
ся, не зафіксовані на жодних відео. Кіль-
ка чорно-білих знімків, ну нехай кілька 
десятків. І спогади глядачів-слухачів, 
яких не було аж надто багато, проте й не 
бракувало. 
 Тому недавнє видання «Лютої спра-
ви» приречене на успіх із кількох при-
чин. Перша (і головна) полягає у тім, що 
вже давно й непомітно перейдена межа, 
яка відділяє молодих епатажників, відо-
мих лише у своєму колі, від визнаних і 
реномованих авторів. Позаяк, Недоступ 
і Либонь — вони ж Юрій Лисенко, Вік-
тор Лапкін і Олекса Семенченко вже — 
введені в канон, і у сонмі «вісімдесятни-
ків» міцно займають належні їм місця. 
Саме їхня віршована творчість у пізньо-
радянську добу стала одним із променів, 
які освітили й розвіяли тоталітарний мо-
рок, що панував у тодішній літературі, й 
у поезії зокрема. 
 Тож динозаври повернулися, хоча 
вже в усталеній, і оновленій, тюнінго-
ваній формі. Як у фільмі Спілберга — те-
пер це, швидше, досконалі комп’ютерні 
моделі, ніж живі тварюки із запахом 
падла із пащ. Кожен з них має свій гру-
бий голос і свою статуру, себто стиль. 
Жоден з них не є травоїдним, всі троє — 

тиранозаври. Тільки Недоступ — тира-
нозавр прямий і щирий, Позаяк — тира-
нозавр сміхотливий і веселий, а Либонь 
— тиранозавр замислено-меланхолій-
ний. Але їхні ранні рики, зафіксовані 
на сторінках виданого «Лютою спра-
вою» збірника, й досі потрясають своєю 
молодою відвертістю, лебедінням лібідо, 
відчуттям ритму життя і повнокровного 
(як для динозавра) насичення цим жит-
тям.
 Ось іде замерзає хіпі 
 повний череп перцю і снігу
 електрика в ньому б’є на корпус 
 ім’я йому Співак-Нашатир 
 в його серці пацюки здохли 
 (хоч власне і не заважали нікому) 
 він розносить обезбаблені телеграми 
 і його запрошують до столу 
 «В цій вашій манній каші — каже хіпі
 — недостає товченого скла!»
 Ця панківськи-сюрреалістична кар-
тина намальована у ті часи, коли бага-
то нинішніх українських поетів носило 
на грудях червоні піонерські галстуки, 
а їхні татусі духовні, члени СПУ, писа-
ли вірші й прозу зовсім інші, ніж проци-
товане. Та все ж Київ і тоді був Києвом, 
мав своє обличчя, глибоко, дуже глибо-
ко приховане, але українське. Киянин 
Віктор Недоступ — поет суворий внут-
рішньо — і чи не тому йому так вдають-
ся описи зимового Києва:
 Хмари повзуть мов палаючі криги 
 вулиці наповнені вітром і золотом
 двері тріщать тремтять неони 

 мороз асфальт занепокоєння 
 панни гострі як срібні струни 
 їдуть тролейбусами ловлять 
таксі сонце 
 сідає і кутом падіння 
 дещо нагадує бемольне «сі».
 Проте цей самий автор вміє відтеплі-
ти душею й запізнатися з брюнеткою на 
Подолі, і порадіти за парочку закоханих 
міліціонерів, що танцює міліцейський 
вальс. Найстарший за віком у групі, Вік-
тор Недоступ, він же Бакс, і сьогодні де-
монструє стоїчний, сковородинівський 
стиль життя. 
 Зовсім інший, добропорядно-горо-
дянський (щоб не писати «міщанський») 
стиль життя демонструє нам Юрко Поза-
як, мабуть, усе ж перша скрипка у цьому 
тріо. Ентузіаст вина і жарту, прекрасний 
жонглер словами і смислами, знавець 
усіх мов на світі, Юрій Лисенко чимало 
зробив і поза групою — перекладав гар-
ну прозу та поезію, редагував, консуль-
тував. Але як поет, як автор Юрко Поза-
як набагато глибше сприймається у кон-
тексті всієї «Пропалої грамоти». 
Я зник на Сирці і виник на Подолі... 
...........
Я йшов по Хрещатику, сірий сутулий... 
.......
Вже втретє я Хрещатиком проходжу...
 Хіба ліричні герої цих трьох про-
цитованих першими рядками (різних) 
віршів не могли перетнутися погляда-
ми з тим самим хіпі чи зауважити дів-
чат, «гострих як срібні струни»? Пере-
плетіння віршів через описуваний про-
стір присутнє у всіх трьох поетів з групи. 
«В морозі, мороці Нового Року На кож-
нім спотиці Свойого кроку Зі струмом 
року У потилиці...», — це прозріває Ли-
бонь і матеріалізується на тій самій зи-
мовій вулиці посеред Києва. Ось вони всі 
троє і зійшлися. 
 «Пропала Грамота» цінна також і 
тією троїстістю літературної гри, яку 
пропонували Позаяк, Недоступ і Ли-
бонь. Усі троє були різними, зі спіль-
ним знаменником іронії, та все ж кожен 
зі своїм числівником. Позаяк чарував 
можливостями пластики мови, Недо-
ступ підкорював енергетикою, а Либонь 
являв (і являє) такий рідкісний, курту-
азний стиль самозамилування в мові, 
який мало хто здатен відтворити чи спа-
родіювати. Всі утрьох вони повернули-
ся з напівзабуття, щоб своїм прикладом 
надихати наступні покоління українсь-
ких віршотворців на нові здобутки в ца-
рині Рідного Слова! ■

НОВОДРУК

Пропала грамота — 
доступ через недоступа
Побачила світ збірка легендарного київського 
поетичного угруповання

■

Учасники дискусії (зліва направо): психотерапевтка Марія Фабрічева, 
телеведучий і блогер Олександр Педан, програмна директорка фонду 
Олени Пінчук Ольга Сердюк.
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Крабові палички 
з яблуком — салат 
з «родзинкою»
 «Хочете приготувати свій 
улюблений салат, але не знає-
те чи сподобається він гостям? 
Додайте невеличку «родзин-
ку» — і вашу страву неодмін-
но оцінять», — переконує Катя 
Скрябіна. 
 Інгредієнти:
 200 г крабових паличок,
 250 г консервованої куку-
рудзи,
 3 варенi яйця,
 2 середніх яблука,
 2-3 ст.л. майонезу або смета-
ни,
 сіль за смаком.
 Крабові палички та яйця 
порізати невеликими кубика-
ми. Для салату краще обира-
ти кисло-солодкі яблука. Очис-
тити їх, видалити серцевину та 
порізати кубиками. У ємкості 
з’єднати інгредієнти, додати 
кукурудзу. Посолити та запра-
вити майонезом або сметаною. І 
смачний салат готовий!

Салат «Морський»
 Вирішили приготувати нез-
вичайний салат? Тоді спробуй-
те салат iз морською капустою 
за рецептом полтавки. Смак 
обов’язково вас здивує.
 Інгредієнти:
 200 г морської капусти,
 200 г крабових паличок,
 3 яйця,
 150 г консервованої куку-
рудзи,
 2-3 ст. л. сметани або майо-
незу,
 сіль за смаком.
 Крабові палички та ва-
рені яйця порізати кубиками. 
Морську капусту порізати при-
близно довжиною 2-3 см. Дода-
ти кукурудзу. Посолити за сма-
ком. Заправити сметаною або 
майонезом. Вживати через 15-
20 хвилин. Так салат смакує 
краще, — уточнює господиня і 
бажає смачного!

Апетитні «Грибочки»
 «Просто та оригінально. Та-
кож можна зробити будь-яку 
начинку», — каже Катерина 
Скрябіна і диктує рецепт.
 Інгредієнти:
 5 варених яєць,
 70 г м’яса криля,
 1 ст. л. тертого твердого 
сиру,
 1 ст. л. жирної сметани,
 1 ст. л. чорного чаю,
 зелень, 
 сіль, чорний перець за сма-
ком.
 Очищені яйця розрізати на 
дві частини: 2/3 — майбутня 
ніжка (вужча частина яйця), 
1/3 — «шляпка» (ширша час-
тина). Вийняти жовток в окре-
му ємнiсть.
 У 200 мл води заварити 
чай. Процідити. В чай поклас-
ти «шляпки» та поставити на 
середній вогонь. Варити 10-15 
хвилин. Далі вийняти та зали-
шити охолонути.
 Жовтки змішати з м’ясом 
криля та твердим сиром, дода-
ти подрібнений кріп та сметану. 
Посолити та поперчити за сма-
ком. Отриманою масою нафар-
ширувати «ніжки». На таріль 
викласти зелень. Поставити 
«ніжки» гриба та зверху вста-
новити «шляпку».

Смачна і барвиста ялинка
 «Новорічна ялинка з листко-
вого тіста — оригінальна випіч-
ка з новорічним настроєм», — 
налаштовує Катя на натхнення 
випікати цю святкову красу. 
 На одну ялинку потрібно 2 
листи листкового бездріжджо-
вого тіста.
Начинка може бути двох варіан-
тів — несолодка і солодка. 
 Варіант 1:
 100 г бринзи,
 50 г шпинату,
 сіль, чорний перець за сма-
ком.
 Варіант 2:
 3-4 ст. л. нутелли. 

 Для змащування:
 1 жовток,
 1 ст. л. молока.
 Листкове тісто розморозити. 
Розкатати не дуже тонко. Із кож-
ного листа вирізати дві однакові 
ялинки зі стовбуром. Бринзу на-
терти на тертці. Шпинат поми-
ти та подрібнити. В ємності змі-
шати сир та зелень. Посолити та 
поперчити за смаком. Можна до-
дати один білок та перемішати. 
На одну ялинку з тіста виклас-
ти начинку (солону або солод-
ку), накрити другою ялинкою із 
тіста. Умовно відділити стовбур 
і від нього зробити горизонталь-
ні надрізи приблизно через кож-
ні 2 см. Кожну смужку звернути 
спіралькою. Ялинку прикраси-
ти зіркою з тіста. Всі ці маніпу-
ляції краще робити на пергамен-
ті. Жовток з’єднати з молоком. 
Змастити ялинку.
 Випікати при температурі 
180 градусів 20-25 хвилин. Ця 
смачна і гарна кулінарна фанта-
зія має всі шанси бути короле-
вою новорічного столу!

Солодкий будиночок
 Катя каже, що майструє його 
не лише у свята. Але будиночок 
має особливий «новорічний» 
вигляд. То чому б не прикраси-
ти ним святковий стіл? 
 Інгредієнти:
 250 г кисломолочного сиру,
 50 г кураги,
 2 ст. л. сметани,
 4 ст. л. цукру (або за сма-
ком),
 1 ч. л. ванільного цукру,
 12 шт. печива,
 40 мл вершків або молока,
 80-100 г шоколаду,
 кокосова стружка.
 Сир викласти в ємнiсть. До-
дати ванільний та звичайний цу-
кор, сметану. Перемішати ви-
делкою до однорідної маси або 
збити блендером.
 Курагу залити на 20-30 хви-
лин холодною водою. Злити воду 
та викласти сухофрукти на папе-

ровий рушник. Порізати курагу 
невеликими шматочками. Дода-
ти до сирної маси.
 Бамбуковий килимок за-
стелити харчовою плівкою. Пе-
чиво обмокнути з обох сторін у 
вершках або молоці та викласти 
на плівку (4 печива по горизон-
талі та 3 по вертикалі). Печиво 
бажано не сильно розмочувати. 
Сирну масу рівномірно розподі-
лити по печиву. Трошки підня-
ти краї бамбукового килимка та 
сформувати «хатку» з печива та 
сирної маси. Десерт прикрасити 
розтопленим шоколадом та ко-
косовою стружкою. Поставити в 
холодильник на декілька годин. 
Перед подачею розрізати на пор-
ційні шматочки.

Тарталетки з сиром та 
ананасом
 Мої племінниці називають їх 
сирними квітами. Дітям видні-
ше. Головне, що уплітають вони 
їх так, що аж за вухами лящить. 
Рецепт також Катеринин, тар-
талетки готуються просто і вда-
ються з першого разу. 
 Інгредієнти:
 упаковка листкового тіста,
 200 г кисломолочного сиру,
 3 ст. л. цукру,
 5 г ванільного цукру,
 1 яйце,
 консервовані ананаси,
 цукор для посипки.
 Тісто попередньо розморози-
ти. Робочу поверхню притруси-
ти борошном. Розстелити тісто, 
трохи розкачати. Вирізати заго-
товки тарталеток.
На деко, застелене пергамен-
том, викласти заготовки на від-
стані 2 см одна від одної. Сир пе-
ремішати з цукром та ванільним 
цукром.
 На заготовках зробити пог-
либлення меншого діаметру 
(легко, щоб лише бачити від-
биток). Викласти сир та анана-
си, не виходячи за межі мен-
шого кола. Яйце збити, додав-
ши  столову ложку води або мо-

лока. Змастити краї тарталеток 
та притрусити цукром. Випіка-
ти при температурі 180°С 15 хви-
лин до зарум’янювання.

Різдвяний мармелад
 «Домашній смаколик зі 
святковим настроєм. За бажан-
ням можна приготувати марме-
лад з іншого соку або компоту 
із заморожених ягід», — додає 
кулінарна майстриня з Полта-
ви. І я можу додати від себе: го-
тувала за Катиним рецептом iз 
різними соками: чудово з кож-
ним! 
Інгредієнти:
 600 мл гранатового соку,
 3 ч. л. агар-агару,
 80-100 г цукру,
 паличка кориці,
 4 шт. перцю духмяного го-
рошком,
 2 шт. гвоздики.
 Гранат помити, почистити, 
вийняти зернятка та вичавити 
сік. Для даної кількості соку не-
обхідно приблизно 4 граната. 
Можливо, знадобиться й біль-
ше. Половину соку вилити в єм-
нiсть i додати агар-агар. Добре 
розмішати. Сік, що лишився, 
вилити в сотейник. Поставити 
на середній вогонь, додати цу-
кор та спеції. Довести до кипін-
ня, постійно помішуючи.
 Влити в сотейник сік з агар-
агаром i варити 3-5 хвилин, 
помішуючи. На цьому етапі 
скуштувати на смак. Додати ще 
цукру за бажанням, якщо сік 
здається кислим. Готову масу 
процідити через сито в зруч-
ну ємнiсть. Розлити в невисо-
кі силіконові форми. Постави-
ти в холодильник приблизно на 
одну годину. Готовий мармелад 
можна обваляти в цукрі або ко-
косовій стружці.
 А ще Катерина Скрябіна 
радить до свят створити влас-
ний рецепт — з улюблених ін-
гредієнтів, для рідних людей. 
Додайте різних спецій і трош-
ки любові. Все буде смачно! ■

Салат iз крабових паличок по-новому. ❙

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Випечена ялинка і солодкий будиночок: 
святкові рецепти полтавки Катерини Скрябіної

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У грудні свята — мало не щодня, навіть така приказка є: «У 
грудні що не день — свято!». Тому й готувати хочеться більше, 
і робиться це натхненніше, бо свята різдвяного циклу сповнені 
див і приємних сюрпризів. Багато що в цьому залежить і від тих, 
хто готує, бо смачна і ошатна, з любов’ю приготовлена страва 
— запорука гарного свята. 
У знайомої нам господині з Полтави Катерини Скрябіної нині 
часу на приготування менше: маленький Ваня вимагає матуси-
ної уваги. Але мама Катя, за фахом лікар-стоматолог, все одно 
знаходить час для улюбленого заняття — кулінарії. Каже, що 
цим створюється родинний затишок і навіть власний настрій: 
пригощати улюбленими стравами рідних та друзів — це просто 
приємно. 
А на свята — й поготів. Запишемо деякі поради талановитої 
полтавки, бо гарних рецептів багато не буває. Катерина Скрябіна з чоловіком Олександром.❙ Який новорічний стіл без ялинки? ❙

Тарталетки.❙ Будиночок iз сиром.❙
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«Основна ідея роботи системи ВАР — це допомога арбітру, 
але не заміна його».

Лучано Лучі
голова комітету арбітрів Української асоціації футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Отримана Росією чотириріч-
на дискваліфікація від міжна-
родних змагань через фальси-
фікації даних московської ан-
тидопінгової лабораторії в най-
ближчі місяці, а можливо й 
роки, залишатиметься топ-те-
мою у світовому спорті.
 Бодай доки не мине термін 
судового оскарження росіяна-
ми вердикту Всесвітньої анти-
допінгової агенції, це питання 
точно матиме надзвичайно ак-
туальний статус, оскільки рі-
шення Спортивного арбітраж-
ного суду Лозанни чекатимуть 
не тільки в Росії.
 У Російській Федерації, зро-
зуміло, готуються до оскаржен-
ня вердикту ВАДА у суді. Пре-
зидент РФ Володимир Путін 
уже заявив, що рішення викон-
кому ВАДА виглядає заполіти-
зованим, оскільки, на його дум-
ку, за махінації з базою даних 
московської лабораторії пови-
нен відповідати персонально 
той, хто «обнулював» результа-
ти допінг-тестів, а не весь росій-
ський спорт загалом.
 Натомість iз протилежно-
го боку вважають, що винесене 
покарання росіянам виглядає 
дуже м’яким, відтак подальше 
послаблення санкцій вважати-
меться ще більшим знущанням 
над «чистими» спортсменами.
 «Дозволити Росії уникнути 

повного відсторонення від між-
народних змагань — це ще один 
нищівний удар по «чистих» ат-
летах, цілісності спорту та вер-
ховенствi закону. Тому реакцією 
всіх, хто цінує спорт, повинні 
стати заклики до форсованих ре-
форм цієї зламаної системи», — 
каже керівник Антидопінгової 
агенції США Тревіс Тайгарт.
 При цьому колишній 

міністр молоді та спорту Украї-
ни Ігор Жданов, який нещодав-
но став членом Ради засновників 
ВАДА, так пояснює прийняте 
рішення: «Не можна змушува-
ти спортсменів вживати допінг. 
Не можна перетворювати зма-
гання на заходи із наперед відо-
мим результатом. Не можна ду-
рити спортивну спільноту. Од-
нак також важливо, аби зали-

шилися захищеними права тих 
російських спортсменів, які до-
ведуть, що вони не застосовува-
ли допінг. Їм дозволять виступа-
ти під нейтральним прапором».
 Водночас Жданов сумні-
вається, що існуюча в Росії сис-
тема зможе оновитися, адже, 
за його словами, історія вчить, 
що вона нічому не може навчи-
ти диктаторські режими.

 Схожу думку має й заступ-
ник голови комітету Держдуми 
РФ з фізичної культури та спор-
ту Валерій Газзаєв, котрий із су-
мом наголошує на тому, що пре-
цедент із виступом російських 
спортсменів на Олімпіаді-2018 
у Пхенчхані під нейтральним 
прапором не став уроком для 
спортивних чиновників Росій-
ської Федерації.
 Водночас генеральний ди-
ректор Російської антидопінго-
вої агенції Юрій Ганус обіцяє, що 
його організація робитиме все, 
аби якнайшвидше повернути 
довіру та акредитацію від ВАДА.
 «Будемо займатися від-
новленням нашого спорту, ос-
кільки ми зберегли свою фун-
кціональність і сприймаємося 
як міст для відновлення дові-
ри до нашого спорту. Нам пот-
рібні нові лідери, яким будуть 
довіряти спортсмени. Вочевидь 
ті, хто приймав рішення щодо 
виводу країни з допінгової кри-
зи, були неефективні», — наго-
лосив Ганус.
 Додамо, що ВАДА пообіця-
ла повернути РУСАДА через чо-
тири роки свою акредитацію, 
якщо та продемонструє неза-
лежність своєї роботи і відповід-
ність світовим стандартам. Про-
те, не виключається, що тер-
мін дискваліфікації скоротять, 
коли побачать оперативність у 
реформуванні Росією своєї не-
чесної спортивної системи. ■

У Всесвітній антидопінговій агенції сподіваються, що через чотири роки російський спорт відповідатиме 
світовим стандартам.
Фото з сайта ccdiscovery.com.

❙
❙
❙

ОРГПИТАННЯ

Реформаторський форсаж
У ВАДА назвали причини накладення на Росію відносно м’яких санкцій у спортивному секторі

■

Григорій ХАТА

 Із наступного року в українсько-
му футболі офіційно запрацює система 
ВАР, яка покликана мінімізувати кіль-
кість суддівських помилок. Про це на 
великій пресконференції заявив голова 
комітету арбітрів Української асоціації 
футболу Лучано Лучі.
 Після того як інспектори ФІФА по-
зитивно оцінили всі тестові намагання 
УАФ впровадити «відеоасистента» ре-
фері у свою повсякденну практику, віт-
чизняні судді поділилися здобутими 
знаннями iз футбольною громадськістю 
України.
 Однак представники футбольного 
суддівського корпусу попереджають, що 
система ВАР не гарантує абсолютно без-
помилкової роботи бригади арбітрів під 
час матчу, оскільки трапляються епізо-
ди, коли й десяток камер не допомагає 
зняти сумніви у спірному епізоді.
 Водночас поява ВАР допоможе суттє-
во зменшити кількість скандальних ін-
цидентів.
 Щоправда, Лучано Лучі відзначив, 
що з лютого 2020 року (починаючи з 19-
го туру) в прем’єр-лізі під патронат ВАР 
буде потрапляти лише два поєдинки в 

кожному з ігрових турів, оскільки УАФ 
має лише одну пересувну ВАР-станцію. 
Відтак використовувати її можна буде 
лише в різні дні й у містах, які розділя-
ють між собою не більше 500 км. Такі от 
УАФ має логістичні обмеження на ек-
сплуатацію фургона з системою відео-
асистента рефері.
 На зустрічі з представниками ЗМІ 
вітчизняні рефері наголосили, що запо-
рукою успішного використання ВАР є 
злагоджена робота головного судді мат-
чу та його колег, які перебувають у відео-
центрі.
 Євген Арановський пояснює, що все-
редині пересувної ВАР-станції перебу-
ває двоє суддів, двоє операторів повторів 
та інспектор-«відеоасистент». При цьо-
му підказувати арбітру в полі може лише 
одна людина — арбітр ВАР. Однак остан-
нє слово в трактуванні сумнівного епізо-
ду все ж залишається за головним суд-
дею матчу.
 Наразі сертифікати для роботи з ВАР 
в Україні отримали 11 суддів, троє з них 
— жінки. Тож саме вони працювати-
муть на поєдинках, де застосовувати-
муть новітню технологію.
 При цьому звертатися до відеопов-
торів судді можуть лише в чотирьох 

випадках: коли спір стосується взят-
тя воріт; призначення пенальті; прямої 
червоної картки, а також помилкової 
ідентифікації гравця в момент винесен-
ня попередження.
 Зрозуміло, що за таких умов гра 
дещо втрачає свою динамічну приваб-
ливість. Проте в суддівському цеху пе-
реконані, що точність рішення важливі-
ша за швидкість його прийняття. «Зараз 

ми вже розуміємо, як працює система, і 
навчилися її використовувати, щоб пра-
вильно вирішувати епізоди. Тепер голо-
вне завдання — підвищити швидкість 
взаємодії. За шість місяців підготовки 
ми зробили величезний крок уперед. 
Я вважаю, що робота із системою VAR 
підвищить авторитет наших арбітрів у 
Європі», — наголосив вітчизняний ре-
фері Микола Балакін. ■

ФУТБОЛ

Під патронатом повторів
В Українській асоціації футболу окреслили точний час 
офіційного запуску системи відеопомічника рефері 
у вітчизняній прем’єр-лізі

■

Із початком нового футбольного року в Україні запрацює система ВАР.
Фото з сайта football.ua.

❙
❙
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 — Скажіть, а навіщо хіpуpг ро-
бить хворому наpкоз перед почат-
ком опеpацiї?
 — Щоб той не заважав хіpуpгу 
своїми дурними порадами пiд час 
операцiї.

* * *
 Лейтенант-випускник прибув 
за розподілом у частину i пред-
ставляється командиру:
 — Товаришу полковник! Лей-
тенант Курочкін прибув для про-

ходження подальшої служби.
 — Будемо знайомі, лейтенан-
те Курочкін, — добродушно про-
стягає той руку. — Полковник Ку-
роїдов.

* * *
 Приходить жінка в аптеку і 
запитує найдешевший засіб для 
схуднення. Їй дають пластир.
 — Куди ж його клеїти? — за-
питує вона.
 — На рот.

У задушливих «обiймах» Сталiна
Цьогорiч виповнилося 125 рокiв iз дня народження Олександра Довженка, кiномитця, визнаного свiтом

По горизонталі:
 1. Система кодування для пе-
редачі таємних даних. 3. Популяр-
на у 1980-х гімнастика, яка включа-
ла танцювальні елементи. 9. Госпо-
дарське приміщення для утриман-
ня домашніх тварин або зберігання 
сільськогосподарського реманен-
ту. 10. Кращі представники сус-
пільства. 11. Урочистий супровід 
офіційної особи чи наречених. 13. 
Глава Колегії кардиналів у католи-
цькій церкві. 14. Річка на Тернопіл-
лі. 16. Місто в Криму, де в 1945 
році відбулася знаменита конфе-
ренція з повоєнного облаштуван-
ня світу. 17. Засік у хліву, куди за-
кладається трава чи сіно для ху-
доби. 19. «Ой ти, дівчино, з горіха 
зерня. Чом твої очі — колюче ...» 
(Іван Франко). 21. Наглядач у га-
ремі. 23. Річка, що витікає з озера 
Байкал. 26. Туберкулінова проба. 
27. Футбольний клуб із Кривого 
Рогу. 28. Образ жінки, національ-
ний символ Франції, чиє зобра-
ження має бути в усіх адміністра-
тивних будівлях. 29. Християнсь-
кий святий, якого асоціюють з Пе-
руном.
По вертикалі:
 1. Хуліганиста старенька із 
мультика про Чебурашку. 2. Улюб-
ленець, претендент на перемогу. 4. 
Безбарвний газ, який виділяють із 
природного газу. 5. Рослина, стеб-
лами якої заповнювали внутріш-
ні перегородки в будинку, де був 
Одеський коледж економіки, пра-

ва та готельно-ресторанного бізне-
су, який постраждав від пожежі. 6. 
Іспанський острів, що входить до 
десятки найкращих пляжних ку-
рортів Іспанії. 7. Російська назва 
чорношкірої людини, характерна 
для XVIII століття. 8. Напруження 
організму як реакція на незвичні 
обставини. 12. Хижа прісноводна 
промислова риба. 13. 169-й нав-
чальний центр Сухопутних військ 
ЗСУ. 15. Робоче місце, на яке від-
крито конкурс. 18. Найбільше пор-
тове місто Туреччини. 19. Фран-
цузьке місто, побратим Києва. 20. 
Кримськотатарська національна 
страва. 22. Пластмасові пластини, 
які накладаються на зуби з косме-
тичною метою. 24. Духовний лідер 
мусульманської громади, священ-
ник. 25. Найменша з трьох тери-
торій і однойменне озеро на край-
ньому північному заході Канади.

Кросворд №138 
від 10 грудня

12 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-
схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +3...+5.

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

10 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 1 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — 1 см, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 6 см.

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, що котики — ще 
ті хитруни, знають усі, 
хто мав із ними справу. 
Як тільки їм чогось зама-
неться — для них немає 
перепон. Проте змусити 
їх щось робити — ну дуже 
складно. Яскравим при-
кладом цьому може слу-
гувати історія, яка трапи-
лася з однією мешканкою 
Мексики. Мері Барра дуже 
любить тварин, тож доля 
покинутого, як їй здало-
ся, напризволяще котика 
дуже стурбувала її, вона 
забрала чотирилапого до 
себе додому та так прики-
піла до нього душею, що 
він не знав відмови у своєї 
господарки ні в чому. Мері 
назвала домашнього пес-

тунчика Піксі, догоджа-
ла його кулінарним прим-
хам, не обмежувала в сво-
боді, тож котик гуляв, де 
заманеться і скільки за-
манеться. Та раптом дів-
чина почала помічати, що 
після довгих прогулянок 
Піксі не поспішає до своєї 
тарілки попоїсти і взагалі 
поводиться так, ніби йому 
не потрібна любов і ласка 
хазяйки. Тож панна Бар-
ра вирішила провести ек-
сперимент: під ошийник 

гуляки вона поклала ци-
дулку, в якій написала: 
«Цього кота звати Піксі і, 
здається, він живе на два 
доми. Ха-ха!».
 Як же вона здивува-
лася, коли її здогадка під-
твердилася — кіт приніс 
відповідь на її послання, в 
якому йшлося: «Тут його 
звуть Хуараче. І він, ма-
буть, дійсно живе на дві 
сім’ї, ха-ха! Привіт!». І ось 
уже кілька місяців цей гу-
ляка живе на дві господи, 

його хазяї переписуються 
між собою завдяки оший-
нику і навіть діляться по-
радами на зразок: ми вже 
водили Піксі до ветерина-
ра, тож не витрачайтеся на 
візит.
 Мері з гумором ста-
виться до ситуації зі своїм 
винахідливим котом-прой-
дисвітом, адже на світі чи-
мало покинутих тварин, а 
її улюбленцю повезло мати 
аж двох господарів і купа-
тися в їхній любові. ■

Дара ГАВАРРА

 Кого тепер здивуєш 
чізкейками чи брауні в Ка-
наді, а от наш тортик «Ме-
довий» iз медово-бісквіт-
ними коржами та сметан-
ним кремом для жителів 
Країни Кленового Листя 
— це дивовижа. Скушту-
вати цього смаколика не-
щодавно мали можливість 
судді кулінарного телешоу 
The Great Canadian Baking 
Show, і не просто скушту-
вати, а й отримати неабия-
ку насолоду, що й підтвер-
дили високі бали від «кон-
дитерського трибуналу», 
який одностайно вирішив 
присудити перемогу в кон-
курсі пекарів-аматорів ук-
раїнці Наталії Шевченко.

 Наталя народила-
ся у селі з дивною назвою 
Саша, що в Теплицькому 
районі Вінниччини. Лю-
бов до випікання прищепи-
ли їй мама з бабусею, тож 
до конкурсу пекарів її вела 
дорога через усе її 33-річ-
не життя. Вийшовши за-
між, пані Шевченко пере-
їхала до Канади. Її чоловік 
Майкл настільки вподобав 
кулінарні, а особливо кон-
дитерські таланти дружи-
ни, що запропонував узяти 
участь у телешоу, і, як ви-
явилося, недарма. Тож те-
пер Наталя небезпідставно 
ділиться своєю радістю від 
перемоги з друзями у соц-
мережі, а Канада має всі 
шанси поповнити список 
улюблених смаколиків на-

шим медовим тортиком.
 Конкурс мав три етапи, 
під час яких потрібно було 
спекти тортик у вигляді 
улюбленої цифри. Наталя 
спекла «вісімку» з медових 
коржів із сирним кремом, 
прикрасивши її червоними 
маками, які символізують 
Україну. Наступне завдан-
ня: кондитерський витвір 
оформити у вигляді пра-
пора однієї з провінцій 
Канади. Пані Шев-
ченко обрала штат 
Альберта, де вони 
проживають із чо-
ловіком і який дуже 

нагадує їй рідну Україну. 
Свій торт жінка прикраси-
ла колосками пшениці, зоб-
разила небо і квітучу зем-
лю — судді були у захваті. 
Найскладнішим був третій 
етап, адже треба було спек-
ти кондитерський витвір 
у вигляді відомої скуль-
птури. Наталя обрала ста-
тую Батьківщини-матері, 
яка стоїть у Києві. Журі 

було вражене схожіс-
тю цього конди-

терського витво-
ру зі справж   -
ньою скульпту-
рою. ■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Любові забагато не буває
Кіт-ловелас жив на два доми

■

ЗНАЙ НАШИХ!

Наталія Шевченко 
підкорила Канаду
Українка здобула перемогу на 
конкурсі кондитерів-аматорів

■

Наталія Шевченко.❙
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