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Для підвищення «мінімалки» 

влада спробує витиснути з 

українського бізнесу 1,5 млрд 

гривень. Ще понад 2 млрд 

позичать на згубних умовах 

Кремлівські 
смертники

стор. 6—7»стор. 8»

Важка праця на економіку сусідньої країни.
Фото з сайта ua.news.
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Ніхто, крім вас, вам волі не 
здобуде!

стор. 3»

Бізнес кричить: «Рятуйте!»

У німецькій клініці 

«Шаріте» підтвердили, 

що Олексія Навального 

отруїли

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,394 грн 

1 € = 32,462 грн

1 рос. руб. = 0,367 грн

Попит на вакансії 
для сімейних пар
Українські трудові мігранти все більше асимілюються у Польщі
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«Згідно з висновками експертів та комплексом інших здобутих доказів, єдиним 
фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС 
РФ».

Із повідомлення офiсу генпрокурора України

УКРАЇНА МОЛОДА

РОКОВИНИ

Підлий розстріл 
на марші
Причиною Іловайської трагедії 
в офiсі генпрокурора назвали 
пряме вторгнення ЗС РФ 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У російсько-українській війні, яка три-
ває й донині на сході нашої держави, чима-
ло трагічних сторінок, але Іловайська тра-
гедія — одна з найболючіших. Напередодні 
шостої річниці тих героїчно-трагічних подій 
в офiсі генерального прокурора України зро-
били гучну заяву, в якій стверджують, що 
єдиним фактором, який став причиною за-
гибелі українських військових під Іловайсь-
ком, є пряме вторгнення збройних сил Росії. 
Наразі зібрані докази вчинення воєнних зло-
чинів Росією передали до офiсу прокурора 
Міжнародного кримінального суду для вирі-
шення питання про відкриття кримінального 
провадження.
 У повідомлені ОГПУ, зокрема, сказано: 
«Згідно з висновками експертів i комплек-
сом інших здобутих доказів, єдиним факто-
ром, що призвів до трагічних подій під Іло-
вайськом, є військова агресія ЗС РФ. У ніч iз 
23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасш-
табніше пряме вторгнення збройних сил краї-
ни-агресора на територію України та подаль-
ше вчинення ними воєнних злочинів».  
 Встановлено, що на час Іловайської трагедії 
російські сили налічували дев’ять батальйонно-
тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 
60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 
мінометів i 5 протитанкових ракетних комплек-
сів. Ця армада ворожих військ та техніки у рази 
перевищувала чисельність українських сил.
 Найпідлішими діями «північного брата» 
стали злочинні дії його збройних військ, які — 
всупереч домовленості про надання українській 
стороні гуманітарного коридору — впритул роз-
стріляли наших військових. А найогиднішими і 
злочинними діями всупереч усім міжнародним 
нормам було добивання росіянами українських 
поранених, які не могли чинити опір.  
 «Таким чином, було вчинено віроломне 
вбивство 366 українських воїнів, 429 — отри-
мали поранення різного ступеня тяжкості, 300 
— потрапили у полон, а 84 — зникли безвісти», 
— констатували жахливу статистику в ОГПУ. 
Внаслідок Іловайської трагедії українські вій-
ськові зазнали найбільших втрат iз часу вторг-
нення Росії на Донбас. І це офіційна статистика, 
але насправді ці цифри, як переконують учасни-
ки тих подій, значно більші.
 Процесуальне керівництво у досудовому роз-
слідуванні воєнних безчинств РФ наразі здійс-
нює в офiсі генпрокурора Департамент нагляду 
у кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
вчинених в умовах збройного конфлікту.
 Нагадаємо, що 18 серпня 2014 року в ході 
запеклих боїв українські сили, що знач-
ною мірою складалися з добровольчих ба-
тальйонів, увійшли в Іловайськ і змогли взя-
ти під свій контроль частину міста, однак піс-
ля заходу значних сил регулярних російських 
військ 23-24 серпня у тил українського угру-
повання з території РФ, а також через дезер-
тирство окремих українських підрозділів іло-
вайське угруповання опинилося в оточенні. 
 У ніч iз 28 на 29 серпня Путін звернувся 
до «сил ополчення» із закликом відкрити гу-
манітарний коридор для українських війсь-
кових, що опинилися в оточенні. Вранці 29 
серпня українські військові організованими 
колонами почали рух із міста за попередньо 
домовленими з російською стороною марш-
рутами: спершу українські колони безпере-
шкодно рухалися повз російські укріплені по-
зиції, проте через деякий час російські війсь-
ка відкрили вогонь, розстрілявши колони на 
марші.
 Бої під Іловайськом стали одним із пере-
ломних моментів війни на сході України: ЗСУ 
втратили ініціативу на Донбасі та перейшли 
від атаки до оборони. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 У промові до Дня Незалежності пре-
зидент провів паралель між 29-ю річни-
цею та 29-м днем дотримання режиму 
тиші, наголосивши, що на фронті не-
має бойових втрат. Ну, чесно кажучи, 
така собі паралель. Бойові втрати — 
це безповоротні та санітарні втрати під 
час безпосередніх боєзіткнень із фікса-
цією збройної або іншої агресії против-
ника. Проте підступність війни в тому, 
що вона і без «офіційної складової» 
продовжує збирати свій кривавий уро-
жай. Зокрема, за цей період були втра-
ти — понад десять військовослужбов-
ців померли внаслідок хвороб, був ви-
падок підриву на міні. І це також ціна, 
яку ми платимо за незалежність нашої 
країни. 
 Армійські психологи у себе на 
сторінці у «Фейсбуці» звертають увагу 
військовослужбовців та командирів, 
які несуть службу в районі проведення 
Операції Об’єднаних сил, на необхід-
ність уважніше ставитися до власно-
го здоров’я та здоров’я особового скла-
ду. Фахівці наголошують, що зміна ре-
жиму служби може активувати про-
яви хронічних хвороб, і закликають 
звертати увагу на своє самопочуття. У 
разі потреби або виникнення питань — 
звертатися до медиків вчасно.

 А за статистикою штабу ООС, си-
туація в районі проведення операції 
залишається контрольованою. Ук-
раїнські захисники продовжують не-
ухильно дотримуватися умов повно-
го та всеосяжного режиму припинен-
ня вогню та сумлінно виконувати свої 
завдання за призначенням.
 За минулі чотири доби українські  
військовослужбовці задокументова-
ли 5 фактів порушення режиму при-
пинення вогню з боку збройних фор-
мувань Російської Федерації, їхніх 
найманців та посіпак. Зокрема, побли-
зу Майорська ворог застосував БПЛА 
для скидання пострілу ВОГ-17. Поб-
лизу Авдіївки зафіксовано вогневу ак-
тивність противника із застосуванням 
стрілецької зброї та підствольного гра-
натомета, а біля Зайцевого — відзна-
чено декілька пострілів зі стрілецької 
зброї. Також виявлено факт інженер-
ного обладнання позицій у бік наших 
підрозділів неподалік Мар’їнки з на-
прямку тимчасово окупованого насе-
леного пункту Олександрівка. Один 
постріл із ручного протитанкового гра-
натомета зафіксовано біля Мар’їнки. 
Наші військовослужбовці вогонь у від-
повідь на провокацію не відкривали.
 Бойових втрат та поранень се-
ред особового складу Об’єднаних сил 
нема.

 За даними розвідки, втрати 
російсько-окупаційних військ за 
23 та 24 серпня склали 4 особи: без-
поворотні — 2, санітарні — 2. За 
попередньою інформацією, причи-
ною смертей стали бійки внаслідок 
нестатутних відносин.
 Тим часом противник продов-
жує нагнітати обстановку. Росія-
нин Стрєлков-Гіркін, колишній 
очільник сепаратистського руху на 
Донбасі, у себе на сторінці в соцме-
режі написав про незвичну поведін-
ку українських військових на лінії 
зіткнення. Посилаючись на свої 
джерела серед бойовиків, він повідо-
мив, що на півдні фронту спостері-
гається «дивне радіомовчання» з 
боку Збройних сил України. «Служ-
ба РЕБ... вже кілька дній не фіксує 
жодного відкритого телефонного чи 
радіообману», — написав Стрєлков-
Гіркін. Він уточнив: бойовики чують 
лише «нерозбірливі звуки в ефірі», 
які свідчать, що йде активний об-
мін інформацією закритими кана-
лами зв’язку. Росіяни не можуть її 
розшифрувати. «Такого мовчання 
навіть на рівні рядових не було ні-
коли. Тиша вкрай зловісна», — від-
коментував Гіркін. 
 Ну а нам своє робити. Слава Ук-
раїні! ■

Валентина САМЧЕНКО

 Вдруге Україна відзначала День 
Незалежності з президентом Володи-
миром Зеленським. І віншування 29-ї 
дати відновлення самостійності країни 
знову показало, що для команди очіль-
ника держави, який, за збігом обста-
вин і через наївну довірливість людей, 
із гумористичних телешоу потрапив 
у президентське крісло, найголовні-
шим є бажання заробити дивіденди, 
заграючи з масами на тлі святині Со-
фії Київської піснею «Всьо будєт ха-
рашо» й образом-пародією Вєрки Сер-
дючки.
 Свою офіційну промову глава де-
ржави розпочав із ситуації на Дон-
басі й часто повторював цифру «29». 
Похвалився, що на сході вже 29-й день 
не гине жоден український воїн. Утім 
важливість держави Україна та її за-
хисту через якихось півгодини роз-
чинилася у вихилясах напівоголених 
попспівачок i танцівників, яким під-
співував президент країни. Він почу-
вався серед своїх: Монатік, «Врємя і 
стєкло», Потап, Полякова... Для ба-
лансу Тарас Тополя, Руслана Лижич-
ко, Джамала, Ніна Матвієнко. Зага-
лом представили попурі з 42 відомих 
пісень. Але «Червона рута» загубила-
ся у несмаку в офіційному святі «Києв-
ляночки».
 А вже після обіду розгорівся скан-
дал, позаяк «Бумбокс» та «Океан Ель-
зи» не давали дозвіл на виконання 
своїх пісень під час урочистостей у 
День Незалежності. І це великий ляп, 
оскільки до України багато претен-
зій стосовно захисту авторського пра-
ва і піратства у сфері інтелектуальної 
власності. А ще організатори, проігно-
рувавши участь в офіційному заході 
кількох знакових проукраїнських ви-

конавців, але використавши їхні пісні, 
— продемонстрували, свідомо чи «так 
вийшло», що немає незамінних. Їм так 
здалося.
 Тим часом, ще півроку тому лі-
дер гурту «Тартак» Олександр Поло-
жинський відмовився від ордена «За 
заслуги» ІІІ ступеня, яким його наго-
родив президент Володимир Зеленсь-
кий, згідно з указом до Дня Незалеж-
ності. У відеозверненні до глави де-
ржави, оскільки той полюбляє спіл-
куватися саме у такий спосіб, співак 
наголосив, що нагороди мають отрима-
ти музикант Андрій Антоненко «Ріф-
фмастер», лікарка Юлія Кузьменко та 
медсестра Яна Дугарь, які наразі є фі-
гурантами справи про вбивство жур-
наліста Павла Шеремета.
 Олександр Положинський, учас-
ник альтернативної велелюдної ходи 
у Києві у День Незалежності — Мар-
ші захисників, — сказав: «Сьогод-
ні, коли ми йшли в колоні, ми також 
згадували про людей, яких безпід-

ставно, принаймні жодного разу ще 
не було наведено дійсно вагомого до-
казу якоїсь їх провини, звинувачу-
ють у вбивстві — у тяжкому злочині. 
Це мій друг і колега — музикант Анд-
рій «Ріффмастер» Антоненко, це док-
тор Юлія Кузьменко, це військовий 
медик Яна Дугарь. Ось ці люди дійс-
но заслуговують на нагороди, хоча б 
тому, що вже понад півроку вони по-
терпають від беззаконня». Співак на-
голосив: «І, в тому числі, ваше ім’я за-
мішане у цій справі, тому що за вашої 
участі було проведено брифінг, де лю-
дей безпідставно було названо вбив-
цями — без суду, без слідства, без до-
казів».
 У День Незалежності Володимир 
Зеленський згадав, що у 2020-му краї-
на втратила двох геніїв — композитора 
Мирослава Скорика та науковця Бори-
са Патона. Під час урочистостей пре-
зидент ініціював заснування Держав-
них премій — імені Патона в галузі 
науки та імені Скорика в музиці. ■

НА ФРОНТІ

Війна продовжує збирати кривавий урожай
Противник не гребує нагнітати обстановку

■

ПІСЛЯСМАК

Фальшиві ноти офіційного концерту
Чому святкування Дня Незалежності перетворили на шоубіз

■

І це офіційний концерт до Дня Незалежності України.
Фото з сайта unian.net. 
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COVID-19

Друга хвиля 
не за горами?
В Івано-Франківській області 
додатково розгортають близько 
півтисячі лікарняних ліжок
Катерина БАЧИНСЬКА

 За офіційною статистикою, 24 серпня було за-
фіксовано 1 658 випадків коронавірусу, 25 хво-
рих померли. Це майже на 800 осіб менше, аніж 
попереднього тижня, коли був зафіксований аб-
солютний антирекорд хворих на коронавірус. 
Найбільше інфікувань діагностували у Києві, та-
кож серед лідерів Чернівецька, Івано-Франківсь-
ка, Харківська, Львівська та Одеська області. За 
словами міністра охорони здоров’я Максима Сте-
панова, хворіють на ковід чимало людей, що по-
вернулися з відпочинку з-за кордону. Тому в МОЗ 
закликали українців після повернення не уника-
ти самоізоляції, щоб не наражати інших на небез-
пеку. 
 Тим часом на Прикарпатті чотири медичні за-
клади другої лінії готуються приймати хворих на 
COVID-19. В Івано-Франківській області додат-
ково розгортають близько півтисячі лікарняних 
ліжок. Там заявили, що звернулись до Максима 
Степанова, щоб п’ять закладів Прикарпаття дру-
гої лінії були додатково включені для лікування 
хворих на коронавірус. «Очікуємо, що вони як-
найшвидше підпишуть контракти з НСЗУ і роз-
почнуть приймати хворих. Це дасть нам змогу роз-
горнути додатково ще 275 ліжок. Тобто пів тисячі 
ліжок ми зможемо додатково розгорнути для хво-
рих на COVID-19», — повідомила заступник го-
лови Івано-Франківської ОДА Марія Савка. За її 
словами, в Івано-Франківській області ситуація 
з захворюванням на коронавірусну інфекцію ли-
шається складною.
 Незважаючи на зменшення кількості хворих, 
цього тижня збільшилася кількість адміністра-
тивно-територіальних одиниць, які зараховані до 
«червоного» рівня епідеміологічної небезпеки. За-
значається, що 14 регіонів перевищили кількість 
випадків захворювання на коронавірус на 100 ти-
сяч населення за останні 2 тижні. Тож на засідан-
ні Кабміну було внесено 14 адміністративно-те-
риторіальних одиниць до «червоного» рівня епі-
деміологічної небезпкеки, 75 — до «помаранчево-
го» рівня і 106 — до «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки. До «червоної» зони зараховано: місто 
Коломию, Городенківський, Косівський та Тисме-
ницький райони Івано-Франківської області, міс-
то Самбір Львівської області, місто Біляївку Одесь-
кої області, міста Дубно та Острог, Костопільський, 
Радивилівський та Рівненський райони Рівненсь-
кої області, місто Чернівці, Заставнівський та Кіц-
манський райони Чернівецької області. 
 На «червоній» території забороняється робота 
громадського транспорту, закриваються заклади 
освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозво-
ляється тільки висадка пасажирів з транспорту, 
який курсує транзитом, і не заборонена висадка з 
міжобласного транспорту. У «помаранчевій» зоні 
забороняється діяльність закладів розміщення — 
це хостели, туристичні бази тощо, окрім готелів, 
діяльність розважальних закладів, ресторанів у 
нічний час, планові госпіталізації в лікарнях, ро-
бота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культу-
ри, прийом нових змін у дитячі табори. 
 У «жовтій» зоні не можна відвідувати устано-
ви соціального захисту, в яких перебувають люди 
похилого віку, крім тих, що надають послуги кри-
зового втручання. У «зеленій» зоні діють такі об-
меження: перебування у громадських будівлях — 
лише в масках або респіраторах; проведення масо-
вих заходів з розрахунку не більше 1 людини на 5 
квадратних метрів; кінотеатри можуть працюва-
ти із заповненістю на 50%, перевезення пасажи-
рів у громадському транспорті здійснюється тіль-
ки на сидячих місцях.
 Загалом, за весь час пандемії в Україні зафік-
совано 108 415 випадків коронавірусу. COVID-19 
забрав життя 2 318 осіб, подолали хворобу 52 870 
українців. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 У деяких країнах Європи вже розпочалася друга хвиля коро-
навірусу. Адже кількість інфікованих у світі зростає. Станом на 
ранок 25 серпня у світі зафіксовано понад 23,8 мільйона випадків 
коронавірусу COVID-19.

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Населення України через різнi 
обставини стрімко зменшується. Із 
кожним роком усе помітнішою є тен-
денція «відпливу» за межі нашої де-
ржави найбільш фізично спромож-
них українців як трудових мігрантів. 
Таких наразі кілька мільйонів. Біль-
ше того, чимало молодих українців 
не хочуть повертатися додому. Зок-
рема, йдеться про відтік до  успішно-
го західного сусіда — Польщі.
 Згідно з заявою Аналітичного 
центру компанії з міжнародного пра-
цевлаштування Gremi Personal iз по-
силанням на свіже дослідження На-
ціонального банку Польщі, настрої 
українських трудових мігрантів у 
Польщі все більше демонструють 
тенденцію до асиміляції і залучення 
до переїзду як мінімум одного члена 
сім’ї. У дослідженні йдеться, що «за 
останні п’ять років відсоток іммігран-
тів з України, які заявили про своє ба-
жання залишитися в Польщі на три-
валий або навіть постійний термін, 

значно збільшився. Більше половини 
іммігрантів у Польщі прагнуть пере-
везти як мінімум одного члена сім’ї». 
 За даними Нацбанку Польщі від  
2015 року, переважна більшість ук-
раїнців, а це близько 80%, планували 
своє перебування в сусідній країні тер-
міном до одного року, однак уже цьо-
горіч більшість iз них (52%) плану-
ють залишитися на термін понад три 
роки.
 Найсумнішим є те, що, згідно з 
соцдослідженням Gremi Personal, 
близько 15% українських респон-
дентів планують переїжджати до 
Польщі з сім’ями, а причиною тому 
є стрімке зростання попиту на ва-
кансії для сімейних пар. 
 Нашому керівництву держави 
є над чим задуматися, адже кожен 
третій (31%), що працює в Польщі, 
українець має плани, які стосують-
ся безпосередньо асиміляції в цій 
країні: отримання дозволу на пос-
тійне проживання/громадянство, 
перевезення сім’ї, придбання неру-
хомості або відкриття бізнесу.

 «Нинішня ситуація нагадує тен-
денцію з польськими мігрантами в 
Західну Європу після вступу Поль-
щі до Європейського Союзу. Поки 
«човникова» міграція все ще була 
активною, але з роками частка поля-
ків, які бажають залишитися за кор-
доном (особливо в Британії) на три-
валий термін, стрімко збільшувала-
ся», — зазначив гендиректор Gremi 
Personal Томаш Богдевич. 
 За його словами, через жорсткіші 
імміграційні правила для україн-
ців, якщо вони зважаться на постій-
ний переїзд iз сім’єю і пройдуть усі 
офіційні процедури, дуже малой-
мовірно, що вони повернуться на 
Батьківщину.
 Додамо, що, за даними представ-
ництва ООН в Україні, кожен п’ятий 
українець є потенційним мігрантом 
і хотів би виїхати з населеного пун-
кту, в якому живе, при цьому з тих, 
хто вирішив їхати, близько 15% зро-
били свій вибір на користь іншої міс-
цевості в Україні, і лише 5% мають 
намір виїхати за межі держави. ■

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Попит на вакансії для сімейних пар
Українські трудові мігранти все більше асимілюються у Польщі

■

Ліна ТЕСЛЕНКО

 У День Незалеж-
ності Об’єднання роди-
чів політв’язнів Кремля 
адресувало міністрові за-
кордонних справ Німеч-
чини Гайку Маасу звер-
нення. Лист через По-
сольство ФРН передав 
Петро Вигівський, бать-
ко політв’язня Валенти-
на Вигівського. Пан Маас 
саме в цей день перебував 
із візитом в Україні, і рідні 
політв’язнів скористалися 
нагодою, аби нагадати сві-
тові про своїх близьких, 
процес звільнення яких 
ніяк не зрушить iз мертвої 
точки. 
 Одинадцять місяців ми-
нуло з моменту останнього 
звільнення українських 
політичних в’язнів у РФ, 
iдеться у зверненні. За цей 
час періодично з’являлася 
інформація про нові пере-
мовини щодо звільнення 
бранців Кремля. Тільки за 
останні два місяці керів-
ник офісу президента Анд-
рій Єрмак двічі заявляв про 
новий обмін, який «може 
відбутися вже незабаром». 
«Родичам політв’язнів 
неможливо звикнути до 
того, що подібні «анонси» 
не справджуються. Кожна 
така заява спочатку запа-
лює в наших серцях надію 
на повернення рідних, од-
нак відсутність результа-
ту щоразу нещадно їх роз-
биває», — пишуть автори 
звернення. Вони наріка-
ють, що «комунікація офі-
су президента з родичами 
політв’язнів має доволі бу-
тафорний характер», а ро-
бочі групи, що мають зай-
матися питанням звільнен-
ня політв’язнів i допомоги 
членам їхніх родин, «фак-
тично не функціонують».
 Рідні бранців стурбо-
вані, що після звільнення 
відомого політв’язня Оле-
га Сенцова та українсь-
ких моряків у вересні ми-
нулого року питання по-
вернення незаконно утри-
муваних у Росії українців 
практично зникло з поряд-
ку денного як української 

влади, так і міжнародної 
спільноти. «Ми двічі — 21 
травня та 11 червня — ви-
ходили на акції протесту 
до офісу президента. І по-
мітили, що інтерес до про-
блеми зник навіть у ЗМІ. 
Але ж наші рідні залиша-
ються в ув’язненні, а де-
ржава має зробити все від 
неї залежне, аби поверну-
ти своїх людей додому, — 
каже Марина Колдіна, под-
руга ув’язненого у Росії Во-
лодимира Дудки. — Влада 
нас тримає у невідомості 
щодо того, які кроки здій-
снюються для звільнен-
ня рідних. На численні за-
пити приходять стандарт-
ні відписки, тому ми дуже 
розраховуємо, що це пи-
тання може актуалізувати 
Німеччина, з боку якої ос-
таннім часом значно зросла 
зацікавленість до українсь-
кого питання. До речі, саме 

ця країна взялася за ліку-
вання Олексія Навального, 
ще одного постраждалого 
від режиму Путіна. Отже, 
права людини для неї — не 
порожній звук». 
 Відтак рідні в’язнів 
Кремля у своєму зверненні 
до пана Мааса просять, зок-
рема, нагадати українсь-
кій владі про необхідність 
роботи над вирішенням 
нагальних проблем уре-
гулювання соціальної та 
правової допомоги неза-
конно засудженим у Росії 
громадянам України, а 
на наступній зустрічі у 
Нормандському форматі, 
що відбудеться 28 серп-
ня 2020 року, актуалізу-
вати питання звільнення 
українських політв’язнів 
у РФ i вимагати від Росії 
виконання досягнутих у 
грудні 2019 року домовле-
ностей (тоді було виріше-

но, що до 31 грудня 2019 
року має відбутися обмін 
у форматі «всіх на всіх», 
але цей пункт так і не був 
виконаний). «Німеччи-
на, як учасник Норманд-
ського формату, має не-
сти певну відповідаль-
ність і здійснювати тиск 
на РФ, щоб досягнуті до-
мовленості виконували-
ся», — вважає журналісті 
й колишній полонений 
Станіслав Асєєв, якого ци-
тує ГО «Об’єднання роди-
чів політв’язнів Кремля». 
 Нагадаємо, що наразі 
в російському ув’язненні 
перебуває 133 особи. Уже 
згаданий Володимир Дуд-
ка, засуджений у справі 
так званих «севастополь-
ських диверсантів» на 14 
років позбавлення волі, 
якщо відбуде повністю свій 
строк, то вийде на волю 
майже у 70 років... ■

НАШІ ЗА ҐРАТАМИ

Коли свої не чують... 
Родичі бранців Кремля просять Німеччину посприяти 
у звільненні рідних

■

Петро Вигівський у момент передачі листа. 
Фото ГО «Об’єднання родичів політв’язнів Кремля». 

❙
❙
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Драматичні перипетії у боротьбі 
за єдиного кандидата від амери-
канських демократів щойно закін-
чилися хепі-ендом з узгодженою 
позицією і узгодженим лідерс-
твом. Республіканці США визна-
чилися з лідером давно і безпово-
ротно, але формальну процедуру 
— передвиборчий з’їзд — лише 
розпочали. За долею американсь-
ких виборів і перебігом супутніх 
скандалів, судів, санкцій і домо-
вленостей слідкує, без перебіль-
шення, увесь світ. Тому, гадаємо, 
читачам «УМ» буде цікавим по-
гляд із середини американського 
науковця українського походжен-
ня Ігоря АЙЗЕНБЕРГА.

Вибір без вибору
 Передвиборчий з’їзд респуб-
ліканської партії США тривати-
ме чотири дні. Проходить він в ос-
новному онлайн, однак більшість 
спікерів зібралися у Вашингтоні 
і виступають з однієї трибуни в 
залі в одній із федеральних буді-
вель. Основною особливістю пе-
редвиборчого з’їзду республікан-
ців у 2020 році є відсутність будь-
якої передвиборчої програми. За-
мість програми Національний 
комітет республіканської партії 
просто запропонував прийняти 
резолюцію про всіляку підтрим-
ку переобрання Дональда Трам-
па на другий термін і підтрим-
ку його політики. Таким чином, 
програмою республіканської 
партії на наступні чотири роки 
є, власне, сам Дональд Трамп.
 Отже, на самому старті з’їзду 
в понеділок Трамп був висунутий 
кандидатом у президенти. Він 
також двічі з’явився в онлайн-
трансляції в оточенні спеціаль-
но підібраних first responders 
— медичних та інших працівни-
ків, які перебували на передньо-
му плані боротьби з пандемією, 
коли вона почалася. Вони хвали-
ли президента за його керівниц-
тво боротьбою з коронавірусом.
 Як і в демократів, з’їзд рес-
публіканців загалом складаєть-
ся з виступів переважно партій-
них діячів і законодавців. Але 
не тільки. На відміну від демок-
ратів, у яких на онлайн-зібранні 
минулого тижня виступили три 
попередні президенти-демокра-
ти, на з’їзді республіканців не 
буде виступу колишнього прези-
дента Буша, який не підтриму-
вав Трампа в 2016 році і не під-
тримує його переобрання цьо-
горіч. Зате на з’їзді вже виступи-
ла подружня пара МакКлоскі із 
Сент-Луїса як почесні гості. Вони 
стали героями республікансько-
го з’їзду після того, як вискочили 
зі свого будинку, озброєні авто-
матом і пістолетом, погрожуючи 
учасникам протесту під час ма-
сової демонстрації у червні після 
вбивства Джорджа Флойда. «Де-
мократи більше не розглядають 
завданням уряду захист чесних 
громадян від злочинців, а швид-
ше — захист злочинців від чес-

них громадян», — заявив Марк 
МакКлоскі.

Обмовки чи обманки?
 Старший син президента До-
нальд-молодший (схоже, висхід-
на зірка республіканської пар-
тії) у своєму виступі помилко-
во стверджував, нібито, згідно з 
висновками американської роз-
відки, Китай підтримує на вибо-
рах Джо Байдена. Насправді ж, 
та сама розвідка у своїй недавній 
заяві зазначила, що Росія під-
тримує переобрання Трампа, а 
Китай воліє, щоб Трамп програв 
вибори через його непередбачу-
ваність і низку акцій, спрямова-
них проти Китаю. Дональд-мо-
лодший також помилково ствер-
джував, що середній клас за-
вдяки турботі його батька живе 
краще, ніж за часів Обами—Бай-
дена. Насправді ж, доходи серед-
нього класу зросли саме в остан-
ні роки правління Обами, а при 
Трампі залишилися на колишнь-
ому рівні. Згідно з останніми да-
ними Бюро перепису населення, 
середній дохід домогосподарства 
в країні у 2018 році практично не 
змінився і склав 63,2 тисячі до-
ларів. Згідно з останніми даними 
бюро перепису населення, що пе-
редували пандемії і рецесії в цьо-
му році, середній дохід інерційно 
зріс усього на 1,8% в 2017 році, в 
перший рік перебування Трампа 
при владі, а потім стабілізувався, 
незважаючи на зростаюче число 
робочих місць і дуже низький 

рівень безробіття. За останні два 
роки правління Обами середній 
дохід зріс, за даними того ж бюро 
перепису, на 5,2% в 2015 році і 
на 3,2% в 2016 році. До речі, з 
поправкою на інфляцію серед-
ній дохід у 2018 році статистич-
но не відрізнявся від показників 
2007-го або 1999 років. Дональд-
молодший також пообіцяв, що в 
разі переобрання його тато ска-
сує податок соціального страху-
вання на фонд зарплати. Він при 
цьому не згадав, що якщо таке 
справді станеться, то вже у 2023 
році в країні не буде чим випла-
чувати пенсії і фінансувати ме-
дичну страховку для пенсіо-
нерів.
 Конгресмен Джордан на-
віщось запевнив, що демократи, 
якщо прийдуть до влади, силою 
відберуть у всіх власників зброї 
їхні арсенали, а також... позбав-
лять фінансування поліцію по 
всій країні. А колишня посол 
США в ООН і колишня губерна-
тор Південної Кароліни респуб-
ліканка Нікі Хейлі заявила: за-
вдяки Трампу авторитет США в 
світі виріс, Трамп переміг ІГІЛ, а 
Байден здасть Америку комуніс-
тичному Китаю.
 Сенатор Тім Скотт із Півден-
ної Кароліни, єдиний республі-
канський сенатор-афроамери-
канець, присвятив свій виступ 
в основному тому, що Трамп — 
НЕ расист. Більшість виступаю-
чих також називали демократів і 
Байдена «соціалістами», «ради-

кальними» і «лівими».
 Якщо на з’їзді демократів 
більшість виступаючих намага-
лися привернути увагу не тільки 
власних політично та ідеологіч-
но мотивованих виборців, а звер-
талися і до тих, у кого поки що 
немає стійких політичних пере-
конань, і до аполітичних грома-
дян, і до помірних республікан-
ців, то всі промовці на з’їзді рес-
публіканців звертаються тільки 
до бази Трампа. Власне, до тих 
40-42% виборців, які підтриму-
ють його, що б він не робив, що б 
він не говорив і що б не стало про 
нього відомо.

Боротьба компроматів
 Газета «Вашингтон Пост» 
тим часом опублікувала в неділю 
аудіозапис висловлювань у при-
ватній бесіді про Трампа його сес-
три, колишньої федеральної суд-
ді Меріанн Трамп Беррі: «Жорс-
тока, безпринципна людина, бре-
хун. Йому не можна вірити ні в 
чому взагалі». Ці цитати повто-
рювалися в неділю і в понеділок 
по телебаченню, в газетах і на но-
винних сайтах.
 А в наглядовому комітеті Па-
лати Представників відбулися 
слухання за участю керівника 
поштової служби ДеДжоя, при-
свячені дезорганізації роботи 
поштової служби, яку він здійс-
нює, очоливши її в середині чер-
вня. Один красномовний факт: 
ДеДжой очолює державну служ-
бу, що надає послуги. Запевняє, 

як і президент, що пошта збитко-
ва. Але коли конгресвумен Каті 
Портер із Каліфорнії задавала 
йому питання про те, чи знає він, 
скільки коштують ті чи інші пос-
луги пошти, ті чи інші відправ-
лення, ДеДжой не зміг на них 
відповісти. Сказав, що не давав 
вказівок про уповільнення до-
ставки пошти, а на питання Пор-
тер, хто ж тоді давав таку вказів-
ку, сказав, що не знає. При цьо-
му ДеДжой не заперечував, що 
дав вказівку демонтувати понад 
600 машин для автоматичного 
сортування пошти, і сказав, що 
не збирається їх відновлювати. 
Своєрідний підсумок слухань 
підвів демократичний конгре-
смен, який запитав ДеДжоя, чи 
розраховує він на помилування, 
як Роджер Стоун. Де Джой від-
мовився відповідати на це запи-
тання.
 У понеділок генеральний 
прокурор штату Нью-Йорк Ле-
тиція Джеймс подала позов до 
суду штату Нью-Йорк, з якого 
з’ясувалося, що вже протягом 
досить тривалого часу прокура-
тура штату Нью-Йорк веде роз-
слідування можливого фінан-
сового шахрайства Організації 
Трампа, основного бізнесу пре-
зидента і його сім’ї. Розслідуван-
ня стосується, зокрема, можли-
вого заниження вартості нерухо-
мості, що належить Організації 
Трампа, з метою знизити подат-
кову ставку, за якою сплачують-
ся податки на цю нерухомість, а 
також завищення вартості цієї 
нерухомості та інших активів 
при зверненні в банки по кредити 
з метою отримати більше грошей 
під менший відсоток. Летиція 
Джеймс у своєму позові вима-
гає від суду зобов’язати Органі-
зацію Трампа надати  докумен-
ти, які необхідні прокуратурі 
для розслідування, але їх Ор-
ганізація Трампа відмовляєть-
ся надавати. Генеральний про-
курор Нью-Йорка вимагає та-
кож від суду зобов’язати Еріка 
Трампа, виконавчого директора 
Організації Трампа і сина прези-
дента, відповісти на запитання 
прокуратури. Як стало відомо, 
Ерік Трамп повинен був дати 
свідчення в минулому місяці, 
але в останній момент відмо-
вився від зустрічі з прокурора-
ми, мотивуючи це тим, що їхнє 
розслідування носить характер 
заздалегідь продуманого полі-
тичного переслідування. Деякі 
медіа повідомили, що син прези-
дента збирається послатися на 
П’яту поправку до Конституції, 
яка дозволяє не давати свідчення 
проти себе. Однак коментатори-
юристи говорять, що навіть це 
не звільняє людину від зустрічі 
з прокурорами. Він може відмо-
витися відповідати на конкрет-
не запитання, посилаючись на 
П’яту поправку, але не може від-
мовитися відповідати на всі запи-
тання взагалі. ■

ВИБОРИ

Справа Трампа
Країну-лідера геополітики накрила передвиборча турбулентність

■

Трамп — єдиний і неповторний кандидат від республіканців.
Фото з сайта voanews.com.
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Прощання чи проща?
 Сотні людей прийшли попрощатися з учасником ак-
цій протесту в Білорусі Микитою Кривцовим, похорон 
якого відбувся 25 серпня в місті Молодечно. Як пові-
домила білоруська служба «Радіо «Свобода», окрім 
знайомих загиблого, на жалобну церемонію приїхали 
члени фан-руху з Молодечна (Кривцов був футбольним 
фанатом), а також із Бреста, Борисова та Мінська. «Ми 
не віримо, що Микита зробив це сам. Його тіло так довго 
не могло бути в зашморгу в парку Мінська», — сказав 
журналістам один із членів фанатського руху. Знайо-
мі загиблого бачили його 10 серпня на місці протестів у 
Мінську. Микиту поховали на старому кладовищі Моло-
дечна. Вкриту біло-червоно-білим національним прапо-
ром труну з ритуальної зали до місця поховання несли 
на руках. Кривцов зник 11 серпня 2020 року. Знайомі 
знали, що він пішов на протест. 22 серпня тіло Микити 
знайшли в столичному лісопарку. За даними Слідчо-
го комітету, його смерть не є насильницькою. Родина 

Микити Кривцова не погодилася з версією «самогубс-
тва» та подала скаргу до Слідчого комітету.

Грета знову школярка
 Сімнадцятирічна шведська екоактивістка Грета 
Тунберг вирішила повернутися до школи після річної 
перерви. «Моя академічна відпустка закінчилася, чудо-
во знову повернутися до школи!» — написала дівчина у 
«Твіттері». Про те, що школярка зробить перерву в нав-
чанні, стало відомо в червні 2019 року. Екоактівістка пе-
рервала навчання заради громадської діяльності. Здо-
бувши популярність у 2018 році, коли провела страйки 
поблизу будівлі парламенту Швеції, Грета заявила, що 
не ходитиме до школи по п’ятницях, допоки влада не 
почне дотримуватися умов угоди щодо клімату. У 2019 
році аналогічні страйки молоді поширилися по всьому 
світу, а Тунберг виступила на кліматичному саміті ООН у 
Нью-Йорку. У грудні 2019 року журнал Time назвав еко-
активістку людиною року.

«Дистанційка» по-американськи
 Цього тижня розпочався експеримент із навчан-
ня 30 мільйонів мексиканських учнів державних шкіл 
по телебаченню. За даними влади, дистанційне те-
ленавчання охоплює 94% території країни в порів-
нянні з 70-80% через інтернет. Утім чимало батьків 
у Мексиці стурбовані рівнем освіти по телебаченню 
і тим, що постійне перебування вдома матиме нега-
тивний фізичний і психологічний вплив на дітей. Про-
ведення уроків безпосередньо у школах призупинили 
в країні з березня. Мексика наразі займає третє міс-
це в світі за смертністю від коронавірусу після США 
і Бразилії. Поза тим, у Сполучених Штатах у перший 
день онлайн-уроків багато шкіл стикнулися зі збоєм 
у роботі популярного сервісу відеоконференцзв’язку 
Zoom. Напередодні платформа Zoom не працювала 
приблизно дві з половиною години, і це в той час, 
коли у мільйонів студентів у США стартувало дис-
танційне навчання.

Гаага продовжує суди
 Міжнародний суд у Гаазі 25 серпня розпочав слу-
хання апеляції колишнього військового командира 
боснійських сербів Ратка Младича на його довічне 
ув’язнення за геноцид та розправу над боснійськи-
ми мусульманами в місті Сребрениці та інші воєн-
ні злочини. Слухання відкладалося кілька разів че-
рез те що 78-річному Младичу була потрібна опера-
ція, а потім через пандемію коронавірусної інфекції. 
У 2017 році Младича засудили за воєнні злочини та 
через його роль у громадянській війні в Боснії у 1990-
х роках. Серед інкримінованих злочинів були, зокре-
ма, організація 44-місячної блокади й артилерійсь-
ких обстрілів боснійської столиці Сараєва, внаслідок 
чого загинули близько 10 тисяч людей, та організа-
ція вбивства понад восьми тисяч чоловіків і підліт-
ків, у захопленому боснійськими сербами місті Среб-
рениці й околицях 1995 року.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Лукашенко 
з автоматом
У неділю в Мінську пройшли 
масові мітинги, а в понеділок 
відбулися затримання
Ігор ВІТОВИЧ

 Білоруська опозиція не заспокоюється, а влада повер-
тається до силових методів. Так, у понеділок у Мінську за-
арештували членів президії Координаційної ради опозиції 
Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Також затримали 
голову страйкового комітету Мінського заводу колісних тя-
гачів (МЗКТ) Олександра Лавриновича та голову страйкко-
му заводу «Білоруськалій» Анатолія Бокуна.
 Учасники пресконференції Координаційної ради опози-
ції тим часом наголошують, що опозиція не готувала жодно-
го документа, який би озвучував наміри розриву відносин iз 
Росією. «Останній політик у Білорусі буде той, який запро-
понує побудувати стіну між Росією і Білоруссю», — заявив 
проросійський представник ради Павло Латушко, ще раз під-
тверджуючи проросійську позицію зібрання. Наразі у Коор-
динаційній раді опозиції є близько 600 членів найстрокаті-
шої політичної спрямованості. Люди продовжують вступати 
у раду.
 У Мінську в неділю відбулась хода «Марш нової Біло-
русі», на яку вийшли близько ста тисяч людей — чергова 
супермасова акція без чітко висловлених політичних вимог 
і без визначених політичних лідерів. Міністерство оборони 
Білорусі заявило, що в разі порушення порядку протестуючі 
матимуть справу з армією. Олександр Лукашенко, виступа-
ючи в суботу на мітингу в Гродно, доручив iз понеділка за-
крити підприємства, що страйкують.
 Акція солідарності з мешканцями Білорусі відбулася в 
неділю у Литві під назвою «Шлях свободи»: близько 50 ти-
сяч людей вишикувалися в живий тридцятикілометровий 
ланцюг від Кафедральної площі у центрі Вільнюса до конт-
рольно-пропускного пункту Мядінінкай на кордоні з Білорус-
сю. Пряму трансляцію заходу вів литовський портал Delfi. В 
акції «Шлях свободи» взяли участь президент Литви Гіта-
нас Науседа, міністр закордонних справ Лінас Антанас Лін-
кявічюс, експрезиденти Даля Грібаускайте і Валдас Адамкус. 
Організатори акції закликали учасників одягтися в біле і чер-
воне та принести червоно-білі квіти, за кольорами прапора 
Білоруської Народної Республіки. На Кафедральній площі в 
центрі Вільнюса о 19:00 підняли в небо повітряну кулю з 15-
метровим біло-червоно-білим прапором.
 Свою підтримку Білорусі висловили й інші країни Бал-
тії. У Латвії сотні демонстрантів пройшли маршем уздовж 
кордону з Білоруссю, а потім вишикувалися живим ланцю-
гом у селі Піедруя на очах у білоруських прикордонників, 
дислокованих на іншій стороні річки Даугави. Живі людсь-
кі ланцюги вишикувалися того ж дня в столиці Естонії Тал-
лінні й уздовж знаменитого Карлового мосту в столиці Чехії 
Празі.
 «Сюрреалістична картинка з Білорусі, — зазначає на 
цьому тлі французький телеканал LCI: президента Олексан-
дра Лукашенка зняли цього дня в бронежилеті й з автома-
том Калашникова в руках у його резиденції в Мінську, по-
руч iз якою проходила протестна акція опозиції». Кадри, на 
яких той «виставляє напоказ автомат», публікує на своєму 
сайті навіть «глянцеве» французьке видання «Парі Матч». 
Майже всі ЗМІ відзначають (без коментарів), що автомат 
білоруський диктатор навіщось видав iще й своєму 15-річ-
ному позашлюбному сину Колі.
 Із цього приводу британська газета «Гардіан» зазна-
чає: «Радники з питань пропаганди, найняті в Росії, нама-
гаються продати ідею, нібито учасників протесту надиха-
ють «ідеали нацизму» і що ті намагаються зруйнувати краї-
ну». Ну зовсім як в Україні часів протестів проти Янукови-
ча.
 Білоруську письменницю, лауреатку Нобелівської 
премії з літератури Світлану Алексієвич викликали у Слід-
чий комітет Білорусі як свідка у кримінальній справі, по-
рушеній за фактом створення Координаційної ради опо-
зиції. Вона планує відвідати Слідчий комітет. Як передає 
агенція «Інтерфакс», Алексієвич викликали на 26 серп-
ня.
 На цьому тлі дивне ставлення до подій у Білорусі те-
перішньої влади Євросоюзу. Глава дипломатії ЄС Жозеп 
Боррель заявив, що «у Європи немає намірів перетвори-
ти Білорусь на другу Україну», повідомляє агенція «Франс 
Пресс». За його словами, в Україні «розбіжності між Євро-
пою і Росією вирішувалися стріляниною, насильством і де-
зінтеграцією української території, яка триває донині». Ота-
кої, Україна виявилася винною у стрілянині та дезінтеграції 
своєї території?.. Боррель, проте, зазначив, що наразі про-
блема народу Білорусі полягає не «у виборі між Росією і 
Європою», а в тому, щоб домогтися свободи, тому ЄС необ-
хідно продовжувати діалог iз президентом Білорусі Олек-
сандром Лукашенком. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

У німецькій клініці «Шаріте» підтверди-
ли наявність у крові російського опо-
зиційного політика Олексія Навального 
отруйних речовин, повідомляє «Радіо 
«Свобода». Відповідну заяву було опуб-
ліковано на сайті клініки в понеділок, 24 
серпня. 

Знову «Новачок»?
 «Клінічні дані вказують на інток-
сикацію речовиною з групи активних 
речовин, які називаються інгібітора-
ми холінестерази. Конкретний препа-
рат ще не встановлено, тому організо-
вано ще одну експертизу», — мовиться 
у пресрелізі клініки. Зазначено, що на-
явність в організмі Навального інгібі-
торів холінестерази доведено кілька 
разів різними фахівцями у незалежних 
лабораторіях. Опозиційному російсько-
му політику наразі призначили антидот 
— атропін. До групи речовин із зазначе-
ним механізмом дії належать побутові, 
сільськогосподарські та промислові ін-
сектициди (хлорофос, карбофос тощо), 
бойові отруйні речовини (зарин, заман, 
табун).
 За словами лікарів, Навальний досі 
перебуває в стані штучної коми, але 
серйозної небезпеки для його життя 
вже немає. Прессекретар Навального 
Кіра Ярмиш написала у «Твіттері», що 
стан політика стабільний. При цьому 
можливі наслідки хвороби поки не виз-
начили. У заяві лікарів наголошується, 
що вони можуть бути довгостроковими 
і особливо позначаться на роботі нерво-
вої системи.
 Інгібітори холінестерази — клас 
хімічних речовин, що уповільнюють 
дію ферменту ацетилхолінестерази, 
який руйнує нейромедіатор ацетилхолі-
ну — речовини, що відповідає за пере-
дачу нервових імпульсів. Вони викли-
кають підвищення рівня ацетилхоліну і 
використовуються як лікарськi засоби, 
наприклад для терапії хвороби Альц-
геймера, пов’язаної з недоліком ацетил-
холіну.
 Водночас надлишок останнього при-
зводить до порушення функцій нерво-
вої системи і мозку. Як зазначає портал 
«Відкриті медіа», до інгібіторів холінес-
терази належать отруйні речовини кла-
су «Новачок».
 Раніше офіційний представник ні-
мецького уряду Штеффен Зайберт за-
явив, що влада Німеччини вважає, що 
Олексій Навальний, імовірно, був от-
руєний. У цей же день головлікар ом-
ської лікарні, де очільнику російських 
опозиціонерів надавали першу допомо-
гу, Олександр Мураховський і його за-
ступник Анатолій Калініченко на прес-
конференції сказали, що виключили 
можливість отруєння після того, як мос-
ковська і Томська лабораторії не вияви-
ли слідів отрути в аналізах.

Перерваний політ
 Нагадаємо, що 20 серпня Навальний 
летів із Томська в Москву. Під час поль-
оту йому стало зле, і він знепритомнів. 
Екіпаж екстрено посадив літак в Омсь-
ку. Навального відправили в реаніма-
цію місцевої лікарні і підключили до 
апарата штучної вентиляції легенів. 
Російська влада певний час перешко-
джала доступу до потерпілого його лі-
карям, адвокатам, незалежним фахів-
цям та дружині. Говорили про немож-
ливість транспортування Навального 
до клінік Західної Європи. Але 22 сер-
пня спецлітак із Німеччини таки доста-
вив опозиціонера в Берлін. Соратник 
Навального Леонід Волков повідомив, 
що переліт оплатив бізнесмен і філант-
роп Борис Зімін і фонд його сім’ї. Роди-
чі й близькі соратники Навального від 
самого початку вважали, що його отруї-

ли. Омські лікарі спершу не коментува-
ли можливих причин стану Навально-
го, а потім почали категорично запере-
чувати версію отруєння.
 Олексій Навальний упродовж ос-
танніх років разом зі своєю командою, 
Фондом боротьби з корупцією, здійс-
нив серію розслідувань про діяльність 
багатьох представників російської вла-
ди, зокрема, колишнього голови уря-
ду Дмитра Медведєва, наближеного до 
президента Володимира Путіна бізнес-
мена Євгена Пригожина й інших.
 За словами представника німецько-
го уряду Штеффена Зайберта, схожі ви-
падки у новітній російській історії вже 
були. Тому, вважає він, Навального 
слід охороняти. Тим часом криміналь-
ну справу через можливе отруєння не 
порушують, повідомила прессекретар 
Навального Кіра Ярмиш. За її словами, 
заяву про порушення справи подали од-
разу після госпіталізації політика в ми-
нулий четвер.

Що пив Навальний?
 Уряд Німеччини звернувся до росій-
ської влади з «наполегливим» закликом 
провести повне і прозоре розслідування 
отруєння опозиціонера Олексія Наваль-
ного і «притягнути винних до відпові-
дальності». З такою заявою в понеді-
лок увечері, 24 серпня, виступили кан-
цлер Ангела Меркель і глава МЗС Гай-
ко Маас.
 Заява глави уряду Німеччини і 
міністра закордонних справ було зроб-
лено незабаром після офіційного пові-
домлення берлінської клініки «Шарі-
те» про те, що Навальний, який пере-
буває там на лікуванні, став жертвою 
отруєння. Натомість головлікар омсь-
кої лікарні Олександр Мураховський і 
його заступник Анатолій Калініченко 
наполегливо заперечують можливість 
отруєння: омські лікарі, нібито, вияви-
ли в організмі Навального «алкоголь та 
кофеїн», передає агенція «Інтерфакс». 
Тобто, потерпілий вживав алкоголь і за-
пивав кавою, аж впав від цього в кому. 
Оточення ж опозиціонера припускає, 
що політика могли отруїти чимось, під-
мішаним у чай. «Це було єдине, що він 
пив зранку. Лікарі кажуть, що токсин, 
швидше, всмоктався через гарячу ріди-
ну», — повідомила тоді прессекретарка 
політика Кіра Ярмиш. У той день він ні-
чого не їв і нічого, окрім чаю в кав’ярні 
аеропорту, не пив, підтверджують 
люди, які його супроводжували. 

Історія питання
 Навальний — не перший серед зне-
нацька госпіталізованих російських 
політиків. І це вже друге його отруєння: 
улітку 2019 року Навальний опинився 
в лікарні з діагнозом «гостра алергій-
на реакція». Лікарі тоді теж припус-
тили, що сильна алергія спровокована 
отруйними речовинами. Стосовно ін-
ших випадків, то видавцеві онлайн-ви-
дання «Медіазона» і учасникові гурту 
Pussy Riot Петрові Верзілову стало зле 
11 вересня 2018 року. Після кількох 
днів у токсикологічній реанімації мос-
ковських лікарень Верзілова перепра-
вили до вже згаданої берлінської кліні-
ки «Шаріте». Німецькі лікарі вислови-
ли впевненість, що Петро був отруєний, 
але не змогли встановити, якою саме ре-
човиною. Неофіційно родичам лікарі в 

Москві натякнули на отруєння атропі-
ном (як стверджувала інша учасниця 
Pussy Riot Надія Толоконнікова) або 
іншими антихолінергічними препара-
тами. Петро назвав отруєння помстою 
за розслідування вбивства трьох росій-
ських журналістів у Центрально-Афри-
канській Республіці влітку 2018 року.
 А 4 березня 2018 року у Великій 
Британії знайшли непритомними под-
війного агента російських і британсь-
ких спецслужб Сергія Скрипаля та його 
доньку Юлію. За підозрою у скоєнні 
цього отруєння Скотленд-Ярд оголосив 
у розшук двох громадян Росії. Кілька 
журналістів незалежно один від одного 
дійшли тоді висновку, що встановлений 
за відеокамерами фігурант справи «Бо-
широв» — це полковник ГРУ Анатолій 
Чепіга, а його напарник «Петров» — 
Олександр Мішкін, теж кадровий офі-
цер ГРУ.
 Володимир Кара-Мурза-молодший 
був помічником і соратником політи-
ка Бориса Нємцова. Його труїли двічі: 
вперше через три місяці після вбивства 
Нємцова — у травні 2015 року, а вдру-
ге — вже у лютому 2017 року. Щоразу 
Кара-Мурза опинявся в комі.
 Ще однією жертвою отруєння став 
Олександр Перепелічний — російський 
бізнесмен, який втік до Великої Бри-
танії у 2009 році. Вважається, що він 
допомагав міжнародним слідчим гру-
пам вивчати корупційні схеми росій-
ських чиновників, зокрема тих, хто фі-
гурував у справі замордованого юрис-
та Сергія Магнітського. Перепелічний, 
якому було 44 роки, раптово помер під 
час пробіжки у 2012 році. Хоч незадов-
го до смерті успішно пройшов медичне 
обстеження. Спочатку причиною смерті 
вважався інфаркт, але пізніше у шлун-
ку бізнесмена виявили отруйну речови-
ну, яка міститься у рідкісній рослині 
гельземіум.
 Колишній офіцер ФСБ Росії Олек-
сандр Литвиненко, який отримав полі-
тичний притулок у Великій Британії 
в 2000 році, висував, можливо, най-
тяжчі звинувачення на адресу росій-
ських спецслужб і російського прези-
дента особисто. Так, він стверджував, 
що ФСБ влаштувала вибухи житло-
вих будинків, а також деякі інші терак-
ти в Росії. Колишнього офіцера отруїли 
чаєм у лондонському ресторані в листо-
паді 2006 року: розтин показав сліди по-
лонію-210 — рідкісного і високорадіо-
активного елемента. Лондон досі вима-
гає видачі підозрюваних у вбивстві, — 
перш за все, колишнього співробітника 
спецслужб і депутата Держдуми Андрія 
Лугового.
 Опозиційна російська журналістка 
Анна Політковська не померла від от-
руєння — її вбили у ліфті її власного бу-
динку 7 жовтня 2007 року. Але її труї-
ли за три роки до смерті: 2 вересня 2004 
року журналістка «Новой газеты» леті-
ла з Москви до Беслана, щоб висвітлю-
вати захоплення терористами місцевої 
школи. У літаку їй стало зле, вона втра-
тила свідомість. Політковську тоді шпи-
талізували з діагнозом «отруєння неві-
домими токсинами» у Ростові-на-Дону. 
Пізніше аналізи, які могли би пролити 
світло на природу отруєння, виявилися 
знищеними.
 Загибель Юрія Щекочихіна була 
не менш загадковою. 53-річний жур-
наліст-розслідувач улітку 2003 року 
став стрімко старішати: випадало во-
лосся, відмовляли внутрішні органи, 
шкіра злазила шматками. Щекочихін, 
як і Політковська, працював у «Но-
вой газете», де займався розслідуван-
нями. Можливо, найвідоміша справа, 
про яку він писав — справа про контра-
банду меблів російською митницею че-
рез магазини «Три кити» і «Гранд». Ще-
кочихін стверджував, що, крім контра-
банди меблів, під «дахом» офіцерів ФСБ 
відбувається контрабанда наркотиків. 
Довести, що це було отруєння, не вдало-
ся: лікарі назвали причиною смерті рід-
кісний синдром Лаєлла. Натомість ро-
дичі і друзі припускали, що Юрій був 
отруєний талієм. Справу відкрили тіль-
ки через чотири роки після його смерті, 
але слідство закінчилося безрезультат-
но, зазначає у своєму розслідуванні «Ні-
мецька хвиля». ■

ЛІКВІДАЦІЯ

Кремлівські смертники
У німецькій клініці «Шаріте» підтвердили, 
що Олексія Навального отруїли

■

Олексій Навальний поки що живий.❙

Продвження теми
6-7 стор.
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«Борітеся — поборете!» 
 Дорогі білоруські сябри, дя-
кую вам за відгуки на моє звер-
нення. З білорусами-побратима-
ми мене пов’язує справжня чо-
ловіча дружба, яка розпочала-
ся зі служби в армії в далекому 
1969 році. Наш девіз був: «Своїх 
не кидаємо!». Для інструктора 
політвідділу військ КДБ СРСР 
Лукашенка (завербованого КДБ 
ще в студентські роки) цей девіз 
— порожній звук... 
 На ваше запитання, що ро-
бити далі, відповім словами на-
шого Кобзаря-пророка Тараса 
Шевченка, якого ви шануєте:
Борітеся — поборете! 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая!
 До істинної на всі часи на-
станови Шевченка додам і свої 
застереження з урахуванням 
свого професійного, політич-
ного і міжнародного досвіду та 
участі у двох українських рево-
люціях — Помаранчевій і Рево-
люції гідності. Отже: 
 1. Жоден диктатор у світі ще 
ніколи добровільно не віддавав 
влади і не передавав її. 
 2. Не вірте жодному слову 
диктатора, а тим більше своє-
му «Луці», який є маріонет-
кою Путіна. Вони пов’язані 
кров’ю.
  3. Не йдіть на компроміс 
(домовленість) iз «Лукою». Пі-
дете — програєте! Опинитесь у 
в’язницях за сфабрикованими 
звинуваченнями, зникнете без-
вісти, вас будуть знаходити мер-
твими, як це вже було не раз. 
 Сьогодні ви маєте нові під-
твердження цьому. Член ви-
борчої комісії на виборах пре-
зидента Білорусі Костянтин 
Шишмаков, який відмовився 
підписувати сфальсифікова-
ний на користь Лукашенка під-
сумковий протокол підрахунку 
голосів, зник 15 серпня. Волон-
тери пошуково-рятувального 
загону «Ангел» знайшли його 
мертвим 18 серпня у лісі. Його 
підпис на протоколі був підроб-
лений.
 Генеральна прокуратура за 
вказівкою Лукашенка пору-
шила кримінальну справу про-
ти Координаційної ради «Рух за 
Свободу» за ст. 361 КК РБ (за-
клики до дій, спрямованих на 
заподіяння шкоди національ-
ній безпеці Республіки Біло-
русь). Членам ради погрожу-
ють, проводять у них обшуки, 
тягають на допити, окремих iз 
них затримали. 
 4. Негайно усуньте диктато-
ра «Луку» від влади! 
 5. Ніхто, крім вас самих, вам 
волі не здобуте! 
 Дорогі білоруські сябри, на 
час усунення диктатора «Луки» 
від влади і здобуття справж ньої 
незалежності від Московії візь-
міть собі на озброєння гімн 
ОУН–УПА «Зродились ми ве-
ликої години» (див. відео:
h t t p s : / / y o u t u . b e /
WumWt8GANA4), там є слова:
Бо плач не дав свободи ще нікому, 
А хто борець — той здобуває світ...
 Ваша вимога до Лукашенка: 

«УХОДИ!» (див. відео: https://
youtu.be/lPUJ0m2hQ3U) по-
винна лунати по всій Білорусі 
багатомільйонним міцним го-
лосом на мирних мітингах і пе-
рерости в безстроковий загаль-
нонаціональний страйк. Лише 
під таким всенародним тиском, 
як засвідчує історія, диктатори 
«зрікаються престолу». Якщо ж 
«Лука» не піде, то тоді ви маєте 
повне «право на останній засіб 
боротьби з тиранією і гноблен-
ням — ПОВСТАННЯ», що пе-
редбачено Загальною деклара-
цією прав людини, ухваленою 
ГА ООН 10 грудня 1948 року. 
Окрім того, зараз ви перебуває-
те в стані необхідної самооборо-
ни і маєте повне право діяти про-
ти «Луки» згідно зі ст. ст. 34 і 36 
КК РБ. Усунення диктатора Лу-
кашенка у такий спосіб від вла-
ди буде правомірним, законним 
і виправданим.
 Пам’ятайте, що єдиним дже-
релом державної влади і носієм 
суверенітету в Білорусі є ви — 
білоруський народ, який здій-
снює свою владу безпосередньо 
(ст. 3 Конституції РБ).

Міф про «єдиний братній 
слов’янський народ»
 Дорогі білоруські сябри, ще 
задовго до появи християнства 
і хрещення Київської Русi наші 
пращури — руси — залишили 
своїм нащадкам — нинішнім ук-
раїнцям і білорусам — заповіді, 
за якими ми повинні були жити, 
щоб бути вільним, сильним і рів-
ноправним (рівновеликим) РО-
ДОМ серед інших наРОДІВ.
 Заповіді наших предків, які 
мають Вселенську космічну 
силу, наш споконвічний і спіль-
ний ворог Московія знищувала, 
ховала, щоб ми ніколи не мали 
до них доступу і не змогли жити 
за ними. Вороги українців і біло-
русів — московіти — знали, що 
робили.
 У 2013 році генетики та ант-
ропологи Росії разом з іноземни-
ми вченими провели великомас-
штабне комплексне дослідження 
російського генофонду і були не 
просто здивовані, а вражені от-
риманими результатами. Міфи, 
які століттями нав’язували ідео-
логи Російської імперії і Ра-
дянського Союзу про російську 
національність і етнічне поход-
ження росіян, виявилися брех-
ливими. Оскільки вчені встано-
вили, що генетично росіяни «не 
східні слов’яни», а «фіни-угри-
татари». 
 Міф, що «росіяни, білору-
си та українці складають окре-
му групу східних слов’ян» і є ге-
нетично «одним братнім наро-
дом», розвіяно. Виявилося, що 
білоруси — це зовсім не «схід-
ні слов’яни», а «західні», тому 
що вони генетично практично 
не відрізняються від поляків. На 
генному рівні вони дуже далекі 
від росіян, але близькі до україн-
ців, чехів і словаків. Вчені пов-
ністю зруйнували ще один міф 
про «рідну кров» росіян, біло-
русів і українців. А ось фіни Фін-
ляндії виявилися для росіян ге-
нетично ближчими, ніж білору-

си, а тим більше — українці.
  Генетична відстань між 
росіянами і так званими фіно-
угрськими народностями (марій-
цями, вепсами, мордвою тощо), 
які проживали на території Мос-
ковського князівства, а згодом — 
Російської імперії, дорівнює 2-3 
умовним одиницям («близькі ро-
дичі»), а це означає, що росіяни і 
угро-фіни є ідентичними.
  Результати аналізу мітохон-
дріальної ДНК показали також, 
що ще одна близька рідня росіян 
— це татари: росіяни перебува-
ють на тій же генетичній відстані 
умовних одиниць від татар, як і 
від фінів.
  Після отримання резуль-
татів наукових досліджень для 
Росії виникла велика ідеологіч-
на, політична, психологічна і мо-
ральна проблема самоідентифі-
кації себе як буцімто «слов’ян», 
адже генетично російський на-
род до слов’ян жодного відно-
шення не має. 
 Наголошую, що саме росій-
ські вчені поставили вели-
кий жирний хрест на міфі про 
«слов’янське коріння росіян» 
і їхнє «братнє коріння» з ук-
раїнським і білоруським наро-
дами, які, за твердженням кри-
вавого кремлівського карлика 
Путіна, — «єдиний народ». Ні-
чого від слов’ян у росіян немає!
 Звинуватити ж російських 
учених у фальсифікації генетич-
них досліджень не можна, ос-
кільки вони підтверджуються 
науковими висновками західних 
учених-генетиків, які довгий час 
накладали мораторій на публіка-
цію своїх результатів.
 Усі ці наукові відкриття Росія 

приховала від вас, дорогі мої бі-
лоруські сябри! Путін і його про-
пагандистські ЗМІ зомбували 
вас, що російський, білоруський 
і український народи — «один 
братній народ»!
 З 2014 року і по цей день ми, 
українці, постійно відчуваємо, 
які москалі нам «брати». Вони 
забрали у нас Крим, окупува-
ли частину Донбасу, вбили по-
над 14 тисяч українців, десят-
ки тисяч покалічили, майже два 
мільйони громадян перетвори-
ли на переселенців. Президент 
Польщі Броніслав Коморовсь-
кий в інтерв’ю радіо ТОК FM за-
значив: «Росія здійснила велику 
помилку з огляду на власні інте-
реси. Вона вирила траншею, на-
повнену кров’ю, ненавистю та 
кривдою. Українці не дозволять 
росіянам називати себе братнім 
народом».

Від генетичних досліджень 
до «руської весни»
 Мають рацiю ті вчені, які 
стверджують, що дані генетич-
них досліджень чiтко поясню-
ють глибокий і постійний роз-
кол в українському суспільстві, 
де під назвою «українці» жи-
вуть два абсолютно різнi етноси, 
один із яких — етнічні українці 
(руси), котрi, згідно з переписом 
населення 2001 року, складають 

78%, а другий — росіяни (фіно-
угро-татари) — 17%.
  Ознайомившись iз результа-
тами дослідження, незалежні 
політичні аналітики в 2013 році 
заявили, що оприлюднення цих 
результатів може мати непере-
дбачувані наслідки для Росії з 
її імперськими амбіціями. Од-
нозначно, що російський імпе-
ріалізм візьме зазначені дані собі 
на озброєння — як ще один ваго-
мий і науковий доказ «прирости-
ти» територію Росії зі Східною і 
Південною Україною і всією Бі-
лоруссю. Ці висновки експер-
тів підтвердили події в 2014 році 
в Криму і на сході України при 
реалізації кремлівського плану 
«Новоросія», в який були закла-
дені результати генетичних до-
сліджень вчених.
  Результати наукових дослід-
жень російських і західних уче-
них щодо генофонду російсько-
го, українського і білоруського 

народів ще довго будуть «пере-
варюватися» в суспільній свідо-
мості (особливо білоруській!), ос-
кільки вони повністю спросто-
вують усі існуючі в нас уявлен-
ня, зведені до рівня надуманих 
міфів, які міцно сидять у голо-
вах людей. Отримані нові нау-
кові знання потрібно не стільки 
зрозуміти й усвідомити, скіль-
ки до них потрібно психологіч-
но і духовно звикнути та поча-
ти жити за ПРАВДОЮ, з ураху-
ванням наукових висновків, а не 
столітніх міфів. 
 Знаю, для вас це буде дуже 
складно і важко! Але, не здобув-
ши духовної незалежності від 
Московії, ви ніколи не станете 
вільними! Залишитесь сателі-
том — територіальним придат-
ком Російської iмперії. 
 Вибирати вам! Ми, україн-
ці, свій вибір зробили: «Геть від 
Москви!». 
  Наукові відкриття генети-
ків фактично означають гео-
політичний крах так звано-
го Слов’янського трикутника 
«східних слов’ян» — «братніх 
народів росіян, українців і бі-
лорусів». Це вже яскраво під-
твердилося сьогоденням у сто-
сунках між Росією, Білоруссю 
і Україною.
  Звичайно, кремлівська про-
паганда намагатиметься й далі 

приховувати результати науко-
вих досліджень від населення 
і повторювати, як мантру, що 
росіяни, українці, білоруси — 
«слов’яни» і «братні народи», як 
це часто робить Путін. Але схова-
ти новітні генетичні, археологіч-
ні, антропологічні дослідження 
вже неможливо.
  Найголовнішим, на мою дум-
ку, є те, що звичайні українці і 
білоруси на підсвідомому рівні 
й без наукових досліджень зро-
зуміли, що росіяни не їхня «гене-
тична рідня», а споконвічні воро-
ги-колонізатори.
  Українці тепер знають, ким є 
за своєю генетичною сутністю гро-
мадяни України російського етніч-
ного походження, які перебува-
ють на окупованій території Дон-
басу і в Криму. Генетики науково 
довели і пояснили, чому «східня-
ки» закликали Путіна приєднати 
їх до Росії і ввести для їхнього за-
хисту російські війська на Донбас. 
Висновок учених: «голос крові» і 
«генетична батьківщина» етносу у 
своїй абсолютній більшості завж-
ди сильніші за політичні, ідеоло-
гічні, партійні, релігійні, соціаль-
ні, громадянські та інші надумані 
засади держави.
 Шановні сябри, у нас, україн-
ців, останнім часом популярною 
стала стаття українського пись-
менника, члена уряду УНР у виг-
нанні Уласа Самчука (1905—
1987) «Нарід чи чернь?», у якій 
iдеться про засади самоусвідом-
лення українців. Популярність 
цієї статті викликана виступом 
президента України Зеленського 
в передноворічну ніч, яка викли-
кала обговорення і дискусію про 
те, що ж об’єднує українців і чи 
важливо («какая разница»), «як 
названа вулиця, якщо вона ос-
вітлена та заасфальтована».
 Зауважу (це важливо для вас, 
сябри-білоруси!), що Улас Сам-
чук відповів на це питання ще 
1941 року (цитую): «Це явище 
— перше і основне зло, яке тре-
ба вирвати з коренем! Тому — не 
все одно, хто як говорить, яким 
богам молиться, які книжки чи-
тає. Не все одно, якими імена-
ми названі вулиці наших міст, 
не все одно, чи домінуючим є для 
нас Шевченко чи Пушкін. Не 
все одно, як це часто доводиться 
чути, кого ми вчимо у школі, не 
все одно, яке наше відношення 
до російської літератури. Ні! Це 
не все одно... А коли — все одно, 
то це значить, що все одно для 
вас, хто є ми самі! Це значить, що 
ми не нарід, не якась спільна іс-
торична збірна сила, а невираз-
на юрба, сіра маса, вічно прини-
жена без усяких ідеалів чернь. 
(Повний текст статті «Нарід чи 
чернь?» читайте тут: 

СУСІДИ■

Ніхто, крім вас, вам
Поради білоруським сябрам

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, генерал-лейтенант

«Україна молода» та інтернет-видання «Ук-
раїнський репортер» опублікували моє від-
крите звернення до білоруського диктатора 
Лукашенка під заголовком «Жыве Беларусь! 
Смерть диктаторам!» (https://umoloda.kyiv.
ua/number/3628/180/149265/
https://ukrreporter.com.ua/politic/vidkryte-
zvernennya-generala-omelchenka-do-
lukashenka-zhyve-belarus-smert-dyktatoram.html).
Упродовж декількох днів я отримав тисячі відгуків на нього, в 
тому числі й від білорусів, які часто запитували, що їм робити далі, 
щоб усунути «Луку» від влади. Просили поділитися досвідом ук-
раїнських революцій...

Білоруси — це зовсім не «східні слов’яни», а 
«західні», тому що вони генетично практично не 
відрізняються від поляків. На генному рівні вони 
дуже далекі від росіян, але близькі до українців, чехів 
і словаків. 
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http://ukrlit.org/samchuk_
ulas_oleksiiovych/narid_chy_ch
ern?fbclid=IwAR0f8PEtbOiA_0
p1AlIeZnJtc2gfNDxCXdjeP1SC
AccB68oRwWmdhiJ6fOM)
 Нагадаю, що росіяни є дру-
гою за чисельністю національ-
ною групою сучасної Білорусі з 
середини ХХ століття і станов-
лять сьогодні 8,3% населення 
країни (приблизно 785 тис. осіб). 
При цьому з титульною нацією 
— білорусами — їх об’єднує три-
вала і досить складна система 
зв’язків. Для сучасної Білорусі 
характерний найвищий у краї-
нах СНД рівень невідповідності 
між російською і російськомов-
ною ідентичністю. Так, росіяна-
ми себе вважають лише 8% насе-
лення, а російську мову (внаслі-
док мовної асиміляції Лукашен-
ка) рідною називають 40%, а 
основною — 80% населення. До-
сягнувши піку в 1989 році (1,34 
млн росіян, або 13,2% населен-
ня), частка і чисельність росіян 
у Білорусі з тих пір неухильно 
скорочується, хоча російсько-
мовних — зростає. Сьогодні в 
російськомовних школах нав-
чається 75% учнів, а в середніх 
спеціальних закладах, ПТУ і де-
ржавних ВНЗ республіки викла-
дання російською мовою стано-
вить майже 90%. 
 Особливістю російського на-
селення Білорусі є його дисперс-
не розселення по території країни 
з максимальною концентрацією у 
великих обласних центрах.
 Дорогі сябри, невже ви не ба-
чите, що імперська Росія століт-
тями вважала вас і продовжує 
вважати другосортним народом, 
обзиваючи образливими слова-
ми, як і українців?! За часів ти-
ранії Лукашенка у вас забрали 
найголовніше — вашу рідну на-
ціональну білоруську мову. Без 
неї нації немає! Українська по-
етеса Ліна Костенко влучно за-
уважила: «Нації вмирають не 
від інфаркту, Спочатку їм від-
бирає мову».
 Видатний український пе-
дагог Василь Сухомлинський 
правильно зазначив: «Любов 
до Батьківщини неможлива без 
любові до рідного слова. Тільки 
той може осягти своїм розумом 
і серцем красу, велич і могут-
ність Батьківщини, хто збагнув 
відтінки і пахощі рідного сло-
ва, хто дорожить ним, як честю 
своєї матері, як колискою, як 
добрим ім’ям своєї родини. Лю-
дина, яка не любить рідної мови, 
якій нічого не промовляє рід-
не слово, — це людина без роду і 
племені». 
  Відомий педагог, журналіст, 

правознавець українського по-
ходження Костянтин Ушинсь-
кий наголосив: «Коли зникає на-
родна мова — народу нема біль-
ше! Відберіть у народу все — і 
він усе може повернути, але від-
беріть мову, і він ніколи більше 
не створить її; нову батьківщину 
навіть може створити народ, але 
мови — ніколи: вмерла мова в ус-
тах народу — вмер і народ».
  Диктатору «Луці» цього не 
зрозуміти тому, що він лише 
громадянин Білорусі, малорос і 
ментально носій «руского міра» 
— політична повія і підстилка 
імперської Росії.
 22 серпня, виступаючи в 
Гродно на мітингу на свою під-
тримку, Лукашенко заявив, що 
переходити на білоруську мову 
немає потреби, і додав, що його 

політичні опоненти нібито пла-
нують запустити «повзуче зни-
щення російської мови» в країні. 
Хіба це президент Республіки 
Білорусь і білоруського народу? 
Це губернатор «білоруської гу-
бернії» Росії, холуй Путіна!
 Дорогі сябри, вам потріб-
но рятувати не лише свою рід-
ну мову, а й боротися за духовну 
незалежність від енкаведешної-
кадебешної— феесбешної Росій-
ської православної церкви!
 На референдумі, який про-
ходив у червні-липні ц. р., були 
внесені поправки до Конститу-
ції РФ, які передбачають, що 
«державною мовою в РФ на всій 
її території є російська мова як 
мова державоутворюючого наро-
ду (ст. 68) і «РФ надає підтрим-
ку співвітчизникам, які прожи-
вають за кордоном, у здійсненні 
їхнiх прав, забезпеченні захис-
ту їхнiх інтересів і збереженні 
загальноросійської культурної 
ідентичності» (ст. 69).

Слов’янські і москальська 
мови
 Є лише навколо слов’янська 
російська мова, але і в ній 60-
70% неслов’янської лексики. 
Тому росіянин не здатний ро-
зуміти мову слов’ян (приміром, 
білоруську і українську), хоча 
справжній слов’янин розуміє 
через схожість слов’янську мову 
— будь-яку, окрім російської.

 

Ось чому ми, українці, любимо 
білоруську мову і просимо біло-
русів розмовляти нею при спіл-
куванні. Адже наші мови за 
лексикою дуже близькі — «дво-
юрідні родичі»!
 Учені встановили, що за лек-
сичним запасом найближчою до 
української мови є білоруська 
— 84% спільної лексики, далі 
йдуть польська і сербська (70% 
і 68%) і лише потім — російська 
62%. Якщо порівнювати фоне-
тику й граматику, то українсь-
ка має від 22 до 29 спільних рис 
iз білоруською, чеською, слова-
цькою й польською мовами, а з 
російською — лише 11. 
 Чи розуміють результати 
наукових досліджень сучас-
ні політики України і Білорусі 
та як їх потрібно використову-
вати у вирішенні зовнішніх пи-
тань iз Росією? Судячи з їхньої 
діяльності, дуже сумніваюся.

Росія — штучна держава
 Грузинський історик, про-
фесор Олег Панфілов відзначає: 
«Росія — це штучна держава, 
яка була створена в результаті 
окупації і завойовницьких воєн 
за останні 300 років, не більше, 
яка на величезній території на-
сильно об’єднує народи, нічим 
абсолютно не пов’язані. Нап-
риклад, що може пов’язувати 
чукчу і чеченця? Ні культура, 
ні історія, ні антропологічний 
тип, ні клімат — нічого абсо-
лютно».
  Учені науково довели, що 
українці, білоруси та росіяни 
за своїм етногенезом абсолют-

но різні народи і їхня спільна 
історія за останні 350 років — 
це історія окупації земель та 
поневолення українців і біло-
русів з боку Російської імпе-
рії.
  Московія (так називало-
ся Московське царство) на-
віть не спромоглася на власну 
назву для своєї держави. Наз-
ва «Росія» було встановлено 
указом царя Петра І 20 жовт-
ня 1721 року, який повелів на-
зивати себе «Імператором Все-
російським», унаслідок захоп-
лення українських земель, які 
становили базу Київської Русі 
і БілоРусі.
 Московія вкрала у «Київсь-
кої Русі» її абетку (алфавіт) і 
Київську митрополію (1686 р.), 
до якої входили території сучас-
них України, Білорусі, Литви 
та Польщі. Лише через 333 роки 
— 6 січня 2019 року — україн-
цям вдалося вибороти духовну 
незалежність від РПЦ, отри-
мавши Томос про автокефалію 
від Вселенського патріархату.
 Історик Михайло Грушевсь-
кий наголошував: «Ми є на-
род, у якого вкрали назву й іс-
торію».
 Дорогі українці і білоруські 
сябри, прошу вас знайти лише 
одну годину часу, щоб подиви-
тися фільм «Рутенія. Повернен-
ня Коду Нації». 
( h t t p s : / / y o u t u . b e /

ksx4FLTLBXM). Після його пе-
регляду ви відчуєте щось ней-
мовірне, що буде відбуватися з 
вами. Цей фільм вас змінить...
 Відомий російський кіноре-
жисер Аркадій Тигай, спеціаль-
но приїхавши навесні 2015 року 
в Україну, щоб на власні очі по-
бачити, що в ній відбувається, 
поділився в соціальних мере-
жах своїми враженнями (ци-
тую мовою оригіналу): «Теперь 
вопрос снят: был, лично ви-
дел, слышал, наблюдал и ниче-
го, что противоречило бы моим 
представлениям об этой войне 
как о нашем коллективном, об-
щенациональном преступлении 
против народов Украины, не об-
наружил. Подлость и насилие, с 
которыми мы вторглись в брат-
скую страну, оказались именно 
подлостью и насилием, и ничем 
другим. И уж никак не заботой 
об угнетенном «русском мире». 
Только граждане России поня-
тия не имеют, что их страна ве-
дет в Украине захватническую 
империалистическую бойню.
 Она, Украина, родила нас, 
русских, выкормила, выпесто-
вала и вывела в люди целый на-
род, дала нам письменность и 
веру, потому она и «ненька», 
а Киев — «мать городов рус-
ских». Рожденные в днепровс-
кой купели, мы выросли, раз-
брелись по свету, разбогатели, 
заматерели, и теперь, навалив-
шись на Украину всей своей ог-
ромной сыновьей тушей, реаль-
но насилуем собственную мать, 
причем делаем это с восторгом 
и удальским гиканьем... Эй 
вы, русские мужики, вас еще 
не тошнит от этой мерзости?» 
(Повний текст вражень, з яки-
ми поділився Аркадій Тигай, 
читайте тут:
https://bulvar.com.ua/gazeta/
archive/s66_67241/9357.html)
 Зауважу, що Росія запози-
чила навіть чужі державні сим-
воли.
 Державний герб РФ — дво-
головий орел — це герб Римсь-
кої iмперії з 330 року, а після її 
розпаду — символ Візантійської 
iмперії. У 1497 році прийнятий 
як герб Московського князівс-
тва, а пізніше — Російської ім-
перії. Прапор (триколор) — це 
плагіат перевернутого прапо-
ру Нідерландів, який став де-
ржавним прапором Російської 
iмперії з квітня 1883 року. Су-
часний гімн РФ — це змінений 
гімн колишнього СРСР. Поль-
ський президент Александр 
Кваснєвський iз приводу росій-
ського гімну говорив: «Давай-
те завжди пам’ятати, що в Росії 
слова можуть бути різні, але му-
зика — одна». 
 Свого часу ідеолог ко-
мунізму Карл Маркс зазна-
чив: «Росія, не маючи ніякого 
відношення до Русі і вкравши 
свою нинішню назву, нахабно 
претендує на історичний спа-
док Русі, створеної на 800 років 
раніше. Проте московська іс-
торія — це історія Орди, при-
шита до історії Русі білими нит-
ками і повністю сфабрикована. 
Саму назву «Русь» узурповано 
московитами. Росіяни не лише 
не є слов’янами, а й навіть не 
належать до індоєвропейської 
раси. Московія була вихована 
і виросла в жахливій і мерзот-
ній школі монгольського рабс-
тва»,— наголосив Маркс.
  Російський афоризм гово-
рить: «Русь и Россия — это та-
кая же аналогия, как море и 
морская свинка». 
 Відомий чеський письмен-
ник Карел Чапек писав: «Росія-
ни все навколо себе називають 
слов’янським, щоб потім усе 
слов’янське називати російсь-
ким».

Заповіді наших предків
 Шановні білоруські сябри, на-
веду Заповіді наших предків, за 
якими ми, українці і білоруси, по-
винні жити в цей тяжкий для ук-
раїнського і білоруського РОДУ 
час: 
 1. Стій за Землю свою, земля 
нам дана нашими Світлими Бо-
гами, зорана нашими предками, 
зрошена потом і кров’ю батьків, 
дідів, прадідів твоїх.
 2. Ворога РОДУ твого знищуй 
без пощади.
  3. Захищайся сам і захищай 
побратима твого, щоб РІД твій не 
скінчився (не перервався). 
  4. Будь вірним у дружбі, лю-
бові РОДУ твоєму та вірним і 
мужнім у праведній січі.
  5. Бачачи підступність ворога, 
тим же відповідай йому.
 6. Не вір ворогу раненому та 
вбивці брата твого.
  7. Держись правоти і правди, 
вони приведуть до перемоги.
 8. Не відповідай добром на 
зло. Непокаране зло породжує ще 
більше — абсолютне — зло.
  9. Сила і непереможність 
РОДУ твого — в етнічній єдності 
РОДУ твого.
 10. Не опускай голови своєї, як 
раб. Не принижуйся ні перед ким 
і не дозволяй нікому принижува-
ти твій РІД. Не плач, не жалійся, 
не проси, не бійся. Живи, борись 
і переможеш!
  11. Щоб руки наші трудили-
ся о рала наші, а мечами добува-
ли незалежність нашу.
  12. Усе, що залежить від чу-
жої волі, — зло. Усе, що зале-
жить від власної волі, — добро. 
Рід твій повинен знати це корот-
ке визначення добра і зла.
  Реакція диктатора «Луки» на 
моє відкрите звернення до нього 
і на цю публікацію мені байду-
жа! Після того, як він консти-
туційно заборонив національну 
символіку (прапор і герб) як де-
ржавну, а за її використання лю-
дей кидають до в’язниці і вбива-
ють, ввів мовну асиміляцію біло-
русів, закріпивши в Конституції 
російську мову як другу держав-
ну, фізично ліквідував політич-
ну опозицію — Лукашенко для 
мене став національним зрадни-
ком білоруського народу, який 
підлягає засудженню до вищої 
міри покарання — розстрілу! 
Знайдеться і білоруський офі-
цер честі, який виконає народ-
ний вирок без суду і слідства. І з 
точки зору міжнародного права 
та національного кримінального 
права на самооборону такий вчи-
нок буде законним, справедли-
вим і виправданим (див. відео:
h t t p s : / / y o u t u . b e /
Wm5701OaLU8).
 І найголовнiше — не втрачай-
те час, який зараз почав грати на 
руку диктатору «Луці». Не усу-
нете його від влади сьогодні — за-
втра буде пізно!
 Лукашенко пригрозив, що 
проблему мирних акцій протес-
ту в Білорусі (яка стала його про-
блемою) він вирішить у найбли-
жчі дні і привів армію у повну бо-
йову готовність. Кривавий крем-
лівський карлик запевнив тирана 
«Луку», що Росія при першому 
запиті білоруської влади надасть 
«всебічну допомогу щодо забезпе-
чення безпеки Білорусі».
 На завершення нагадаю вам 
слова нашого революціонера-ка-
меняра Івана Франка: 
Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й 
голод, 
Бо вам призначено скалу сесю розбить.
 Дорогі мої сябри, вам випала доля 
розбить скалу диктатора «Луки»!
 Боже, благослови i допоможи Бiло-
русi!
 Жыве Беларусь! Смерть диктаторам!
 З повагою і любов’ю до вас.

волі не здобуде!
СУСІДИ■

22 серпня, виступаючи в Гродно на мітингу, 
Лукашенко заявив, що переходити на білоруську 
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Білорусь і білоруського народу? Це губернатор 
«білоруської губернії» Росії, холуй Путіна!
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Українські підприємці в жаху від передви-
борчої ініціативи Зе-команди, яка перед 
голосуванням 25 жовтня вирішила подару-
вати електорату те, що він найбільше чекає 
від влади, — дрібної добавки до заробіт-
них плат. При цьому щедрість уряду може 
поставити під загрозу саме існування на-
шого бізнесу, який і так перебуває у важ-
кому стані через коронавірусні обмеження. 
Також може призвести до тінізації еконо-
міки і зростання інфляції: таким чином до-
плати від Володимира Зеленського її адре-
сат фактично не побачить. 

«А ми вас попереджали!»
 Європейська Бізнес Асоціація зазна-
чає: підвищення мінімальної зарплати 
до 5 тисяч гривень вже з 1 вересня 2020 
року, а потім, із 2021 року, — до 6,5 ти-
сячі збільшить фіскальний тиск на біз-
нес, що призведе до збільшення кіль-
кості «зарплат у конвертах». Такої ж 
думки і більшість бізнесменів, які в один 
голос зазначають: сфера «тіньових» за-
робітних плат стане тільки більшою. Як 
результат — бюджет недоотримає значні 
суми податків.
 Причому у найгіршій ситуації опи-
ниться саме чесний бізнес — ті, хто сум-
лінно сплачує податкові надходження. 
Адже на них ляже додатковий тягар 
у вигляді збільшених сум податкових 
відрахувань. Власники «сірих» схем на-
томість перебуватимуть у кращій ситу-
ації, бо і раніше працювали «втемну». 
Експерти зазначають: після ухвалення 
нового закону почастішають випадки 
недобросовісної конкуренції з боку ті-
ньового сектору. 
 Таким чином від популістського рі-
шення влади програють усі — і бізнесме-
ни, і державний бюджет, і навіть ті самі 
робітники, яких це підвищення мало по-
радувати. Але найголовніше, що малий 
бізнес змушений буде скорочувати кіль-
кість працівників, аби нести менше по-
даткове навантаження.
 ЄБА зазначає: вона зверталася до уря-
ду зі своєю незгодою на цю ініціативу, за-
пропонувала своє вирішення проблеми. 
Однак команда Володимира Зеленсько-
го пропозицію проігнорувала, а свої ідеї 
оформила в законопроєкт. До того ж, як 
зазначають в Асоціації, українська вла-
да тисне на вітчизняний бізнес, попри те, 
що він перебуває у важкому стані через 
коронавірусну кризу. «І зараз представ-
ники цієї сфери очікують на допомогу де-
ржави, а не на перепони в діяльності. Та-
кий законопроєкт наразі не на часі, адже 
це призведе до того, що багато підпри-
ємців змушені будуть припинити робо-
ту свого бізнесу через його нерентабель-
ність», — зазначили в ЄБА.

Всупереч здоровому глузду
 Аналітики також зазначають: розмір 
нашої мінімальної зарплати зазвичай є 
далеким від фактичного прожиткового 
мінімуму. Зараз мінімальна зарплата в 
Україні становить 4723 гривні, а серед-
ня, за даними Держстату, — 11,5 тисячі. 
При цьому прожитковий мінімум визна-
чений на рівні трохи більше за дві тисячі 
гривень. 
 Утім президент України Володи-
мир Зеленський, який у нас де-фак-
то і всупереч Конституції керує Кабіне-
том Міністрів України, особисто поста-
вив завдання перед очільником уряду: 
підвищити! «Знаю, це нелегко — взя-
ти й підвищити. Однак ми й не шукали 
легких рішень, коли прийшли до вла-
ди», — сказав Зеленський ще у червні, 
коли з’явилась інформація, що вибори у 
жовтні 2020р. таки будуть, звертаючись 
до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та 
міністра фінансів Сергія Марченка. 

 Міністри стали по стійці «струнко», а 
очільник Мінфіну навіть намагався під-
класти під вимогу керівника Зе-коман-
ди ідеологічну базу. Що, мовляв, у підви-
щенні до п’яти тисяч є доцільність та 
можливості. «Це дозволить нам частко-
во покрити дефіцит Пенсійного фонду та 
прискорити певні процеси в економіці. 
П’ять тисяч гривень для нас — підйомна 
історія», — сказав Марченко, маючи на 
увазі перший етап — підвищення на 300 
гривень. 
 А от що стосується наступного етапу 
підняття, до 6,5 тисячі гривень, то тут 
оптимізм головного фінансиста країни 
вичерпався. І він заявив відверто: для 
цього урядові ще доведеться шукати ре-
сурси. 
 Утім, і перший етап безкоштовним не 
буде. Для досягнення рівня зарплат у 5 
тис. гривень уряд має знайти 3,5 мільяр-
да гривень. Півтора мільярда з них ма-
ють компенсувати збільшені податкові 
надходження від бізнесу, — ті самі, які 
заплатять вітчизняні підприємці за щед-
рість команди Володимира Зеленського. 
А решту? Доведеться позичати на згуб-
них для української економіки умовах. 

Зростання зарплат при краху 
економіки?!
 І це цілком очевидно. Адже вітчиз-
няна економіка сьогодні надто ослабле-
на пандемією коронавірусу і точно не 
має зайвих ресурсів, аби дозволити собі 
підвищення зарплат. 
 За прогнозами Міжнародного валют-
ного фонду, падіння внутрішнього вало-
вого продукту України у 2020 році ста-
новитиме 8,2 відсотка. На думку постій-
ного представника МВФ в Україні Йости 
Люнгмана, таке падіння можна пояс-
нити слабким запасом накопичень ук-
раїнських домогосподарств й обмеженою 
фіскальною підтримкою економіки. 
 А ось і останні дані Рахункової па-
лати. Згідно з ними, у першому півріч-
чі 2020 року план доходів державного 
бюджету недовиконаний на 38 мільяр-
дів гривень, що становить 7,8%. Лише 
внаслідок зменшення у першому півріччі 
імпорту на 19,7% недоотримано 14 млрд 
грн. доходів. План видатків державного 
бюджету, за його словами, не виконано 
на 51 млрд грн. При цьому витрати на по-
гашення й обслуговування державного 
боргу становили 220 млрд грн, або майже 
третину загальних витрат держбюджету 
у першому півріччі поточного року. 
 Причина цього, за словами Пацка-
на, — низька якість прогнозу макроеко-
номічних показників. Так, наприклад, 
уряд наприкінці березня змінив прогноз 
середнього обмінного курсу гривні з 27 до 
30 грн за долар. Однак фактично в січні-
червні середній обмінний курс становив 
25,98 грн за долар, тобто на 13,4% мен-
ше за прогнозований. За рахунок цього 
недоотримано 25,5 млрд грн доходів.
 Як заявив голова Рахункової пала-
ти, поглиблення негативних тенденцій 
в економіці триває: зниження реально-
го ВВП очікується на рівні 6,7%, падін-
ня випуску промислової продукції — на 
8,3%. Прогнозують також зменшення 
кредитування і відтік прямих іноземних 
інвестицій.
 Зазвичай, як зазначають експерти, 
у світі підвищують мінімальну зарпла-
ту, якщо продуктивність праці зростає, 
але деякі працівники не отримують до-
статньої користі від цього. Тоді й вклю-
чають механізм підвищення мінімаль-
ної зарплати для компенсації розподілу 
створеного національного багатства се-
ред найманих працівників.
 Проте в урядовому макроекономічно-
му прогнозі чітко зазначено: зростання 
продуктивності праці в економіці в на-
ступні три роки залишатиметься мля-

вим і становитиме 2-4% на рік. Не відбу-
валося відчутного зростання продуктив-
ності й у попередні роки.
 А тому втручання в динаміку опла-
ти праці, яке не обґрунтоване збільшен-
ням продуктивності, як це планує зроби-
ти уряд, посилюватиме фундаментальні 
дисбаланси.
 Наприклад, велика помилка влади, 
яку констатують експерти, — уряд ро-
бить ставку на споживання замість інвес-
тицій. При цьому українська економіка 
має викривлену структуру: частка інвес-
тиційної компоненти у ВВП дуже мала 
і є нижчою за 20%. Відповідно, частка 
споживання в економіці завелика, що 
не свідчить про високий рівень добробу-
ту чи динаміку розвитку. 
 При цьому за останні роки єдиним 
чинником економічного зростання були 
зарплати та споживання домогоспо-
дарств. 
 Так, у 2018-2019 роках середній темп 
зростання реальних заробітних плат ста-
новив 11% на рік при зростанні реально-
го ВВП лише на 3% на рік. Приватне спо-
живання збільшувалося в середньому на 
понад 10% на рік. 

Заплатити за президента
 За ініціативи президента України Во-
лодимира Зеленського заплатить його 
безпосередній виборець — дрібні підпри-
ємці, які хотіли змін, легшого та безпро-
блемнішого ведення бізнесу. 
 Адже найбільшого удару через уря-
дові ініціативи, на думку експертів, за-
знають представники малого та мікробіз-
несу з невеликих населених пунктів. «Це 
найбільш вразливі категорії, їм буде най-
тяжче, бо там рівень доходів зазвичай не-
великий. До того ж, зараз карантин, і біз-
нес взагалі переживає дуже тяжкі часи. 
І тому будь-яке підвищення відрахувань 
позначається дуже негативно», — ска-
зав президент Асоціації приватних ро-
ботодавців Олександр Чумак, прогно-
зуючи зростання виплат зарплат у кон-
вертах. Адже, за його словами, далеко не 
всім підприємцям знизили орендну пла-
ту чи комунальні платежі під час каран-
тину. «Існують комунальні відрахуван-
ня на місцевому рівні, якісь неофіційні 
побори. Всі ці витрати підприємці нама-
гаються зменшувати будь-якими шляха-
ми, тому що сьогодні вони втратили на-
віть ті доходи, які мали рік тому. А отже, 
малий і середній бізнес не може розрахо-
вувати на додаткові витрати», — конста-
тує Чумак.
 При цьому всі незалежні експерти 
погоджуються: підвищення мінімаль-
ної зарплати збільшить податкове на-
вантаження на підприємства, які задля 
мінімізації податків офіційно платять 
працівникам лише «мінімалку», а все 
інше — «в конверті». А також стане тя-
гарем для тих, хто дійсно платить «міні-
малку». Суттєво постраждають і ФОПи, 

що сплачують ЄСВ з розрахунку міні-
мальної зарплати.

Паралелі з 2017-м: ми закладаємо 
міну під власний добробут
 Урядовцям та їхнім прибічникам, які 
для виправдання своїх дій згадують до-
свід підняття мінімальних зарплат 2017 
року (мовляв, підняли навіть суттєвіше, 
і нічого страшного не трапилося), аналі-
тики відповідають: між «тоді» і «сьогод-
ні» існує чимало відмінностей. 
 По-перше, різке підвищення міні-
мальної зарплати у 2017 році — це 
була відкладена індексація, і мінімаль-
на зарплата «наздогнала» зростання
 середньої зарплати після інфляції та де-
вальвації у кризові 2014-2015 роки (за 
два роки інфляція «накрутила» 79%, а 
гривня знецінилася втричі). 
 Зараз кумулятивна інфляція стано-
вила менш як 12%, обмінний курс май-
же незмінний.
 По-друге, внаслідок того підвищення 
базова інфляція прискорилася з 5,8% до 
9,8%, і НБУ довелося два роки утриму-
вати жорстку монетарну політику й ви-
сокі ставки, щоб угамувати зростання 
цін.
 По-третє, навіть в умовах посткризо-
вого відновлення економіки після підви-
щення «мінімалки» безробіття у 2017 
році зросло з 9,3% до 9,5%, а економіч-
не зростання прискорилося на мізерні 
0,1%. 
 У варіанті 2020 року збільшення 
зарплат, не підтримане відповідним 
зростанням продуктивності, призведе 
до зростання цін, а шок у вигляді зрос-
тання мінімальних зарплат змусить біз-
нес перекласти свої витрати на кінцево-
го споживача.
 Сьогодні, до речі, невисока та стабіль-
на інфляція дозволила Нацбанку знизи-
ти облікову ставку до найнижчого рів-
ня за всю історію України. Що дозво-
лить зменшувати процентні банківські 
ставки, стимулювати розвиток економі-
ки. Але процес, який запустила влада, 
зупинить цю тенденцію: банки підви-
щуватимуть ставки самостійно, адже їм 
потрібно буде компенсувати вищу інфля-
цію вкладникам. Збільшення процент-
них ставок та інфляції обмежить віднов-
лення кредитування, а це суперечить ам-
біціям уряду.
 У кризовий 2020 рік приватні ком-
панії відкладали свої капітальні інвес-
тиції, і у 2021 році очікувався суттєвий 
приріст. Проте перспектива підвищення 
мінімальної зарплати до 6,5% означати-
ме, що бізнесу знову доведеться скорочу-
вати інвестиційні проєкти.
 ...В Україні політики традиційно ви-
користовують мінімальну зарплату як 
популістське гасло. Проте у реаліях Ук-
раїни 2020 року таке підвищення мати-
ме й протилежний ефект для кишень ін-
ших мільйонів українців. ■

ПОПУЛІЗМ

Бізнес кричить: «Рятуйте!»
Для підвищення «мінімалки» влада спробує витиснути з українського бізнесу 1,5 млрд гривень. Ще понад 
2 млрд позичать на згубних умовах

■

Пообіцявши українським робітникам і дрібним підприємцям дрібні «додаткові» суми, влада 
насправді залізає до них у кишеню.

❙
❙
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Аби не витрачати часу на помилки, 
вирушили набиратися досвіду за 
кордон
 Пройшовши навчання-тренінги в Ук-
раїні, молоді люди зрозуміли, що інфор-
мації для започаткування власної справи 
все одно недостатньо. Відтак, аби не мар-
нувати часу на помилки, вирушили по до-
свід за кордон: навчалися в Італії, Поль-
щі, Греції, а також відвідали ферми з ви-
рощування їстівних слимаків у Франції, 
Ізраїлі, Туреччині, Литві, на Кіпрі. Тоб-
то витратили максимум зусиль, коштів, 
часу, аби досконало вивчити суть питан-
ня.
 «Проаналізувавши все побачене й по-
чуте, відібрали найкращий досвід і на 
його основі створили власну технологію 
вирощування їстівних молюсків, яку 
потім і впровадили в нашому господарс-
тві. Таким чином, ми йдемо своїм шля-
хом. Порівняно з українськими колегами 
в нас усе інакше: і температурний режим 
розведення равликів, і норми годівлі, і 
система автоматизації. Більше конкре-
тизувати, на жаль, не можу, бо будь-яка 
технологія коштує грошей, — хитрува-
то мружить очі Сергій Яхно. — Безкош-
товної інформації в цьому різновиді біз-
несу ніхто не надає. За навчання й закор-
донні поїздки ми платили великі кошти. 
Щоб ви знали, навіть в Україні одноден-
ний тренінг обходиться у 5-6 тисяч гри-
вень на одну особу». 
 Чималі кошти довелося вкласти й у 
створення самої ферми. Нещодавно мо-
лоді люди підрахували спільні витрати 
— виявилося, вони сягають 120 тисяч 
доларів. Земельну ділянку вирішили не 
орендувати, а придбати. При цьому обра-
ли мальовничу місцевість неподалік Пол-
тави, де зручна транспортна розв’язка, 
екологічно чиста зона поряд із лісом та 
трьома річками. Партію мальків закупи-
ли під час навчання на одній із польських 
равликових ферм. Оскільки воно вилило-
ся полтавцям у добру копієчку, мальків 
продали їм за суто символічною ціною. 
На ділянці площею майже пів гектара, 
поділеній навпіл, дружна компанія тепер 
вирощує равликів двох найпоширеніших 
в Україні видів Helix Aspersa Maxima та 
Helix Aspersa Muller. Торік підприєм-
ці вийшли на обсяг 2 тонни їстівних мо-
люсків (розпочали з невеликої ділянки, 
оскільки паралельно будували цех з ін-
кубатором, маточником, холодильником 
тощо — усім, що необхідно для репродук-
ції, вирощування й переробки їстівного 
равлика), а цьогоріч з огляду на те, що цю 
ділянку розширили, планують отримати 
щонайменше 9-10 тонн «урожаю». 
 «Ми не збираємося експортувати ве-
ликі обсяги живих їстівних молюсків, бо 
нам цікавіший інший напрямок — гас-
тротуризм, — ділиться Сергій. — Тож 
у міру можливостей популяризуємо 
надзвичайно корисні екзотичні страви з 
равликів, привчаємо до них співвітчизни-
ків. Нині про нашу ферму вже багато хто 
знає, сюди приїжджають звідусіль люди, 
які віддають перевагу «зеленому» туриз-

му, а приготовлені в нас равлики купують 
навіть затяті вегетаріанці — одна порція 
коштує 150—200 гривень. І в наших ро-
динах їх усі полюбляють: і батьки, і дру-
жини, й діти. Моя дружина Таня залюб-
ки споживає їх принаймні тричі на тиж-
день, мені вони найбільше смакують на 
вечерю, та навіть наш дворічний син уп-
літає їх за обидві щоки (окрім усього, їмо 
ікру равликів). Згідно з моїми спостере-
женнями, споживання цього незвичного 
для нас продукту в Україні набирає обер-
тів. Якщо ще років три тому ним мало хто 
цікавився, то зараз маємо дуже багато за-
мовлень. До того ж чимало охочих при-
їхати подивитися, як ми господарюємо 
на фермі, багато хто хоче й перейняти до-
свід. Цього року маємо навіть замовлен-
ня на 500 кілограмів маточного стада. І, 
думаю, це тільки початок».

Створили й робочі місця для дружин, 
аби ті не нудьгували
 Щодо витрат у цьому бізнесі, то не-
малі кошти, за словами Сергія Яхна, до-
водиться спрямовувати й на годівлю їстів-
них слимаків (згідно з підрахунками під-
приємців, за сезон на корм доведеться 
витратити понад 100 тисяч гривень). Хоч 
і тут наші герої не йдуть второваним шля-
хом. Сергій, зокрема, вважає, що на від-
годівлі їстівних молюсків українські рав-
лиководи втрачають багато коштів через 
те, що лінуються правильно обрахувати 
норму.
 «Ми ж корми використовуємо раціо-
нально. Скажімо, якщо керуватися ба-
ченням наших гуру-«равлиководів», то 
ось на таку ділянку за сезон мало б піти 15 
тонн комбікорму. Ми ж витратимо лише 
10 тонн — усе тому, що правильно його 
дозуємо, — пояснює мій співрозмовник. 
— Окрім усього, у нас посеред серпня, 
як бачите, трава перко, яку полюбляють 
слимаки, іще зелена — і в цьому також 
є свій секрет. Варто наголосити, що в на-
шому цеху витримані якнайкращі умови 
для того, аби правильно відбувалася реп-
родукція й інкубація равликів. У тепли-
ці ж вилуплені равлики можуть спокій-
но пережити весняні морози. Оскільки чи 
не всі процеси в господарстві автоматизо-
вані, тут задіяно не так багато робочих 
рук — в основному, справляємося трьо-
ма сім’ями. І я переконаний: із серйозним 
підходом до справи проблем навіть у ново-
му для вас бізнесі не повинно бути».
 Найбільші партії равликів із ферми 
полтавців (як живих охолоджених, так і 
напівфабрикатів), за словами Сергія, ку-
пують ресторани й готельно-ресторанні 
комплекси. Серед постійних клієнтів — 
харківські друзі. Досить активно почи-
нають цікавитися нетиповим продуктом 
і представники харчового бізнесу з Пол-
тави. 
 Приготуванням їстівних молюсків, 
вирощених на фермі «Лісовий равлик», 
займаються дружини її засновників — 
Тетяна, Аліна й Альона. Як зазначає 
Сергій, однією з цілей було ще й створен-
ня для них робочих місць, аби ті не нудь-

гували. Тож чоловіки дали їм стартовий 
капітал, запустили роботу кухні. А те-
пер уже молоді бізнес-леді порядкують 
там самі. «Смак готових страв із равли-
ків залежить від багатьох нюансів, які 
ми також замовчуємо, бо за розробку ре-
цептів тих же соусів платили по 500 євро, 
— стверджує Сергій Яхно, — а потім пів-
тора року мучилися самі, експерименту-
ючи з різними добавками. Коли ж урешті-
решт розробили власні соуси, усе пішло 
як по маслу. Зараз пропонуємо турис-
там, які приїжджають на ферму, окрім 
традиційного ескарго, мариновані рав-
лики, паштет із них тощо. Постійно пра-
цюємо й над розширенням меню. Окрім 
того, продаємо равликову ікру — звісно, 
на великі партії поки що не вийшли. А ще 
ми її засолили й зараз просто пригощаємо 
туристів, аби ті хоча б розуміли, який у 
неї смак і чому вона така дорога. Хоч цей 
смак дещо специфічний, багато кому рав-
ликова ікра дуже смакує. До того ж, не 
забувайте, вона дуже корисна — набага-
то корисніша навіть за чорну ікру: за пов-
ної відсутності холестерину має цілу низ-
ку мікроелементів. У Західній Європі, до 
речі, ікра їстівного равлика коштує 2-2,5 
тисячі євро за кілограм. А в Україні за 
30-грамову баночку такої ікри викладе-
те 500-800 гривень».
 Молодий чоловік додає, що зібра-
ти ікру — вкрай копітка, повністю руч-
на праця. Дуже важко її й промити, адже 
равлики відкладають яйця у спеціаль-
но приготовленій земляній суміші. Від-
повідно, коштувати дешево равликова 
ікра просто не може.

У планах — відкриття низки ресторанів
 У відповідь на моє запитання, чи вже 
окупилися вкладені в новий бізнес кош-
ти, Сергій Яхно заперечливо хитає голо-
вою: «Під час навчання нам розказували, 
що вже протягом першого року існуван-
ня равликової ферми все буде дуже круто: 
вдасться вийти на нуль, купити кварти-
ру, авто тощо. Звичайно ж, усе це байки. 
Насправді це бізнес із прицілом на май-
бутнє. Ми з братом та другом підрахува-
ли, що нам потрібно принаймні три роки, 
аби повернути вкладені кошти. Це якщо 
здавати равликів без переробки. Із пере-
робкою можна вийти на нуль і за рік-два, 
якщо, звісно, не вести будівництва цеху 
тощо». 
 — А чи не хотілося б розширити межі 
території ферми? — цікавлюся. 
 — Ми завбачливо купили поряд іще 
кілька земельних ділянок. Тож, якщо 
потрібно буде розширитися, доведеть-
ся усього лиш перенести паркан, — пос-
міхається Сергій. — Але на цьому ета-
пі не бачимо в цьому сенсу. Адже через 
світову пандемію коронавірусної інфек-
ції ціни на нашу продукцію впали. Торік 

багато хто з колег узагалі втратив гроші, 
бо перекупники не змогли вивезти скуп-
лених равликів за кордон. В Україні ми 
продаємо живих охолоджених равли-
ків по 150 гривень за кілограм. Здавати 
їх оптом по 75 гривень за кілограм не хо-
чемо, бо, як-то кажуть, шкурка вичинки 
не варта. Як уже говорив, реалізуємо й 
перероблені їстівні молюски. Подивимо-
ся, що буде далі. Маємо друзів в Італії та 
Іспанії, тож, можливо, у майбутньому 
щось там організуємо, скажімо, відкриє-
мо той же ресторан, куди поставлятимемо 
свої напівфабрикати. Власний ресторан 
хочемо відкрити й у Полтаві, а ще — отут, 
на території господарства, де нині літня 
тераса. Оскільки наша ферма є привабли-
вою для туристів, плануємо збільшити їх-
ній потік. Хоч уже й зараз чи не щодня 
проводимо екскурсії з дегустацією страв 
із равликів (багато ж хто не має можли-
вості поїхати до Парижа й скуштувати їх 
там), для дітей влаштовуємо равликові 
перегони. До нас, зокрема, привозять і 
діток з аутизмом, котрі граються на фер-
мі зі слимаками, а також із нашими пса-
ми, — от буквально вчора приймали гру-
пу таких малюків». 
 Окрім усього, через господарство з ви-
рощування равликів пролягає багато ве-
ломаршрутів. Тут їхні учасники можуть і 
камери коліс підкачати, і лимонаду випи-
ти, й оригінальною стравою перекусити. 
 «До слова, досі не було жодного з 
приїжджих, хто б не спробував нашо-
го екзотичного продукту. Навіть ті, хто 
був налаштований його не куштувати, 
потім іще й просили добавки. Ми віри-
мо в успіх цієї справи, — оптимістично 
заявляє підприємець, — і з самого по-
чатку знали, на що йшли. Усе реально. 
Є бажання — вперед!» ■

Порція делікатесу з равликів коштує 
150-200 гривень. 
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Як у кращих ресторанах Парижа
Торік троє молодих українців заснували равликову 
ферму. Нині про її існування знають багато туристів, 
котрі їдуть сюди звідусіль, аби подивитися, як вирощують 
їстівних молюсків, і скуштувати делікатеси з них

■

Сергій Яхно вірить в успіх нового бізнесу.❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Ферма з вирощування їстівних молюсків під назвою «Лісовий равлик» у селі Тетіївка 
Полтавського району вже стала своєрідною візитівкою Новоселівської ОТГ. Її за-
сновники — Сергій Яхно та його рідний брат Олександр, а також їхній близький друг 
Ігор Зорін, інженери за фахом. Оскільки Олександр та Ігор наразі перебувають за 
кордоном, на фермі тимчасово господарює сам Сергій.
«Ми маємо й інший бізнес, але хотілося паралельно зайнятися ще чимось цікавим. 
Тож почали розглядати різні варіанти, аж тут випадково натрапили на статтю про те, 
що бізнес на равликах — для лінивих. Ну кому ж таке не сподобається? — жартує 
Сергій Яхно. — Ми часто подорожуємо Європою, тож давно знаємо смак страв із 
равликів. Так зупинилися на цьому варіанті. Хоч насправді все виявилося з точністю 
до навпаки».



ПРОБІ!

Куди 
дивиться 
МОЗ?
Напруження між 
біосферою і техносферою
Вадим ПЕПА
Київ

 Маю нітрат-тестер. Коли купую 
овочі й фрукти, перевіряю, скільки в 
них шкідливого, якщо продавці не за-
перечують, що нерідко трапляється. 
Враження гнітюче. Нітрати в імпорт-
них абрикосах, сливах, динях переви-
щують норму в півтора, два й навіть у 
три рази. Так само до серпня відляку-
вали й кавуни. Втішає те, що чим далі, 
тим усе більше вони наближаються до 
норми. Остерігаюся й помідорів та бага-
то чого іншого. Не мені перераховува-
ти та вказувати. Є ж для того відповід-
ні державні органи!
 Які ж із них зобов’язані дбати про 
здоров’я нації? Адже медики застері-
гають, що нітрати порушують роботу 
печінки, нирок, підшлункової залози 
та й усього кишечнику. Які ж служби 
на митницях закривають очі на те, що 
всілякий непотріб плавом пливе в Ук-
раїну? Чому абсолютно не чути тривоги 
про таке неподобство з боку Міністерс-
тва охорони здоров’я?  
 На очах так званого електорату то-
читься нещадна політична боротьба за 
присвоєння чи, точніше, розкрадання 
казни. Торбохвати в масках олігархів ви-
водять не мільйони, а мільярди в офшор-
ні зони. Скуповують не квартири, а цілі 
поверхи в найдорожчих кварталах Лон-
дона і хмарочоси у США. Хто тільки не 
обзавівся маєтками на берегах теплих 
морів та океанів... Кричуща соціальна не-
рівність між бідними й багатими росте не 
по днях, а по годинах. «А братія мовчить 
собі, ви тріщивши очі». Виборці «слуг на-
роду» бездумно гигочуть із зубоскальства 
на 95-му кварталі. Кому з них яке діло до 
того, що ще в ІV ст. до н. е. давньогрець-
кий філософ Платон, учень знаменитого 
Сократа, провістив: «Немає нічого силь-
нішого за знання».
 На початку ХХ ст. В. І. Вернадсь-
кий увів у науковий обіг поняття «но-
осфера». За «великих слів великою си-
лою» криється просте-простісіньке. 
Невідворотно посилюється напружен-
ня між біосферою і техносферою. Насе-
лення на третій від сонця життєдайній 
планеті ось-ось перетне позначку — 
вісім мільярдів. Водночас в Україні де-
мографічний прогноз катастрофічний. 
Уже втовкмачується в голови довірли-
вих, що до кінця цього століття буде 17 
мільйонів. То що ж? Згинути, як літо-
писні обри?
 Чому ж не б’є на сполох українська 
еліта? Невже нікому не відомо, для кого 
планується звільнити від українських 
громадян «життєвий простір»? Та щось 
усі мовчать, як риба об лід. Бояться за 
свої насиджені теплі посади. Нишк-
нуть, як миші під віником. А обдурені 
із «зомбоящиків» ловляться, як «пре-
мудрі пічкурі», на дешеву наживку.
 Нічого собі ноосфера! Новітній виш-
кір цивілізації — перерозподіл світо-
вих багатств винятково на користь не-
нажер і, відповідно, зубожіння вже не 
мільйонів, а мільярдів мас, які — робо-
тящий простолюд.
 Та хай там що, достукуються до 
чутливих душ пророчі прозріння Та-
раса Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки, Василя Стуса, Василя Си-
моненка, Ліни Костенко... Кому ж, як 
не українській еліті, вдарити б лихом 
об землю, як заповідано з діда-прадіда, 
та вивулканити всі сили на самозбере-
ження рідного народу. ■

■

Антон КАДЕНЮК
Житомир

«Маємо навчитися поважати права 
один одного». В. Зеленський

 Саме звернення президента України 
до Дня Конституції і пробудило мене як 
учасника згадати події, які відбувалися 
в залі Верховної Ради і на майдані біля 
будівлі парламенту тiєї ночі, коли ухва-
лювалася Конституція нашої держави. 
Після закінчення доповіді депутата Ми-
хайла Сироти, який зачитував текст Кон-
ституції, і голосування за неї, радості як у 
залі ВР, так і біля її будівлі не було меж. 
Це була одна з визначних дат у житті на-
шої країни, яку вистраждав і за яку бо-
ровся наш народ. І ось якось зовсім не 
святково минув цьогорічний День Кон-
ституції, проте вітання президента Зе-
ленського має особливу вагу. Свою заміт-
ку я почав зі слів глави держави і хотів 
би, щоб вони не залишилися порож-
нім звуком. Питання, які для ветеранів 
Зброй них сил мають пряме відношення 
у зверненні президента до нації, військо-
вослужбовці і направили до редакції га-
зети «Україна молода». Приємно те, що 
мої побратими — офіцери у відставці — 
також зацікавилися матеріалами, які 
друкує ваша газета, і собі передплатили 
«Україну молоду». Але надалі — про го-
ловне, що змусило ветеранів Збройних 
сил звернутися до мене з проханням на-
дати інформацію вашій газеті. Вони, як 
і я, сподіваються, що опублікованим ма-
теріалом будуть поінформовані всі війсь-
ковослужбовці і ця інформація отримає 
відповідну реакцію наших побратимів 
— ветеранів Збройних сил не лише Ук-
раїни, а й Радянського Союзу, які відда-
ли армії свої молоді роки, прослуживши 
в лавах армії по 25, а то й більше років.
 Офіцери відзначали, що на нашу 
долю випали найскладніші періоди жит-
тя нашої країни. Перш за все, створення 
боєздатних Збройних сил СРСР, готових 
стати на захист держави, до складу якої 
на той час входила й Україна. Ця кате-
горія ветеранів ЗС наразі забута рідною 
владою. Ми констатуємо, що саме стар-
ше покоління офіцерів, які потребують 
уваги і турботи з боку держави, впро-
довж тридцяти років борються за свої 

конституційні права. Наочним прикла-
дом дискримінації ветеранів є постано-
ва Кабінету Міністрів №103 від 21 лю-
того 2018 р. «Про перерахунок пенсій 
особам, які звільнені з військової служ-
би, та деяким іншим категоріям осіб», 
якою влада знову, вже вкотре, поділи-
ла пенсіонерів у питаннях пенсійного 
забезпечення. Штаб із соціального пра-
вового захисту військовослужбовців, 
ветеранів Збройних сил та їхніх родин 
надіслав президенту-головнокоманду-
вачу ЗС України Зеленському лист щодо 
невідповідності згаданої вище постано-
ви Конституції України. У листі, зок-
рема, сказано (друкується з купюрами. 
— Ред.): «1. Проєкт Постанови Кабіне-
ту Міністрів «Про перерахунок пенсій 
особам, які звільнені з військової служ-
би, та деяким іншим категоріям осіб», 
якому згодом було присвоєно №103, не 
пройшов антидискримінаційну експер-
тизу, в той час як, відповідно до Закону 
України 35207-6 «Про заходи запобіган-
ня дискримінації в Україні», розроблен-
ня проєктів нормативно-правових актів 
здійснюються з обов’язковим урахуван-
ням принципу недискримінації. <…> 2. 
Відповідно до статті 113 Конституції Ук-
раїни правові акти КМ України мають 
видаватись винятково на підставі і на 
виконання тільки Конституції, законів 
України та актів президента України, а 
тому визначений законом зміст та обсяг 
прав і свобод людини не може бути змі-
нений чи скасований актами КМ Украї-
ни. <…> 3. Постанова КМ №103 прий-
нята у невідповідності до вимог статті 22 
Конституції України (звужує конститу-
ційні права і свободи), статті 24 Консти-
туції України (запроваджує дискримі-
наційні підходи) і є актом правового 
нігілізму».
 Як зазначив член штабу — підпол-
ковник у відставці Володимир Давидюк, 
який майже чотири роки воював в Аф-
ганістані, реакції з боку гаранта чи прос-
то відповіді на вищезгадане звернення 
не отримано. Закони для влади — не за-
кони. З особливим обуренням висловив-
ся полковник у відставці Борис Ревенко 
про ставлення влади до ветеранів. Очо-
люючи ветеранську організацію «Воїни 
кубинських подій», він детально опи-

сав, як молодих офіцерів разом із бой-
овою технікою відправили на Кубу для 
захисту Кубинської революції і Фіде-
ля Кастро. То був 1962-63 рр. минулого 
століття. Важко було тоді спрогнозувати 
розвиток подій у світі, можливо, присут-
ність радянських військ (у тому числі й 
українських військових) на Кубі і зігра-
ла вирішальну роль у збереженні миру.
 Немає сенсу описувати специфіч-
ність служби частини, якою командував 
полковник у відставці Валерій Повер, 
достатньо відмітити, що на його об’єкт 
не мав права доступу навіть команду-
вач округу. На особливостях служби і 
завданнях, які виконували ввірені йому 
частини, зупинилися полковник Олек-
сій Боржковський та Ярослав Попереч-
ний, які пройшли бойовий шлях від Да-
лекосхідних районів СРСР до крайніх 
західних кордонів. Підполковник у від-
ставці Аркадій Клейман підкреслив ре-
акцію з боку ветеранів, яку викликає не-
справедливість: сучасне керівництво й 
депутати не тільки користуються тими 
благами, які старше покоління захис-
тило й зберегло, а ще й наживаються на 
цьому. Офіцери-українці, закінчивши 
військову службу в частинах, розташо-
ваних у країнах Варшавського договору, 
поверталися додому і вже в Україні да-
вали клятву служити своєму народові і 
своїй Батьківщині. Ті ж, що пішли у від-
ставку, вважали своїм обов’язком вихо-
вувати молодь у патріотичному дусі, го-
тувати її до захисту Вітчизни.
 Проте влада навіть не згадує про ту 
важливу роль, яку відіграли ветерани ЗС 
України та колишнього Радянського Сою-
зу. Порушуючи Конституцію, закони Ук-
раїни, влада не тільки обікрала ветеранів, 
а й образила їх морально. Члени штабу на-
вели інформацію про фінансові статки де-
яких депутатів, урядовців, чиновників 
(варто лиш нагадати, що сумарно задекла-
ровані статки депутатів від партії «Слуга 
народу» становлять понад мільярд (!) гри-
вень) — ось де наші пенсії.
 Штаб вимагає від президента вирі-
шення на законодавчому рівні ситуації з 
пенсійним забезпеченням ветеранів ЗС, 
оскільки соціальна напруга в суспільс-
тві не спадає, що загрожує інтересам на-
ціональної безпеки держави. ■

ПОЛІТПАРНАС

Марш захисників 
Донбасу
Анатолій ЗДОРОВИЙ

 Шановна редакціє, надсилаю вам «Марш за-
хисників Донбасу», музику й слова якого написав 
Анатолій Кузьмович Здоровий — справжній украї-
нець. Ця людина, 1938 р. н., усе своє життя віддала 
служінню Україні. Він і нині працює, незважаючи на 
поважний вік і втрачений зір (далися взнаки 7 років 
політичних таборів та каторжні тюрми), обіймає 
посаду голови Харківської обласної організації ВУТ 
політичних в’язнів і репресованих, директора Інсти-
туту політичних наук м. Харкова. Нам, просвітянам, 
буде приємно і ми будемо дуже вдячні, якщо ви 
надрукуєте цей «Марш» на сторінках вашої газети.
 З повагою Тетяна Лучнікова, вчитель, член 
«Просвіти» м. Харкова.

■

Якщо ви хочете побачити справжній Дніпро, широкий, повноводий, з пологим 
лівим берегом і стрімким правим, то вам сюди — у село Витачів Обухівського 
району Київської області, якому вже понад тисячу років. Звісно, важко назвати 
точну дату заснування цього найдревнiшого в Українi села, проте згадка 
візантійського імператора Костянтина VІІ Багрянородного у творі «Управління 
імперією», в якому він описує Витичів (саме така назва фігурує у творі) як 
могутній порт на березі Дніпра, відносить нас у далекий 949 рік. Любителі 
історії знайдуть тут пам’ятні місця, а от творчі натури — чудові пейзажі для 
фотографування чи живопису.

ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Ветерани Збройних сил — президенту:
ми проти соціальної дискримінації!

■

Горить Донбас огнем війни
І небо кровію палає,
Шле Путін військо москальні
І бреше, що їх там немає.
Повстали хлопці молоді,
Повстали волонтери
І в бій пішли на ворогів
Під гаслами Бандери.
За нами правда наша й Бог,

За нами — Перемога,
А Путіну і москалям —
Пекельная дорога.
Славімо націю свою
І Україні — слава!
«Смерть ворогам!» —
Наш клич в бою,
Захистимо державу.
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Диня — 
столу 
господиня? 
Не для всіх...
Улюблений літній овоч слід 
обережно споживати 
при кишкових розладах 
і категорично не можна — 
з алкоголем

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Медова диня — улюблений літній десерт 
багатьох. Ароматна, солодка, багата на віта-
міни — диню корисно включати до сезонно-
го раціону і дорослим, і дітям. Її споживан-
ня помічне для здоров’я. Диня стимулює 
роботу кишечнику — завдяки вмісту кліт-
ковини. Вітамін К і магній, на які багатий 
овоч, сприяють зміцненню кісток. Завдяки 
калію споживання дині регулює кров’яний 
тиск. У дині багато води, тож споживати її 
корисно і для підтримання балансу рідини 
в організмі. А вітамін С сприяє виробленню 
колагену, захищаючи шкіру від впливу со-
нячних променів і старіння. А також зміц-
нює імунітет. 
 Дієтологи наголошують: диня — від-
мінний антиоксидант, завдяки великому 
вмісту мікроелементів і вітамінів групи В 
запобігає утворенню пухлин, допомагає в 
профілактиці серцево-судинних захворю-
вань і цукрового діабету, знижує рівень хо-
лестерину в крові і запобігає розвитку ате-
росклерозу. А також заспокоює централь-
ну нервову систему. Тож, поїдаючи диню, 
людина посилює свою опірність стресам.
 Водночас фахівці зі здорового харчу-
вання радять пам’ятати, що диню не вар-
то вживати при кишкових розладах. Крім 
того, овоч може вимивати пісок із нирок і 
навіть зрушити з місця каміння в сечоста-
тевій системі. Тож якщо ви не впевнені, що 
з цими органами у вас усе гаразд, варто не 
захоплюватися надмірно цим сезонним де-
сертом. Диню не можна запивати холод-
ною водою, тим паче молочними продукта-
ми, інакше діареї не уникнути. З цієї ж при-
чини не варто суміщати її з алкоголем. 
 Диню, за висновком лікарів-дієтоло-
гів, не можна споживати матерям, які го-
дують груддю (це може викликати розлад 
травлення в малюка). При цукровому діа-
беті цей продукт також небажаний, як і у 
випадку проблем зі шлунком, насамперед 
при виразковій хворобі. 
 І ще важливий момент. Споживати 
диню бажано через дві години після їди 
або за кілька годин до трапези. Бо в тако-
му разі відчуття важкості в шлунку — не-
минуче. І варто пам’ятати про помірність. 
Понад 300 грамів динної м’якоті за день 
їсти не можна. ■

■Мирослава КРУК

Печія, хропіння, діабет?
 Улітку в спеку майже 
неможливо спати, не піт-
ніючи. Особливо без кон-
диціонера. Однак, якщо 
така проблема турбує і в 
інші пори року (і навіть у 
холод!), варто уважніше 
прислухатися до власного 
здоров’я. 
 Пітніти уві сні, за сло-
вами лікарів, схильні одна-
ковою мірою як чоловіки, 
так і жінки. Нічний відпо-
чинок із такою проблемою 
важко назвати приємним: 
мокрий одяг і постільна 
білизна, відчуття диском-
форту. Однак дискомфорт 
— не найгірше в цій ситу-
ації. Такий симптом може 
сигналізувати про пробле-
ми в організмі. 
 Причиною спітніння 
можуть бути, звісно, і ба-
нальні обставини: синте-
тична білизна, наприклад. 
Але якщо ви спите в одязі 
з натуральної тканини і 
користуєтесь постільною 
білизною доброї якості, 
а «мокрий» дискомфорт 
усе одно докучає, то варто 
звернутися до лікаря.
 Як пояснює лікар-ен-
докринолог Олена Стави-
цька, причин пітливості 
може бути багато. Напри-
клад, гіпертиреоз — над-
мірна активність щито-
подібної залози, яка при 
цьому виробляє більшу 
кількість необхідних гор-
монів. Захворювання може 
супроводжувати підвище-
на температура тіла і над-
мірна пітливість. Так само 
— гіпоглікемія, стан, при 

якому різко падає рівень 
цукру в крові. Це про-
вокує неспокійний сон, 
підвищену пітливість, 
кошмари. А також може 
свідчити про захворюван-
ня на цукровий діабет. 
 Нічну пітливість може 
викликати і печія. Коли 
людина перебуває в гори-
зонтальному положенні, 
проблема посилюється, і 
це призводить до підви-
щеного потовиділення. 
Тож, за порадою лікаря, 
перед сном варто регу-
лювати виділення шлун-
кового соку з допомогою 
ліків.
 «Хропіння може бути 
причиною сильного піт-
ніння вночі, — зауважує 
лікар, — а також менопа-
уза у жінок. Гормональ-
ний фон при менопаузі та 
її наближенні нестабіль-
ний, відтак це викликає 
надмірне виділення поту. 
Проблему можна виріши-
ти, скоригувавши синтез 
гормонів, це покращить 
і самопочуття, і настрій 
жінки».
 Порушення мозкового 

кровообігу, пухлини та-
кож можуть провокувати 
надмірну пітливість.

Ані солодощів, ані 
спецій
 Усі ці причини — оче-
видні. Але можуть бути 
й опосередковані. Лікарі 
називають кілька можли-
вих факторів, що впли-
вають на виділення поту 
вночі. Наприклад, вірусні 
інфекції, грип, запален-
ня легенів, туберкульоз. 
А також лімфома, пухли-
на наднирників і баналь-
не ожиріння. Або вжи-
вання продуктів, що сти-
мулюють роботу жирових 
залоз. 
 Що робити, якщо проб-
лема докучає? Як позбу-

тися цього дискомфорту? 
Насамперед, якщо піт-
ливість пов’язана з кон-
кретним захворюванням, 
треба зосередитися на лі-
куванні й усунути джере-
ло проблеми. Якщо ж ніч-
не посилене пітніння не 
залежить від збоїв в ор-
ганізмі, то спробуйте зро-
бити наступне: відмовте-
ся від гострої їжі, кави і 
алкоголю; не їжте на ніч 
(останній прийом їжі — 
не пізніше, ніж за три го-
дини до сну); не зловжи-
вайте солодощами і спе-
ціями, обмежте сіль у ра-
ціоні, на ніч приймайте 
душ. А також провітрюй-
те приміщення перед сном 
і спіть в одязі з натураль-
них тканин. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Якщо жінка мріє успіш-
но зачати, виносити й на-
родити здорового і міцного 
малюка, вона повинна на-
самперед висипатися! Таку 
пораду дають лікарі, спира-
ючись на ґрунтовні наукові 
дослідження співробітни-
ків Техаського університе-
ту в Сан-Антоніо. Поясню-
ють вони це просто: під час 
сну в організмі виробляєть-
ся дуже важливий гормон 
мелатонін. А він — справж-
нє «золото» для здоров’я.
 Донедавна вважали, що 
основна функція мелатоні-
ну — регулювання добових 
ритмів, яким підкоряється 
робота всіх внутрішніх ор-
ганів і систем. Але останні 
дослідження показали, що 
можливості гормону сну на-
багато ширші і різноманіт-
ніші. Мелатонін не тіль-
ки полегшує засинання, 
уповільнює процес старіння 
і захищає організм від раку 
та інших серйозних захво-
рювань. Він також відіграє 
важливу роль у терапії жі-
ночого безпліддя, запобігає 
розвитку різних усклад-
нень під час вагітності та 
пологів. Що цікаво, добо-
вим і сезонним коливанням 
рівня гормону в крові підпо-

рядковується жіноча сексу-
альна активність і фертиль-
ність, тобто здатність до за-
чаття і народження дити-
ни.
 Раніше медики ствер-
джували, що синтез ме-
латоніну відбувається в 
епіфізі, розташованому в 
головному мозку. Однак 
наразі точно відомо, що цей 
гормон може вироблятися 
в сітківці очей, шкірі, щи-
топодібній залозі і навіть у 
шлунково-кишковому трак-
ті. Концентрація мелатоні-
ну в крові нестабільна і змі-
нюється залежно від часу 
доби і сезону. Лікарі ствер-
джують: рівень гормону до-
сягає піку о другій годині 
ночі, а до ранку його вміст у 
крові падає до мінімальних 
значень. Понад те,  вміст 
мелатоніну збільшується до 
кінця осені й узимку, коли 
ночі стають довшими.
 Отож жінкам, які нама-
гаються зачати дитину, не-
обхідно проводити в темряві 
не менше 8 годин на добу. 
Вчені з’ясували, що мела-
тонін оберігає яєчники від 
окисного процесу, особли-
во це важливо в період ову-
ляції. Але щоразу, коли ви 
вночі вмикаєте світло, рі-
вень мелатоніну падає.
 Вчені рекомендують 

подбати про те, аби у ніч-
ний час ви перебували без 
джерел світла хоча б 8 го-
дин поспіль. Потрібно пов-
ністю вимкнути світло від 
моніторів, гаджетів, із ву-
лиці. В крайньому разі, 
світло може бути червоним, 
але не білим або блакит-
ним. Для цього існують спе-
ціальні лампи (в тому числі 
й соляні), які не порушують 
цикл світло-темрява.
 Тієї ж умови вчені реко-
мендують дотримуватися і 
вагітним жінкам, оскільки 
мелатонін також регулює 
біологічний годинник май-
бутньої дитини. А нічні 
вмикання світла можуть 
призвести до гіперактив-
ності у малюка або синдро-

му дефіциту уваги.
 До речі, ефект гор-
мону мелатоніну зале-
жить від індивідуальних 
особливостей метаболіз-
му людини. Наприклад, 
у так званих «жайворон-
ків» виробництво мела-
тоніну починається рані-
ше і триває менше, ніж у 
«сов». Люди, що сплять 
довше зранку і пізно ля-
гають увечері, мають тен-
денцію виробляти гормон 
протягом тривалішого пе-
ріоду. На ці процеси мо-
жуть впливати також вік 
людини, наявність пато-
логічних станів, фізіоло-
гічні показники шлунко-
во-кишкового тракту, пе-
чінки, нирок. ■

Диня — смачно, корисно, помірно.
Фото з сайта fermer.blog.

❙
❙

Душ перед сном як профілактика нічного пітніння.
Фото з сайта comandir.com.

❙
❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

І спиш, покритий потом...
Пітливість уві сні 
може вказувати на 
серйозні проблеми 
зі здоров’ям. Що 
робити?

■

Міцний повноцінний сон — основа здоров’я. 
Фото з сайта cgon.rospotrebnadzor.ru.

❙
❙

ОВВА!

Вісім годин «у темряві» — й ти на коні
Мелатонін не тільки полегшує засинання, а й захищає від раку, безпліддя та 
інших неприємностей

■
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Ольга ДУБОВИК

Поціновувачам правди і таємниць 
української минувшини пропонує-
мо завітати до прадавнього села 
із соковитою назвою Медвин (і 
мед, і вино) у Богуславському 
районі Київської області. Можна 
зняти у місцевих помешкання на 
добу-дві та розчинитися у запаш-
них травах, мальовничих пагорбах 
і цілющих криницях. 
Найкраще їхати до Медвина влас-
ним транспортом (по Одеській 
трасі, повернути за Білою Церк-
вою). Легко дістатися й автобусом 
із Богуслава, за 25 км. А як знайти 
гору Тотоху чи Медвин дуб — вам 
розповість кожен зустрічний. А 
люди тут щирі, відкриті, сердечні. 

До чого тут Ермітаж
 Ніхто достоту не знає, скіль-
ки років крислатому велетню, 
що росте між давніх могил на 
одному з семи кладовищ села. 
Але перше, що показують і чим 
пишаються, — це Медвин дуб. 
Припускають, що патріархові 
близько 600 літ. Він справді на-
гадує кремезного діда-старійши-
ну з усе ще кучерявим чубом. Ріс 
собі та й ріс, аж доки в 90-х ро-
ках минулого століття в крону 
не влучила блискавка, тож по-
чав всихати. Добрі люди вирі-
шили порятувати. 2009 року 
тодішній сільський голова Пет-
ро Листопад звернувся до приро-
доохоронців. 
 — Спеціальна комісія обсте-
жила дерево, склали акт, що не-
обхідно для порятунку, — при-
гадує колишній учитель історії, 
секретар Медвинської сільради 
Олександр Листопад. — Невдов-
зі Медвин дуб включили до реєс-
тру природної й історичної спад-
щини України. На його поряту-
нок виділили кошти з бюджету 
Київської області. Упорядкува-
ли територію довкола, стовбур 
обробили спеціальною речови-
ною та закріпили сіткою. Поза-
торік довелося встановити й під-
ставку під гілля.
 Висота дуба сягає 25 метрів, 
а стовбур має шестиметрову ок-
ружність.
 Медвин — дуже давнє посе-
лення. Один з археологічних 
скарбів — панцир Білогрудівсь-
кої культури, знайдений саме 
тут на початку XX століття, 
зберігається в Ермітажі. Селя-
ни кажуть, що й досі на полях 
можна натрапити на «послан-
ня» з трипільських чи скіфсь-
ких часів.
 — Не так давно у нашому 
селі відбувалися розкопки три-
пільського поселення, — згадує 
Олександр Листопад. — З деяки-
ми знахідками можна ознайо-
митися у сільській бібліотеці. 
Здебільшого то є залишки ке-
раміки. До 1917 року у Медвині 
жили 12 тисяч осіб (нині — для 
порівняння — трохи більше 4 ти-
сяч). Під час Голодомору (за різ-
ними даними) загинули від 2 до 
4 тисяч людей. Є книга пам’яти 
з іменами, які вдалося віднови-
ти, але далеко не повна. У моєї 
бабусі, наприклад, iз родини у 8 
осіб вижила тільки вона одна під 
час Голодомору... 

Більшовики приходили у 
Медвин п’ять разів
 Ґрунтова дорога, петляю-
чи між мальовничими пагорба-
ми, на яких буквально «лежать» 

хмари, привела нас до особли-
вого місця. Маленький місто-
чок через колись широку річку 
Хоробра веде до кринички. Не-
подалік — високий дерев’яний 
хрест iз викарбуваними імена-
ми. Саме на цьому місці більшо-
вики Будьонного порубали шаб-
лями 79 медвинських юнаків за 
те, що медвинці не хотіли кори-
тися червоному чоботу.
 — Кривава розправа над мо-
лодими медвинцями знамену-
вала закінчення Медвинсько-
го повстання і кінець Медвинсь-
кої республіки, — оповідає пан 
Олександр. — 1919-20 роки для 
України були складним, влада 
мінялася раз по раз: Централь-
на Рада, гетьманат, директорія, 
більшовики, німці. Більшови-
ки приходили у Медвин 5 разів. 
1920 року, коли з’явилися вчет-
верте, обклали селян дуже об-
тяжливим продподатком «на 
благо» їхньої влади. Напередод-
ні Спаса, 17 серпня, зайшов чер-
воний загін і озвучив вимоги. Се-
ляни почали вимагати, аби комі-
сар говорив з ними українською 
мовою, та більшовик відповів: 
«Ми з вас цю петлюрівську дур 
виб’ємо і змусимо вчити нашу 
більшовицьку російську мову». 
18 серпня, після від’їзду нагля-
дача, селяни підняли повстання. 
За ніч був сформований револю-
ційний штаб, а 19 серпня — про-
логошена Медвинська респуб-
ліка. Представників продзаго-
ну, які залишалися в селі, та 
трьох місцевих, котрі підтриму-
вали гнобителів, заарештували і 
стратили у ніч на 19 серпня. 
 Начальник штабу Медвинсь-
кої республіки Микола Василен-
ко є прямим предком ниніш-
нього лауреата Шевченківсь-
кої премії України, керівника 
Президентського оркестру, ко-
лишнього диригента Донець-
кої консерваторії Василя Васи-
ленка. Хоча доля Миколи Ва-
силенка склалася досить не-
завидно: змушений був тікати 
після розгрому Медвинської 
республіки. Але Василь Якович 
знайшов його могилу в Канаді 
й поклонився пам’яті свого ге-
роїчного предка. 
 Медвинську республіку біль-
шовики розгромили у жовтні 
1920 року: стягнули війська, за 
ніч спалили дві третини села, 
жорстко пограбувавши селян. 
Проте окремі загони непокір-
них медвинців діяли аж до 1921 
року.
 Напередодні Покрови, 12 
жовтня, повстанці пограбували 
обоз Першої кінної армії Будьон-
ного. Війська зайшли в село і за-

явили: якщо не віддасте все, що 
було в тому обозі, ми з вами зро-
бимо ось що... Командир витяг-
нув із натовпу чоловіка і вистрі-
лив йому в голову. Хоча селя-
ни за ніч таки знесли провізію 
і насправді не мали стосунку до 
пограбування, та більшовики 
взяли в заручники 80 хлопців 
віком від 18 до 35 років. Щоб 
показати селянам, що з ними 
буде, коли посміють виступити 
проти більшовицької влади, за-
ручників вивели за село і пору-
бали шаблями. Це сталося в ніч 
на Покрову. Уцілів лише один iз 
них, якому вдалося втекти.
 Уночі на Покрову на всіх 
семи кладовищах Медвина се-
ляни таємно ховали своїх рід-
них...
 Пізніше на цьому місці на-
сипали курган та встановили 
камінь. У 1990-х роках, коли 
почали відновлювати сторін-
ки справжньої історії України, 
був встановлений і дерев’яний 
хрест. Щорічно 13 жовтня у 
Медвині відбувається панахида 
і вшанування Героїв Медвинсь-
кої республіки.
 Дехто з рідних знає, де похо-
вані на кладовищах ці хлопці. А 
взагалі про це було не прийнято 
говорити у сім’ях, оскільки ко-
муністи не полишали пошуків 
причетних до Медвинського 
повстання аж до 60-х років.
 Нині ще є живі нащадки тих 
людей, які брали участь у повс-
танні. Той же Микола Василен-
ко написав працю «Мова про 
пережите», де він описує події 
Медвинського повстання. 
 У 1980-х роках також була 
видана українською діаспорою у 
США книжка «Медвин горить», 
яку привезла сюди Олександра 
Бражник у валiзі з подвійним 
дном: її багато разів передруко-
вували на друкарських машин-
ках і вона розповсюджувалася 
по селу потайки. 
 За часів президентства Вік-
тора Ющенка тодішня очільни-
ця КОДА Віра Ульянченко при-
їздила у Медвин і було закладе-
но парк жертвам більшовицько-
го терору та висаджено 80 дубів. 
Не всі прижилися, бо взимку 
вдарили сильні морози, потім 
підсаджували, щоб зберегти 
парк. Громада Медвина планує 
здійснити реконструкцію цього 
місця пам’яті.
 Цікаву історію розповідав 
Володимир Терентійович Де-
нисенко, який є уродженцем 
Медвина, лауреатом Шевчен-
ківської премії. Коли він зуст-

рівся з Будьонним, то між ними 
відбулася така розмова: «Ти ат-
куда, хахол? — З Медвина. — 
Ааа. Знаю ваше бандітскає сєло. 
Ані протів мєня в двадцатом бо-
рони виложилі. А я їх патом 
шашкай всєх...»
 Не всіх. І молоді дубочки під-
ростають на пагорбах українсь-
кого Медвина...

Енергетичний пуп
 Буквально за метрів 200 від 
місця страти медвинських юна-
ків починається стежка, що веде 
до гори Тотоха. Нині це вже 
справжня туристична перлина. 
На Тотоху прагнуть потрапити 
й вервечки езотериків, і просто 
любителі незвичайного. Місця 
фантастично мальовничі. Тиша, 
розкішний букет трав, невимов-
на велич і чистота, спокій.
 Гору Тотоха називають міс-
цем сили, енергетичним пу-
пом, порівнюють з Алтаєм i Ті-
бетом. Подейкують, що тут стру-
мує сильний потік енергії зем-
лі, який сприяє творчим людям 
i зцілює. Так це чи ні — кожен 
має право і можливість відчути 
на собі. І, схоже, бажаючих не 
бракує. 
 На самому вершечку Тотохи 
стоїть невелика біла арка, ніби 
означуючи центр цього місця. 
А на землі під нею — залишки 
якихось ритуальних дійств у 
вигляді дрібних монет. Такі ж 
земляні круги містяться й дов-
кола. Обабіч встановлено дві 
широчезні дерев’яні лави: на та-
ких не те що посидіти, а виспа-
тися можна. 
 Метрів за 20 — три флагш-
токи: два прапори — України і 
Медвина — та тризуб. А поруч — 
кілька дерев, обвішаних пістря-
вими стрічечками — слідами 
тих, хто, вочевидь, загадував за-
повітні бажання на горі Тотосі. 
 Кажуть, що під білою аркою 
донедавна стояв великий риту-
альний камінь, але згодом — 
напевне, в результаті боротьби 
все тих же світлих і темних сил, 
його пошкодили, і зараз він вста-
новлений на одному з приватних 
подвір’їв Медвина. І — так-так: 
таємниць у Медвині вистачає.
 Чому Тотоха? Одні кажуть, 
що назва походить від імени єги-
петського бога місяця Тота, інші 
виводять її від тюркського слова 
«тотоха» — особливий.
 Добре це чи не дуже, що вже 
утворився туристичний бренд 
під назвою «гора Тотоха», а в 
селі ще бракує зелених садиб та 
іншої туристичної інфрастурк-

тури, як мовиться, бабця надвоє 
сказала. З одного боку, хто хоче 
побачити Тотоху, залишиться 
задоволеним. А кому потрібні 
міські зручності — той знайде їх 
деінде. А на цих чарівних пагор-
бах зберігатиметься ... прадавня 
замріяна тиша. Шкода лишень, 
що сільська казна від цього все 
ще не наповнюється. 
 Нам пощастило побувати в 
єдиній еко-садибі села, що зветь-
ся «Мокош» (ім’я прадавньої бо-
гині родючости та животворчої 
жіночої сили). Ті, хто бажають 
довше побути біля гори Тотоха, 
мають знайти спільну мову з во-
лодаркою садиби пані Ладою. І 
не пошкодують. Бо жінка ство-
рила на своєму обійсті оазу з 
трав, квітів та затишку. Пригос-
тить вас малиновим варенням iз 
лавандою та млинцями, що на-
гадують сонце.
 «Еко» — це мій спосіб жит-
тя — здоровий, — каже Лада 
Бірюзаніна. — Саме це я і людям 
пропоную. Займаюсь духовни-
ми практиками, медитую. Мене 
привабила до себе, покликала 
гора Тотоха. І зараз мені дуже 
подобається ця місцина, ці міні-
Карпати. Можу запропонувати 
людям екологічно чисті умови 
проживання у моєму будиноч-
ку. Тут цегла, глина, сосна. Меб-
лі дерев’яні. Чаї. Варення з ла-
вандою. Бринза. Тренажер. Бад-
мінтон. Електрична сауна з су-
хою парою. 
 Я не здаю садибу людям, які 
приїздять не на Тотоху. Тому 
що для мене основне — не ма-
теріальне, а духовне. І коли люди 
замовляють їжу, то вони знають, 
що хліб я печу на заквасці (за спе-
ціальністю я харчовий технолог-
кондитер). Коштів мені вистачає 
на хліб, інколи й без масла, але я 
собі живу. Творю. І люди до мене 
схожі «притягуються». 
 Дуже люблю квіти. А от горо-
дини в мене нема.
 Я розлучилася з чоловіком. 
А жінка після розлучення може 
змінитися або «в мінус», або «в 
плюс». Живу тут і зараз. Не на-
копичую. 
 Зі мною постійно поруч киця 
Ісіда (ім’я єгипетської богині ма-
теринства і благости), кізки Сера-
фима і Джуліана. Люблю з ними 
спілкуватися. А квіти люблю 
навіть більше, ніж тварин. Ось 
звіробій, наприклад, — анти-
депресант і король трав. Полин. 
Любисток... І знайте: з Медвина 
будете їхати з відчуттям невід-
критої таїни та бажанням повер-
нутися». ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Медвинська республіка і дуб-патріарх
Як вшановують тих, хто не хотів коритися червоному чоботу Будьонного

■

Керівники Медвинського супротиву: Іван Плаксун, Тимофій Хижняк, 
Омелько Радчук, Хома Сидоренко, Микита Сидоренко, Микола 
Василенко, сотник Дніпровий.
Архівне фото.

❙
❙
❙
❙

Легендарний дуб Медвина.
Фото Ольги ДУБОВИК.

❙
❙
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Галина РОДІНА

Книжка шведського психолога із 
соціальних комунікацій Томаса 
Еріксона «В оточенні психопатів» 
(Х.: Фоліо) — такий самий вибу-
ховий ексклюзив на українському 
читацькому ринку, як перекладені 
останніми роками психологічні 
студії Сібе Шаапа, Кларіси Пінко-
ли Естес або Станіслава Комаре-
ка. Кожна з них не лише маркує 
вищий рівень самопізнання лю-
дини, а й пропонує інструмен-
тарій інтелектуального вдоскона-
лення. Від медіаграмотности до 
психозахисту.

 Психопат — це не побуто-
ва лайка. І навіть не захворюван-
ня. Це психосоціальний феномен, 
який почали вивчати лишень від 
1960-х років. Еріксон пише, що 
«психопатія є не менш пошире-
ною, ніж шизофренія», але спри-
чиняє набагато серйозніші сус-
пільні проблеми. «На мій погляд, 
психопати відповідальні за низ-
ку дуже ризикованих підприєм-
ницьких проєктів, за шахрайс-
тва, здирництва, пограбування, 
організовану злочинність та тор-
гівлю наркотиками. Окрім того, 
вони також відповідальні за ве-
личезні страждання, спричинені 
нескінченною низкою жорсто-
ких війн, безліччю вбивств і зло-
вживань, зґвалтувань, педофілії, 
жорстокого поводження з дітьми, 
тортур і торгівлі людьми».
 Автор вживає коректне озна-
чення «відповідальні», бо пси-
хопати нечасто самі вдаються до 
відвертого криміналу — зазви-
чай вони непомітно-переконливо 
спрямовують на криву стежку ін-
ших. Так, це не хворі, а холодні, 
тверезо мислячі й цілеспрямовані 
особистості з виразним кримі-
нальним ухилом. Здатні бути зло-
чинцями в будь-якому «жанрі». 
Універсальні злочинці. Психоло-
ги злочинного світу. Почитайте 
минулорічний роман Жана-Кріс-
тофа Ґранже «Земля мертвих» 
(Х.: Клуб сімейного дозвілля) — 
персонаж на прізвище Собєскі є 
чудовою психопатичною ілюст-
рацією. «Психопати брешуть 
з легкістю, наче дихають... Бре-
шуть без причини. Їм просто ці-
каво обманювати інших», — це 
ніби Еріксонова характеристи-
ка отого монстра з французького 

роману. І ще: «Психопати ніза-
що не беруть на себе відповідаль-
ність, ніколи».
 Зазвичай психопати — зов-
ні вельми привабливі особи-
ни (як отой Собєскі). Легко вхо-
дять у довіру. Діють через емоції, 
котрих самі позбавлені. Принай-
мні емпатії — позбавлені стовід-
сотково. Паразити емоційної 
сфери. Переконлива симуля-
ція почуттів, адреналін від руй-
нації, немає гальм. Привабливі 

відморозки. Чисте зло, яким ру-
хає єдине — жадання влади. «До 
психопатів не можна застосову-
вати звичайну логіку. Психопат 
думає, що має право на свої злов-
живання, тому що вважає себе 
вищим за всіх нас», — такий собі 
привіт Фрідріху Ніцше. Психопа-
ти, як Чужі. 
 Власне, книжка Еріксона — 
маніпуляційна протиотрута, за-
сіб виживання у світі постправ-
ди, де психопати почуваються, 
ніби риба у воді. Головна порада 
автора — віднайти коріння влас-
них прихованих страхів, бо саме 
через них психопати й маніпулю-
ють людьми. Здавалося б, нічого 
нового — класичне «спізнай себе 
самого». Але ми ще не жили в такі 
насичені брехнею часи. Шведсь-
кий науковець зважає на це і ви-
писує рецепти. 
 Застерігає: психопатові най-
легше запопасти людину через 
сім’ю. Моя власна родина свого 
часу зазнала саме такої руйнівної 
атаки. Коли дочитала до тверд-
ження автора, що першочергови-
ми об’єктами знищення для пси-
хопатів є саме ті, хто знається на 
їхній ідентифікації, хто має проти 
них імунітет, знається на захисті 
від них, — тоді впізнала власні 

тогочасні виснажливі двобої. На 
точному Еріксоновому аналізі 
причин і наслідків мого власного 
досвіду й базується моя довіра до 
шведського дослідника. 
 Наш автор пише, що психо-
патів — від двох до чотирьох від-
сотків населення (чоловіків серед 
них удвічі більше). Здавалося б, 
небагато. Але й отих Чужих спо-
чатку були одиниці. Провідни-
ки-протектори дегуманізації, 
легалізації Зла розмножують-
ся, як кролики. До всього, «вели-
чезна кількість психопатів зай-
має керівні пости в урядах і, без 

сумніву, у вищих чинах армій ба-
гатьох країн світу». Вони — чу-
дові актори. До речі, Зеленський 
також добрий актор. 
 Торік видавництво «Фоліо» 
випустило першу книжку Тома-
са Еріксона «В оточенні ідіотів», 
котру можна вважати за такий 
собі приквел до теорії психопатів. 
Ще один сьогорічний переклад, 
«Мій бос — ідіот», є ніби професій-
ною локалізацією загальної теорії. 
Усі ті книжки маркуються як «на-
уково-популярна література». Це 
— точно: наукові дослідження по-
дано цілком читабельно. ■

 Співавтори його пісень — видатні 
композитори Мирослав Скорик («Нама-
люй мені ніч», з якою виблискувала Софія 
Ротару), Анатолій Кос-Анатольський, Воло-
димир Івасюк, Ігор Білозір. Виконавцями їх 
стали Оксана Білозір, знаменитий хор «Ду-
дарик» та інші вітчизняні й заокеанські спі-
ваки і співачки.
 У сім років першокласник Микола от-
римав перший «гостинець» від радянсь-
кої  влади — Голодомор, а коли підріс, до 
«подарунків» сталінців додалися «щедро-
ти» нацистів — концтабори. Колись мене 
навіть лякала проспівана громовим голо-
сом Мусліма Магомаєва пісня «Бухенвальд-
ський набат»: «Слушайтє, слушайтє: гудіт 
со всєх сторон». Коли уявляв, як там було 
батькові, ставало моторошно...
 Петренко пережив і те, і пізніші лісо-

повали, шахти, лісорозробні та рибні про-
мисли Камчатки. Тож і зачин у цієї книжки 
відповідний; виходить «картата карта Ук-
раїни»: «Це коли б із серця здерти шкіру 
— / Ось тобі і карта України».
 Уже пізніше уродженцю Лохвиці пос-
міхнувся Львів, а там йому якось ще й пос-
міхнувся Стус: це було на Різдво 1972 року, 
коли Василь Семенович гостював у місті. 
Разом із Миколою Петренком та іншими 
друзями ходили вертепною громадою ко-
лядувати. Василь Стус — весь сяючий, в 
обладунках лицаря. Завітали і до помеш-
кання Петренка. Після короткого «розговін-
ня» піднялися до квартири Романа Іваничу-
ка, затрималися...
 За кілька днів Василя Стуса зааре-
штували. Саме про це у Петренковому вір-
ші «Стусова коляда»:

 Тільки ж ти не чуєш осторог,
 Шепоту відчайної зневіри,
 Адже врешті народився Бог
 В обладунку лицарської віри!
 А є ще такий у нього вірш — про більш 
ранні події долі: «Як ми грілися біля крема-
торію». Страшна навіть сама назва. Тут хо-
четься мовчати, а не писати щось далі. А він 
— пише, та ще й як молодо і правдиво, наче 
його приятель Стус разом із Богом поділився 
з ним життям і невичерпною енергетикою...
 Колись йому підвернувся справді гар-
ний редактор першої книжки, що досить важ-
ливо в долі кожного молодого поета й прозаї-
ка. Це був Олесь Жолдак, достойний чоловік, 
батько мого однокурсника Славка (чий стар-
ший брат Олесь Жолдак, відомий прозаїк, 
теж був моїм приятелем — я навіть приду-
мав для нього постійну рубрику в «Літератур-
ній Україні», де Олесь друкував оповідання й 
короткі сценарії переважно своїх учнів зі сто-
личного театрального інституту Карпенка-Ка-
рого). Так от, і редактор першої книжки Пет-

ренка Олесь Жолдак-старший був хороший, 
і сама збірка була гарна — либонь, тому її... 
зняли з виробництва.
 Коли дізнався, що Петренко пройшов 
той самий Бухенвальд, що й батько (його 
тоді вже не стало — помер у 73 роки ще 
в минулому столітті), спитав у поета, чи не 
зустрічалися вони там? Пан Микола уточ-
нив, що в Бухенвальді він був недовго, бо 
за кілька місяців перевели його в один із 
філіалів, так би мовити. А тепер-от я був 
надзвичайно зворушений, знайшовши у цій 
книжці вірш із присвятою Григорієві Бонда-
ренку: «Там стрічались — ми чи наші душі, 
/ З криками, що аж аорти рвуть».
 Просто не віриться, що йому восени 
2020-го... 95! Добре знаю, що Микола Пет-
ренко — це справжнє явище для українсь-
кої культури, передовсім для нашої по-
езії. Тож велика дяка благодійникам з’яви 
«Адамових братів» — благочестивим лю-
дям з України та ще п’яти країн світу: Кана-
ди, США, Японії, Італії, Польщі. Їхні пріз-

вища названі у цій книжці, яка, можливо, 
допоможе створити...«новую історічєскую 
общность — АНТІсовєтскій народ».
 Душа Миколи Петренка не озлобила-
ся, попри всі поневіряння, підкинуті на його 
шляху радянською й гітлерівською владою. 
Душа його не просто жива, це — душа пе-
реможця-творця. ■

ПОЕЗІЯ

Пастки і пасторалі,
або 95-та осінь патріарха української поезії

■Станіслав БОНДАРЕНКО

Він поет не просто унікальний — єдиний такий на весь світ! І не 
лише тому, що пройшов страшний концтабір Бухенвальд, як і мій 
покійний батько, а потім ще й «оази сталінського щастя» разом із 
підневільними донецькими шахтами, отже, бачив пекло як на Землі, 
так і під нею, та при всьому тому залишається у свої 95 (!) живим, 
чинним, молодим поетом. З пронизливими віршами, які ще й допов-
нюються його широко відомими піснями. Отже — він досі напов-
нений духом і плоттю, на відміну від його гнобителів. Маяковський 
дуже помилився, коли написав: «Лєнін і тєпєрь живєє всєх живих», 
бо «живіший за всіх живих» якраз Микола Петренко...

НОМІНАНТ

Інтимна отрута:
як уберегтися від універсального злочинця

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: СОФІЯ

Далі публікуємо результати експертної сесії рейтингу «Книжка 
року’2020» з визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної під-
номінації (за абеткою).

Філософія / антропологія / психологія
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цивілізацію. — Х.: Фоліо, 96+348 с.(п)
Томас ЕРІКСОН. В оточенні психопатів; Мій бос — ідіот. — Х.: Фоліо, 256+315 

с.(о+п)
Ібн СІНА. Книга спасіння. Логіка. Фізика. Метафізика. — К.: Темпора, 592 

с.(п)
Саймон КРИЧЛІ. Про що ми думаємо, коли думаємо про футбол? — К.: 

Yakaboo publishing, 160 с.(п)
Тамара МАРЦЕНЮК. «Захисники Галактики: влада і криза в чоловічому 
світі. — К.: Комора, 256 с.(п)
Оксана МОРОЗ. Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку 
українців. — К.: Yakaboo publishing, 288 с.(о)
Мішель ПАСТУРО. Кольори наших споминів. — К.: Ніка-Центр; Л.: 

Видавництво Анетти Антоненко, 232 с.(п)
Шарль ПЕПЕН. Переваги поразок. — Х.: Віват, 192 с.(п)
Психологія за 30 секунд. — К.: BookChef, 160 с.(п)
Арі ТУРУНЕН. Ознаки добра і зла. Забобони. Історія забобонних звичаїв. 
— Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 192 с.(п)
Чому люди тупі? Психологія дурості. — Х.: Клуб сімейного дозвілля, 240 

с.(п)

Політологія / соціологія / культурологія
Дарон АДЖЕМОГЛУ, Джеймс РОБІНСОН. Вузький коридор. Держави, 
суспільство і доля свободи. — К.: Наш формат, 520 с.(п)
Алан АКСЕЛЬРОД. Теодор Рузвельт. 7 законів сучасного лідера. — Х.: 

Віват, 240 с.(п)
Лорд АКТОН. Нариси з історії свободи, влади та демократії. — К.: Простір, 

712 с.(п)
Алейда АССМАН. Права та обов’язки людини. У пошуках нового суспільного 
договору. — К.: Дух і Літера, 104 с.(о)
Джейсон БРЕННАН. Проти демократії. — К.: Дух і Літера, 464 с.(п)
Василь ЛІСОВИЙ. Україна: повернення часу. Політико-філософські роздуми. 
— К.: Дух і Літера, 712 с.(п)
Лариса МАСЕНКО. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. 
— К.: Кліо, 176 с.(о)
Олександр САВЧЕНКО. Антиукраїнець, або Воля до боротьби, поразки чи 
зради. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 192 с.(п)
Едже ТЕМЕЛКУРАН. Як втратити країну. Сім кроків від демократії до 
диктатури. — Х.: Віват, с.(п)
Трансформація української національної ідеї. — К.: Наш формат, 464 с.(п)
Лариса ЯКУБОВА. Євразійський розлам. Україна в добу гібридних викликів. 
— К.: Кліо, 392 с.(о)

■
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Секрет смачного ранку
 «Що новенького у вас, пані 
Оксано? — запитую як добру 
знайому, хоч рецепти улюбле-
ної багатьма господинями кулі-
нарки ми публікували поки що 
лише раз. Однак я давно і впев-
нено відношу себе до прихиль-
ниць її кулінарної творчості, бо 
шаную ту гармонію, яку вона 
створює кожною стравою: кра-
су, смак, вишуканість і просто-
ту. І що особливо дивно — ство-
рює мало не щодня!
 «Ніби нічого новенького, 
крім того, що відпустка закін-
чилась і тепер готуємось до на-
ступного навчального року. А 
ще, оскільки в мене був випус-
кний клас, то зараз хвилююсь, 
щоб усі мої учні вступили в об-
рані університети», — відпові-
ла вона.
 Я нещодавно бачила, як 
викладачка Буської гімназії ім. 
Є. Петрушевича при ЛНУ ім. 
Івана Франка Оксана Білінська 
проводила своїх випускників 
у «велике життя». «Неймовір-
но вдячна долі, що мала нагоду 
працювати з такими прекрасни-
ми, розумними, чуйними, ви-
хованими і добрими учнями, за 
надзвичайну підтримку бать-
ків! Повірте, це дуже важливо! 
Безмежно люблю і поважаю,  
впевнена, що все у наших ді-
тей складеться якнайкраще, бо 
вони цього заслуговують!» — 
говорила вчителька, і дуже зво-
рушували вдячні погляди уч-
нів, особлива енергетика свя-
та, в якому відчувалася взаєм-
на любов. 
 Хотіла написати це з самого 
початку: так просто і легко все 
вдається і у вчителюванні, і у 
випічці, якщо є любов, повіда-
ла пані Оксана. 
 Скільки чудових хобі у цієї 
людини, подумалося вкотре, і 
скільки їх буває у наших гос-
подинь! Якщо кулінарія ще не 
стала вашим хобі, приготуйте 
щось за рецептом пані Оксани 
Білінської, і ранки ваші та ва-
ших рідних будуть фантастич-
но смачними. 

Ожиновий сирник — свято літа
 Бо літо ще триває, впевнена 
господиня, адже воно буває не 
лише календарним. Воно буде 
з нами доти, доки в пам’яті бу-
дуть найкращі літні спомини, 
доки ми пектимемо літню випіч-
ку. Ось як чізкейк з ожиною, ре-
цепт якого вона пропонує. Рад-
жу спочатку подивитися його 
на фото, і сумніви — пекти чи 
не пекти — відразу зникнуть. 
Отож беріть форму 26 см — і за 
роботу!
  Для тіста: 150 г чорного шо-
коладу, 200 г масла, 220 г цук-
ру, пакетик ванільного цукру, 

дрiбка солі, 4 яйця, 280 г борош-
на, 4 ч. л. какао, 1,5 ч. л. розпу-
шувача, 70 мл молока.
 Чізкейк: 350 г нежирного 
сиру, 100 г цукру, 2 яйця, 20 г 
кукурудзяного крохмалю, ожи-
на (приблизно пів склянки).
 Розтоплюємо шоколад на во-
дяній бані. Збиваємо масло, цу-
кор, ванільний цукор, посту-
пово додаємо яйця і знову доб-
ре збиваємо. Далі борошно змі-
шуємо з розпушувачем і какао, 
додаємо в масляну суміш, а ще 
вливаємо 50 мл молока. Сюди 
ж додаємо розтоплений теплий 
шоколад і все швидко розмішує-
мо.
 Робимо чізкейк: збиваємо 
яйця і цукор до піни, додаємо 
сир і крохмаль, розмішуємо.
 Викладаємо 2/3 тіста в зма-
щену маслом форму; робимо в 
тісті заглибину ложкою, підтя-
гуючи тісто до країв. У загли-
бину переливаємо масу чізкей-
ка; втискуємо всередину ожи-
ну (можна обкатати її трішки в 
борошні). До тіста, що залиши-
лося, додаємо 20 мл молока, це 
зробить його рідшим, і виливає-
мо його зверху на чізкейк.
 Випікаємо кекс при 175 
градусах годину (перевіряємо 
дерев’яною шпажкою); якщо 
верх пропікається швидше, на-
криваємо його фольгою.
 Смачнючий кекс готовий! 
Насолоджуйтесь!

Сирний пиріг з ягодами 
— вишукана хмаринкова 
ніжність
 «Привіт, друзі! Сонячного 
вам, чудового дня! Ось і рецепт 
ніжного, смачного сирного пи-
рога з лохиною! Одразу ска-
жу, робіть більшу порцію, бо 
з’їдається миттєво!» — ось такі 
ранки я мала на увазі, коли пи-
сала про те, що коли дні почина-
ються з кулінарної краси, то ав-
томатично стають кращими.
 Тісто: 100 г масла, 100 г цук-
ру, 250 г борошна, 5 г розпушу-
вача, 2 яйця. Діаметр форми — 
22 см.
 Начинка: 500 г сиру, яйце, 
70 г сметани, 70 г цукру, 20 г 
крохмалю, цедра лимону або 
ваніль, 300 г ягід лохини.
 Масло кімнатної температу-
ри збиваємо з цукром і поступо-
во вводимо яйця, змішуємо бо-
рошно з розпушувачем і додає-
мо до масла — утвориться рід-
кувате тісто.
 Замотуємо тісто в плівку і 
ставимо в холодильник на 30 
хвилин. Тим часом готуємо на-
чинку: перебиваємо всі інг-
редієнти блендером (можна сир 
через сито протерти, а потім до-
дати всі інгредієнти і розміша-
ти).
 Тісто дістаємо з холодильни-

ка, викладаємо у форму та роби-
мо бортики, після цього кладе-
мо трошки начинки, розмазує-
мо по основі, викладаємо ягоди 
і далі — решту начинки.
 Випікаємо в розігрітій до 
180 градусів духовці 35-40 хви-
лин, далі даємо вистигнути у 
формі, а коли охолоне — вий-
маємо і прикрашаємо.
 Ганаш (для шоколадних па-
тьоків): 30 г шоколаду, 30 г вер-
шків. Розтоплюємо на водяній 
бані, розводимо холодними вер-
шками до консистенції, щоб сті-
кало з ложечки. Насолоджуй-
тесь і пригощайте своїх рідних 
та друзів!

Соковиті фрикадельки та 
ніжні картопляні колобочки
 «І все це — у вершковому 
соусі. Спробуйте, не пошкодує-
те!» — так смачно заохочує до 
приготування цієї чудової стра-
ви Оксана Білінська, що в уяві 
хоч-не-хоч уже малюються такі 
колобочки. 
 Отож фрикадельки: 400 г 
улюбленого фаршу, малень-
ка цибулина, дрібно порізана, 
сіль, перець, паприка, часник. 
Усе змішуємо і виробляємо не-
величкі фрикадельки. Обсма-
жуємо їх з усіх сторін на добре 
розігрітій сковороді з додаван-
ням невеликої кількості олії.
 Картопляні колобочки: 500 г 
картоплі (відварити і потовк-
ти), яйце, сіль, перець, трошки 

куркуми, 160 г борошна. Все 
змішуємо і виробляємо неве-
личкі колобочки.
 Соус: 300 мл молока, по сто-
ловій ложці — борошна та мас-
ла, вода/вершки (10%), сіль, 
перець.
 Коли фрикадельки обсмажи-
лися, відсуваємо їх на бік ско-
ворідки, кладемо масло і коли 
воно розтопиться, додаємо бо-
рошно. Все перемішати і про-
смажити 1-2 хвилини, потім до-
дати молоко і вже все разом пе-
ремішати з фрикадельками. Як 
тільки соус закипить, вкидає-
мо картопляні колобочки і до-
ливаємо ще воду (або вершки) 
так, щоб накрити картопляні 
колобки; солимо, перчимо і на-
криваємо кришкою. Варимо ще 
10-15 хвилин, час від часу помі-
шуючи.
 Чудова страва готова, можна 
смакувати! 

Про запас: особливі сливи 
 «Ви любите сливи в кон-
серваціях? Мені надзвичайно 
смакують сливи у своєму соку. 
Ну а соуси — то окрема любов! 
Тому пропоную ще і рецепт пі-
кантного соусу зі слив», — за-
охочує «вступним словом» до 
своїх особливих слив кулінар-
на майстриня. Отже — рецепт. 
 Щоб запастися сливами у 
власному соку, у митих фрук-
тів видаляємо кісточки і кла-
демо тісно половинками у сте-

рилізовані банки, додаємо 1-2 
ст. л. цукру на 0,5-літрову ба-
ночку, прикриваємо кришка-
ми і ставимо стерилізуватися 
на 20 хвилин від моменту за-
кипання.
 Для пікантного соусу пот-
рібно 2 кг слив (перекрути-
ти через м’ясорубку), 18 ст. л. 
цукру, 2 ч. л. солі, 1 ч. л. черво-
ного перцю, 1 ч. л. чорного пер-
цю, пачечку карі.
 Усе перемішуємо і стави-
мо на середній вогонь; варимо 
30 хвилин, помішуючи час від 
часу. Додаємо 4 зубчики час-
нику і варимо ще 10 хвилин. 
Викладаємо соус у стерилізо-
вані банки і смакуємо!

Для любителів маринованих 
огірочків
 В Оксани Білінської є чудо-
вий рецепт хрумких і запаш-
них огірочків!
 За ним на дві літрові банки 
потрібно 900 г огірків, 2 серед-
ні цибулини, морквина (вели-
ка або 2 менші), кріп (3 гілоч-
ки суцвіття на банку).
 Маринад: 1 л води, 3 ст. л. 
цукру, 1,5 ст. л. солі, 75 мл 
оцту (додаємо вже наприкінці, 
коли маринад закипить).
 На дно стерилізованої бан-
ки кладемо цибулю, поріза-
ну кільцями, далі — кріп. 
Викладаємо огірки, між ними 
— нарізану довгими шматоч-
ками моркву. Заливаємо ок-
ропом, даємо вистигнути, а 
потім воду зціджуємо. Готує-
мо маринад, гарячим заливає-
мо огірки і закручуємо криш-
ки. Даємо охолонути і закутує-
мо в тепло на добу.
 Готуйте з натхненням! Нехай 
кулінарія буде насолодою! ■

Оксана Білінська — чудова вчителька і майстерна кулінарка. ❙

КУХНЯ ЯК ХОБІ

Кулінарна фантастика останніх днів літа 
Ягідні сирники, вершкові колобки і цікава консервація від Оксани Білінської з Буська

■

Огірочки на зиму.❙Випічка з ожиною смакує в серпні. ❙

Сирний пиріг iз лохиною. ❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У мене часто ранній ранок починається з кулінарної краси. Це коли 
господиня з Буська, що на Львівщині, Оксана Білінська демонструє 
свої ранкові смаколики: пиріжки такі, що, здається, навіть аромат 
через фото відчуваєш; чи сирники з ягодами, гідні бути родзинкою 
святкового столу; пухкі високі торти з багатьма шарами найсмачні-
ших кремів, ще й казково прикрашені, а також інші смачні і цікаві 
страви. 
«Це приготувати нескладно», — запевняє вона під кожним рецеп-
том. І чи рука в майстрині легка і слово щире, чи з міліграмовою 
точністю прораховані рецепти, чи все разом, але все, що вона про-
понує і до чого доходять руки, — вдається. Я називаю цей фено-
мен кулінарною фантастикою і серйозно подумую в нашій рубриці 
частіше давати слово справжнім кулінарним фантастам. А вони, 
як бачимо, є.
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Олексій ПАВЛИШ 

 Пандемія коронавірусу вплинула на 
формування календаря Favbet Ліги — 
новий сезон в еліті українського футболу 
стартував уже через 8 днів після завер-
шення чемпіонату в нижчому дивізіоні. 
Зважаючи на це, дебютанти УПЛ — 
«Минай», «Рух» та «Інгулець» — зму-
шені на ходу підписувати гравців та зви-
кати до нових реалій.
 Найчисельнішим серед новачків елі-
ти поки виглядає підсилення у «Ми-
ная»: команда із Закарпатської області 
заявила на сезон ексгравця національної 
збірної Дениса Кожанова та колишньо-
го воротаря «Шахтаря» Антона Канібо-
лоцького. Також до підопічних Василя 
Кобіна приєднались хавбеки Олександр 
Сніжко, Міслав Матіч і Кирило Мели-
ченко та захисники Дмитро Павліш і 
Максим Лопирьонок. Утім провести де-
бютний матч в УПЛ переможцям Першої 
ліги минулого тижня не вдалось: поєди-
нок із «Львовом» перенесли через 6 ви-
падків коронавірусу у стані львів’ян.
 Натомість надрезультативним ви-
йшов дебют у львівського «Руху»: підо-
пічні Івана Федика забили двічі «Вор-
склі» (історичний перший гол — в ак-
тиві ексгравця «Дніпра» та «Динамо» 
Валерія Федорчука), але перед цим про-
пустили від фіналіста Кубка України аж 
п’ять м’ячів.
 «Відразу видно різницю між УПЛ і 
Першою лігою. Тут за індивідуальні по-
милки одразу карають. Ми не викорис-
тали свої моменти, після індивідуаль-
них помилок пропустили два голи. Інші 
м’ячі — вже наслідки», — визнав на-
ставник «Руху».
 Водночас третя команда минулого се-
зону Першої ліги — «Інгулець» — стар-
тувала у Favbet Лізі з нічиєї: команда з 
Петрового розписала бойову мирову з 
«Дніпром-1».
 А відкривав тур матч «Олімпік» — 
«Динамо»: кияни вперше грали офіцій-
ний поєдинок під керівництвом нового 
тренера — Мірчі Луческу. «Біло-сині» 
впевнено забили чотири голи, могли від-
значатися ще (підвела реалізація Супря-
ги), але й без проблем не обійшлось — за-
хист киян одного разу дозволив донечча-
нам завдати результативного удару.

 Із вдалим дебютом румунського на-
ставника «привітали» і ультрас столич-
ного клубу, які протестували проти рі-
шення президента Ігоря Суркіса призна-
чити екстренера «Шахтаря». Спочатку 
за межами стадіону «Динамо» імені Ва-
лерія Лобановського було чути кричал-
ки «Суркіс — ганьба «Динамо»» та «Лу-
ческу — додому», потім кілька десятків 
найактивніших фанатів прорвались че-
рез браму на трибуну — там вони про-
кричали образливі для Суркіса і Лучес-
ку кричалки і запалили фаєри, а згодом 
покинули стадіон.
 «Абсолютно спокійно до цього став-
люся. Тільки професіоналізм і тільки ре-
зультат. Мені набридло терпіти розмови 
про те, що в нас тільки динамівські сер-

ця. Я запросив одного з кращих тренерів 
сьогодні в Європі і світі. Хто б що не го-
ворив», — заявив Ігор Суркіс.
 А от його старший брат, експрези-
дент УАФ Григорій Суркіс, був ради-
кальнішим у висловлюваннях. «Є люди, 
які зараз роблять спроби зіштовхнути 
керівництво, головного тренера з уболі-
вальниками. Я впевнений, що є режи-
сер. Ми знаємо, хто це. Ви все побачи-
те. Все таємне через деякий час переста-
не таким бути», — підкреслив він.
 Головний суперник киян по чемпіо-
нату — донецький «Шахтар» — повер-
нувся на переможну хвилю після болю-
чої поразки від «Інтера» у півфіналі ЛЄ, 
обігравши «Колос». Але команда з Ко-
валівки так просто не здавалась — упер-

ше відзначитись у воротах підопічних 
Костишина «гірники» зуміли лише че-
рез годину гри. Справжнім героєм матчу 
та й усього туру став голкіпер ковалівців 
Євгеній Волинець, котрий відбив два пе-
нальті з трьох. 
 «Не було раніше такого, щоб відби-
вав два пенальті за матч. Але завжди хо-
четься виграти. Хотілося, щоб ці сейви 
допомогли нам, але, на жаль, поки не до-
помогли», — розповів Волинець.
 А центральний матч уїк-енду прой-
шов у Чернігові, де зустрілись два учас-
ники Ліги Європи — «Десна» та «Зоря». 
Підопічні Скрипника першими відкри-
ли рахунок, проте сіверяни у другому 
таймі переломили хід поєдинку та від-
повіли трьома голами, а їхній наставник 
Олександр Рябоконь заслужено отримав 
нагороду найкращого тренера туру.
 Загалом учасники чемпіонату Ук-
раїни у стартових шести матчах заби-
ли 27 голів — найкращими бомбардира-
ми поки є форвард «Ворскли» Владислав 
Кулач та хавбек «Шахтаря» Алан Пат-
рік.
 Заначимо, що наступні ігри УПЛ 
пройдуть вже у вересні: після матчу за 
Суперкубок між «Шахтарем» та «Дина-
мо» цього вівторка на збірників чекають 
поєдинки у рамках Ліги Націй. ■

Оксана ПРОДАНЧУК

 Посткарантинний розіграш 
єврокубків дійшов свого ло-
гічного завершення. Омріяні 
кубки отримали нових госпо-
дарів. Через сiм років після ос-
таннього тріумфу мюнхенська 
«Баварія» знову повернулася 
на футбольний олімп. У фіналі 
найпрестижнішого клубного 
турніру Європи німецькій ко-
манді протистояли молоді й ам-
бітні чемпіони Франції — сто-
личний «Парі Сен-Жермен». 
 Якщо для підопічних Фліка 
фінал ЛЧ — не новина, то для 
їхнiх французьких опонентів 
цей матч став історичним дебю-
том. На шляху до вирішального 
матчу підопічні Тухеля впевне-
но перемогли німецький «Лей-
пциг».
 Мюнхенці ще до матчу вва-
жалися фаворитами, і недар-
ма, адже «німецька машина» 
на шляху до омріяного фіна-
лу змела всіх на своєму шля-
ху, чого тільки варта розгром-
на перемога над «Барселоною» 
та впевнена гра з «Ліоном».

 У фінальному поєдин-
ку, мінімально перегравши 
«ПСЖ», «Баварія» підтверди-
ла свій клас. За іронією долі, 
переможний м’яч на свій раху-
нок записав вихованець пари-
жан Кінгслі Коман.
 Голевих нагод було більше 
у Неймара і компанії, але кіль-
кість не завжди підтверджує 
якість. «ПСЖ» як мінімум на-
грав на нічию і не заслугову-
вав такої поразки, але у спорті 
завжди є переможці і перемо-
жені. Хай там як, але «Баварія» 
шостий титул переможця Ліги 
чемпіонів завоювала абсолютно 
чесно і заслужено. 
 «Ми зіграли дуже здорово, 
хоча багато хто дивувався, як 

же Баварія планує оборонятися 
проти суперника з такою лінією 
нападу. Думаю, в цьому плані 
ми попрацювали на славу. Став-
лення до справи було відповід-
ним. Ми завдали супернику без-
ліч проблем. Просто приголом-
шливо працювали в обороні, аж 
до самого кінця. Командна гра 
була сьогодні на висоті», — ска-
зав Флік.
 Ушосте тріумфувала й іс-
панська «Севілья», щоправда, 
в другому за рангом турнірі Ста-
рого світу. У вирішальному поє-
динку Ліги Європи опонентом 
іспанської команди був італій-
ський «Інтер». 
 На відміну від ЛЧ, цей фі-
нал видався багатшим на події 

— команди забили аж 5 м’ячів. 
У першому таймі команди до-
сить швидко обмінялися гола-
ми. При рахунку 2:2 вирішаль-
не значення мало стандартне 
положення, після якого Роме-
лу Лукаку послав м’яч у сітку 
власних воріт. Таким чином 
«Севілья» перемогла в шосто-
му фіналі з шести і залишила-
ся абсолютним рекордсменом 
Ліги Європи, головний тре-
нер команди Хулен Лопетегі 
не стримав сліз після перемо-
ги. Затяті вболівальники на-
віть пропонували переймену-
вати турнір на честь іспанської 
команди.
 «Емоції неймовірні, оскіль-
ки ми наполегливо працювали 

і в підсумку заслужили перемо-
гу над такою фантастичною ко-
мандою, як «Інтер». Ми нескін-
ченно раді після трьох останніх 
місяців, насичених важкою ро-
ботою. У нас блискуча коман-
да. Гравці вірять у себе, вірять 
у те, що їхня робота не прохо-
дить марно. А тепер ми виру-
шимо додому з кубком. Ми не 
переставали вірити. Ця коман-
да ніколи не здається, як і спі-
вається в нашому гімні. У цьо-
го сезону був для нас щасливий 
кінець», — сказав Лопетегі.
 Довго сумувати за єврокуб-
ками нам не доведеться, адже 
дуже скоро вони повернуться 
на стадіони та наші екрани вже 
наступними турнiрами. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Оце так розгiн!
В УПЛ забили 27 м’ячів у шести матчах, 
а «Шахтар» реалізував лише одне пенальті з трьох

■

Воротар «Колоса» Євген Волинець у матчі з «Шахтарем» відбив два 11-метрові.
Фото з сайта ua.tribuna.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпiонат України. Favbet Ліга. Сезон 
2020/2021. 1-й тур. «Олімпік» — «Динамо» 
— 1:4 (Політило, 23 — Буяльський, 8; Завійсь-
кий, 16 (у свої ворота); Супряга, 56; Циганков, 
87), «Шахтар» — «Колос» — 3:1 (Алан Патрік, 
60 (пен.), 69; Волинець, 72 (у свої ворота) — Д. 
Костишин, 77), «Десна» — «Зоря» — 3:1 (Філіп-
пов, 56 (пен.); Тамм, 62; Будківський, 74 — Д. 
Фаворов, 43), «Олександрія» — «Маруіполь» 
— 4:1 (Шастал, 45; Гордієнко, 47; Мишенко, 49; 
Безбородько, 90+2 — Кулаков, 82), «Інгулець» 
— «Дніпро-1» — 1:1 (Балан, 42 — Цуріков, 33), 
«Ворскла» — «Рух» — 5:2 (Пуцлін, 10; Степа-
нюк, 26; Кулач, 43, 49; Скляр, 45 — В. Федорчук, 
63; І. Бойчук, 90+1).
 Лідери: «Ворскла», «Динамо», «Олександ-
рія», «Десна», «Шахтар» — 3, «Дніпро-1», «Ін-
гулець» — 1.
 Бомбардири: Кулач (»Ворскла»), Алан Патрік 
(»Шахтар») — 2.

■

ФУТБОЛ

Новi королі
Мюнхенська команда тріумфувала в Лізі 
чемпіонів, «Севілья» — володар кубка 
Ліги Європи

■

«Баварія» ушосте тріумфувала у ЛЧ.❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Фінал.
 «ПСЖ» — «Баварія» — 0:1
 Гол: Кінгслі Коман, 59.
 Ліга Європи. Фінал.
 «Севілья» — «Інтер» — 3:2
 Голи: Люк де Йонг, 12, 33; Ромелу 
Лукаку, 74 (автогол) — Ромелу Лука-
ку, 5 (iз пенальті); Дієго Годін, 35.

■
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 Зустрічаються двоє.
 — Як живеш? — запитує 
один.
 — Нічого, — відповідає дру-
гий. — Коли погано почуваюся, за-
бирає «швидка», коли добре — 
поліція.

* * *
 Жебрак просить Господа:
 — Зроби так, щоб я бачив сто 
гривень на тротуарі й мені не хоті-
лося їх підняти.
 Бог подумав і нагородив його 
радикулітом.

* * *
 Пані, яка занадто докучала пор-
третисту своєї балаканиною під час 
сеансу, він сказав:
 — Ще одне слово, і я напишу 
вас такою, яка ви є!

* * *
 Чоловiк приїжджає в автосер-
віс:
 — Можна щось зробити з моїм 
авто?
 Автослюсар відповідає:
 — Якщо зняти передній і задній 
бампери, між ними можна поставити 
нову машину.

* * *
 Сидить мажор на нудистському 
пляжі, а його і запитують:
 — Чого це ви піджак не знімаєте?
 — Навіщо?
 — Тут нудистський пляж, тут не 
можна бути одягненим.
 — Як нудистський пляж? А в 
турбюро сказали: «Тисяча доларiв 
— і спеціально для вас масовий 
стриптиз!»

Газовики проти археологів
Через будівництво свердловини знищується унікальне скіфське городище

По горизонталі:
 1. Невеличка пилорама. 4. Вовк 
по-латині. 7. «Вені, ..., віці», — сло-
ва, сказані Юлієм Цезарем після пе-
ремоги над понтійським царем Фар-
наком II. 8. Рух громадського транс-
порту з однієї кінцевої точки до ін-
шої. 10. Американська валюта. 11. 
Лукавство, обман, неправдива, не-
чесна поведінка. 12. Фінська дитяча 
письменниця, авторка книг про мумі-
тролів. 15. Старовинна назва холо-
ші штанів. 18. Старовинна зброя — 
сокирка у вигляді півмісяця, насад-
жена на довгий держак зі списом на 
кінці. 20. Творче псевдо Петра Веск-
лярського, який читав казки на ук-
раїнському телебаченні. 23. Неве-
лике селище, яке виникло внаслі-
док переселення людей з іншої міс-
цевості. 25. Плетена сумка, авоська. 
26. Давньогрецька муза історії. 27. 
Герой американських коміксів, зеле-
ний велетень. 28. Дощ із громом і 
блискавками. 29. Пряма постава.
По вертикалі:
 1. Давній український музичний 
інструмент. 2. Німецька назва імпе-
рії, популярна в часи Другої світової 
війни. 3. Окреме житло у великому 
будинку. 4. Стародавня держава на 

заході Малої Азії зі столицею у місті 
Сарди. 5. Серцебиття. 6. Таємна 
партизанська хованка в часи УПА. 9. 
Знаменитий американський джазо-
вий співак. 13. Людина, яка лише по-
чинає освоювати професію. 14. Не-
схвалення, засудження поведінки чи 
дій. 16. Татаро-монгольська держа-
ва. 17. Народний депутат від «Слу-
ги народу», який на початку каденції 
втрапив у сексуальний скандал. 19. 
Африканська країна. 20. Віно, при-
дане нареченої. 21. Вага товару без 
упаковки. 22. Мати нареченої чи на-
реченого для батьків з протилежно-
го боку. 24. Генетична копія.■

Кросворд №77
від 19 серпня

Дара ГАВАРРА

 Літо, спека, карантин — не 
найкращі супутники вагітної жін-
ки, тим паче тієї, яка готується 
стати мамою вперше. Зірка амери-
канської естради Кеті Перрі запев-
няє своїх фоловерів, що пора пере-
глянути загальноприйняті термі-
ни протікання вагітності — це не 
9 місяців, запевняє співач-
ка, а всі 10+. Вона вже вто-
милася від свого стану, скар-
житься на неповороткість і 
погане самопочуття, тож із 
нетерпінням чекає, коли ж 
на світ з’явиться її донечка. 
А поки момент народження 
відтягується на невизначе-
ний термін, 35-річка жінка 
розважає себе вигадуванням 
варіантів імені новонародже-
ної. «Ніколи не задумувалась 
над іменем Харлі. Чудово — 
Харлі Блум! Треба написати 
Орландо (коханий Кері і батько її 
майбутньої дитини. — Ред.)», — 

жартує співач-
ка. Також роз-
глядається варіант 
Флер, а там можуть 
з’явитися й інші 
варіанти — хто його 
знає...
 Єдине, в чому 
впевнена співач-
ка, це в тому, що 

Ор-
ландо 

буде хоро-
шим батьком і 

помічником для неї 
у вихованні донечки, 
адже в зірки «Піратів 
Карибського моря» під-

ростає 9-річний син Флінн від мо-
делі Міранди Керр, тож досвід у 
нього є. Проте такі оптимістичні 
плани може зірвати неймовірна 
зайнятість Орландо, якого прос-
то рвуть на шматки, аби залучити 

в черговий проєкт. Зрештою, в 
житті є й інші виклики, які по-

рушують усі плани. Скажімо, 
пара Перрі—Блум, яка зустрі-
чається з 2016 року, плану-
вала цьогоріч весілля, 

адже в донеч-

ки по-
винна бути 
повноцінна 
сім’я, але 
коронавірус 

сплутав усі 
карти, і тепер 
цю важли-
ву подію за-
кохані зму-
шені пере-
нести на не-

визначений 
термін. Зреш-

тою, в найбли-
жчі пів року їм 
буде чим зайня-
тися... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Життя Джузеппе Патерно не пестило: 
народившись у бідній сім’ї на Сицилії, він 
пережив і голод, і війну (Другу світову), і 
розруху. Після закінчення початкової шко-
ли довелося покинути навчання (а хлопчи-
ку дуже подобалося вчитися) і піти служити 
на флот, а вже після війни — працювати на 
залізниці, проте, навіть одружившись і маю-
чи дружину та двійко дітей, Джузеппе не по-
кинув свого прагнення здобувати знання і в 
31 рік таки закінчив середню школу. Турбо-
ти про сім’ю не дозволяли синьйору Патерно 
здійснити свою мрію — закінчити універси-
тет, та, вийшовши на пенсію і маючи чима-
ло часу, сицилієць вирішив: якщо не тепер, 
то вже ніколи, і вступив у 2017 році на істо-
рико-філософський факультет університету 
Палермо.

 Молодим людям навіть важко уявити, 
через що довелося пройти мужньому Джу-
зеппе, здобуваючи знання, адже люди похи-
лого віку не дуже дружать із різними ґадже-
тами. Свої університетські завдання синьйор 
Патерно друкував на механічній друкарській 
машинці, яку ще в 1984 р. подарувала йому 
мама. Ще важче стало під час карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусу, адже за-
няття проводили дистанційно і доводилося 
знайомитися з таким форматом спілкування, 

як відеоконференції. Проте і ці перепони не 
стали на заваді у досягненні мети і минулого 
місяця Джузеппе Патерно став найстаршим 
в Італії випускником університету, отримав-
ши диплом бакалавра за спеціальністю «Іс-
торія і філософія». Унікальному випускнику 
вручили диплом і одягнули лавровий вінок, 
як водиться в тих краях. Єдине, що засмучу-
вало випускника — його дружина, яка поки-
нула цей світ 14 років тому, не могла розді-
лити з ним цієї радості. ■

Кеті Перрі.❙

КРІЗЬ ТЕРНИ ДО ЗІРОК

Вік знанням не завада
96-річний італієць отримав диплом університету

■

ПРИ НАДІЇ

Кеті Перрі 
в нетерпінні
Відома співачка готується 
вперше стати мамою

■

27 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, повсюди короткочасний невеликий 
дощ, мiсцями грози. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Тем-
пература вночi +13...+15, удень +21...+23.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень 
+25...+27.
Вінниця: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +27...+29.

25 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-25 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 23.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +21...+23. Моршин: 
уночi +12...+14, удень +21...+23.
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