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«Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. 
Легко пройти другу хвилю неможливо». Максим Степанов

міністр охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуацію в районі прове-
дення операції Об’єднаних 
сил контролюють українськi 
захисники. Впродовж доби, 
2 листопада, у смугах від-
повідальності українських 
бригад зафіксовано два пору-
шення режиму припинення 
вогню з боку збройних фор-
мувань Російської Федера-
ції. Поблизу Шумів против-
ник застосував підствольний 
гранатомет i стрілецьку зб-
рою, неподалік Старогнатів-
ки — підствольний гранато-
мет. 
 Бойових втрат і поранень 
серед українських захисни-
ків унаслідок ворожих пос-
трілів не було.
 Тим часом підтвердила-
ся інформація щодо заги-
белі трьох цивільних в оку-
пованій Горлівці поблизу 
лінії зіткнення. Нагадаємо, 
30 жовтня там стався вибух, 
у якому звинувачували ук-
раїнську сторону. Мовляв, це 
працював український без-
пілотник. Утім наразі точно 
вже відомо, що вибух стався 
під час спроби чоловіків роз-
пиляти невідомий снаряд. 
За інформацією телеграм-
каналу «Донбаський кейс», 
загиблі (місцеві мешканці) 
були у спецодязі. 
 Вибух стався на території 
колишнього підприємства 

«Арго», яке раніше займа-
лося виготовленням бетон-
них виробів. Колишній його 
власник Володимир Весьол-
кін, якого вважають одним 
iз перших приватних під-
приємців Горлівки, виїхав 
на територію України на по-
чатку окупації. Він був влас-
ником двох пекарень (одну з 
яких устиг вивезти з окупо-
ваної території) та авторе-
монтних майстерень. Саме 
він виклав у соцмережі фото 
руїн свого колишнього під-
приємства. 
 «Це моє приватне під-
приємство «Арго». Точніше 
те, що від нього залишилось, 
— написав він. — Раніше 
тут працювали люди за різ-
ними професіями. Люди от-
римували заробітну плату, 
а місто — податки. Як стало 
зрозуміло пізніше кожно-
му, Горлівка була досить за-
можним містом. Потім при-
йшла до нас Росія, ну як при-
йшла — на танках приїхала. 
Обізвала нас «ДНР»... І як 
наслідок — ні роботи, ні по-
датків. Суцільні злидні. Ті, 
хто не пішов захищати Ук-
раїну або просто не поїхав i 
залишився там, зараз у пря-
мому сенсі виживають. Щоб 
годувати родини, є два шля-
хи — йти воювати за «ДНР» 
або шукати випадкові за-
робітки». 
 Медики на окупованих 

територіях уже просто тихо 
зітхають, коли їх запитують 
щодо боротьби з епідемією 
коронавірусу. Офіційні дже-
рела окупаційної влади ра-
портують про 200 захворі-
лих на день, а в соцмережах 
i приватних повідомленнях 
люди пишуть про відсут-
ність місць у лікарнях, ліків 
i можливості зробити тест. 
 За інформацією з влас-
них джерел «УМ», у чер-
гах до дільничного лікаря, 
який має дати направлен-
ня на рентген легенів, про-
сиджують годинами, при-
чому здорові та хворі разом. 
Через що кількість захворі-
лих збільшується в рази. Лі-
карі та медперсонал масово 
хворіють, проблема з їхнім 
індивідуальним захистом 
тільки посилюється. Так 
звана гуманітарна допомога 
з РФ так і не потрапила до 
аптек. 
 Ба більше — Росія припи-
нила імпорт медичного кис-
ню на окуповані території. 
Причина — самим не виста-
чає. На окупованій території 
Донеччини заявили, що самі 
спробують організувати ви-
робництво. А Луганщина та-
ких спроможностей не має. 
Проте наступного тижня на 
окупованих територіях пла-
нують провести... комплек-
сні навчання iз залученням 
сил обох квазіутворень. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Цього тижня Верхов-
на Рада на прохання МОЗ 
розгляне законопроєкт про 
підвищення розміру штра-
фів за ігнорування правил 
карантину. Як повідомив го-
лова Комітету з питань пра-
воохоронної діяльності Де-
нис Монастирський, кіль-
кість хворих на ковід постій-
но зростає, тому є об’єктивна 
потреба посилити відпові-
дальність за неносіння масок 
у громадських місцях і транс-
порті. Порушників, за попе-
редніми даними, невдовзі мо-
жуть карати штрафом від 170 
до 255 гривень. Не виключе-
но, що нардепи також розгля-
нуть постанову про фінансове 
покарання депутатів, які нех-
тують масковим режимом у 
сесійній залі. 
 Тим часом пандемія в Ук-
раїні б’є нові рекорди. У по-
неділок коронавірус офіцій-
но виявили у 8 тис. 899 гро-

мадян — це найбільша кіль-
кість iз початку поширення 
інфекції. Серед них 346 дітей 
і 401 медичний працівник. 
Попередній пік було зареєс-
тровано 31 жовтня, тоді за-
хворіли 8 тис. 752 людини. 
 Очолює сумну статистику 
наразі знову Київ, де невтіш-
ний діагноз лабораторно вия-
вили у 789 хворих. Не набага-
то краща ситуація в Харківсь-
кій області (712), Хмельниць-
кій (506), Донецькій (496) та 
Житомирській (470). Є також 
кілька регіонів, де зафіксо-
вано місцевий рекорд: в Іва-
но-Франківській (427) i За-
порізькій (427) областях.
  Ковід останнім часом по-
мітно «помолодшав». Скажі-
мо, в одній iз лікарень Кро-
пивницького наразі рятують 
життя 10-місячному малю-
кові, якого в дуже тяжкому 
стані доправили з Новоук-
раїнського району. В цілому, 
за час пандемії в Україні за-
хворіло 411 тис. 93 людини, 

одужало — 168 тис. 868, по-
мерло — 7 тис. 532. 
 Із поширенням інфек-
ції помітно зростає кіль-
кість хворих, які потребу-
ють стаціонарного лікуван-
ня, але, як з’ясувалося, така 
допомога для деяких пацієн-
тів може стати недосяжною 
мрією. Днями міністр охоро-
ни здоров’я Максим Степа-
нов попередив, що у випадку 
стовідсоткового заповнення 
«ковідних» ліжок хворих до-
ведеться «сортувати». Тобто, 
медики прийматимуть лише 
тих, у кого є шанс вижити. 
 «Протоколи медичного 
сортування пацієнтів» уже 
є, тому залишиться їх прос-
то «активізувати». Керівник 
відомства додав, що такий 
крайній захід свідчитиме про 
обвалення системи медичної 
допомоги, закликавши гро-
мадян самим турбуватися 
про своє життя. Тобто дотри-
муватися всіх правил каран-
тину. ■

ПАРЛАМЕНТ 

«Близько до катастрофи» 
Криза конституційна, криза епідемічна —
 слід готуватися до найгіршого

■ НА ФРОНТІ

Руїна та безробіття 
замість потенціалу досить 
заможного міста
В окупованій Горлівці цивільні люди гинуть за метал

■

COVID-19 

«Корона» на новій хвилі
Верховна Рада планує посилити відповідальність людей
за відсутність масок у громадських місцях

■

Інна СТЕПАНЧУК

 У понеділок під вечір прези-
дент України Володимир Зеленсь-
кий узяв участь у засіданні фракції 
«Слуга народу» у Верховній Раді 
та закликав фракцію підтримати 
дострокове припинення повнова-
жень чинного складу КС. Відповід-
ний президентский законопроєкт 
уже внесено до ВР. «Я вважаю, 
що це найліберальніше рішення, 
яке ми можемо сьогодні зробити 
і потім спокійно перейти до онов-
лення складу КСУ, — заявив Во-
лодимир Зеленський згодом у про-
грамі «Свобода слова» на телека-
налі ICTV. — Я не буду відклика-
ти законопроєкт. Я впевнений, що 
роблю правильно. Я знаю, що це 
складно. Але вірю, що розумні де-
путати підтримають мене». 
 Учора до «нерозумних» записа-
лися одразу чотири парламентсь-
кі фракції — «Голос», «Європей-
ська Солідарність», ОПЗЖ i гру-
па «За майбутнє», які виступи-
ли проти ухвали президентського 
законопроєкту. «У КС діє група 
людей, які працюють в інтересах 
країни-агресора. Це не наші сло-
ва, це слова секретаря РНБО, — 
каже Ярослав Юрчишин від «Го-
лосу». — Мета цих людей — зруй-
нувати конституційний лад. Бо, 
руйнуючи антикорупційну інфра-
структуру, як це почалося, ця гру-
па точно спровокує протистояння, 
призведе до тих дій, на яких учо-
ра наголошував президент — крово-
пролиття. Чи треба протидіяти та-
кому захопленню влади? Так. Але 
треба робити це в законний спосіб. 
А вони хочуть, щоб Верховна Рада 
вийшла за межі своїх повноважень 
і підтримала спробу зруйнувати 
конституційний лад, відправив-
ши у відставку весь склад КС».
 «Це свідома спроба отримати 
ручний КС, який потім визнавати-
ме всі забаганки Банкової. Подіб-
ним чином діяв Янукович, коли 
наділив себе диктаторськими пов-
новаженнями» — додає Артур Ге-
расимов від ЄС. За його словами, 
зараз необхідно негайно ухвали-
ти закони для відновлення жорс-
ткого електронного декларування 
з кримінальною відповідальніс-
тю за порушення. І такий законо-
проєкт, як повідомив спікер парла-
менту Дмитро Разумков, найближ-

чим часом у ВР буде зареєстрова-
ний. 
 Також учора в Раді заслухали 
міністра охорони здоров’я Макси-
ма Степанова. «Ми дійшли до точ-
ки неповернення і близькі до ка-
тастрофи, — не приховував серйоз-
ності ситуації Максим Степанов. 
— Ситуація критична не тільки в 
Україні, а й в усьому світі. Попе-
реду важкі часи. Наступні слова 
багатьом не сподобаються, але це 
факт. Настав час особистої відпові-
дальності кожного. Коронавірус 
розповсюджується винятково від 
однієї людини до іншої. Тому ко-
жен із нас несе особисту відпові-
дальність за розповсюдження ко-
ронавірусної хвороби». Міністр до-
дав, що «нам необхідно приготува-
тися до неминучого, легко пройти 
другу хвилю неможливо». За сло-
вами Степанова, скільки б додат-
кових місць у лікарнях не підготу-
вали, але коронавірус розповсюд-
жується швидше. І якщо заповнен-
ня ліжок сягне 100%, МОЗ почне 
застосовувати протоколи медич-
ного сортування з пріоритетом на-
дання медичної допомоги хворим 
із більшими шансами на виживан-
ня. І головне, наголосив Степанов, 
якщо не буде лікарів, то кількість 
ліжкомісць уже не матиме зна-
чення. Тому залучати до лікуван-
ня планують інтернів, а також пе-
репрофільовувати медиків інших 
спеціалізацій. «Зарплата лікаря 
має становити не менше 22 тисяч 
гривень», — наголосив міністр і 
попросив депутатів урахувати це, 
ухвалюючи проєкт Держбюджету 
на наступний рік.
 До речі, бюджетними питан-
нями депутати мають намір зай-
нятися у четвер. Нагадаємо, рані-
ше проєкт критикували за «роз-
дуті» видатки. Зокрема, пла-
нується збільшити фінансування 
силових структур та центральних 
органів виконавчої i законодавчої 
влади. «У цьому проєкті бюджету 
хотіли задовольнити всіх, і щоб 
за це нікому нічого не було. Це — 
популізм, враховуючи нинішній 
виборчий рік», — так прокомен-
тувала проєкт бюджету керівни-
ця Центру аналізу публічних фі-
нансів та публічного врядування 
Київської школи економіки Дари-
на Марчак, яку цитує «Німецька 
хвиля». ■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Консти-

туція
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Страшна 
«Ізоляція»
Причетних до створення донецької 
катівні дуже повільними темпами 
намагаються покарати 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Широкому загалу українців, мабуть, невідомо, що 
у часи Майдану високопосадові посіпаки Янукови-
ча хотіли створити «концтабір» на одному зі столич-
них стадіонів для утримання там протестувальників. 
Щось подібне втілити в життя все ж удалося, на жаль, 
на Донбасі: територію арт-фонду «Ізоляція» (колиш-
нього арт-центру, створеного в Донецьку в 2010 році 
на площах колишнього заводу ізоляційних матеріалів)  
у 2014 році бойовики перетворили на в’язницю, де ут-
римували проукраїнськи налаштованих цивільних 
мешканців, а також військовослужбовців ЗСУ та ін-
ших підрозділів, задіяних у проведенні АТО/ООС. До 
полонених там застосовували фізичне і психологічне 
насильство: чоловіків і жінок жорстоко били, катува-
ли електричним струмом, примушували до рабської 
праці.
 Цьогоріч 23 жовтня в Шевченківському райсуді 
столиці відбулося підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за звинуваченням Романа Лягі-
на (затриманого в червні 2019 року) в тероризмі, де-
ржавній зраді та причетності до створення «Ізоляції» 
— секретної в’язниці «Міністерства Державної Безпе-
ки ДНР» у Донецьку, де незаконно утримують і кату-
ють людей. Цей український колабораціоніст був «го-
ловою ЦВК» під час проведення незаконного референ-
думу 11 травня 2014 про самовизначення «ДНР»: він 
підозрюється у керівництві організацією і проведенні 
фейкового голосування серед мешканців Донецької об-
ласті, внаслідок якого з’явилася терористична органі-
зація «ДНР». Лягін також був ініціатором захоплення 
території фонду «Ізоляція» у Донецьку.
 Додамо, що підготовче засідання було неприпус-
тимо розтягнуто практично на 16 місяців (змінився 
склад суду і було замінено двох суддів, які заявили 
про самовідвід). Залишається таємницею й питання, 
а яким чином Роман Лягін опинився на підконтроль-
ний частині України — правоохоронні органи досі не 
розкривають.
 Наприкінці жовтня поліція Донеччини оголосила 
про підозру ще одному негіднику, якого заочно при-
тягують до відповідальності як головного ката теро-
ристів, що очолив «базу МГБ», розташовану на тери-
торії заводу «Ізоляція» в Будьонівському районі До-
нецька. Щоправда, у відділі комунікації поліціян-
ти чомусь не назвали прізвища та імені «героя», а 
лише поінформували, що це «36-річний уродженець 
Мар’їнського району Донецької області» на якого 
«зібрано беззаперечні докази причетності до участі в 
терористичній організації, катуваннях і трудовій ек-
сплуатації людей». ■

ВЛАСНІСТЬ

Ой чий же то став?
У Василькові повернули державі 
водойму й узбережжя вартістю 
понад 7 млн грн
Людмила НІКІТЕНКО

 У Шполянському районі на Черкащині, у Василь-
кові, відтепер знову всі можуть користуватися водо-
ймою та її узбережжям. Господарським судом облас-
ті задоволено позов прокуратури до одного з приватно-
орендних підприємств Шполянського району про стяг-
нення заборгованості з орендних платежів, розірвання 
договору оренди, а також повернення водного об’єкта 
та земельної ділянки під ним вартістю понад 7 млн грн 
державі, повідомили «УМ» у Черкаській обласній про-
куратурі.
 Правоохоронці встановили, що орендар понад рiк 
порушував умови договору оренди ставу, не сплачуючи 
своєчасно за користування ставом площею 3,4 га (вод-
ний простір 28,5 тис. куб.), розташованого на околиці 
села Васильків на Шполянщині. Захищаючи держав-
ні інтереси, прокурор звернувся до суду з відповідним 
позовом і відстояв у суді правову позицію щодо повер-
нення водойми у власність держави. ■

■

■

Світлана МИЧКО

 Уповноважені представни-
ки трьох фракцій у Тернопільсь-
кій обласній раді — «Європейсь-
кої Солідарності», ВО «Свобода» та 
ВО «Батьківщина» — направили на 
ім’я голови Верховної Ради Украї-
ни Дмитра Разумкова спільну за-
яву щодо конституційної кризи в 
Україні, поновлення діяльності ан-
тикорупційної системи та недопу-
щення узурпації влади офісом пре-
зидента Зеленського. Тернопільські 
депутати вимагають «...від народ-
них депутатів України, від анти-
української фракції «Опозиційна 
платформа — За життя», проолі-
гархічної групи партії «За майбут-
нє», монобільшості в парламенті 

«Слуги народу» та особисто прези-
дента Зеленського не дестабілізову-
вати ситуацію в країні, не розвалю-
вати залишки державного управ-
ління та незалежного судочинства, 
не кидати країну в хаос, адже на-
слідки таких дій будуть катастро-
фічні та криваві».
 На думку депутатів, винними 
у нинішній конституційній кризі 
є як судді Конституційного Суду 
України, так і «ті, хто лише заради 
піару вносив антикорупційні про-
єкти, які суперечили Конституції, 
хто використовував антикорупцій-
ні органи як інструмент політично-
го тиску, а не для боротьби з коруп-
цією». Вони вважають, що в ситуа-
ції, яка склалася, «необхідно в пер-
ший сесійний день у режимі ad hoc 

(одноразове відхилення від проце-
дури, передбаченої Регламентом 
ВР. — Авт.) проголосувати законо-
проєкти, які поновлюють усю сис-
тему електронного декларування, 
покарання за незаконне збагачен-
ня та інші важливі елементи діяль-
ності антикорупційних органів, і 
терміново подати президенту на 
підписання, таким чином відно-
вивши роботу всієї антикорупцій-
ної системи країни».
 Тернопільські депутати за-
кликають усі патріотичні сили 
об’єднати зусилля та діяти разом за-
конно, ефективно й розумно, захи-
щаючи українські національні інте-
реси та євроатлантичний напрямок 
розвитку, цінності свободи, демок-
ратії та верховенства права. ■

ПОЛІТИЧНА КРИЗА

Увімкніть особливий режим!
Тернопільські депутати закликають Раду не допустити 
катастрофічних наслідків

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в Смілянсько-
му районі, біля лісового джерела 
на виїзді села Макіївка, в урочищі 
«Апельня» лісівники облаштува-
ли альтанку. Як повідомила «УМ» 
Наталя Сегеда, прессекретар облас-
ного управління лісового та мис-
ливського господарства, над об-
лаштуванням відпочинкової зони 
працювали лісівники Макіївсь-
кого лісництва Кам’янського ліс-
госпу. І все задля того, аби людям 
було приємно та комфортно набра-
ти джерельної води й насолодити-

ся природою.
 «Загалом лісівники провели 
повну реконструкцію гідрологічно-
го об’єкта — упорядкували прилег-
лу територію, встановили огорожу, 
оновили накриття над самою кри-
ничкою, зробили низку спусків до 
джерела, адже воно розташоване в 
яру», — розповідає Наталя Сегеда. 
 Це лісове джерело має дуже дав-
ню історію. Перші згадки про ньо-
го та його цілющу воду з’явилися 

понад півтора століття тому. Воно 
в урочищі «Апельня» відоме ще з 
1850 року як таке, що започатко-
вувало річку Лебединку. Тієї річки 
вже дано немає, адже у 1860 році 
сільська громада, перегородивши 
її, утворила цілий каскад ставків, 
вода з яких витікає в Дніпро. Про-
те лісове джерело залишилося до-
нині і приносить користь людям 
своєю дивовижною водою, яка на-
дає сили та енергії. ■

ДОБРА СПРАВА

Вода з 
«Альпеня»
Цілюще джерело 
як спомин 
про річку Лебединку

■

Біля цілющого джерела лісівники облаштували альтанку.
Фото надане пресслужбою Черкаського облуправління лісового 

та мисливського господарства.

❙
❙
❙

Людмила КОХАН

 Київська опера пре-
зентує прем’єру концерт-
но-сценічної версії опери 
Вльфганга Амадея Мо-
царта «Дон Жуан». Голо-
вні партії виконають зір-
ки оперної сцени: Андрій 
Бондаренко (Дон Жуан), 
Андрій Гонюков (Лепо-
релло) і Тарас Штонда 
(Командор).
 «Концертно-сценіч-
на версія опери вимагає 
надзвичайної концентра-
ції усіх виконавців — як 
солістів, так і оркестру. 
У такій постановці важ-
ко сховатися за сценог-
рафією чи реквізитом, а 
основні акценти припа-
дають на вокальні амп-

луа, акторську майстер-
ність солістів та вправне 
володіння оркестром ди-
намікою і темпами. На 
мою думку, в «Дон Жу-
ані», який глядачі поба-
чать 6 листопада, всі ці 
характеристики поєдна-
лися якнайкраще, тож 
нас чекає справді захоп-
лююча історія», — ци-
тує пресслужба Віталія 
Пальчикова, головного 
режисеар Київської опе-
ри (Київського академіч-
ного театру опери і бале-
ту для дітей та юнацтва). 
 Прем’єрна постановка 
«Дон Жуана» 6 листопа-
да стане єдиним у цьому 
році виконанням із зірко-
вим складом солістів. Ан-
дрій Бондаренко — пере-

можець одного з найпре-
стижніших вокальних 
конкурсів BBC Singer of 
the World в Кардіффі, 
один із найуспішніших 
баритонів Європи та Аме-
рики; Андрій Гонюков 
— лауреат міжнародних 
конкурсів та частий гість 
європейських оперних 
сцен; Тарас Штонда — на-
родний артист України, 
соліст Національної опе-

ри України. Жіночі пар-
тії в опері виконають лау-
реатки міжнародних кон-
курсів Юлія Погребняк та 
Людмила Осташ.
 Оркестр Київської опе-
ри та Національний ка-
мерний ансамбль «Київсь-
кі солісти» об’єднаються 
під керівництвом ди-
ригента-постановника 
прем’єри Сергія Голуб-
ничого. ■

ВИСОКА НОТА

Зірки в опері
Один із найуспішніших 
європейських баритонів Андрій 
Бондаренко співатиме у Києві

■
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Невдача «Газпрому» номер один
 Спочатку газопровід «Північний 
потік-2» планувалося здати в експлуа-
тацію до кінця 2019 року, щоб до момен-
ту закінчення десятирічного договору з 
Україною припинити транзит газу че-
рез нашу країну. Однак ще півтора року 
тому стало зрозуміло: «Газпром» вибився 
з графіка і не зможе виконати доручення 
Володимира Путіна. А в грудні 2020 року 
проєкт зупинився через американські 
санкції: спершу відмовилися працювати 
іноземні судна-трубоукладчики, а потім 
і низка інших компаній.
 Росіяни намагалися робити хорошу 
міну про поганій грі. Спершу їхнi офіцій-
ні особи заявляли, що «Газпрому» буде 
потрібно трохи більше часу, але раз по 
раз порушували раніше власноруч вста-
новлені терміни. Зрештою Москва ви-
сунула «останнє російське попереджен-
ня»: трубу, мовляв, мають запустити або 
до кінця 2020 року, або в першому квар-
талі наступного року.
 «УМ» уже писала про дивні маневри 
російського трубоукладчика «Академік 
Черський» на тлі заяв російської влади, 
що судно за чотири місяці саме і без за-
хідної допомоги завершить проєкт. Але 
замість того, аби ще влітку розпочати ро-
боту, «Академік Черський» почав дивні 
маневри морськими просторами. Спершу 
прибув iз російського порту Находка в ні-
мецький Мукран, але до робіт не присту-
пив. Експерти заявили, що «Черський» 
просто не готовий до поставлених за-
вдань і вимагає технічного переоснащен-
ня. Потім трубоукладач покинув гостин-
ний Мукран і повернувся на батьківщи-
ну, до берегів Калінінградської області. 
Втім обіцяв повернутися: російські ЗМІ 
заявили, що в листопаді роботи мають 
стартувати. 
 Навіть якщо для «Черського» все 
складеться ідеально, роботи тривати-
муть щонайменше 110 днів. А тому про 
жодне «наприкінці 2020 року» не може 
бути й мови. Відтак газогін може поста-
ти у першому або у другому кварталі на-
ступного. У найкращому для росіян ви-
падку. Якщо, до того ж, урахувати, що 
для магістральних газопроводів суто тех-
нологічно потрібно зазвичай пару міся-

ців, щоб вийти на проєктну потужність, 
то російський газ повномасштабно поте-
че в Європу по «Північному потоку-2» не 
раніше наступного літа. І це, природно, 
за умови, що його не зупинять нові санк-
ції США або політичні рішення Німеччи-
ни або ЄС.

Запізнення на півроку. Щонайменше...
 А поки російські «найкращі у світі» 
технічні судна баражують між матін-
кою-Росією та загниваючою Європою на 
півночі континенту, на півдні бовваніє 
у хвилях привид ще одного газогону — 
«Турецький потік», до спорудження яко-
го сторони то активно беруться, то знову 
повільно відступають. А поєднує його з 
«Північним потоком» одна спільна риса 
— прихильне ставлення з боку російсько-
го президента Володимира Путіна. 
 Власне, саме він і придумав цей тру-
бопровід у грудні 2014 року, під час зус-
трічі в Анкарі з турецьким лідером Ред-
жепом Таїпом Ердоганом: ухвалив одно-
осібне рішення закрити проєкт «Півден-
ний потік», а замість нього спорудити 
дуже схожу за конфігурацією «трубу», 
що мала би запобігти всім ризикам, 
пов’язаним із попереднім проєктом. 
 — Турецький потік», власне, вже від-
крили — у січні нинішнього року. Вро-
чисто, з фанфарами, промовами та осо-
бистою присутністю високого російсько-
го гостя. Але як тільки Путін повернувся 
на батьківщину, стало зрозуміло: в екс-
плуатацію ввели тільки одну гілку газо-
гону, ту, що йде в західну частину Туреч-
чини. І яку використовують вкрай мало, 
оскільки турецькі компанії радикально 
скоротили в цьому році закупівлі у «Газ-
прому», переключившись на азербай-
джанський і зріджений природний газ. 
Переважно з Катару та США. А ось друга 
нитка «Турецького потоку», яка мала за-
безпечувати російським газом країни ЄС, 
досі перебуває на стадії спорудження. 
 І проблема тут не технологічна, адже 
другу чергу «Потоку» вже підвели до бол-
гарського кордону. «Загвоздка», як ка-
жуть росіяни, — у її продовженні на те-
риторію ЄС, що отримав у Болгарії назву 
«Балканський потік». По ньому блакит-
не паливо, яке надходить із Росії по дну 

Чорного моря транзитом через Туреччи-
ну, мало би йти через Болгарію, Сербію і 
Угорщину далі до Австрії, де розмiщено 
традиційний центр розподілу поставок 
«Газпрому».
 Але не йде... І невідомо, коли піде. 
Адже менше місяця тому «Газпром» у 
черговому повідомленні для інвесторів 
офіційно визнав: будівництво магістралі 
на болгарській території, яке повинно 
було завершитися ще в першій половині 
2020 року, затримується більш ніж на 
півроку. Відставання почалося ще торік. 
Володимир Путін звинуватив тоді бол-
гарське керівництво, що воно свідомо за-
тягує реалізацію проєкту.
 Самі ж болгари політичного підтексту 
у ситуації не вбачають і висувають свою 
версію: у них виник конфлікт двох госпо-
дарюючих суб’єктів — учасників тенде-
ру, і його довелося розбирати в суді. До-
волі довго. Що і призвело до появи черго-
вого газового довгобуду, цього разу на пів-
дні Європи. Офіційна Софія також обіцяє 
завершити проєкт до кінця нинішнього 
«коронавірусного» року. Але газ при цьо-
му, у кращому випадку, надійде не далі, 
ніж до Сербії. До Угорщини — через рік, а 
вихід на проєктну потужність може бути 
не раніше другої половини 2022. І це — 
точка зору самого «Газпрому», яка доволі 
часто буває надто оптимістичною. 
 Експерти зазначають: далеко не факт, 
що «Турецький потік» доведуть до пуття у 
ці терміни. Причина — воєнно-політичний 
конфлікт у Нагірному Карабаху, у якому 
Росія та Туреччина підтримують дві краї-
ни, що ведуть війну одна з одною: Москва, 
як відомо, грає на боці вірмен, а Анкара 
традиційно підтримує Азербайджан. 
 Песимісти нагадують Путіну: скасо-
ваний ним газогін «Південний потік» ні-
бито вже міг качати газ не у віддаленому 
світлому майбутньому, а вже у 2016 році. 
І його маршрут пролягав би в Болгарію 
навпростець, в обхід Туреччини, що пере-
важно має власну, не залежну від Кремля 
політичну позицію. 

Завод для «вставання з колін» 
 Але мало хто знає про третій, не та-
кий медійний, але при цьому не менш 
амбіційний проєкт «Газпрому»-Кремля 
— термінал скрапленого газу на стан-
ції «Портова». Він мав приступити до 
виконання своїх функцій уже три роки 
тому. 
 Портова — це російське узбережжя 
Балтики поблизу Виборга. Перша спроба 
відкрити середньотоннажне підприємс-
тво тут намічалася на кінець 2018 року. 
Причому не просто так, а підгадавши до 
«круглої дати» — візиту самого Володи-
мира Путіна на Калінінградське підзем-
не сховище газу.
 Тепер росіяни стверджують: завод 
буде. Але (в кращому разі) у наступно-
му році. Причому наприкінці 2021-го. 
А завдання перед підприємством стояло 
непересічне — забезпечувати скрапле-
ним газом Калінінградську область. Яка 
відіграє для Росії із її періодичним вста-
ванням з колін роль своєрідного західно-
го форпосту. 
 Іншими словами, роль Портової — на-
самперед політична. Як, зрештою, «Пів-
нічного потоку-2» та «Турецького по-
току». Перші два мали на меті обійти з 
двох боків Україну як традиційну газо-
транзитну державу задля досягнення гео-
політичних ігор російського президента. 
Третій проєкт, поблизу Виборга, — про-
демонструвати росіянам своє віковічне 
кредо про самодостатність і «ні шмат-
ка російської землі — супостату». Сам 
Путін про це говорить прямо, зокрема — 
про мету звести до нуля залежність регіо-
ну від транзитних поставок газу через Бі-
лорусь і Литву.
 Власне, проєкт у Портовій силами 
потужної компанії «Газпром» заверши-
ти нібито не складно: принаймні для цьо-
го не потрібно згоди інших держав, надс-
кладних технологій на кшталт суден-тру-
боукладачів чи політичного порозумін-
ня з керівниками сусідніх держав. Утiм 
у росіян не виходить. ■

ГЕОПОЛІТИКА

Газова бульбашка
Російський «Газпром» не зміг вчасно завершити 
жоден зi своїх «обхідних» газотранспортних проєктів 
в обхід України і Європи

■

Ще один «обхідний» газогін попри Україну — «Турецький потік» — зможе виконувати 
свою місію не раніше, ніж через три роки. У кращому випадку.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
❙

Інф. «УМ»

 Український бізнес, як не-
щодавно з’ясувалося, переваж-
но не такий уже й український. 
Формально. Адже більшість 
власників мають кінцевих бене-
фіціарів на донедавно офшорно-
му острові Кіпр. Але зазвичай 
це наші українські підприєм-
ці, які таким чином ховаються 
в цій державі від вітчизняних 
податківців. 
 Як відомо, ще не так дав-
но тепла острівна держава Кіпр 
вважалася офшорною держа-
вою, яка приховувала реаль-
них власників зареєстрованого 
там бізнесу. Та після вступу до 
Європейського Союзу реєстри 
кіпрських компаній стали знач-
но прозорішими. А тому вста-
новити, хто справді володіє ук-
раїнською фірмою через острів-
ну посередницю, стало значно 
простіше. Чим і скористали-

ся аналітики інтернет-сервісу, 
який містить чимало даних про 
власників юридичних осіб на-
шої держави. 
 Так, за даними порталу 
YouControl, в Україні понад 6 
тисяч юридичних осіб мають се-
ред засновників чи бенефіціарів 
кіпрські компанії або ж навіть 
громадян цієї острівної держави. 
До того ж кіпрські компанії при-
сутні у близько третини юросіб 
з іноземними засновниками і є 
найпопулярнішим місцем серед 
інших юрисдикцій. При цьому 

майже один відсоток товариств 
з обмеженою відповідальністю 
різних форм участі має у заснов-
никах чи бенефіціарах кіпрську 
компанію. У приватних акціо-
нерних товариствах ця цифра 
значно більша — кіпрський слід 
помітний у кожній п’ятнадцятій 
ПрАТ.
 Здебільшого, йдеться про 
компанії у сферах важкої про-
мисловості, страхування, не-
рухомості й комунікацій. Біль-
шість компаній, які мають кіпр-
ських бенефіціарів, працюють 

у сфері послуг. Так, аналітики 
підрахували, що 1986 компаній, 
якi мають острівну прописку 
своїх засновників, працюють у 
сфері нерухомості, 1116 — у оп-
товій та роздрібній торгівлі, а 
326 надають різні фінансові пос-
луги. Юристи пояснюють при-
сутність кіпріотів у акціонерних 
товариствах тим, що це — відго-
лоски приватизації ще 90 років, 
і переважно за цими кіпрськи-
ми компаніями стоять українсь-
кі олігархи. Найбільші за вируч-
кою компанії із кіпрським капі-

талом належать до важкої про-
мисловості, енергетики, сфери 
торгівлі, сільського господарс-
тва та транспорту. Більшість із 
них має лише кіпрські компанії 
у своєму складі.
 На думку експертів, роль 
кіпрських компаній за той час, 
що пройшов із 1990 років, коли 
вони вперше почали з’являтись 
у структурі українських підпри-
ємств, сильно змінилась. Якщо 
в той час у офшорних юрисдик-
ціях ховались реальні власни-
ки підприємств, то зараз Кіпр 
— це радше податковий рай та 
вікно у Європу завдяки системі 
англійського права, яка там за-
стосовується. Окремо можна 
відзначити й давню звичку ук-
раїнських олігархів реєструва-
ти бізнес на Кіпрі, але не зад-
ля анонімності, а щоб захисти-
ти його від можливих арештів 
у кримінальних провадженнях 
або ж рейдерства. ■

НАШІ ЛЮДИ

Свій до свого — на Кіпр
Понад 6 тисяч юридичних осіб України мають власників або 
засновників в офшорній державі

■

Олег ГАНСЬКИЙ

Після ухвалення чергових американських санкцій проти російського геополітичного 
газогону «Північний потік-2» доля самого довгобуду стала ще невизначенішою. Тим 
часом російські газові авантюри — це не тільки друга гілка північного газогону до 
Німеччини, а й південні проєкти «Газпрому», які вже давно вибилися з графіку і 
суттєво зросли у ціні. 
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Усе на експорт
 Із 1992 року і понині ук-
раїнський військовий екс-
порт складається з трьох нерів-
нозначних складових: поставки 
нової або складської техніки, 
спільні розробки за конкрет-
ними замовленнями, обслуго-
вування техніки та обладнання 
радянського виробництва.
 До 2011 року на першому 
місці для України за прибут-
ковістю був продаж авіаційної 
техніки і надання послуг з її мо-
дернізації та ремонту. На дру-
гому місці була бронетехніка. 
Однак після 2011 року завдя-
ки «танковому прориву» (укла-
дення низки контрактів, у тому 
числі на поставку танків «Оп-
лот» до Таїланду. — «ЕП») тор-
гівля бронетехнікою вийшла на 
перше місце. Третє місце тради-
ційно посідала торгівля засоба-
ми протиповітряної оборони.
 Ситуація з експортом зброї 
кардинально змінилася після 
анексії Росією Криму та почат-
ку воєнних дій на Донбасі навес-
ні 2014 року. Україна сама пот-
ребувала зброї, тому всі ресурси 
військової промисловості були 
задіяні для вирішення внутріш-
ніх проблем.
 У результаті виконання 
частини експортних контрак-
тів було тимчасово припине-
но. Саме з цієї причини Націо-
нальну гвардію доукомплекто-
вували танками Т-64 і БТР-3, 
які призначалися для Анголи і 
Таїланду.
 Після 2015 року становище 
дещо стабілізувався, проте на 
колишні обсяги експорту Ук-
раїні вийти не вдалося. Зміни-
лася і структура поставок: ос-
новну частину становили ви-
сокотехнологічні продукти на 
кшталт керованих протитанко-
вих ракет. Зійшов нанівець біз-
нес торгівлі радянськими запа-
сами — склади ґрунтовно спус-
тошила війна.

 У 2016 році ексгенпрокурор 
Юрій Луценко озвучив суми 
продажів військового майна 
за 2005-2014 роки. За дев’ять 
років було розпродано війсь-
кового майна, техніки та зброї 
майже на 2 млрд дол.
 Зараз основним джерелом 
доходу для української оборон-
ної промисловості є продаж про-
титанкових комплексів «Кор-
сар» і «Стугна-П» (експортна 
назва «Скіф»), а також інших 
високоточних боєприпасів від 
Державного київського конс-
трукторського бюро «Луч». Ос-
новні імпортери української 
зброї за результатами 2019 року 
— Індія, Саудівська Аравія і Ту-
реччина.

Гроші на крові
 За весь час незалежності 
України експорт зброї був од-
ним із найбільш дохідних за-
нять державних структур. Од-
нак в останні роки доходи від 
продажу зброї різко впали. 
Якщо у 2012 році Україна заро-
била на збройовому ринку 1,5 
млрд доларів, то у 2015 році — 
лише 342 млн дол.
 Це не остаточні цифри ук-
раїнського військового екс-
порту. Сюди не входять, на-
приклад, доходи від послуг з 
ремонту і модернізації війсь-
кової техніки, а також поста-
чання комплектуючих, а вони 
у 2013—2017 роках, за даними 
інформаційно-консалтингової 
компанії Defense Express, ста-
новили 5/6 загального обсягу 
експорту.
 Про доходи конкретних 
компаній повної інформації зі 
зрозумілих причин немає, про-
те деякі цифри час від часу пот-
рапляють у пресу.
 За даними авторитетно-
го на збройовому ринку видан-
ня Стокгольмського інститу-
ту дослідження проблем світу 
(SIPRI), за останні роки частка 

України на світовому ринку оз-
броєнь упала вдвічі. У 2009—
2014 роках вона становила 
2,7%, у 2014—2018 роках — 
1,3%.

Внутрішній ринок
 До 2014 року українські ви-
робники не отримували сут-
тєвих доходів від Збройних 
сил України (ЗСУ). Зразки оз-
броєння вітчизняного вироб-
ництва приймалися українсь-
кою армією тільки формально, 
заради здійснення експорту. 
Так було, наприклад, із танка-
ми «Оплот», яких армія Украї-
ни купила лише два. Однак вій-
на на Донбасі й протистояння 
з Росією кардинально змінили 
ситуацію — армії знадобилося 
багато зброї.
 З липня 2014 року по липень 
2017 року ЗСУ отримали від 
підприємств Укроборонпрому 
5 тис. 281 одиницю нової та мо-
дернізованої техніки, 7 тис. 164 
одиниці відновленої техніки, 
3 тис. 458 одиниць запасних час-
тин, вузлів та агрегатів.
 6 тис. 764 одиниці нового 
і модернізованого озброєння, 
техніки та виробів спеціально-
го призначення було отримано 
у 2018 році і 7 тис. 436 одиниць 
— у 2019 році.

Імпорт
 Із 2014 року, уперше в історії 
незалежної України, військові 
почали масово купувати зброю, 
боєприпаси та обладнання за кор-
доном. Причому з кожним роком 
відсоток такого імпорту зростає.
 «Згідно з основними показ-
никами державного оборонного 
замовлення у 2020-2022 роках, 
частка українських постачаль-
ників становитиме майже 90%. 
Імпортні закупівлі становити-
муть близько 10%», — повідо-
мив заступник міністра оборони 
Олександр Миронюк.
 Основними постачальниками 
стали Туреччина, США, Велика 
Британія, Польща та Болгарія. 
Ідеться про боєприпаси, елект-
роніку, у тому числі станції радіо-
електронної боротьби з Франції, 
засоби зв’язку (до 2018 року тіль-
ки на закупівлю радіостанцій у 
турецької компанії Aselsan на-
правлено близько 100 млн дол), 
снайперські гвинтівки, гранато-
мети, боєприпаси.
 У Туреччині на 69 млн дол 
була куплена партія середніх 
розвідувально-ударних безпі-
лотників Bayraktar TB2, у Схід-
ній Європі — 200 БМП-1АК і са-
мохідних артилерійських уста-
новок (САУ) 2С1 «Гвоздика».
 Також у відкритих джере-

лах фігурує чимало контрактів 
на поставку боєприпасів із Бол-
гарії, Польщі, Литви, Чорно-
горії. Це «задоволення» не з де-
шевих — танковий снаряд кош-
тує для казни 500 дол, а одна 
граната для РПГ в Болгарії — 
200-300 дол.

Що далі?
 Майбутнє української збройо-
вої промисловості перебуває в ру-
ках іноземних інвесторів. Попри 
війну, вони дають фінансові ре-
сурси на розробку і модернізацію 
озброєнь.
 Наприклад, за гроші Саудівсь-
кої Аравії був проведений вели-
кий обсяг робіт щодо ракетно-
го оперативно-тактичного ком-
плексу «Грім-2». Модернізація 
зенітно-ракетного комплексу С-
125 відбувалася з використанням 
коштів замовника з Ефіопії.
 Від співпраці з іноземними ін-
весторами Україна виграє, адже 
всі напрацювання залишаються 
інтелектуальною власністю ук-
раїнських компаній. Це дозволяє 
розробляти зразки для озброєння 
армії.
 Яскравий приклад — напра-
цювання науково-виробничого 
підприємства «Радіонікс» із ви-
пуску активних, напівактивних і 
пасивних головок самонаведення 
для ракет класу «земля-повітря», 
«повітря-повітря» і «повітря-зем-
ля».
 Шансом для українських 
зброярів є американські санкції, 
які Вашингтон регулярно вво-
дить щодо російського військово-
промислового комплексу.
 Українські компанії можуть 
закріпитися на світовому ринку 
озброєнь і знайти нові ніші для 
експорту в країнах, для яких при-
дбання російської зброї неможли-
ве з політичних причин, а захід-
ного — з фінансових.
 Нинішня ситуація з військо-
вим експортом не безнадійна. Є 
окремі галузі, де Україна може 
конкурувати з Росією або Схід-
ною Європою.
 Усе залежатиме від ефектив-
ності топменеджерів Укроборон-
прому і приватної ініціативи, 
адже невеликі компанії отри-
мали можливість виходу на зов-
нішні ринки без тотального кон-
тролю з боку державного моно-
поліста. ■

ЗАРОБІТОК

Українська зброя
Що продає і що купує Україна. Чому наша частка на світовому 
ринку озброєнь упала вдвічі і як галузь можуть змінити іноземні 
інвестори

■Михайло ЖИРОХОВ
(Інтернет-видання «Українська правда. ЕП»)

З 1992 року по 1996 рік, у період становлення України як держа-
ви, товарами подвійного призначення, до яких належить і зброя, 
займалися 113 підприємств. В умовах формування правового поля 
кожен заробляв чим міг і як міг, у тому числі за так званими сірими 
схемами. Держава взяла під контроль цю критичну сферу бізнесу в 
жовтні 1996 року, створивши концерн Укрспецекспорт.
Згодом право займатися експортом зброї, розробкою технологій і 
наданням послуг отримали багато підприємств, зокрема «Спецтех-
ноекспорт», Укрінмаш, «Прогрес», «Промоборонекспорт» (діяль-
ність припинена 14 лютого 2020 року. — «ЕП»), зовнішньоторго-
вельна фірма «ТАСКО-експорт», Укроборонсервіс.
У серпні 2018 року уряд спростив порядок надання суб’єктам гос-
подарювання права на здійснення експорту-імпорту товарів вій-
ськового призначення і товарів, які містять дані, що становлять 
державну таємницю.
Це відкрило ринок для приватних оборонних компаній, які до цьо-
го могли працювати з іноземними клієнтами лише через державну 
компанію.

«Стугна-П». Український протитанковий ракетний комплекс другого 
покоління, розроблений ДККБ «Луч».

❙
❙

Безпілотник Bayraktar TB2.
Фото з сайта epravda.com.ua.

❙
❙
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НОВИНИ ПЛЮС

Пів Словаччини протестували на 
коронавірус 
 У Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 
31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап за-
гальнонаціонального тестування на коронавірус, яке 
уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування 
добровільне, у ньому закликали брати участь грома-
дян у віці від 10 до 65 років. У національній програ-
мі безкоштовного тестування взяли участь понад 3,6 
мільйона словаків, заявив прем’єр-міністр країни Ігор 
Матович. За його словами, 1,06 відсотка, або 38 тис. 
359 тестів, мали позитивний результат. У країні про-
водять тести на антигени, які дають результат за 15-
30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-
тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможуть 
вільно пересуватися країною. Інфіковані мають пере-
бувати на самоізоляції. Другий етап тестування за-
планований на 7-8 листопада.

З початку року в світі вбито понад 
30 журналістів
 За даними міжнародної неурядової організації 
«Репортери без кордонів», із початку 2020 року в 
усьому світі вбито 31 працівника засобів масової ін-
формації. У Міжнародний день припинення безкар-
ності за злочини проти журналістів, який відзначають 
2 листопада, вона закликала заснувати в ООН поса-
ду спеціального представника із захисту журналістів. 
Найбільше працівників ЗМІ вбиті цього року в Мек-
сиці — п’ять. В Іраку загинули четверо журналістів 
і по троє в Гондурасі, Пакистані та Сирії. У 2019 ро-
ці у світі було вбито 53 працівників ЗМІ та цивільних 
журналістів. Зниження числа смертей журналістів та 
інших співробітників ЗМІ цього року «Репортери без 
кордонів» пов’язують насамперед iз пандемією ко-
ронавірусу. Також скоротилась кількість убитих жур-
налістів у кризових регіонах, оскільки дедалі менше 
ЗМІ відправляють туди своїх співробітників. Водно-
час «Репортери без кордонів» зафіксували посиле-
ний тиск на журналістів. «Загрози стають різноманіт-
нішими, і боротися з ними все складніше», — зазна-
чив очільник організації Крістоф Делуар.

В університеті Кабула вбито 
щонайменше 20 людей
 Унаслідок збройного нападу на університет у Ка-
булі, за даними міністерства внутрішніх справ Аф-
ганістану, щонайменше 20 людей убиті, ще 22 пора-
нені. Всі загиблі — студенти і викладачі. Напад вчини-
ли троє чоловіків, які ввірвалися на територію універ-
ситету, де саме проходила ірано-афганська книжкова 
виставка. На ній були присутні кілька високопоставле-
них осіб, у тому числі посол Ірану в Афганістані. Від-
кривати захід мав перший віцепрезидент країни Ам-
рулла Салех, на якого вже неодноразово здійснювали 
замахи. Перестрілка нападників з афганським елітним 
підрозділом тривала шість годин, у результаті всі троє 
бойо виків були вбиті. В університеті Кабула навчають-
ся близько 17 тисяч студентів. Радикальний ісламіст-
ський рух «Талібан» заявив, що не причетний до цьо-
го нападу.

Лукашенко опиниться під санкціями 
ЄС
 У першій половині листопада має бути прийня-
то остаточне рішення щодо подальших санкцій про-
ти представників уряду Білорусі, в тому числі Олек-
сандра Лукашенка, за фальсифікацію президентсь-
ких виборів та застосування насильства проти учас-
ників акцій протесту. Санкції — це відповідь ЄС на 
подальше придушення мирних протестів у Білорусі 
та відсутність реакції влади в Мінську на пропози-
цію щодо діалогу. «Обговорення на засіданнях робо-
чих груп у Брюсселі завершено. Цієї середи рішення 
про другий санкційний список приймуть посли країн-
членів ЄС. Рішення має бути остаточно затверджене 
письмовою процедурою до кінця тижня. Потім воно 
буде опубліковане в Офіційному віснику ЄС, і санкції 
набудуть чинності», — заявило джерело в ЄС. Нові 
санкції мають поширюватися на 15 представників бі-
лоруської влади, включаючи Лукашенка. Цим людям 
буде заборонено в’їзд до ЄС та заморозять активи. 

В Австралії вперше — жодного 
випадку COVID-19
 Уперше за майже п’ять місяців в Австралії не за-
фіксували жодного випадку захворювання на COVID-
19 за добу. А у штаті Вікторія, який став епіцентром 
другої хвилі захворювання в країні, жодного випад-
ку не фіксують вже другий день поспіль. Цьому пе-
редував 112-денний жорсткий карантин. Глава уряду 
Вікторії Деніел Ендрюс подякував шістьом мільйо-
нам жителів штату за те, що вони дотримувалися та-
ких суворих правил, і сказав, що тепер вони готові 
до «нормального Різдва». Із початку пандемії в Авс-
тралії зафіксували близько 27 500 заражень та 900 
смертей від COVID-19. Це значно менше, ніж у бага-
тьох інших країнах. 25-мільйонна країна застосувала 
стратегію локдаунів, а також запобіжного тестуван-
ня — аби відстежувати та контролювати вірус. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Ще з ХІХ століття з легкої 
руки художника-карикату-
риста Томаса Неста симво-
лами двох провідних полі-
тичних партій США стали 
тварини. Американці часто 
пишуть як саме собою зро-
зуміле «партія слона», маю-
чи на увазі республіканців, і 
«партія віслюка», маючи на 
увазі демократів. У кожно-
му з прізвиськ є і приємне, й 
образливе. Слон — тварина 
сильна, але не дуже багата 
на розум, а віслюк — істота 
працьовита, але дуже вже 
вперта.
З образами чи без них, але 
вчора (чи частково сьогодні 
за київським часом) на вибо-
рах президента США у двобої 
сходяться «слон» Дональд 
Трамп та «віслюк» Джо Бай-
ден. Перший багато сервізів 
розбив у політичний «порце-
ляновій лавці» за попередні 
4 роки свого правління. А 
другий iз неймовірною на-
полегливістю, як і належить 
віслюку, останні роки пра-
цював над тим, щоб вигнати 
слона з цієї «лавки», яка в 
США має назву Білий дім. Не 
варто нагадувати, що амери-
канські вибори мають доле-
носне значення не лише для 
Сполучених Штатів, а й для 
решти світу. Тож довга і час-
то брудна виборча кампанія 
завершилася, агітація припи-
нилася, американським вибо-
рцям лише варто сказати 
сьогодні своє остаточне сло-
во. Хоча залишається багато 
питань щодо того, як скоро 
буде відомий результат че-
рез потоки бюлетенів, що 
надійшли поштою, та мож-
ливі юридичні проблеми.

Явка на вибори буде 
найвищою за сто років 
 Ці фактори, поряд iз без-
прецедентною хвилею про-
тестів з вимогою соціальної 
справедливості, запобіжних 
заходів щодо коронавірусу 
та кампанії розпалювання 
страху президентом Трам-
пом, призвели до побоювань 
щодо того, чи можуть вибух-
нути після дня голосування 
масові заворушення з боку 
прихильників одного чи ін-
шого кандидатів. Не бажаю-
чи ризикувати, магазини та 
підприємства деяких амери-
канських міст уже позаби-
вали вікна своїх закладів, 
тоді як по всій країні суво-
рий політичний клімат при-
звів до жорстких дискусій, 
у деяких випадках навіть до 
поділу сімей.
 Американські ЗМІ пові-
домляють, що населення 
країни найбільш політизо-
ване та електризоване цими 
виборами за останні 100 
років. Досить сказати, що 
до запланованого на 3 лис-
топада офіційного дня го-
лосування свій голос на ви-
борах у Сполучених Шта-
тах станом на 1 листопада 
вже віддали 93,3 мільйона 
американців. Про це пові-
домила неурядова органі-
зація U.S. Elections Project 
при університеті Флори-

ди. Судячи з карти U.S. 
Elections Project, найбіль-
ше виборців проголосу-
вали в Каліфорнії (близь-
ко 10,6 мільйона), Техасі 
(9,7 мільйона) та Флориді 
(8,7 мільйона). За даними 
агенції «Рейтер», показни-
ки явки на президентських 
виборах нинішнього року 
близькі до того, щоб стати 
рекордними за останні сто 
років. 
 Кількість громадян, які 
проголосували до офіцій-
ного дня виборів, уже пе-
ревалює за 60% загальної 
явки на президентських 
виборах 2016 року. Огля-
дачі пов’язують збільшен-
ня раннього голосування з 
тим, що багато виборців на-
дають перевагу голосуван-
ню поштою в часи пандемії, 
а також значним ентузіаз-
мом виборців на підтримку 
обох кандидатів — чинного 
президента США Дональда 
Трампа та колишнього аме-
риканського віцепрезиден-
та Джо Байдена. За оцін-
ками експертів, явка на 
цьогорічних американсь-
ких виборах значно пере-
вищить 138 мільйонів, які 
проголосували під час виб-
орів 2016 року. За оцінкою 
глави і засновника Центру 
електоральних інновацій та 
досліджень у Вашингтоні 
Девіда Бекера, загальна 
явка на виборах президента 
США цього року може сяг-
нути понад 150 мільйонів 
громадян iз близько 240 
мільйонів зареєстрованих 
виборців. Якщо ці прогно-
зи справдяться, це означа-
тиме, що на виборах про-
голосують на 20 мільйонів 
більше американців, ніж у 
2016 році.

Як намагаються впливати 
на вибори Росія, Іран та 
Китай
 В останній день вибор-
чої кампанії під час висту-
пу в Філадельфії 77-річний 
колишній віцепрезидент та 
кандидат від Демократич-
ної партії Джо Байден за-
явив: «Через два дні ми мо-
жемо покласти кінець пре-
зидентству, яке розділило 
цю націю».

 «Пора встати, поверну-
ти нашу демократію», — 
сказав він. Опитування на 
національному рівні пос-
тійно показують, що Бай-
ден випереджає Трампа. 
Останнє опитування служ-
би RealClearPolitics у неді-
лю, 1 листопада, свідчить, 
що Байден попереду чин-
ного президента на 7,2 від-
сотка. Але з обох таборів 
неодноразово попереджа-
ли, що опитування можуть 
бути помилковими, як у 
2016 році. Трамп провів 
виснажливу низку бурхли-
вих мітингів із натовпами, 
багато з яких були без ма-
сок. Байден проводив наба-
гато менше мітингів з наба-
гато більшою обережністю, 
як правило, соціально від-
даленими з’їздами, і под-
бав про те, щоб бути в мас-
ці.
 Окремим питанням за-
лишається те, наскільки 
великий вплив на резуль-
тат президентських вибо-
рів у США будуть мати дез-
інформація, фейкові но-
вини та хакерські атаки з 
Росії, Ірану та Китаю. Аме-
риканська розвідка та до-
слідники великих інтер-
нет-компаній США заявля-
ють про хакерські атаки з 
різних країн, зокрема, ата-
кують виборчі штаби кан-
дидатів у президенти США 
від обох партій, Дональда 
Трампа та Джо Байдена. 
 Група російських ха-
керів Fancy Bear атакувала 
електронні адреси Демокра-
тичної партії у Каліфорнії 
та Індіані, а також впливові 
аналітичні центри у Вашин-
гтоні та Нью-Йорку, пише 
видання. За даними корпо-
рації «Майкрософт», їхні-
ми мішенями стало понад 
200 організацій. За резуль-
татами низки досліджень у 
США, групу Fancy Bear кон-
тролює російська військова 
розвідка. Саме хакерів цієї 
групи у 2016 році звинува-
чували у втручанні в амери-
канські вибори, коли вони 
отримали доступ до пере-
писки вибо рчого штабу Хіл-
ларі Клінтон.
 Упродовж цієї вибор-
чої кампанії у США «Фейс-

бук» та «Твіттер» неоднора-
зово оголошували про роз-
криття іноземних операцій, 
спрямованих на поляриза-
цію настроїв серед амери-
канських громадян, пише 
«Рейтер». Зокрема, був ви-
далений фейковий сайт но-
вин лівого спрямування, за-
пущений в Росії, який кри-
тикував демократичного 
кандидата Байдена. Пізні-
ше агенція «Рейтер» вия-
вила подібний веб-сайт, що 
працював на американську 
аудиторію, але був правого 
спрямування.
 Агентство США з кібер-
безпеки та безпеки інфра-
структури (CISA) спіль-
но з ФБР оприлюднили за-
яву, що російські хакери 
«проводять кампанію про-
ти широкого кола цілей у 
США». Вони, серед іншого, 
не виключають, що росія-
ни шукають можливість 
потрапити в американські 
комп’ютерні мережі, щоб 
у майбутньому викрадати і 
«вкидувати» в пресу доку-
менти, і таким чином впли-
вати на політичні процеси в 
США. 
 За даними джерел серед 
американських посадов-
ців, група хакерів з Ірану 
надіслала тисячі повідом-
лень з погрозами виборцям 
кількох американських 
штатів, зокрема Флориди. 
«Рейтер», посилаючись на 
власні джерела, повідом-
ляє, що відповідальність за 
ці атаки поклали на Іран, 
тому що хакери у деяких 
повідомленнях припусти-
лись редакторської помил-
ки на відео, яке було при-
кріплене до електронного 
листа. Провокаційне відео 
розіслали від імені право-
радикальної організації, що 
підтримує Дональда Трам-
па. На ньому показано, як 
можна зламати бази даних 
виборців. 
 Соратників Байдена теж 
не оминули атаки хакерів — 
вони були здійснені з Китаю. 
У вересні компанія «Май-
крософт» презентувала де-
тальну передвиборчу інфор-
мацію про те, як іноземні ха-
кери намагалися шпигувати 
за голосуванням у США. ■ 

Трамп і Байден: хто кого?

ВЕЛИКІ ПЕРЕГОНИ

Слон проти віслюка
Сполучені Штати Америки обрали президента

■
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подається за згоди порталу  

«Жінки — це 50% успіху України»)

Другий тиждень сотні тисяч польок ви-
ходять на вулиці, щоб продемонструвати 
свою незгоду з рішенням Конституцій-
ного трибуналу, який під впливом пар-
тії влади повністю заборонив аборти у 
країні.
Протести мають безпрецедентний гео-
графічний розмах — у п’ятницю 30 жов-
тня акції пройшли у понад 300 населених 
пунктах. Вже зараз можна сказати, що ці 
протести змінили Польщу. Що змінило-
ся і чому країна вже не буде такою, як 
донедавна? 

Поверніть берегиню з барикади на кухню
 Польські протестувальники — хоч за-
хисники прав тварин, хоч футбольні фана-
ти — останню декаду використовують кри-
чалку «PiS, PO — jedno zlo», яка означає: 
«Що «Право і справедливість», що «Грома-
дянська платформа» — одна холера».
 Для багатьох таке порівняння консер-
ваторів, які не гребують авторитарними 
інструментами, та лібералів, що плекають 
ЄС, Локка і Гоббса, є незрозумілим. Лю-
дей, які однаково критикують вади і те-
перішнього уряду ПіС, і колишніх урядів 
«Платформи», у Польщі принизливо нази-
вають «симетристами».
 Однак подібність між політиками стар-
шого покоління з усіх політичних таборів 
ніколи не була настільки очевидною, як 
під час теперішніх жіночих протестів.
 Поки жінки намагаються захистити 
свою гідність, право на вибір, старші пани 
у дорогих та не дуже костюмах прагнуть 
піаритися на їхній злості та відчаї, аби збе-
регти чи здобути владу.
 «Розумію ваш гнів, занепокоєння, особ-
ливо жінок. Адже під час пандемії це ваші 
квартири перетворилися на офіси, дитячі 
садки, школи та ресторани», — це справ-
но принижує протести до рівня банальної 
втоми від хатніх обов’язків прем’єр Поль-
щі», — сказав Матеуш Моравецький. По-
яснити, чому ж більшість побутових про-
блем ковідних часів звалилася саме на жі-
нок, прем’єр забув.
 Утім подібну думку часто озвучує й опо-
зиція.
 «Це заслуга жінок, що наше життя 
щодня плине гармонійно та гладко, завдя-
ки їхній самовідданій праці. І тільки коли 
наша бабуся, мама, жінка, дочка чи парт-
нерка з якихось причин мусять відійти від 
цих справ, ми починаємо розуміти, що без 
жінок наше існування стає важким, без-
барвним та нестерпним».
 Ні, це слова не однопартійця Мора-
вецького і не ієрарха Католицької церкви, 
а професора Томаша Гродзького — спікера 
Сенату, одного з головних політиків лібе-
ральної (насправді — неоліберальної) опо-
зиції.
 Його партія «Громадянська платфор-
ма» роками висловлювалася за збережен-
ня так званого «аборційного компромісу», 
майже не допомагала матерям, батькам 
дітей з обмеженими фізичними та розумо-
вими можливостями, не працювала на ко-
ристь зрівняння шансів чоловіків та жінок 
на ринку праці, натомість чемно охороня-
ла інтереси Церкви.
 Тепер Гродзький у відеозверненні до 
народу заявив, що «Платформа» підтри-
мує скеровані проти політики уряду ПіС 
жіночі протести, і тут-таки пояснив, чому 
так важливо заспокоїти громадські на-
строї: бо жінки втекли від варіння супів і 
полірування підлог, чим засмутили своїх 
привчених до затишку й комфорту других 
половинок.
 А редактор тижневика Newsweek То-
маш Ліс, який виступає неофіційним 
прессекретарем «Платформи», похва-
лив завзяття протестувальниць, але по-
критикував за «брак доброго смаку».
 Узагалі дискусія, чи мають право дів-
чата, в яких держава повністю забрала 
можливість розпоряджатися своїм тілом, 
використовувати нецензурну лексику під 
час протестів, досі змушує польський істеб-
лішмент прикро зітхати: дожилися, бере-
гині матюкаються!
 Правда, найбільш нечемних виріше-
но було позбавити почесного статусу бе-
регині: колишній голова Конституційно-

го трибуналу Польщі Анджей Жеплінсь-
кий, на захист якого у 2015-2016-му про-
тестувала частина учас ниць сьогоднішніх 
демонстрацій, назвав Страйк жінок «го-
лотою» через його антиклерикальні та 
феміністичні гасла.

Хто такі «дзядерси»?
 Очевидно, політики старшого поколін-
ня — навіть ті, які декларують відданість 
європейським цінностям та прогресу, — 
ніяк не можуть ментально по прощатися 
з 1980-ми, коли під час страйку «Солідар-
ності» на гданській верфі був плакат «Жін-
ки, не заважайте нам — ми боремося за 
Польщу!».
 Сучасні польки сприймають це як непо-
розуміння родом із сивої давнини, нарівні з 
кріпацтвом та сегрегацією. І намагаються 
пояснити землякам: вони, звісно, потребу-
ють їхньої підтримки. Але підтримки, а не 
покровительства.
 «Історично є інтелектуальні традиції, 
які можуть обґрунтувати участь жінок у 
публічному житті, але в традиції вищих 
класів для цього завжди потрібно було збе-
регти декорації. Щоб отримати право вис-
ловитися, треба бути жіночною жінкою. 
Натомість у народній традиції вихід жін-
ки на протест може пояснюватися тільки 
боротьбою за родину. І в першому, і в дру-
гому випадку немає опції, щоб жінки мог-
ли виступати як група, мати суб’єктність, 
думати незалежно від чоловіків», — за-
значає соціологиня Ельжбета Корольчук 
з Варшавського університету, яка дослід-
жує стратегії польських жінок у боротьбі 
за свої права.
 Старше покоління польок роками вва-
жало, що досягнути чогось у соціумі мож-
на суто шляхом вдавання дурнішої за чо-
ловіка, а старше покоління чоловіків хоч 
і цілувало панянкам ручки, проте вважа-
ло їх нездатними до самостійних рішень.
 «Натомість сьогодні жінки вже не хо-
чуть бути на п’єдесталі. Вони хочуть вла-
ди і готові до безкомпромісної боротьби за 
неї», — говорить Корольчук у розмові з 
порталом OKO Press.
 «Гей, хлопці, це не ваш час! Це час жі-

нок і їхньої боротьби за найбільш фунда-
ментальне право — право розпоряджати-
ся своїм тілом згідно з власним сумлін-
ням, — пише редакторка журналу Pismo 
Магдалена Кіцинська. — Якщо ви погод-
жуєтеся з постулатами тих, хто змагаєть-

ся за цю свободу, то станьте їхніми со-
юзниками. Замість весь час балакати — 
почніть нарешті слухати. На ваші оцінки 
та поради був час, у нас була нагода про 
них дізнатися та закарбувати у пам’яті 
від 1993 року (коли польський парла-
мент уперше обмежив доступ до перери-
вання вагітності) — і цей час, маю надію, 
завершується. Час нав’язування жінкам 
свого наративу — не тільки про права та 
їхні межі, а й також про спосіб боротися 
за ці права, час повчань на тему стратегії 
та мови боротьби. Ви можете йти разом 
із нами, пліч-о-пліч, але визначення на-
прямку змін, по які ми йдемо, перестало 
бути вашою прерогативою».
 Для позначення локального різнови-
ду менсплейнерів у польок навіть з’явився 
спеціальний термін — дзядерс.
 «Дзядерс — це не окреслення усіх літ-
ніх панів, — пояснює журналістка порта-
лу Krytyka Polityczna Кайя Путо. — Дзя-
дерс — це чоловік з архаїчними уявлен-
нями про роль жінки, який не дає жін-
кам взяти голос, а до того ж переконаний у 
безпомилковості своїх діагнозів на кожну 
тему (включно з тими темами, у яких його 
співрозмовниця орієнтується краще). Дзя-
дерс спокійно може бути й 20-річним. На-
томість емпатичним старшим панам, які 
підтримують жінок у боротьбі за їхні пра-
ва, ми можемо сердечно подякувати».
 Саме такими дзядерсами нерідко висту-
пають самозвані союзники жінок, польські 
ліберали: на словах вони підтримують про-
тести, але потім ходять до телестудій, щоб 
солодкувато-поблажливим тоном розпові-
дати, що не так зі складом, гаслами, мето-
дами, етикою та естетикою протестуваль-
ниць.
 «Їм здається, що гасло «уй..уйте» — 
це взагалі не про них, що злість на вули-
цях скеровано винятково на політиків 

ПіС. Звісно, на них також, і передусім, 
але вистачило б почитати гасла Страйку 
жінок, щоб опустити своє блискуче его не 
землю.
 Жінки вийшли на вулиці, щоб захища-
ти свої права, а не для того, щоб повернути 
вам владу або зміцнити ті позиції, які ви 
вже маєте... Поки ви 30 років несли кон-
сервативну фігню, польські жінки зміни-
лися», — додає Путо. 

Спочатку — спробуй почути
 Письменнику, літературному критику 
Яцеку Дегнелю експресивна лексика поль-
ських жіночих протестів, навпаки, дуже 
імпонує: «Для мене те, що відбувається з 
мовою протесту, є радикальним розривом 
з церковним благоговійним тоном, усією 
цією «глибокою стурбованістю», новою мо-
вою... Гасло «уй..уйте» — це цілковитий 
розрив з цією імітацією розмови, діалогу, 
обмеженого монологом, який насправді 
дозволяє лише підтакувати».
 На щастя, не всі заслужені ліберали 
воліють слухати тільки свою заїжджену 
платівку.
 Є й ті, хто зміг дослухатися до протес-
тувальниць, як 70-річний професор Вар-
шавського університету, прибічник поль-
сько-українського діалогу Казімеж Вуйчи-
цький: «Покоління, яке при йшло до влади 
після 1989 року, молодим здається товсти-
ми та лінивими котами, які вміють тільки 
укладати гнилі та підозрілі компроміси. 
Його заслуги у боротьбі з комунізмом не 
справляють на молодь жодного враження… 
Як і багато хто інший, я занадто пізно зро-
зумів, що відбувається. Одне тільки скажу: 
солідарність між поколіннями не є такою 
поганою, але за умови, що це старші нама-
гаються зрозуміти молодь, а не навпаки, 
підсовують їй свої поради, необов’язково 
мудрі та актуальні».
 Слушно критикуючи інститути тради-
ційного суспільства, шукаючи тимчасових 
союзників, ми часто забуваємо: патріархат 
є однаково нестерпним і з боку консерва-
торів, і з боку лібералів.
 Неолібералізм не збирається принести 
до Центрально-Східної Європи рівноправ’я 
та емансипацію.
 Він просто хоче змінити коло привілей-
ованих — з директорів колгоспів на членів 
культу Джобса—Безоса, де кожен сам 
за себе, людина — це те, скільки вона за-
робляє, а жінка… хай вже візьметься за те 
варіння супів.
 Якщо для морального спокою їй треба час 
від часу попротестувати — OK, let it be. ■

ЇХНІЙ ПРИКЛАД

Жіночий страйк, 
який змінив країну
Як Польща протестує проти заборони абортів

■

Гасло «уй..уйте», яке часто критикують політики, стало одним із символів цих протестів❙

Старше покоління польок роками вважало, що досягнути чогось у 
соціумі можна суто шляхом вдавання дурнішої за чоловіка, а старше 
покоління чоловіків хоч і цілувало панянкам ручки, проте вважало їх 
нездатними до самостійних рішень.



РОКОВИНИ

Степан 
Вовканич — 
учений і патріот 
Пам’яті теоретика та 
популяризатора української 
національної ідеї
Степан ГЕЛЕЙ
Львів

 Рік тому, 2 листопада 2019 року, відійшов у віч-
ність визначний український учений i громадсь-
кий діяч Степан Йосипович Вовканич, якого 5 лис-
топада близькі та рідні, співробітники Інституту 
регіональних досліджень НАН України, колеги 
та друзі провели в останню путь на Личаківському 
кладовищі.
 Степан Вовканич — доктор економічних наук, 
професор, член-кореспондент Української академії 
інформатики; дійсний член Папської академії со-
ціальних наук (Ватикан); старший науковий спів-
робітник Інституту регіональних досліджень НАН 
України, член Наукового товариства ім. Тараса 
Шевченка — народився 10 березня 1936 року в 
с. Мшанець на Львівщині. Освіту отримав у Хар-
ківському гірничому інституті (1958) та на еконо-
мічному факультеті Львівського державного уні-
верситету ім. Івана Франка (1969).
 Упродовж сімнадцяти років очолював відділ 
соціологічних досліджень Інституту регіональ-
них досліджень НАН України. Впродовж 35 років 
його творчі інтереси вписувалися в коло соціально-
економічних, соціологічних, інформаційних i со-
ціально-психологічних проблем науково-технічно-
го розвитку України. Проте основний предмет його 
досліджень — пошук шляхів підвищення духов-
но-інтелектуального потенціалу людини, регіону, 
держави як рушійних сил розвитку суспільства. 
Працював у галузі вирішення проблем оцінки та 
формування національної еліти України, активі-
зації її соціальної ролі в державотворенні та етно-
націостановленні.
 У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему «Прямі інформаційні контакти як елемент на-
укової організації праці», а в 1992-му — докторську 
на тему «Інформаційний потенціал у системі управ-
ління науково-технічним прогресом», написав по-
над 300 наукових праць. Опрацював спеціальний 
курс «Національна еліта та інформаційний простір 
України», читав лекції у Львівському національ-
ному університеті ім. Франка. Поряд із науково-пе-
дагогічною діяльністю С. Вовканич брав участь у 
роботі Наукового товариства ім. Шевченка, «Про-
світи», Конгресу української інтелігенції. Близько 
20 років очолював Західне відділення Української 
соціологічної асоціації. Він також був відомим гро-
мадським i політичним діячем. У 1990 р. був обра-
ний  депутатом Львівської облради 1-го демократич-
ного скликання.
 Особлива заслуга Степана Вовканича полягає у 
розробці проблематики, пов’язаної зі змістом ук-
раїнської національної ідеї. Пан Вовканич запові-
дав українцям інтенсивніше працювати, більше 
покладатися на власні сили, ресурси, пересліду-
вати не особисті чи партійні, а насамперед загаль-
нонаціональні, державницькі інтереси. Він закли-
кав пам’ятати, що лише корінний народ України, 
а не агресор має ексклюзивне право будувати на-
ціональну Державу. Його завжди хвилювало, чи за 
умов глобалізації збережуться українці у світово-
му співтоваристві як самодостатня нація з рідною 
мовою, помісною церквою, вітчизняним культур-
ним простором. Завдання свідомих патріотичних 
сил він вбачав у зміцненні імунітету проти дена-
ціоналізації, опірності інформаційним фейкам і 
наростанню соціально-психологічних атак Крем-
ля, протистоянні новим зовнішнім викликам про-
російської п’ятої колони. Для нас, за словами Вов-
канича, повинно бути очевидним, що поперед 
злочинного російського світу йдуть не «зелені чо-
ловічки» і не танки, а шовіністична російська ідея 
з імперсько-демагогічними, так званими «духов-
ними скрепами».
 Українська спільнота ще не один рік користува-
тиметься з науковими напрацюваннями визначного 
вченого, громадського діяча, теоретика і популяри-
затора української національної ідеї, справжнього 
патріота Степана Вовканича. Світла пам’ять про ньо-
го назавжди залишається у всіх, хто його знав. ■

■

Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Прочитав в «Україні молодій» не-
велику статтю президента Віктора 
Ющенка «Я стверджую, що свобо-
да вас нагодує». У ній кожне слово, 
кожне речення має великий інтерес 
і значення. Вдумаймось у зміст ска-
заного: «Багатий стіл творить свобо-
да і демократія».
 Чи дійсно так, що свобода вибо-
ру, професії, свобода місця прожи-
вання, свобода і обов’язок захищати 
свою державу нагодують нас? Той, 
хто не бажає захищати свою честь 
і гідність, рано чи пізно втратить 
свою свободу. Говорячи про свобо-
ду, президент Ющенко особливу 
увагу звертав на демократичний ус-
трій країни: «Багатий стіл — це сво-
бода і демократія».
 Знову повертаюся до газети «Ук-
раїна молода», яка свого часу дру-
кувала інтерв’ю з послом Естонії в 
Україні. Маленька довідка для чи-
тачів: Естонію, що займає територію 
45 тис. кв. км і має населення 4 млн 
300 тис., можна прирівняти до де-
яких областей України, але тільки 
за цими показниками. Проживши 
50 років під комуністичним режи-
мом, а потім здобувши свободу, пра-
целюбний естонський народ побуду-
вав вільну демократичну державу. 
Естонська влада, як і уряди Литви, 
Латвії, Польщі чи інших європейсь-
ких демократичних країн, дбає про 
своїх громадян, створивши всі умо-
ви для кращого життя. Тому й при-
бутки на людину в цих країнах ви-
сокі, скажімо, мінімальна зарплата 
в Литві 550 євро, в Естонії — 540, 
а в Латвії 430, при цьому витрати 
на продукти харчування станов-
лять лише 25% від «мінімалки» в 

Латвії, в Литві — 17,3%, в Естонії 
— 14,8%, у той час як в Україні ці 
витрати становлять більше поло-
вини. Коли уряди демократичних 
країн дбають, щоб їхні громадяни 
багатіли, в Україні, навпаки, влада 
багатіє, а народ скоро піде жебра-
кувати. Але, власне, народ і обирає 
собі владу і при цьому забуває: кож-
на влада виходить із народу, але ні-
коли туди не повертається.
 Немає потреби шукати держави, 
в яких відсутність демократії та сво-
боди призводила до голоду. Трагічні 
події в Радянському Союзі за період 
комуністичної диктатури підтвер-
джують висновки, зроблені Вікто-
ром Ющенком, що «багатий стіл 
творить свобода». А чи була вона в 
Радянському Союзі за правління ко-
муністів? Це питання хотів би адре-
сувати таким «видатним» спікерам 
на телеканалах Медведчука—Коза-
ка, як Волошину, Рабіновичу, Коро-
левській та багатьом іншим, які су-
мують за тими часами. Проте твердо 
можна сказати, що всі ці представ-
ники «п’ятої колони» не мають ба-
жання повернутися в ті часи, коли 
люди вишиковувалися в довжелез-
ні черги за маслом, пляшкою моло-
ка, коли дефіцитом була навіть олія. 
Ці совкові активісти носять дорогі 
імпортні костюми, їздять на іномар-
ках, відпочивають за кордоном, там 
же і лікуються. А що ж суспільство, 
як воно на все це реагує? Воно оби-
рає їх знову і знову депутатами, які 
призначають своїх дружин своїми ж 
помічниками у парламенті, а друзів 
(подруг) — на державні посади, нез-
важаючи на відсутність відповідних 
компетенцій.
 У депутатів свобода означає «що 
хочу, те й творю». Так що, шанов-
ний Вікторе Андрійовичу, в Україні 

у кожного своє поняття свободи і 
демократії. Ось, скажімо, у Фокі-
на воно таке: давайте вибачимо мо-
торолам, захарченкам, пушиліним 
їхні злочини, тисячі вбитих україн-
ців, десятки тисяч поранених на-
ших воїнів, мільйони позбавлених 
своїх осель і відпустимо їх на свобо-
ду, ми ж бо демократи. До речі, вар-
то нагадати пану Фокіну, як за його 
та Кравчука керівництва відривали 
Крим від України: депутати від Кри-
му вирішили, що обласного статусу 
Криму малувато. Користуючись де-
мократією в тодішньому парламен-
ті, ці народні обранці за ініціативи 
депутата Багрова запропонували ВР 
надати Кримській області статус ав-
тономії. Тоді ще голова Верховної 
Ради Кравчук оперативно втілив у 
життя цю ідею, і Крим отримав сво-
боду. І з’явилася в Україні Автоном-
на Республіка Крим зі своїм урядом і 
з московським президентом товари-
шем Мєшковим. Що ми отримали в 
результаті такої свободи сьогодні? 
Крим анексували. А тепер запитан-
ня до панів Кравчука і Фокіна: за-
пропонуєте нам подібний сценарій 
ще й щодо Донбасу?
 Шановний пане Ющенко, ви має-
те рацію: демократичні уряди ство-
рюють умови для свободи особис-
тості, дбають про всебічний розвиток 
суспільства і кожного громадянина 
зокрема. Демократичні держави жи-
вуть не за ленінськими заповітами, а 
за Божими заповідями. Україна во-
лодіє всіма необхідними умовами 
та історичним досвідом вільного де-
мократичного правління. Проблема 
одна — потрібна національна, пат-
ріотична влада, яка б думала не про 
власну кишеню, а про власну держа-
ву. Про таку державу, Вікторе Анд-
рійовичу, ми з вами і мріємо. ■

Микола ЦИВІРКО
Київ 

Не хочу вперто, навіть аж зухвало
старіти духом, тим, що «тіло рве»!..
Де взяти сил на прю з дев’ятим валом,
зі злом, що гуртове і чортове?..

Одні, наприклад, брудом мастять Стуса:
мовляв, він каявсь і нікчема є.
А той, хто вже давно сидіти мусить,
суди один за одним виграє.

Невже таємно вийшов із тартару
гекатонхейр — сторукий Бріарей?
Не пре горою — він змінивсь на старість,
в щілини лізе вікон і дверей.

А карлик, що вдає із себе Зевса,
разом усі сто рук до дії зве –
і крає монстр на шмаття ум і серце
Держави, що — на диво! — ще живе...

*Бріарей — у давньогрецькій міфо-
логії один зi сторуких велетнів, ге-
катонхейрів. В епосі люди назива-
ли його Егеоном, боги — Бріареєм. 
Бріарей відгукнувся на прохан-
ня Фетіди визволити Зевса, коли 
проти нього повстали інші олімпій-
ці за намовою Гери. У народних пе-
реказах Бріарей постає морським 
велетнем, ворогом Посейдона, во-
лодарем казкової Егеї, звідки він 
змушений був утікати аж до Фригії 
(Ред.).  

По Україні є чимало закинутих, занедбаних замків, до яких державі немає ніякого діла, точніше — не вистачає коштів, як завжди, на їх 
реставрацію. Проте є вихід із цієї непростої ситуації — віддати ці споруди в концесію. Подібна історія сталася із замком Сент-Міклош, що 
в Чинадієвому на Закарпатті, який перейшов у приватні руки — до художника Йосипа Бартоша — ще в 2001 році. Разом із дружиною 
Тетяною та небайдужими пан Йосип усе своє вміння, час, кошти віддає на відновлення, реставрацію цієї історичної, культурної пам’ятки. 
Кожен бажаючий, хто відвідує замок, може посприяти цій благородній справі, зробивши посильний внесок у відновлення споруди. Наразі 
пан Бартош із дружиною проводять у замку різноманітні мистецькі акції. Зокрема, вже традиційним став фестиваль середньовічної 
культури «Срібний Татош», де в лицарському бою сходяться витязі різних країн — Угорщини, Словаччини ну і, звісно, України.

ВІДЛУННЯ

Народ вартий своїх правителів
Кожна влада виходить із народу, але ніколи туди не повертається

■

ПОЛІТПАРНАС

Бріарей*

■
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Єгор ГРИНИК,
експерт iз лісової політики ГО 
«Українська природоохоронна 
група»
(Інтернет-видання «Українська правда. 

Життя»)

Як лісгосп скаже...
 Існує такий термін — ака-
демічна доброчесність. Ви, пев-
но, не раз чули його в контексті 
науковців із купленими науко-
вими регаліями. Але проблеми 
академічної доброчесності в Ук-
раїні набагато ширші за плагіа-
торські дисертації, виконані ме-
тодом «копі-пейст». Наприклад, 
недоброчесні науковці напряму 
пов’язані зі знищенням заповід-
них лісів.
 Офіційна статистика свідчить, 
що заповідними в Україні є понад 
16% лісів. Не варто вважати, що 
на цих територіях усе заборонено. 
В Україні «заповідність» лісу оз-
начає, що ділянка віднесена до од-
нієї з семи категорій об’єктів при-
родно-заповідного фонду (ПЗФ). І 
кожна з цих категорій має свій ре-
жим охорони.
 Наприклад, якщо ліс потра-
пив до складу природного заповід-
ника, то там дійсно забороняють-
ся майже всі рубки. Але якщо ліс 
включено до складу заказника — 
окремі види рубок там усе ж доз-
воляються. І це нормально. За до-
тримання однієї важливої умови 
— ці рубки мають бути доцільни-
ми.
 Згідно з українським законо-
давством, обґрунтовують доціль-
ність рубок науковці. Без нау-
кового обґрунтування отримати 
дозвіл на рубки у заповідних лі-
сах неможливо. Щороку до Мініс-
терства захисту довкілля та об-
ласних державних адміністрацій 
направляють десятки різноманіт-
них наукових обґрунтувань на 
рубки в заповідних лісах. Зазви-
чай підписантами таких докумен-
тів виступають поважні науковці 
з солідних установ. Замовниками 
обґрунтувань найчастіше висту-
пають державні чи комунальні лі-
согосподарські підприємства — 
лісгоспи, на території яких є той 
чи інший заповідний ліс. Очевид-
но, що конфлікт інтересів закла-
дений у самій процедурі: роботу 
науковців, які оцінюють доціль-
ність рубок, оплачує сам лісгосп 
за рахунок проведених рубок. Не-
має обґрунтування доцільності — 
немає і грошей. 
 Не дивно, що якість багатьох 
обґрунтувань викликає сумніви. 
Для прикладу, активно обґрун-
товують рубки в заповідних лі-
сах науковці одного з найбіль-
ших та найповажніших лісових 
вишів країни — львівського Лісо-
теху (офіційно — Національний 
лісотехнічний університет Украї-
ни). Один з їхніх опусів — обґрун-
тування проведення ви біркових 
санітарних рубок у межах на-
ціонального природного парку 
(нацпарку) «Північне Поділля» 
(Львівщина) у 2020 році. Обсяг 
документа, розробленого профе-
сором кафедри лісівництва, скла-
дає трохи більше однієї сторінки. 
90% тексту — це переписаний 
акт обстеження лісів, тобто стан-
дартний документ на будь-яку 

санітарну рубку, який розробля-
ли абсолютно іншi люди. Після 
такого «копі-пейсту» професор 
Лісотеху зазначає, що «підтверд-
жує доцільність проведення» вка-
заних рубок, бо це допоможе збе-
регти біорізноманіття заповідної 
території. 
 І все. Жодної аргументації, 
жодних власних досліджень, 
жодних посилань на інші дослід-
ження доцільності таких рубок у 
заповідному лісі. 
 Поважний науковець прос-
то переписав написаний у лісгос-
пі документ і додав, що «підтвер-
джує доцільність рубок». При 
тому, що в обґрунтуванні ствер-
джується про намір рубати сухі, 
повалені або заселені грибами 
дерева. Такі «дефектні» елемен-
ти лісу є надзвичайно важливи-

ми для існування багатьох рід-
кісних рослин і тварин. У багать-
ох лісах Європи роблять усе мож-
ливе, аби сухі чи повалені дерева 
залишалися на своєму місці, у 
лісі, адже це — невід’ємний ком-
понент лісової екосистеми. В Ук-
раїні ж професор одного з найкра-
щих лісових вузів країни стверд-
жує, що вирубка таких дерев на 
заповідній території є необхід-
ною.
 Чи візьмімо обґрунтуван-
ня санітарних рубок у великому 
лісовому заказнику «Суразька 
дача», що на півночі Тернопіль-
щини. Цей документ розробляла 
ціла «комісія» з двох професорів 
та одного доцента Лісотеху. Про-
те схема лишилася така ж сама 
— дві сторінки тексту, полови-
на з якого — викопіювання актів 
обстеження лісів. А після такого 
«копі-пейсту» результат власне 
наукової роботи комісії: «Намі-
чені лісогосподарські заходи є до-
цільними». І нібито дозволяють 
«покращити екологічну ситуа-
цію». Хоча, як і в попередньо му 
випадку, йдеться про санітарну 
рубку листяних дерев, уражених 
бактеріями та грибами. Ефектив-
ність таких рубок для боротьби з 
захворюваннями є мінімальною.

Нема дупла для кажана
 Численні дослідження захід-
них науковців демонструють, що 
у заповідних лісах такі рубки не-
суть більше шкоди, ніж користі, 
адже часто будь-яке втручання 

людини у природні процеси при-
зводить до знищення рідкісних 
видів флори і фауни, які охоро-
няються. 
 Загалом ліси України неглас-
но поділені на зони впливу тієї чи 
іншої наукової установи. Якщо 
львівський Лісотех переваж-
но працює у Західній Україні, 
то обґрунтування на рубки у за-
повідних лісах Центральної Ук-
раїни зазвичай робить Вінницька 
лісова науково-дослідна станція 
(Вінницька ЛНДС). Ця організа-
ція — підрозділ іншого поважно-
го лісового інституту, харківсько-
го УкрНДІЛГА. 
 На відміну від науковців Лісо-
теху, підхід до роботи тут соліднi-
ший: наукове обґрунтування має 
з десяток сторінок, присутні фо-
тографії з лісу. Складається на-

віть враження, що розробники 
обґрунтування дійсно виконува-
ли серйозну роботу. Але лише на 
перший погляд.  
 Наприклад, обрунтування 
санітарних рубок у заказнику 
«Чорноліський», що розташова-
ний в історичному повстансько-
му «Чорному Лісі» у Кіровоград-
ській області. 
 Загальний обсяг вибіркових 
санітарних рубок, що обґрунто-
вувалися, — понад 13 тисяч ку-
бометрів. Іншими словами, до 
вирубки планується кожне третє-
четверте дерево на площі 160 гек-
тарів. 
 Чи аналогічне обґрунтуван-
ня на рубки у заказнику «Буго-
Деснянський», розташованому 
північніше Вінниці. Там вибір-
кові рубки планують проводити 
на майже ста гектарах. 
 В обох наукових обґрунтуван-
нях стверджується, що заплано-
вані до вирубки дерева — сухі, 
пошкоджені і «захаращують» 
заказник. Це спадок Радянсько-
го Союзу: мовляв, гарний ліс му-
сить виглядати, як міський парк, 
без жодної зайвої гілочки на зем-
лі. 
 Водночас на Заході вже давно 
визнали, що сухі та пошко джені 
дерева є надзвичайно важливими 
у лісах. У таких деревах мешка-
ють сотні рідкісних видів, які за-
безпечують стійкість лісів до не-
сприятливих умов. 
 Простий приклад: лісові види 
кажанів використовують дупла 

у сухих i пошкоджених деревах 
як сховища. Усі вони занесені до 
Червоної книги України. Відсут-
ність дуплистих дерев призводить 
до зникнення кажанів. Аналогіч-
них прикладів можна навести со-
тні.

Доценти — проти зубрiв
 Заробляння на обґрунтуван-
ні рубок — справа не тільки вузь-
копрофільних «лісових» установ. 
Наприклад, при Міністерстві за-
хисту довкілля та природних ре-
сурсів працює така собі Державна 
екологічна академія (ДЕА). Гро-
мадські активісти, Держаудитс-
лужба та Рахункова Палата вже 
не раз ловили цю установу на де-
рибані бюджетних коштів. 
 Але співробітники ДЕА 
вміють заробляти й іншими спо-
собами. Наприклад, аргументу-
ючи доцільність проведення ру-
бок в Ічнянському нацпарку, що 
на Чернігівщині. Лапідарність 
обґрунтування зашкалює: аж три 
абзаци власноруч написаного тек-
сту. Згідно з тими самими застарі-
лими радянськими підходами.
 Персональний же топ науко-
вих обґрунтувань на рубки у за-
повідних лісах очолює Східноєв-
ропейський національний універ-
ситет ім. Лесі Українки (СНУ), 
розташований у Луцьку. У 2018 
році експерти організації «Еко-
логія-Право-Людина» аналізу-
вали обґрунтування волинських 
науковців на санітарні рубки в 
заказнику «Зубр», у якому охо-
роняються ті самі рідкісні в Ук-
раїні зубри. У цьому докумен-
ті троє кандидатів наук і доцен-
тів СНУ обґрунтовували необхід-
ність рубок тим, що «зубр — це 
звір прерій», і в густому лісі йому 
некомфортно. 
 Чому поважні науковці не 
знають різниці між зубром та аме-
риканським бізоном, який, влас-
не, і мешкав у преріях, — невідо-
мо. Мабуть, тому, що посилають-
ся вони на солідний науковий ре-
сурс — розділ «Цікаве» з сайта 
«Острів знань». Те саме обґрун-
тування містить інші казуси та 
ляпи. В одному розділі науковці 
самостійно визнають, що вибір-
кові санітарні рубки сухих дерев 
не допомагають боротися зі шкід-
никами. А парою абзаців нижче 
пишуть, що рубати в заказнику 
все ж треба. 
 У 2020 році науковці СНУ ста-
ли розробниками нового обґрун-
тування, цього разу вже на рубки 
у нацпарку Цуманська Пуща. Не-
важко здогадатися, що проблеми 
у документі ті ж самі.

Рай для байрачного лiсу
 Існують і окремі позитивні 
приклади. Адміністрація Дворі-
чанського нацпарку, що у Хар-
ківській області, протягом бага-
тьох років принципово відхиля-
ла обґрунтування місцевого ліс-
госпу на проведення санітарних 
рубок в одному із заповідних бай-

рачних лісів. Незважаючи на на-
чебто величезну необхідність про-
ведення таких рубок, байрачний 
ліс чудово почувається і без них. 
 Так само могли б почуватися 
й інші заповідні ліси, проте їм по-
щастило менше — рішення при-
ймали більш ласі на гроші поса-
довці. Очевидно, що розробка та-
ких «наукових» обґрунтувань на 
рубки у заповідних лісах — спра-
ва не безкоштовна. На жаль, усі 
згадані тут установи відмовили-
ся повідомити, скільки коштува-
ли їхні шедеври наукової думки. 
Хоча та ж сама Державна еколо-
гічна академія розробляла такі 
обґрунтування для Ічнянського 
нацпарку за наші з вами гроші — 
обидві установи є бюджетними. 
У лісовій галузі також часто зга-
дують, що рубки у заповідних лі-
сах покликані забезпечити місце-
ве населення дровами. На жаль, у 
багатьох випадках ця аргумента-
ція прикриває банальну жагу на-
живи. 
 Є й  інше питання: чи готові 
ми знищити заповідні ліси зара-
ди дров? Чи, можливо, потрібно 
вирішити проблему іншими ме-
тодами? 
 У сухому залишку ситуа-
ція печальна. Академічна доб-
рочесність для науковця захід-
них країн нерозривно пов’язана 
з репутацією, відбілити яку дуже 
важко. В Україні ж науковці з 
кандидатськими та докторськи-
ми ступенями можуть проду-
кувати «документи» та «дослі-
дження» щодо рубок заповідних 
лісів, які не мають iз наукою ні-
чого спільного. 
 Чи постраждає їхня репута-
ція? Навряд. Чи постраждають 
заповідні українські ліси? Більш 
ніж вірогідно.
 І якщо чиновники чи органи 
влади, які видають дозволи на 
рубки в заповідних лісах, інколи 
стають об’єктом критики з боку 
суспільства, то причетні до таких 
рубок науковці залишаються не-
відомими. І завжди готовими за 
певну суму грошей обґрунтувати 
що завгодно і де завгодно. 
 P. S. Ситуація стосується не 
тільки заповідних лісів, а й лісів 
України в цілому. Саме діяль-
ність науковців часто виступає 
підґрунтям для того, що фак-
тично відбувається в лісі. Вчені 
розвинених країн розробляють 
новітні підходи до ведення лісо-
вого господарства, які мінімізу-
ють негативний вплив на ліс. 
 Українські ж «аксакали» 
освячують застарілі радянські 
практики, які у найближчому 
майбутньому загрожують зали-
шити нас без повноцінних i жит-
тєздатних лісів. Академічна доб-
рочесність витісняється жагою 
наживи. Дійсно, існують окремі 
приємні винятки, коли науков-
ці займають дійсно обґрунтова-
ну позицію. На жаль, винятки 
лише підтверджують сумне пра-
вило. ■

ПРИРОДА ЯК ТОВАР

Кубометри вирубують 
— «зелень» стрижуть
Як недоброчесні науковці продають заповідні ліси

■

Мертві та пошкоджені дерева — невід’ємний компонент лісу.
Фото з сайта life.pravda.com.ua.

❙
❙

Байрачний ліс у Дворічанському нацпарку. На диво, не всох 
та не пропав без «науково обґрунтованих» рубок.

❙
❙

Академічна доброчесність витісняється жагою наживи.
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«Повернути собі себе можна, 
тільки займаючись тим, що ти 
любиш і вмієш робити»
 «Життєве кредо Оксани Гор-
дійко,— кажуть її колеги, — на-
віть у суцільному мороці знахо-
дити світлі цяточки і міцно три-
матися за них. Певне, тому все, 
що виходить з-під її пера чи пен-
зля, наповнене світлом». Тож 
немає нічого дивного в тому, що 
її першим літературним твором 
стала казка. Адже в ній усі про-
блеми можна вирішити за допо-
могою чарівних фарб: хлопчи-
кові Тимкові повернути тата, 
який пропав безвісти на вій-
ні; прикутій до інвалідного віз-
ка дівчинці Аліні, котра ба-
чить себе балериною, подарува-
ти здійснення мрії; іншу дитину 
вилікувати від раку...
 ■ Насправді, проблеми зов-
сім не казкові, Оксано. І навіть 
не дитячі...
 — Це повість-казка: на тлі 
реальних подій відбуваються 
суто дитячі казкові речі — з гно-
мами і чарами. І, мабуть, це те, 
чого прагне кожна людина, яка 
стикається з непростими ситу-
аціями в житті. Правда ж, нам 
іноді хочеться мати чарівну па-
личку, щоб одним махом зміни-
ти щось на краще? 
 Я намагалася спроєктува-
ти казковість на реальне жит-
тя. Щоб юні думаючі читачі 
знайшли у ній відповідь на ба-
гато життєвих запитань. Моя 
повість-казка для дорослих (за 
своєю свідомістю) дітей і для до-
рослих, які залишились дітьми 
у душі. 
 ■ Так, виявляється, буває: 
людина ніколи не пробува-
ла себе у написанні прозових 
творів, а тут створила перший 
— і одразу світовий успіх. Може, 
ти довго виношувала задум?
 — Коли я п’ять років тому 
тільки переїхала до Вроцлава, 
була без тями від його архітек-
турних красот. І син, який там 
навчався й залишився жити 
(власне, він і умовив нас із чо-
ловіком перебратися до нього), 
якось жартома сказав: «Мамо, 
пиши казку». Потім упродовж 
двох років, поки я працювала 
над нею, слухав уривки і під-
бадьорював, часом іронізуючи: 
«Нормально, мені подобається. 
Продовжуй, може, станеш зна-
менитістю». Однак, перш ніж 
ця казка прийшла в моє життя, 
мені довелося пережити непро-
сті випробування долею. Лише 
я і мої найближчі знають, що 
стоїть за успіхом. Тому посвята 
твору синові Миколі невипадко-
ва. Бо коли це жахливе коло по-
невірянь лишилося позаду і ви-
явилося, що я у ньому вижила, 
завдячуючи, по суті, своєму си-
нові, який вирішив питання з 
моєю легалізацією, він сказав 
мені: «Займись тим, що тобі най-
більше подобається».
 ■ Знаю, ти дуже важко адап-
тувалася в нових умовах життя.
 — У полтавській державній 
телерадіокомпанії «Лтава» я 
пропрацювала майже двадцять 
років, з них п’ятнадцять — за-
ступником директора програм 
обласного радіо, завідуючою 
редакцією інформації. Остан-
ній рік — на телебаченні як ав-
тор, сценарист, режисер худож-

ньо-документальних фільмів. Я 
обожнювала свою роботу, свій 
колектив — велику родину лю-
дей різних поколінь, де випад-
кові просто не затримувалися. 
 Про роботу за професією в 
Польщі не було й мови. Бо жур-
наліст — це передусім мова, а 
радіожурналіст — то ще й вимо-
ва. І я розуміла, що цей Олімп 
мені вже не підкорити. Я хапа-
лася за будь-яку можливість за-
робити власну копійку: готова 
була йти мити посуд у ресторан, 
працювала у швейній майстер-
ні, писала матеріали в польські 
україномовні видання... Через 
довгі бюрократичні процедури 
легалізація затягувалася. Че-
рез це проходять практично всі 
емігранти. На роботу не беруть, 
бо немає карти побиту (дозволу 
на тимчасове перебування і ро-
боту в країні), а карту не вида-
ють, доки роботодавець не пого-
диться офіційно взяти іммігран-
та на роботу. Я була цим мораль-
но надломлена і спустошена. 
Мене часто накривали відчай і 
депресія. 

Художником стала за одну ніч
 — Коли ситуація зрештою 
владналася, я знову потроху по-
чала малювати. До цього мене 
підштовхнула подруга. Вислу-
хавши за чашкою кави всі мої «я 
більше так не можу, бо я тут ніх-
то і звуть мене ніяк», вона спита-
ла: «А може, ти просто йдеш не 
своєю дорогою? Ти ж творча на-
тура. У тебе такі прекрасні кар-
тини...». Ці слова наче все в мені 
перевернули. А невдовзі викла-
дач курсів польської мови, які я 
відвідувала, побачивши мої кар-
тини, написані ще в Україні, за-
пропонувала проводити майс-
тер-клас живопису для дорос-
лих. А люди побачили цей про-
цес, почали приходити самі і 
приводити своїх дітей. Я стала 
членом Дольношльонського ре-
гіонального товариства худож-
ників, і незабаром воно організу-
вало мою персональну виставку 
картин, на якій були представ-
лені вивезені з Полтави й напи-
сані вже у Вроцлаві. 
 ■ Художній талант Оксани 
Гордійко проявився так само 
стрімко й потужно, в один мо-
мент, як і письменницький. Ти 
ж не малювала з дитинства, не 
вчилась ніяких технік?
 — Можна сказати, що ху-
дожником я стала за одну ніч, 
коли без перерви на відпочинок, 
на одному подиху намалювала 
свою першу картину — «Осінь у 
Празі». А до того мені три роки 
снилося, що я малюю. Якось у 
п’ятницю (був прекрасний осін-
ній день), отримавши зарплату, 
я все-таки наважилась. Зайшла у 
художній магазин, попросила по-
лотно 50 на 70 сантиметрів, фар-
би, мастихін (спеціальний інс-
трумент, який використовують 
у масляному живописі). «Ви ху-
дожниця?» — поцікавилася про-
давчиня. «Ні, перший раз буду 
малювати», — чесно відповіла 
їй. «Тоді візьміть пензлики, вам 
буде простіше. Мастихінами ко-
ристуються досвідчені худож-
ники», — порадила вона. Але я 
її вже не чула. Летіла додому ок-
риленою. Пригадую, як почина-
ла малювати: мастихіном, паль-

цями, руками, просто на підлозі, 
застеливши її простирадлами, за-
чинившись у спальні... Отямила-
ся в половині четвертого ранку, 
коли картина була готова. Тіль-
ки після цього відчула, як у мене 
отерпла спина. Але це було ніщо 
у порівнянні з тим енергетичним 
сплеском, життєвим підйомом, 
який я відчула. 
 З того дня щоп’ятниці захо-
дила після роботи в художній 
магазин, купувала матеріали і 
всі вихідні віддавалася творчо-
му процесу. На полотно лягали 
дитячі спогади, місця, де я була 
щасливою... 

Просила у Господа натхнення
 ■ А як було з прозою? 
 — Після тієї чорної полоси в 
моєму житті мені здавалося, що 
я й кілька слів не зв’яжу в речен-
ня. Думала, після пережитих 
стресів, зовсім розучилася пи-
сати... І тоді звернулась до Бога: 
«Господи, пошли мені якесь 
натхнення, щоб я хоч якусь ка-
зочку про зайчика і їжачка на-
писала!». А ввечері включила 
музику в інтернеті й почала під 
неї набирати текст. «Я падала 
у хмаринки...» (ця фраза стала 
початком казки). Музика (вже 
згодом дочиталася під компози-
цією, що то була музика Антона 
Єрмакова) закінчилась, я її зно-
ву включила і знову почала за-
писувати те, що йшло мені на 
душу. Це якась містика! Але я 
писала, писала, писала... Прос-
то насолоджувалася процесом. 
А коли через кілька днів перечи-
тала написане, то зрозуміла, що 
якимось дивом-дивним у мене 
народжується казка. Я її абсо-
лютно не вигадувала, історія пи-

салася сама... І вже поринаючи в 
неї, перечитуючи, сама собі ди-
вувалася: невже це я пишу? І са-
мій було цікаво, як далі розвива-
тимуться події у казці. Тоді я по-
чала всім відповідати (коли мене 
запитували, чим займаюся), що 
пишу казку. Це для того, аби 
уже відступу назад не було і мені 
не було соромно перед людьми за 
те, що не доведу справу до завер-
шення. І поступово в цьому про-
цесі мені стало настільки затиш-
но... Це була вже як енергетична 
підзарядка. 
 Кажуть, коли людина щось 
робить, то їй починає допома-
гати Всесвіт. Мабуть, це прави-
ло спрацювало і в мене. Якось у 
розмові за чашкою кави знайома 
журналістка розповіла про Open 
Eurasian Literature Festival & 
Book Forum — конкурс, що під-
тримує невідомих і відомих ав-
торів, поетів, літераторів, жур-
налістів, художників із різних 
країн світу — і порадила взяти в 
ньому участь. Зрештою, коли я 
дописала, перечитала і зрозумі-
ла, що, мабуть, можна-таки по-
казати свою роботу людям, від-
правила листи у кілька видав-
ництв, що спеціалізуються на 
дитячій літературі, та відповіді 
не отримала жодної (як пояс-
нили мені бувалі автори, видав-
ництва практично не відповіда-
ють авторам-початківцям). А 
потім зайшла на сторінку кон-
курсу Open Eurasian Literature 
Festival & Book Forum і зрозумі-
ла, що дедлайн уже на носі, а ро-
боти на конкурс приймають ан-
глійською й російською. Це сьо-
годні умови вже пом’якшили і 
можна відправляти на конкурс 
свої твори й українською, і ка-

захською, й молдовською... А 
тоді грошей на переклад англій-
ською у мене не було, та й, не 
знаючи мови, я не могла оціни-
ти якість перекладу... Отже, за-
лишалася тільки російська. Тож 
я засіла цілодобово за переклад. 
І буквально за кілька днів до за-
кінчення прийому робіт відпра-
вила казку на конкурс.

Образ 11-річної Софійки – 
це чистий образ України
 ■ То про що ж «Софіїні небе-
са...»?
 — Це історія про дружбу 
двох дівчаток — польки й ук-
раїнки. Про доброту, здійснен-
ня мрій і чудеса, вроцлавських 
гномів і віру в себе. Чесно ска-
жу: коли відправляла рукопис 
на конкурс Open Eurasian, не 
дуже себе обнадіювала. Бо по-
чинається казка з... політики. 
Це начебто й казка, але через 
неї наскрізь проходить тема Ук-
раїни. І я хотіла, нехай штриш-
ками, показати весь біль краї-
ни, яка в одну мить втратила 
щасливе мирне життя. Мине 
час, і, я впевнена, маленькі чи-
тачі зацікавляться історією на-
шого часу. 
 Й ім’я головної героїні виб-
ране невипадково. Софія — це 
мудрість. Мені хотілось через 
образ цієї 11-річної дівчинки 
передати чистий образ Украї-
ни. У ній зібрано краще з кра-
щого нашої країни — і чисто-
та, і світлість помислів, і тала-
новитість, і мудрість у вчинках 
простих людей. 
 Родина Софійки переїжджає 
з України до Вроцлава не в по-
шуках кращого життя, а тому, 
що фірму, в якій працював її 

Оксана Гордійко: 
дописати казку, 

дізнатися, що буде
Повість-казка «Софіїні небеса, або Чарівний дар гномів», видана 
британським видавничим домом у Лондоні, яка вже близько року 

продається на Amazon, тепер побачила світ українською мовою 
у столичному видавництві «Зелений пес»

Ганна ВОЛКОВА
Полтава 

Авторка книги — полтавська журналістка, художниця, а відтепер 
і письменниця Оксана Гордійко — останнім часом живе і творить 
у польському Вроцлаві. Два роки тому вона отримала спеціаль-
ну премію імені Немата Келембетова у восьмому міжнародному 
літературному фестивалі Open Eurasian Literature Festival & Book 
Forum, а минулого року повість-казка здобула перемогу в між-
народному літературному конкурсі «Коронація слова» в категорії 
«Дорослі для дітей». Нещодавно Оксана Гордійко презентувала 
свій твір у рідній Полтаві. 

НОВОДРУК■

Оксана переконана, що всупереч власним сумнівам і страхам варто вірити в себе.❙
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тато, переводять за кордон. У 
країні Майдан, непевність, і 
дуже багато айтішних компаній 
згортають тут свою діяльність. 
Своїм працівникам вони дають 
вибір: або залишайтеся вдома 
без роботи, або переїжджайте 
в іншу державу, де все стабіль-
но. Гарантують збереження зар-
плати і повний соціальний па-
кет. До речі, про масовий виїзд 
українських айтішників, зок-
рема, до Вроцлава, я дізналася, 
коли вже сама там поселилася. 
Я знайома з кількома такими 
сім’ями. Одна жінка розповіда-
ла мені свою історію. Вона пра-
цювала юристом у Києві, мала 
все, як кажуть, для щастя. А 
тут революція, і чоловікові за-
пропонували разом з колекти-
вом переїхати до Польщі. Вона 
заартачилася: «Що я там роби-
тиму?» А через кілька днів, по-
вертаючись додому з малень-
кою дитиною, потрапила під об-
стріл на Інститутській. У ті кіль-
канадцять хвилин жаху, коли 
прикривала дитину своїм тілом, 
її єдиною думкою було залиши-
тися живою і тікати з того міс-
ця світ за очі. «Виїжджаємо!» 
— перше, що сказала чоловіку, 
ледь переступивши поріг квар-
тири. 
 У Вроцлаві величезний про-
шарок саме таких переселенців, 
не заробітчан. Вони досить доб-
ре інтегровані в нове суспільство 
(на перших порах особливо про-
сунуті фірми навіть винаймали 
для них житло). Інша знайома 
подавала резюме на прибираль-
ницю (у Польщі скрізь треба по-
давати резюме — чи-то посуд 
мити, чи підлогу), розповідала: 
«Заповнюю анкету й питаю: «А 
писати, що я кандидат філоло-
гічних наук?». 

У кожного є свій гномик
 ■ Отож, у Софійки тато ай-
тішник...
 — ...а мама філологиня. А 
сюжет такий: одинадцятиріч-
на українська дівчинка Софій-
ка після подій Майдану переїз-
дить жити з родиною до поль-
ського Вроцлава, де батькові 
запропонували роботу. Моло-
да сім’я оселяється у незвичай-
ній таємничій квартирі старої 
кам’яниці, наповненій анти-
кварними речами. І, як вияв-
ляється, зовсім невипадково. Бо 
саме у цій квартирі вроцлавські 
гноми переховують чарівні фар-
би, за якими впродовж віків по-
люють сили добра і зла. Адже 
цими фарбами можна написати 
будь-яке майбутнє.
 Гноми оббігали півсвіту, аби 
відшукати саме ту, яка народи-
лася, щоб отримати чарівний 
дар і виконати велику місію ху-
дожниці. І саме вони влаштува-
ли її приїзд до польського міста. 
Про це Софійка дізнається від 
свого нового друга Флоріанека 
(це гном, який приносить щас-
тя). Він усіляко підтримує свою 
підопічну на шляху до мети й 
змушує сором’язливу дівчинку 
повірити в себе й у свій талант.  

 Проте за чарівними фарба-
ми, мріючи здобути владу над 
світом і людьми, полює злий 
чаклун, власник антикварної 
крамнички з магічними речами 
і домоуправ кам’яниці, де живе 
юна художниця, — пан Гацик. 
Зі своїм помічником паном Яц-
ківим i кажаном Пронрою він 
намагається будь-якою ціною 
зашкодити дівчинці.
 У Вроцлаві Софійка знайо-
миться з полькою Касею, яка 
стає її найкращою подругою, пе-
реживає нове і хвилююче почут-
тя першої закоханості в одно-
класника Адама і зустрічає ди-
вовижних людей — колишнього 
в’язня концтабору, старенького 
архітектора Владимиша, при-
му-балерину Малгожату, вчи-
тельку літератури Ванду, музи-
канта Матеуша, які наповню-
ють її світ мудрістю, благородс-
твом, красою вчинків. Головна 
героїня пише картини, змінюю-
чи життя людей. І силою свого 
таланту зводить нарешті загуб-
лених у віках старого Аптека-
ря і його юну кохану, коханню 
яких не судилося збутися в по-
передньому столітті.
 Перед Різдвом у нічних небе-
сах над Вроцлавом відбуваєть-
ся вирішальна битва Софійки і 
пана Гацика за силу віри, мрій 
і бажань. Вона потрапляє на суд 
старійшин гномів і дізнається, 
що у кожної талановитої люди-
ни є свій мудрий гном, який веде 
по життю. Її ж узяв гном, який 
приносить щастя, аби й вона об-
даровувала щастям людей.

Відеотрейлер зняли, 
що називається, з коліна
 ■ Із жодного з чотирьох ди-
тячих українських видавництв, 
яким ти пропонувала казку-
повість одразу після написан-
ня, тобі не відповіли. І тут рап-
том перемога на конкурсі між-
народного рівня!
 — Про той конкурс я навіть 

не знала, це мені порадила по-
датися на нього та сама подру-
га-журналістка, яка змусила 
колись повернутися до твор-
чості. Поки я писала книгу, 
вона періодично цікавилася, 
як іде процес. І коли казка була 
готова, подруга почала підганя-
ти з її подачею на конкурс. Я ж 
чекала відгуків з видавництв. 
Зрештою, зважилася.
 Згідно з умовами конкур-
су Open Eurasian, казку можна 
було проілюструвати коротень-
ким відеофільмом... По суті, це 
була миттєва робота міжнарод-
ної команди, понад можливості, 
кордони і здоровий глузд, який 
просто волав: «Це неможливо 
зробити!». Виявляється, якщо 
за справу беруться професіона-
ли, то все під силу. До речі, над 
цим відеотрейлером лише на од-
ному ентузіазмі працювали ук-
раїнці, поляки, білоруси, росія-
ни, американці. А мої юні акто-
ри, яких знайшла буквально за 
добу, бо терміни дуже тиснули, 
— уяви тільки! — за добу вив-
чили текст і зіграли настіль-
ки професійно, ніби все життя 
знімалися в кіно. Я безмежно 
вдячна кожному за талант, за 
підтримку, за те, що ці люди є 
у моєму житті. До речі, дівчин-
ка, яка зіграла Софійку у відео-
трейлері разом зі своїм домаш-
нім котом, абсолютно схожим 
на мого книжкового Мурчика 
(в цьому теж своєрідна місти-
ка, бо я як автор була вражена, 
коли знайшла не тільки схожу 
на мою казкову героїню дівчин-
ку, а ще й її кота Есмеральда, 
який зіграв Мурчика!).
 Спочатку, звісно, рознерву-
валася, бо навіть не уявляла, де 
ту студію взяти, відеокамеру? 
Де взяти акторів? Тоді опанува-
ла себе й почала діяти. Насам-
перед дала оголошення в групі 
«Матусі Вроцлава» про те, що 
для зйомок відеотрейлера до 
казки розшукую дітей такого-

то віку, з такими-то прикмета-
ми. І буквально протягом пів го-
дини діти знайшлися!
 Та моя ідея не мала б вті-
лення, якби не титанічна робо-
та мого колеги — відеооперато-
ра Олександра Семенця, котрий 
до переїзду в Польщу працював 
у Житомирській ОДТРК. Він 
сказав: «Я буду це робити, бо 
мені це цікаво». Саша знімав 
старенькою, 20-літньої дав-
ності, ще касетною камерою, 
яку ми випросили на один день 
у польської колеги, начитува-
ли закадровий текст у під’їзді 
будинку, де відбувалися зйом-
ки, бо до студії в чужій країні 
доступу не мали. Зйомки прово-
дили в одній із кав’ярень Вроц-
лава, умебльованій під старо-
вину, яка стала у нас будинком 
тітоньки Дороти. Мікрофон не 
витягував потрібної якості зву-
ку, тож під час діалогу дівчаток 
мені довелося лягати під стіл, 
щоб якомога ближче його три-
мати до них. Мікрофон замас-
кували підставкою для серве-
ток. А в цей час по мені прогу-
лювався кіт. І завданням номер 
один було, щоб ми всі не роз-
сміялися. У підсумку сцену за-
писали з першого дублю. 
 А з фінальною сценою, яка 
мала відбутися у старому бу-
динку з круглими сходами, що 
ведуть увись, врятував мій чо-
ловік, пригадавши, що недавно 
був у такому будинку, і назвав 
адресу. Побачивши ті сходи, я 
ахнула: те, що треба!
 Владимиша зіграв поляк-
пенсіонер, котрого мені поре-
комендувала пані Магдалена, 
з якою разом працювали в те-
левізійному проєкті. Я його 
не таким уявляла, і він мав би 
бути старішим, але вибирати не 
було з кого. Власне, ми знімали 
більше його очі й зі спини. Мені 
хотілося сонця, але день видав-
ся похмурий. І це вийшло на 
краще — важке захмарене небо 
сприймається у фільмі дуже ор-
ганічно. Музика так збіглася з 
картинкою, що просто до мура-
шок... Музика Антона Єрмако-
ва просто шалена!
 А потім ми монтували з 
Олександром Семенцем із ран-
ку до вечора у кафе, а коли воно 
закрилося і нас звідти попроси-
ли, то домонтовували ще дві го-
дини вночі у його автівці. 
 Своїм атмосферним звучан-
ням і силою передачі емоцій 
відеотрейлер завдячує музиці 
композитора Антона Єрмако-
ва. Я звернулася до нього, і він 
дозволив використати у роботі 
свої авторські твори. До речі, 
Антон, захопившись цією іс-
торією, спеціально написав до 
казки неймовірної краси музи-
ку, в якій оживають події, деко-
рації й живі яскраві характери 
усіх героїв. Майже тридцять 
унікальних яскравих тем.
 Із перекладом титрів ан-
глійською (знову ж таки, 
обов’язкова умова конкурсу) 
допомогла мама дівчинки, яка 
зіграла головну героїню у відео-
трейлері, Наташа Свириденко. 
Вона навіть зв’язувалася зі свої-
ми американськими друзям, 
просила, щоб вони перепровіря-
ли титри... 
 Моя колега радіожурналіст 
Олена Нікифоренко букваль-
но за добу в Полтаві знайшла 
відповідні голоси на закадрову 
«озвучку». А текст пана Влади-
миша, колишнього в’язня кон-
цтабору, старенького архітекто-
ра, начитав Віктор Архипович 
Чернявський, батько заслуже-
ного артиста України Богдана 
Чернявського. І він так непере-
вершено передав образ мого ге-
роя... Просто до мурашок.
 До речі, 12-річна дівчинка з 

Білорусі Катя Свириденко, яка 
зіграла Софійку, сказала, що до 
моменту прочитання сценарію 
вона нічого не знала про те, що 
відбувалося в Україні, і ця кни-
га змусила її більше зрозумі-
ти українських ровесників, які 
навчалися з нею в одному класі 
польської школи. І зрозуміти 
те, чому їхні родини знаходять-
ся у Вроцлаві. 
 Звісно, з нинішніми ком п’ю-
терними технологіями і графі-
кою можна було б такий віде-
отрейлер з літаючими гномами 
відбабахати! А ми зробили його, 
що називається, з коліна. І че-
рез чотири місяці я отримала 
повідомлення про те, що мій ко-
роткометражний фільм до каз-
ки-повісті «Софіїні небеса, або 
Чарівний дар гномів» отримав 
премію і що твір буде виданий 
британським видавничим до-
мом Hertfordshire Press у Лон-
доні. 

У задумах — створити фільм 
 — Уперше казка-повість «Со-
фіїні небеса, або Чарівний дар 
гномів» була представлена на 
Лондонському книжковому яр-
марку, а я як автор презентувала 
її у Брюсселі минулого року, — 
продовжує письменниця. — Ук-
раїнську версію видрукувала ти-
ражем усього півтисячі примір-
ників за власні кошти. Але це 
ще не успіх. Успіх, коли книгу 
хотітимуть читати, коли її шу-
катимуть, купуватимуть. 
 ■ Де в Україні можна купити 
«Софіїні небеса...»?
 — На сайті видавництва «Зе-
лений пес», на деяких інших 
сайтах та в окремих книгарнях. 
Я намагалася зробити так, щоб 
казка-повість була доступною 
за ціною, тому вона поки що ви-
йшла без ілюстрацій. Дасть Бог, 
буде перевидання, тоді зроблю її 
з малюнками. Я їх давно бачу. 
 А взагалі, мені страшен-
но хочеться, щоб це був фільм. 
Але навіть не уявляю, скіль-
ки він може коштувати. Існу-
ють фонди, куди треба писа-
ти заявки, де їх розглядають, 
відбирають, фінансують... Тим 
більше, що є і текст, і музика, 
і моя скромна відеоробота, яка 
дає хоч малесеньке уявлення 
про те, що б це могло бути... В 
ній я, звісно, не мала технічної 
можливості передати казкові 
моменти, та якби за справу взя-
лися професіонали... Поле для 
спец ефектів, комп’ютерної гра-
фіки величезне, так само, як і 
для відтворення характерів ге-
роїв... Насправді дуже б хотіло-
ся, щоб цю книгу помітили і за-
цікавилися люди з галузі кіно, 
поєднавши Україну й Польщу. 
А можливо, казка зацікавить 
якісь театральні дитячі студії. 
Я була б щасливою.
 ■ Спробуй! Тобі варто лише 
захотіти...
 — Мене багато хто запитує, 
чи це я про себе казку писала? З 
себе я нічого не списувала, хоча 
моя присутність там є у всьому. 
Адже я подавала розповідь через 
своє сприйняття світу, через свої 
оцінки, свою філософію.
 Є такий момент у казці, коли 
головна героїня стрибає в ніч-
ні різдвяні небеса, запитуючи 
у гнома Флоріанека: «На чому 
ми будемо летіти?». А він їй від-
повідає: «На силі своєї віри». 
Цим образно і символічно я саме 
і хотіла сказати про те, що всу-
переч власним сумнівам і стра-
хам варто вірити в себе, зробити 
крок у невідоме, у свою мрію... 
Бо я точно знаю: якщо людина 
стрибає у щось невідоме і падає в 
провалля, то вона мусить споді-
ватися на силу своєї віри, щоб 
полетіти. Тоді Всесвіт підхопить 
її, і дива прийдуть у її життя. ■

Мріяла швидше 
бо самій кортіло 
далі

НОВОДРУК■

Казка, наповнена світлом.❙
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Замість дорогих концертів — 
вуличні свята
 «Серед усіх видів дозвілля як 
кияни, так і мешканці області 
найбільше полюбляють активне: 
відпочинок на природі, рибалку, 
екскурсії, — каже кандидатка 
соціологічних наук, заступни-
ця голови громадської органі-
зації «Демократичні ініціати-
ви молоді» Катерина Настояща. 
— Для киян другим за популяр-
ністю є читання книг, утім для 
мешканців області воно є лише 
четвертою позицією. Вони, на 
відміну від киян, віддають пе-
ревагу перегляду фільмів удо-
ма, а також спілкуванню і зус-
трічам із друзями». Якщо неак-
тивних серед киян лише близь-
ко третини, то серед мешканців 
області неактивних половина. 
Якщо більшість киян прочита-
ли в середньому три книги за ми-
нулий рік, то мешканці області 
— лише дві. Чверть опитаних 
киян не прочитали за рік жод-
ної книги, в області таких — по-
ловина.
 Серед форм культурного доз-
вілля, крім читання книг, меш-
канці столиці найчастіше оби-
рають відвідування кінотеатрів. 
Менше, ніж кінотеатри, кияни 
відвідують театральні вистави, 
і ще рідше — музеї і виставки, 
і зовсім мало бувають на кон-
цертах. Подібна ситуація спос-
терігається і в області, от тільки 
мешканці області відвідують усі 
ці заходи вдвічі менше за киян. 
Єдиний вид культурного дозвіл-
ля, розповсюджений і популяр-
ний в області, — це місцеві кон-
церти і масові вуличні заходи.
 Музеї і виставки кияни відві-
дують менше, ніж кінотеатри. 
В області тих, хто не відвідував 
музеї жодного разу за рік до ка-
рантину, більше половини. По-
ловина опитаних киян не була в 
театрі жодного разу за минулий 
рік до карантину, а серед меш-
канців області таких 71 відсо-
ток. Якщо частина киян пере-
конана, що культурні практики 
— це шлях розвитку, вдоскона-
лення особистості, то переваж-
на більшість опитаних жителів 
області розцінюють культурне 
дозвілля винятково як розвагу 
чи засіб відволіктися від тяжкої 
праці чи сірих буднів.

«Нас це не цікавить...»
 «Якщо для киян основним 
бар’єром відвідування куль-
турних подій і заходів є загаль-
на зайнятість, заклопотаність, 
то мешканцям області найбіль-
ше перешкоджає відстань і брак 
коштів, — продовжує Катери-
на Настояща. — Також серед 
мешканців області значно біль-
ше тих, кого відвідування му-
зеїв, виставок, театрів і концер-

тів просто не цікавить». 
 Окрім цього, кияни і жителі 
області серед причин, чому вони 
не відвідували бібліотек і музеїв, 
зазначали: бо ті «не дотягують 
до європейського рівня». «Стан 
бібліотек у нас справді критич-
ний, — ділиться враженнями 
керівник дослідження, доктор 
політичних наук, професор, го-
лова громадської організації 
«Демократичні ініціативи мо-
лоді» Леонід Чупрій. — За ос-
танні два роки бібліотек помен-
шало на 500 одиниць. Із тих, що 
залишилися, 70 відсотків не ма-
ють доступу до інтернету. У ба-
гатьох з них книжки не оновлю-
валися десятиліттями, отож ці-
кавої сучасної україномовної лі-
тератури майже немає».
 Не набагато краща ситуа-
ція і з музеями. За словами пана 
Леоніда, в Україні на сьогодні є 
близько 5 тисяч музеїв, це в рази 
більше, ніж у Польщі, Великоб-
ританії, Канаді. Однак лише 574 
українські музеї перебувають у 
державній та комунальній влас-
ності. До того ж в Україні не іс-
нує чіткої системи обліку му-
зеїв, вони підпорядковані різ-
ним відомствам, які не коорди-
нують свою діяльність у даній 
сфері, тому визначити точну 
кількість закладів нереально. З 
понад 12 мільйонів історичних 
пам’яток, через брак музейних 
приміщень, можуть бути вистав-
лені тільки 3-5 відсотків арте-
фактів. Більшість — не оцифру-
вали своїх колекцій, переваж-
на більшість не мають власних 
сторінок в інтернеті. Лише оди-
ниці музейних сайтів мають ан-
гломовну версію. «Та що там ка-
зати — чимало музеїв навіть не 
мають охорони! — наголошує 
дослідник. — А закон про недо-
торканність землі, приміщень і 
колекцій державних музеїв досі 
не ухвалено».

Місцеві громади: 
попит і пропозиція
 Карантин не змінив майже ні-
чого. Хіба що люди трошки біль-
ше почали читати і помітно біль-
ше — дивитися вдома телесеріа-
ли. Тобто, жінки, які раніше не 
могли відвідати концерт, теат-
ральну виставу чи виставку, бо 
«далеко їхати й пізно вертатися, 
а діти й чоловік не нагодовані», 
не стали цього робити й онлайн 
— скажімо, готуючи обід чи при-
бираючи оселю. Так само чолові-
ки, які зазначали, що через зай-
нятість або застарілість експози-
цій не ходять до музеїв, не стали 
переглядати онлайн-експозиції 
європейських закладів чи слуха-
ти онлайн-концерти, викладені у 
відкритий доступ внаслідок епі-
демії коронавірусу. 
 «Усе ж проблема тут не лише 

в небажанні жителів області до-
лучатися до культурних доз-
віллєвих практик, — перекона-
на рецензентка проєкту, жур-
налістка й етнологиня Яросла-
ва Музиченко. — Бракує якісної 
пропозиції — захопливих, зро-
зумілих пізнавальних програм у 
музеях як для дітей, так і для до-
рослих, потрібних людям гуртків 
і «клубів за інтересами», виїзних 
концертів українських музичних 
гуртів та окремих співаків, сучас-
них українських книжок у бібліо-
теках та цікавих заходів для по-
тенційних читачів. Також — до-
ступності новітніх українських 
фільмів для містечкових і сіль-
ських кінозалів». Пані Яросла-
ва нагадує, що нині, внаслідок 
реформи децентралізації, міс-
цеві музеї і бібліотеки фінансува-
тимуться не з центральних бюд-
жетів, а з бю джетів об’єднаних 
територіальних громад. Держава 
забезпечуватиме коштами лише 
заклади національного значен-
ня. Державний фонд регіональ-
ного розвитку зможе вряди-годи 
профінансувати капітальний ре-
монт приміщення містечкового 
чи сільського клубу або музею, 
які тепер будуть у власності гро-
мад. А кошти на точкові ремон-
ти, утеплення, оплату комуналь-
них послуг, прибирання, гідну 
заробітну плату фаховим пра-
цівникам закладів, закупівлю 
необхідного обладнання, рема-
ненту, музичних інструментів і 
книжок, експонатів має забезпе-
чувати сама громада. І щоб вона 
захотіла утримувати музеї та біб-
ліотеки, ті мають почати викону-
вати свою функцію — бути закла-
дами, які популяризують культу-
ру, у різний спосіб зацікавлюють 
нею різні аудиторії, інформують 
про свої цікаві заходи і є «душею» 
спільноти.

Оптимістичні оцінки
 Поза тим більшість респон-
дентів як Києва, так і області по-
зитивно оцінюють розвиток сфе-
ри культури в Україні останніх 
років і мають оптимістичні очі-
кування щодо нього. Киянам 
особливо подобаються нові ук-
раїнські кінофільми, де пору-
шуються гостроактуальні теми 
— соціальні, політичні, історич-

ні, важливі для сучасності. Меш-
канці області переважно зверта-
ли увагу на державну підтримку 
мови, патріотичних свят, народ-
них ремесел і загалом підняття 
іміджу національної культури. 
Як кияни, так і мешканці облас-
ті схвалюють квотування музич-
ного контенту на радіо й ТБ, біль-
шість вважає, що саме за рахунок 
цього українська музика почала 
самостійно активно розвиватись, 
вдосконалюватись, дистанціюва-
лась від російського ринку.
 Тим часом в охоплених со-
ціологічним дослідженням жи-
телів Києва та столичної облас-
ті занепокоєння викликають 
певні дії нової влади, вони по-
боюються, що вітчизняний кі-
нематограф, та і сфера культу-
ри взагалі, можуть не отримати 
фінансування, а актуальні для 
України теми можуть знову за-
мовчуватися. Частина киян три-
вожиться за подальший розви-
ток української мови і підтрим-
ку мовних квот та українського 
книговидання.

Наука для змін
 Автори дослідження рекомен-
дують його місцевим органам вла-
ди, представникам соціально від-
повідального бізнесу, працівни-
кам культури. Осмислення даних 
цієї, без перебільшення, грандіоз-
ної праці дасть їм можливість сут-
тєво поліпшити, а в деяких міс-

цевостях регіону і докорінним 
чином змінити ситуацію в куль-
турній сфері. Передовсім — сфор-
мувати, урізноманітнити і попу-
ляризувати різнобічні культурні 
практики, найперше в сільській 
місцевості.
 На основі цього соціологічно-
го дослідження науковці розро-
били рекомендації для район-
них, місцевих органів влади 
Києва і Київщини. «Громадсь-
кі діячі і представники громад-
ських організацій культурної 
сфери також зможуть залучи-
ти результати нашого дослід-
ження для своєї роботи, — каже 
мене джерка проектів ГО «ДІМ» 
Наталія Вихарева. — Їм під силу 
ініціювати впровадження реко-
мендацій, напрацьованих у ході 
проєкту, аби покращити в ре-
гіоні ситуацію з культурними 
практиками. Зокрема, заснову-
вати нові сучасні клуби, сайти, 
пропонувати культурні події й 
акції, підтримати гастрольні 
тури, книжкові ярмарки, кі-
ноклуби, активізувати місцеві 
творчі спільноти і митців».
 У перспективі автори до-
слідження планують здійснити 
моніторинг культурних прак-
тик жителів усієї країни че-
рез всеукраїнське опитування і 
розробити відповідні рекомен-
дації місцевим регіональним та 
центральним органам влади та 
місцевого самоврядування. ■

СОЦІОЛОГІЯ

«Театр, музей, бібліотека? А навіщо?»
Кияни, як і мешканці області, найбільше полюбляють відпочинок на природі, рибалку й екскурсії

■

Марія ОСТЕРСЬКА

«Людина культурна» — майже те саме, що «людина розумна». 
Адже розум людства акумулюється в культурі. Вона дає кожній 
окремій людині змогу переймати і осмислювати досвід минулих 
поколінь і розвиватися, йти далі. Цей досвід емоційно засвоюється 
через книжки, відвідування музеїв, мистецтво, музику, кіно тощо. 
А уявімо, що люди перестали читати, знайомитися з історичними 
артефактами, науковими відкриттями і творами мистецтва в му-
зеях, «проживати» театральні вистави, слухати класичну музику, 
дивитися «складні» кінофільми: психологічні, історичні, біогра-
фічні?.. Утім, саме так і стається наразі в столичній області. Це за-
свідчує комплексне соціологічне дослідження на тему «Культурні 
практики населення міста Києва та Київської області», здійснене 
громадською організацією «Демократичні ініціативи молоді» за 
фінансової підтримки Українського культурного фонду.

Жителі області найбільше полюбляють безкоштовні масові свята.❙

Чи потрібні громаді клуби, які не долучають до культури?❙
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 Хай там як, а книжка 
чеського композитора Іллі 
Гурніка «Ієрихонські тру-
бачі» (К.: Комора, 2019) 
— весела. Добірка анек-
дотів-притч. Часом роз-
логих, на декілька сторі-
нок, а інколи спресованих 
до афористичного абзацу 
— здається, подальша ре-
дукція явила би ще одно-
го Станіслава Єжи Леца. 
У передмові до книжки 
польського автора його 
гумор схарактеризовано 
так: «Це якийсь третій 
світогляд, що знаходить-
ся між оптимізмом і пе-
симізмом... Трагікомізм» 
(Незачесані думки. — К.: 
Дух і Літера, 2006). Таке 
означення пасує й авторо-
ві чеському.
 Обидва, Гурнік і Лец, 
— оптимісти-життєлюби. 
Якби їм жити-писати десь 
західніше «залізної заві-
си» — були би гумориста-
ми діамантової чистоти, 
яскраво членствували б 
у партії Рабле. Та «соцта-
бір», де вони перебували в 
реалі, неабияк затруював 
їхню любов до життя-заві-
коння. Звідси й песимізм 
та його ознаки — сарказм 
та іронія — в обидвох (хоч 
і в різних пропорціях).
 Піаніст Ілля Гурнік 
«не думав і не гадав бути 
письменником» (зізнаєть-
ся у передньому слові до 
українського перекладу). 
Писалося йому «без думки 
про друк, просто з повно-
ти буття, й зачитувало-
ся для приколу друзям на 
каві» (реконструює ситуа-
цію Оксана Забужко у піс-
лямові). Тож, «Ієрихонсь-
кі трубачі» були дебютом 
не так літературним, як 
публічно-письмовим. 
 Читачеві сподобалося! 
Швидко розійшовся пер-
ший наклад (1966), одне 
перевидання, друге. Звіс-
но, справді смішна книж-
ка; авжеж, чар забавних 
парадоксів. До всього, в 
застояному повітрі тамто-
го «соціалізму» вже пові-
вало близькою «Празькою 
весною» — і це також ме-
лодія «Ієрихонських тру-
бачів». Майже нечутна, 
«ультразвукова», — але 
ж у передгроззя суспіль-
ний слух загострюється 
до чутливости локатора, 
чи не так?
 Та джерельний чин-
ник успіху інший: це 
таки справжня літерату-
ра, — значить О.Забужко, 
і з нею годі не погодити-

ся. Справжня так само, 
як справжнім живопи-
сом є малярство Катери-
ни Білокур, до прикладу. 
Справжня бодай тому, що 
п’ятдесят років від пер-
шодруку «Ієрихонських 
трубачів» не зістарили; 
цей текст не має терміну 
придатности, він і зараз 
резонансний та актуаль-
ний.
 Таке моє переконання 
ґрунтується, зокрема, й 
на власному, юнацькому 
ще, читацькому досвіді. 
У прикінцевій розвід-
ці О.Забужко приміщено 
репродукцію першовидан-
ня українського перекла-
ду «Ієрихонських труба-
чів», яке вийшло 1970-го 
в київському видавництві 
«Музична Україна», — й 
одразу впізнав ту креатив-
ну, як би сказали нині, об-
кладинку. Невеличка кни-
жечка стояла собі сумирно 
на одній із домашніх по-
лиць й ніби аж, як тепер 
мені ввижається, підсмію-
валася над лихоманним 
ковтанням старшокласни-
ком різноманітної класи-
ки, переважно пригодни-
цької та мело драматичної. 
Та коли пішов до універси-
тету учитися на філолога і 
став шукати за «чимось ін-
шим», батько й підсунув 
цю «легковажну», на пер-
ший позір, книжку: поди-
вися, цікаво! Власне, я ви-
ріс на чималій батьковій 
бібліотеці (де виднілися 
подекуди й маленькі ост-
рівці видань порубіжжя 
1920-х, — залишки дідо-
вої книгозбірні, поспіхом 
спаленої бабцею в ту ніч, 
коли дідо, директор шко-
ли, не повернувся з відділ-
ку МҐБ, куди його забра-
ли просто з уроків). Тож, 
книгозбірні я довіряв, 
а отже — і батьковим 
ненав’язливим рекомен-
даціям. 
 Мало сказати, що був 
вдячний за пораду — був 
ошелешений: ніколи до 
того не доводилося чита-
ти такого розкутого, ніби 
поза усіма літературни-
ми приписами, тексту (а 
я ж тоді, першокурсник, 
саме вивчав оті «прави-
ла» — «Введення до літе-
ратурознавства»). Ніко-
ли досі не трапляв до рук 
автор, що так невимуше-
но, без жодної пози (бла-
зеньської чи геройськи-
жертовної) жонглював 
іменами, щодо простого 
вимовляння яких тодіш-

ній «етикет» вимагав що-
найменше «придиханія» 
в голосі. А ще ж афорис-
тичність: на лекціях саме 
тоді йшлося про Гри-
боєдівське «Лихо з розу-
му» та його оцінку іншим 
класиком, мовляв, «поло-
вина стане прислів’ями», 
— «Ієрихонські трубачі» 
невідпорно свідчили, що 
хрестоматійні феноме-
ни спроможні реінкарну-
ватися у сучасному пись-
менстві.
 Звісно, ейфорійно при-
тяг Гурніка на факультет, 
і двоє друзів— однокурс-
ників так само у змиг ока 
прочитали його. В нашо-
му лексиконі з’явилася 
змовницька криптологія, 
паролі-маркери-цитати з 
«Ієрихонських трубачів», 
якими намагалися епату-
вати невтаємничених то-
варишів із зовнішньо-
го кола. Усе це спливло з 
пам’яти аж тепер, коли 
узяв до рук і перечитав уд-
руге минулорічне видан-
ня українського Гурніка 
— а ціле попереднє жит-
тя про те не згадувалося. 
Та й чи мали ми тоді уяв-
лення, із чим зіткнули-
ся? Схоже, почувалися, 
мов дикуни, що надибали 
якесь брязкальце «вищої 
раси» — як оті артефак-
ти з «Пікніка» Стругаць-
ких. Це тепер розумію, 
що далекого 1973-го ков-
тнули, геть не усвідомлю-
ючи вмісту пігулки, півто-
ри сотні сторінок свободи. 
Авжеж, порівнювати було 
ні з чим (не макіяжити-
мусь — самвидаву в моїй 
студентській кімнаті не 
було). Але свій коротень-
кий, геть не системний 
сеанс інгаляції непонево-
леним розумом ми таки 
дістали.
 От же ж дивина: весела 
книжка навколомузичних 
анекдотів — а заводить 
тебе у сутерени приспа-
ної пам’яти. В Оксани За-
бужко — особиста історія 
з Гурніком, тож її блукан-
ня власними спогадами 
оформилися у цілу «доку-
ментальну повість» — так 
у бібліоописі класифікова-
но п’ятдесятисторінковий 
текст «Код Гурніка». Та-
кий собі доладний мікс 
жанрів. Насамперед ме-
муар — бо переклав «Іє-
рихонських трубачів» 
батько письменниці, Сте-
фан Забужко; робота мала 
ознаки «сімейного підря-
ду», де десятирічна Окса-

на виконувала роль саунд-
експерта: чи добре звучить 
українською? Тут і дорож-
ня нотатка з першого відві-
дування Праги під час 
презентації чеського пе-
рекладу «Польових дослі-
джень з українського сек-
су». Є навіть мініісторія 
видавництва «Музична 
Україна» часів його най-
вищої прогресивности. 
 Рамковий «жанр» — 
реконструкція українсь-
ко-чеських культурних 
взаємин. Спогадуючи свій 
луцький родовід, пись-
менниця натикається на 
несподіване запитання: 
«Чому... мій дідуньо... жив 
у Польщі, а вчився в Чехо-
словаччині?». Виявляєть-
ся, то був нестак індиві-
дуальний, як трендовий 
вибір. Довший час «наші 
автори виходили в Празі 
по-чеськи раніше, ніж у 
Києві по-українськи. Саме 
так було з Франком і Грін-
ченком, Гнатюком і Коби-
лянською, Стефаником і 
Коцюбинським». Ба біль-
ше: й у Шевченка з-поміж 
покликань на різних за-
рубіжних мислителів зна-
ходимо на чільному місці 
«чомусь» саме чехів.
 Авторка знаходить 
приклади бестселерної по-
пулярности чеських пере-
кладів, виданих в Україні 
у 1960-ті. Та після при-
душення «Празької вес-
ни» українсько-чеську 
«зіграність» (означення 
О.Забужко) було приду-
шено так само: «З часів 
«комунізму», як кажуть 
чехи, жодних перекладів 
з української літератури 
в них не виходило — мій 
роман став першим по 
довгій перерві, з нашої ж 

сторони руїна виглядала 
й того гірше: літерату-
рознавчої богемістики як 
самостійної галузі ста-
ном на початок століт-
тя фактично не існувало, 
з літератури «після 1968 
р.» не перекладено було на-
віть Кундери».
 Ще один жанр-склад-
ник «Коду Гурніка» — 
біографіка. Реставра-
ція, нехай і пунктирна, 
непублічних життів ук-
раїнських праведників, 
які — навіть інтегровані 
в совєтську адмінсистему 
— чинили їй латентний 
спротив, допомагаючи, як 
тільки могли, тим, кого та 
система переслідувала без 
жодних церемоній. Як-от 
луцькі інтелігенти Луц-
кевичі рятували сім’ю 
Забужків, манівцями 
знайшовши для пана Сте-
фана отой переклад «Ієри-
хонських трубачів» тоді, 
коли КҐБ позбавила його 
змоги працювати за фа-
хом.
 Біографіка — найулюб-
леніший жанр пані Окса-
ни. Власне, усі її тексти, 
більші розміром за опові-
дання чи статтю — що в 
белетристиці, а чи у нон-
фікшні, — то є культуро-
логічні життєписи. Вона 
«не словом, а ділом» ре-
алізує розуміння того, що 
«люди хочуть, щоб їхнє 
життя складало історію, 
гідну оповіді. Кожна люд-
ська істота в нашій куль-
турі має таку потребу, 
бодай на те, аби твердо 
знати: моє життя немар-
не, в ньому є сенс» (Let my 
people go: 15 текстів про 
українську революцію. 
— К.: Факт, 2005). На пе-
реконання О.Забужко, 

сама суть літератури «по-
лягає в її здатності за-
довольняти цю найгли-
биннішу, екзистенційну 
людську потребу, і власне 
ця здатність і робить лі-
тературу необхідною, не-
замінною й незаступаль-
ною жодним іншим видом 
людської діяльности» (там 
само). А ще вона вважає 
життєписання «на реаль-
них подіях» за свій особис-
тий поколіннєвий борг — 
задля того, аби при йдешні 
мали «взірці, за якими 
надалі старатимешся 
кштал тувати власне 
життя» (там само).
 Реставрація доль ма-
лоймовірна без архівів і 
так само — без спогадів. 
Тут найбільша претен-
зія пані Забужко — до 
українських шістдесят-
ників: «Правди про свою 
добу ніхто з них так і не 
розповів» («І знов я влі-
заю в танк...». — К.: Ко-
мора, 2016). Відсутність 
мемуарів письменниця 
пояснює майже за психо-
аналізом, як спробу «пере-
конати себе самого, що не 
все так погано і ти ще доб-
ре тримався. Щоб не пору-
шувати собі на старість 
душевний комфорт. Така 
гра в хованки з самим со-
бою... Варто було б не «са-
машедші записки» зараз 
писати, а таки спога-
ди, з відкритим заборо-
лом. Це був би вчинок і це 
була б мужність» (Ціна 
питання. 27 інтерв’ю Єв-
генію Стасіневичу. — К.: 
Laurus, 2016). Відтак, 
«1970-1980-ті в нас ли-
шилися найзакритішою 
білою плямою, поверх якої 
російська пропаганда нам 
співала свої «песни о глав-
ном» (там само). І цей ме-
муарний вакуум живить-
ся... мовчанням архівів: 
«1990 р., за сумнозвісним 
наказом №00150 по КҐБ 
СРСР, в українських архі-
вах, щоб запобігти люст-
рації, насамперед нище-
но було аґентурні справи 
якраз по 1960-80-х, тож 
про ці роки, парадоксаль-
ним чином, нині знаємо 
менше, ніж про 1920-ті!» 
(Планета Полин. — К.: Ко-
мора, 2020).
 Про що б писала Оксана 
Забужко — завжди пише 
про сьогоденні пробле-
ми. Навіть коли не ослов-
лює міжчасових зв’язків. 
Як-от у студії «Код Гурні-
ка»: за «Празьку весну» 
«Чехословаччина запла-
тила двадцятиліттям 
окупації» — здавалося б, 
констатація «без наслід-
ків». Аж ні. За Майдан 
ми вже «заплатили» шес-
тирічною окупацією своїх 
територій. І це читацьке 
усвідомлення заходить у 
реакцію з тією «реплікою» 
— й осідає твердим пере-
конанням: гасло «Геть від 
Москви!» завжди караєть-
ся окупацією, а його носії, 
як-от Хвильовий, — смер-
тю. Й убезпечитися від 
цього можна лише в один-
єдиний спосіб: геть від 
Москви. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Від «гей, посміємось!» –
до геть-парадоксу

■

Костянтин РОДИК

Не пригадаю точно, але в котромусь совєтському видавництві існувала популярна 
книжкова серія «Музиканти сміються». І зовсім не пам’ятаю, аби регулярно виходи-
ли збірки якогось іншого «професійного гумору». Може, музикування — то найве-
селіший фах? Де випадкова «неконвенційна» нота раптом перекидає вас у кумедну 
тональність, і стає не так прикро, як весело? Й чи Моцарт не переконує в недореч-
ности глухої серйозности? А коли ти вмієш викрешувати сміх, зіштовхуючи просто 
звуки, то, можливо, найкраще надаєшся й на видобування гумору з осмислених зву-
кових сполук, зі слів?
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Такого ніхто більш 
зробити не зможе? 
Зможе!
 «Страшенно люблю 
робити торти і декорува-
ти їх, — каже Ірина, яка 
має медичну освіту. — Все 
почалося приблизно 12 
років тому. На одній за-
баві був розкішний торт, 
декорований мастикою. 
Тоді я вперше такий поба-
чила, захопленню не було 
меж. Можливо, той торт і 
забувся б, якби не почула: 
«Такого ніхто більше зро-
бити не зможе». Для мене 
страшною, рушійною си-
лою є слова «не зможеш», 
це просто величезний сти-
мул до дій, — розпові-
дає Іра Онишкевич. — 
Так захопилася тортами. 
Пекла для рідних, потім 
для знайомих, потім для 
знайомих знайомих. Мені 
хотілося створити щось 
красиве, особливо в той 
час, коли, здавалося, весь 
світ проти мене. У мого 
сина діагностували ау-
тизм. Тоді мій світ значно 
похитнувся, життя розді-
лилося на «до» і «після». 
Мені здається, що торти 
допомогли тримати рів-
новагу. Бо треба було зо-
середитися на декорі, гар-
монії (не можна ж готува-
ти з поганими думками) і 
трішки відволіктися від 
страхів. 
 Я готувала ночами. А 
потім вийшло так, що мій 
син уподобав спостеріга-
ти за мною, потім став до-
помагати. І я зрозуміла, 
що отримую шалене задо-
волення від того, що роб-
лю, та ще й разом із ди-
тиною. Син у всьому мені 
допомагає. Він надихнув 
мене створити кулінар-
ний ютуб-канал. Якось 
я записала на відео, як 
Ярослав розкладає начин-
ку на піцу, для тата. Ярос-
лавові так сподобалося ві-
део, що він постійно його 
переглядав. Це стало для 
мене поштовхом до ство-
рення канала. 
 Хочу, щоб батьки го-
тували разом із дітками. 
Такі моменти назавж-
ди залишатимуть гарні 
спогади. А ще обожнюю 
вивчати історію відомих 
страв. Завжди було ціка-
во, звідки походить, хто 
придумав. Дуже люблю 
готувати давні страви, от 
цікаво мені, що їли наші 

прабабусі, тому частень-
ко заглядаю до родинного 
кулінарного записничка. 
І нове також люблю. За-
кінчу свою розповідь сло-
вами від щирого серця: 
«Вірте в себе! Хай Вам все 
вдається!».

Галицький пиріг — 
вдасться!
 Або ж Яворівський. 
«Цей пиріг багато ре-
гіонів присвоюють собі, 
назви його різняться, — 
каже Ірина Онишкевич. 
— Але це і не дивно, за-
звичай страви, які дуже 
подобаються людям, ма-
ють таку історію».
 Форма — 30х20.
 Тісто: борошно — 400-
450 г, вода — 250 мл, дрі-
жджі (пресовані) — 20 г, 
олія — 3 ст. л., цукор — 1 
ч. л., сіль — 1/4 ч. л.
 Начинка: картопля — 
8-10 шт. середнього роз-
міру, гречана крупа — 
склянка (250 мл), цибу-
ля — 1-2 шт., олія для за-
смажки цибулі.
 Варимо гречку, від-
варюємо картоплю. Сма-
жимо цибулю. Змішуємо 
відварену картоплю з го-
товою гречаною кашею, 
додаємо обсмажену цибу-
лю. Солимо, перчимо до 
смаку. Начинка готова.
 Замішуємо дріжджове 
тісто. Залишаємо під руш-
ничком у теплому місці 
підростати. Тісто розка-
чуємо більшого розмі-
ру, ніж наша форма, щоб 
можна було у нього «заку-
тати» начинку.
  Змащуємо олією. 
Викладаємо тісто, бор-
тики мають виходити за 
межі форми. Викладаємо 
на тісто начинку, край-
чиками тіста загортає-
мо начинку, накриває-
мо її. Зчіплюємо краї тіс-
та один до одного. Таким 
чином має вийти закри-
тий пиріг. Змащуємо яй-
цем. Випікаємо при тем-
пературі 180 градусів при-
близно 30 хвилин.
 Можна їсти як само-
стійну страву. Дуже смач-
но з бульйоном, грибною 
юшкою, або грибною під-
ливкою. Хай смакує!

Грибна юшка — коли, як 
не восени?
 А ось і грибна юшка 
від Ірини — до пари, так 
би мовити. «Головне — 

споживати лишень гри-
бочки, в яких ви впевнені 
на всі 100%» — наголо-
шує господиня. — Пропо-
ную приготувати грибну 
юшку з сушених грибів. 
У мене білі й лисички».
 Отже, на 3-літрову 
каструлю нам знадобить-
ся: 70-100 г сушених гри-
бів, 200 г м’яса (курка/
качка/індик) морквина, 
цибулина, 1-2 зубці час-
нику, 50-100 мл — смета-
ни/вершків. Сіль, перець, 
спеції до смаку. 
 Гриби промиваємо, 
замочуємо у холодній 
воді на 2-3 години. Готує-
мо бульйон (на повільно-
му вогні). До м’яса птиці 
додаємо моркву, цибулю, 
спеції. Гриби проціджує-
мо (воду з них не зливає-
мо), ріжемо гриби на мен-
ші шматочки. Додаємо до 
бульйону і гриби, і юшку, 
яку процідили. Варимо 
все разом не менше 2 го-
дин (на повільному вог-
ні). Витискаємо часни-
чок. Додаємо сметану. Все 
гарненько кипить хвилин 
5. Усе, запашна юшка го-
това!

Бабусині пиріжки — 
хороші спогади
 «Восени дуже хочеть-
ся запашної випічки до 
теплого чаю. У моїй сім’ї 
в такий час найактуаль-
ніші пиріжечки з яблука-
ми або яблучним повид-
лом, із дріжджового тіс-
та, за старим, бабусиним, 
рецептом. Можливо, і вам 
ця випічка навіє хороші 
спогади», — вважає кулі-
нарна майстриня Іра. 
 Складники: 300 мл мо-
лока, 500-600 г борошна, 
25 г пресованих дрі жджів, 
50 г масла чи маргарину, 

150 г цукру, яйце, дрібка 
солі і яблучне повидло чи 
варення. 
 У теплому молоці роз-
водимо дріжджі. Додаємо 
50 г цукру. Перемішуємо. 
Накриваємо чистим руш-
ником. Даємо опарі поні-
житися у теплому місці, 
допоки не почнуть утво-
рюватися горбики-ямоч-
ки. Опісля в опару додає-
мо розтоплене (тепле) мас-
ло/маргарин, сіль, яйце, 
решту цукру. Замішує-
мо тісто, поступово дода-
ючи борошно. Тісто доб-
ре вимішуємо, але легко, 
допоки не відставатиме 
від рук. Знову накриває-
мо рушничком. І стави-
мо підійти у тепле місце. 
Коли тісто підійде, ле-
генько його ще раз вимі-
шуємо. 
 Підійде вдруге — мо-
жемо готувати пиріжки. 
Даємо виробленим пиріж-
кам підійти у формі. Зма-
щуємо яйцем і випікає-
мо при температурі 200 
градусів, до готовності. 
Добре, якщо готувати з 
дітьми, рідними людьми. 
Тоді пиріжечки стають 
іще смачнішими. Спро-
буйте! 

Смачна, красива і 
солодка «Сваха»
 «Пропоную пляцок 
для любителів шоколаду 
і горіхів. Цьому рецепту 
вже понад десять років, і 
ми готуємо його майже на 
всі свята. Хай і вам сма-
кує!» — каже Ірина Ониш-
кевич і ділиться рецептом 
святкового торта.
  Інгредієнти для трьох 
коржів: яйця — 6 шт., цу-
кор — 400 г, масло верш-
кове — 1 ст. л., сметана — 
1 ст. л., розпушувач — 1 

ст. л., борошно — 150-200 
г, какао — 2 ст. л., арахіс 
— 100 г (подрібнений, об-
смажений), шоколад — 
100 г (тертий на тертці).
 Крем: масло вершкове 
— 300 г, згущене молоко — 
200 мл., какао — 2 ст. л.
 Жовтки перетерти з 
200 г цукру. Додати мас-
ло, сметану, розпушу-
вач. Перемішати. Підси-
пати борошно, замісити 
тісто. Розділити його на 
три частини. Білки збити 
з 200 г цукру, додати ка-
као. Форму для випікан-
ня застелити фольгою.
 Одну частину тіста 
розтиснути по формі тон-
ким шаром. Полити біл-
ками. Посипати арахі-
сом і шоколадом. Стави-
ти у розігріту духовку 
при температурі 180 гра-

дусів приблизно на 15-20 
хв. Так випікаємо ще два 
коржі, які у нас залиши-
лися. 
 Крем: До згущено-
го молока додати какао. 
Збити м’яке масло, дода-
ти до нього згущене мо-
локо з какао. Збивати до 
густоти. Сире згущене 
молоко можна замінити 
на варене, тоді какао до-
давати не треба. Прикра-
шаємо і влаштовуємо свя-
то душі!
 «Хай вам усе вдаєть-
ся!» — після кожного ре-
цепту бажає молода кулі-
нарка зі Львова Іра Ониш-
кевич. Вона впевнена: 
якщо їй вдається, то вдас-
ться й усім, хто хоче го-
тувати, пекти, хто бажає 
творити свято власними 
руками. Смачного! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

Галицький пиріг, грибна юшка і «Сваха» 
Особливі рецепти львів’янки Іри Онишкевич

■

Шоколадна «Сваха».❙

Кулінарна історія Ірини почалася з тортів.❙

Син Ярослав — помічник в усьому.❙

Галицький пиріг і грибна юшка.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У нас сьогодні будуть листопадові рецепти господині зі Львова Ірини Онишкевич. Чим частіше я знайомлюся з 
новими господинями, про рецепти яких, у свою чергу, дізнаюся від господинь, яких дуже поважаю, я переконую-
ся в тому, що кулінарія, приготування їжі, випічка — це частина душі, частина домашнього затишку, який здатна 
створити кожна жінка. 
Причому в різних умовах, за різних життєвих ситуацій. Наша сьогоднішня господиня часто повторює: «Вірте в 
себе і ніколи не здавайтеся!». Коли я поговорила з нею, ще більше зрозуміла глибинний сенс цих слів. 
Ірина Онишкевич живе, творить і любить. Особливо свого сина, в якого діагностували аутизм. Коли вона розпові-
дає про те, як вони разом готують — печуть пиріжки або створюють нові смаки, як син насолоджується працею 
мами, як намагається допомогти, порадити, як він пишається мамою, у такі моменти здається, що людина для 
іншої людини — і справді цілий всесвіт. «Ми не хочемо, щоб нас вважали не такими, як усі. Ми живемо і творимо. 
Син навчив мене малювати чорною ручкою. Це дуже цікаво і надихає. Пишемо казки, любимо природу і також 
вчимося в неї». 
«Насправді не вважаю себе досвідченою господинею, але те, що я люблю готувати, це факт. Родом я з Хер-
сонщини, вже майже 15 років живу у Львові. Вийшла заміж і помчала до Львова, — розповідає про себе наша 
молода кулінарка. — Готувати завжди любила, ще змалку допомагала мамі, крутилася біля бабусі і все хотіла 
зробити щось смачненьке для своїх рідних. І рідні мене завжди підтримували, говорили: «М-м, як смачно!». Мій 
тато зараз говорить інакше: «У твоїх стравах є один недолік — вони закінчуються дуже швидко».
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«Ми чудово розуміємо, наскільки Україні важливо проводити в себе різні 

міжнародні змагання. Тим більше — наймасовіші та найпрестижніші».
Михайло Мельник
президент федерація волейболу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Досвід України у проведенні 
великих міжнародних форумів 
з ігрових видів спорту зовсім 
мізерний. Окрім футбольного 
Євро-2012, турнірів подібного 
масштабу в нашій країні біль-
ше не відбувалося. Утім у неда-
лекому майбутньому ця скром-
на статистика може трохи пок-
ращитися, якщо в 2023 році 
Україні вдасться прийняти 
анонсований президентом ФВУ 
Михайлом Мельником волей-
больний чемпіонат Європи се-
ред чоловіків.
 Очільник вітчизняної фе-
дерації каже, що про рішення 
Європейської конфедерації во-
лейболу включити Україну до 
четвірки країн-господарок ЧЄ-
2023 йому днями особисто пові-
домив президент ЄКВ Алексан-
дар Борічич. 
 «Офіційного повідомлення 
ще не було, однак, мабуть, пот-
рібно довіряти слову президен-
та. Думаю, що це остаточне рі-
шення», — зазначив Михайло 
Мельник. У серпні, коли відбу-
лося переобрання пана Мельни-
ка на посаду президента ФВУ, 

він заявив, що підпорядкова-
на йому організація бере курс 
на штурм нових внутрішніх та 
міжнародних вершин. І, воче-
видь, заявки на проведення в Ук-
раїні чоловічого ЧЄ-2023 та жі-
ночої «золотої Євроліги»-2021 й 
будуть тими новими горизонта-
ми, до котрих в організаційному 
плані прагнутиме дістатися ук-
раїнська волейбольна сім’я.
 Михайло Мельник розповів, 
що процедура узгодження всіх 
організаційних деталей за-
явочної кампанії тривала всьо-
го кілька днів. Під час свого не-
щодавнього візиту до України 
Александар Борічич заявив, що 
ЄКВ зацікавлена в розширенні 
географії нових країн, які го-
тові брати на себе організацію 
найпрестижніших континен-
тальних змагань, і припустив, 
що в Україні незабаром може 
якраз і відбутися один iз таких 
форумів. У ФВУ натяк Борічича 
зрозуміли й через кілька днів, 
провівши внутрішні консульта-
ції, подали заявку на ЧЄ-2023 
та «золоту Євролігу»-2021.
 «Ми чудово розуміємо, на-
скільки Україні важливо про-
водити в себе різні міжнародні 

змагання. Тим більше — най-
масовіші та найпрестижніші. 
Відповідно, порадившись iз 
віце-президентами федерації — 
Олександром Герегою, Володи-
миром Дубинським, Ігорем Це-
пендою та Андрієм Лопушансь-
ким, а також поцікавившись 
думками інших членів викон-
кому ФВУ, дійшли згоди», — 
розповів Мельник.
 Власне, про нараду зі свої-
ми новими заступниками пре-
зидент ФВУ згадав невипад-
ково. Адже від першого віцеп-
резидента федерації, бізнесме-
на Олександра Гереги, котрий 
узявся спонсорувати новачка 
чоловічої суперліги — ВК «По-
доляни»,— а також президен-
та жіночого клубу «Прометей» 
Володимира Дубинського зале-
жить траєкторія розвитку віт-
чизняного волейболу в найб-
лижчому майбутньому. Що ж 
до єврофоруму-2023, то, за сло-
вами Мельника, майбутній ЧЄ 
Україна зможе прийняти за-
вдяки появі вакантного місця в 
раніше вже визначеному квар-
теті, де її організаційними пар-
тнерами будуть Італія, Болгарія 
та Чорногорія. ■

В Україні президент ЄКВ Борічич відвідав жіночий Суперкубок України, 
переможцем якого стали волейболістки «Прометея» з Кам’янського. 
Фото з сайта fvu.in.ua.

❙
❙
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ВОЛЕЙБОЛ

Ваша подача, спонсори!
У 2023 році в Україні готуються прийняти матчі 
фінальної частини волейбольного чемпіонату Європи 
серед чоловіків

■

Григорій ХАТА

 Перед стартом нового біатлонно-
го сезону Міжнародний союз біат-
лоністів зробив «стріляючим лиж-
никам» чергове нагадування, що до 
порушень антидопінгових правил у 
спортивному світі проголошено ну-
льову толерантність.
 А допінгова справа росіянина Єв-
гена Устюгова, котрого Спортивний 
арбітражний суд визнав винним у 
порушенні антидопінгових правил і 
анулював усі його результати в період 
2010—2014 років, — яскравий тому 
приклад.
 І це при тому, що в 2018 році спра-
ва, відкрита Міжнародним союзом 
біатлоністів щодо застосування Ус-
тюговим заборонених стимуляторів, 
була закрита, а російського біатлоніс-
та визнано не винним. Тоді адвока-
там росіянина вдалося довести, що 
аномально високий рівень гемоглобі-
ну в крові Устюгова — наслідок гене-
тичних мутацій, котрі дісталися біат-
лоністові від його батьків.
 Утім минуло кілька років — і в 
Міжнародному союзі біатлоністів ви-
рішили переглянути справу успішно-
го біатлоніста з Росії. Оголошуючи ж 
свій вердикт, Антидопінговий відділ 
Спортивного арбітражного суду наго-
лосив, що порушення Устюговим ан-
тидопінгових правил заслуговує на 
максимальне покарання, адже відбу-
лося за обтяжуючих обставин.

 Відтак у російського біатлоніста 
мають відібрати золоті медалі одра-
зу двох Олімпіад. Тож «золото» Ван-
кувера перейде до француза Мар-
тена Фуркада, а найвища відзна-
ка Сочинських ігор дістанеться ле-
гендарному норвежцеві Уле-Ейнару 

Бйорндалену, в активі котрого та-
ким чином з’явиться 14-те олімпій-
ське «золото».
 «Стільки часу вже минуло. Чому 
тоді нашого біатлоніста не покарали 
одразу? Навіщо все це піднімати зно-
ву?» — свою категоричну незгоду ви-

казала знана радянська та російська 
біатлоністка і лижниця Анфіса Рєз-
цова. На її думку, вся ця історія — 
результат політичних ігор. «Тепер 
усе змішалося, і спорт став частиною 
політики, через яку спортсмени ось 
і потрапляють у такі неприємні іс-
торії», — вважає Рєзцова.
 Зазначимо, що трохи раніше Спор-
тивний арбітражний суд у Лозанні 
оголосив свій вердикт у справі зірки 
російського жіночого біатлону Оль-
ги Зайцевої, звинувативши і її в пору-
шенні антидопінгових правил. Ідеть-
ся про те, що після тривалого й де-
тального розслідування підтвердився 
факт махінації з аналізами сечі спорт-
сменки під час Олімпіади в Сочі. Від-
так спортивні судді постановили, що  
спортсменку потрібно позбавити здо-
бутої на домашніх Іграх срібної ме-
далі в естафеті. Як і в попередньому 
випадку, рішення суду Зайцева назва-
ла політизованим і пообіцяла бороти-
ся за повернення свого чесного імені. 

* * *
 До речі, традиційне відкриття 
біатлонного сезону в норвезькому Шу-
шені не відбудеться. Через несприят-
ливу епідситуацію з коронавірусом 
місцева влада не дала добро на прове-
дення великого заходу в муніципалі-
теті. Відтак норвезька федерація біат-
лону взялася шукати іншу арену, де 
13-15 листопада можна було б відкри-
ти біатлонний сезон. ■

В активі легендарного норвезького біатлоніста з’явиться 14-та золота олімпійська медаль.
Фото з сайта alchetron.com.

❙
❙

БІАТЛОН

Розплата знайшла «героїв»
У двох знаних представників російського біатлону через допінг відібрали олімпійські медалі

■
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 Твердження, що джентльменів 
не зустрінеш у наш час, несправед-
ливе! Сьогодні я, наприклад, бачи-
ла, як чоловік тримав парасольку 
над дружиною, поки та міняла ко-
лесо.

* * *
 — Мамо, можна мені скупатися 
в морі?
 — Ні, дивись, які хвилі.
 — Але ж тато купається.
 — Йому можна — він застpaхо-
ваний.

* * *
 Електрик — учню:
 — Ваню, візьми який-небудь iз 
тих двох дротів.

 — Узяв.
 — Ти нічого не відчуваєш?
 — Нічого.
 — Тоді інший дріт не чіпай — 
там 2000 вольт.

* * *
 — А ти сподобалася моїм бать-
кам, вони сказали, що ти розумна й 
мила.
 — Дуже приємно це чути.
 — Але я не витримав і сказав, 
що вони погано тебе знають.

* * *
 Оголошення: «Шукаю хлопця, 
міцної статури, приємної зовніш-
ності, вольового i впертого... для 
спiльного обробляння городу».

Піднести статус
Завдання для нового очільника флагмана української освіти — Київського національного університету. 
Бесіда з кандидатом на поcаду ректора Сергієм Болтівцем

По горизонталі:
 1. Один із трьох найбільших 

островів Японії. 4. У стародавніх 
греків та римлян — жрець, що тлу-
мачив волю богів, провидець. 7. 
Модифікація вірусу.  8. Окремий 
загін Нацгвардії спеціального при-
значення, що починався як добро-
вольчий батальйон. 10. Назва герба 
міста Київ із зображенням лука та 
стріли. 12. Ті, хто при революційній 
ситуації «не хоче». 13. Виконавець 
ролі в кіно чи театрі. 15. Містечко на 
Харківщині, звідки родом Іван Сір-
ко. 17. Гральна карта між дамою і 
тузом. 18. Вигук, яким у Єрусалимі 
зустрічали Ісуса Христа. 20. Посу-
дина, з якої годують свиней. 22. Об-
личчя, повернене до глядача. 23. 
Префікс у медичних термінах, який 
означає «внутрішній». 25. Лялька, 
яка імітує немовля. 28. Історична об-
ласть у центральній частині західно-
го узбережжя Малої Азії між міста-
ми Фокея та Мілет. 29. Рід сумчас-
тих ссавців, що мешкають у Північній 
і Південній Америці. 30. Львівська 
кондитерка, авторка книжки «Солод-
ке печиво». 
По вертикалі:
 1. Чорний хижий птах. 2. «З де-
шевої рибки — погана ...» (народна 
приказка). 3. Чаша терезів. 4. Наз-
ва гриба-підберезовика в деяких 

регіонах. 5. Священна гора в Греції. 
6. Мертва мова, яка застосовуєть-
ся в медицині. 9. Спроба демокра-
тичної зміни влади, яка недавно за-
вершилася в Україні. 11. Антонім до 
слова «іще». 13. Давньогрецька бо-
гиня мудрості. 14. Грецький острів, 
на якому колись стояла статуя бога 
сонця Геліоса. 16. Африканська 
країна. 18. Ім’я сотника УНР, який 
командував боєм під Крутами. 19. 
Людина, яка приховує своє ім’я. 
20. Незламний борець з італійсь-
кою мафією із фільму «Спрут». 
21. Вершина хіт-параду чи рейтин-
гу. 24. Хімічна сполука з атомами 
кисню. 25. Італійський клоун. 26. 
Один з органів чуття, який зникає 
при коронавірусі. ■

Кросворд №106
від 3 листопада

Варка ВОНСОВИЧ

 Індія — просто казкова країна, 
з її дивовижними палацами, незлі-
ченними коштовностями, природ-
ними багатствами, цікавими фоль-
клором, танцями, піснями і, звіс-
но ж, казками. А ще там навдиво-
вижу довірливі люди, що вірять 
у дива, які можуть трапитися не 
лише в переказах старців, а й у 
житті. Так, у штаті Уттар-Прадеш 
місцевий лікар купив у своєї па-
цієнтки... чарівну лампу, виклав-
ши за неї понад 40 тисяч доларів 
авансу і ще мав доплатити 160 ти-
сяч! І це не за антикваріат, як би 
ви подумали, а за справжнісіньку 
чарівну лампу... Алладіна.
 А діло було так: до лікаря на 
прийом прийшла пацієнтка з дво-
ма синами. Посеред розмов ті об-
мовилися, що мають лампу, яка 
творить дива, приносить удачу і 

багатство, а ще до них у дім при-
ходить «бабА» — божественна лю-
дина (до слова, «бабА» з арабсь-
кої перекладається як «батько», 
«чоловік», а ще це слово означає 
«пращур». — Авт.). Лікар загорів-
ся бажанням придбати в пацієнтів 
цю диво-лампу і прийшов до них 
додому, щоб переконатися у «діє-
вості» її чар. І дійсно, в дім явився 
«Алладін», який потім виявився 
переодягненим шахраєм, але під 
час свого візиту лікар був настіль-

ки вражений «чудом», що виклав 
частину суми, аби лиш отримати 
казкову річ.
 Коли вся правда про звичай-
нісіньку лампу відкрилася, обма-
нутий її володар сам прийшов до 
поліції, щоб заявити на крутіїв, 
яких згодом упіймали. А от їхню 
«матусю» шукають і досі. Поліція 
підозрює, що ошуканих володарів 
«лампи Алладіна» може бути 
значно більше, та не всі мають смі-
ливість про це заявити. ■

Дара ГАВАРРА

 Якщо сьогоднішні жінки Заходу 
не дуже квапляться виходити заміж, 
адже спочатку здобувають освіту, про-
фесію, роблять кар’єру, то зірка Гол-
лівуду Скарлет Йоханссон до свого 35-
річчя встигла і кар’єру зробити (хоча 
якоїсь класичної освіти так і не отри-
мала), і тричі заміж сходити. Так, дня-
ми новина про майже таємне весілля ак-
триси з коміком Коліном Джостом збу-
рила соцмережі, попри те, що Скар-
лет зустрічалася зі своїм обранцем ще з 
2017 року, а в травні минулого вони за-
ручилися. Звісно, під час пандемії пара 
не хотіла порушувати певні обмежен-
ня, з цим пов’язані, тому весілля було 
дуже камерне: урочистість пройшла 
в Палісейдсі, штат Нью-Йорк, у вузь-
кому колі родичів та близьких друзів. 
Дивно, що оголошення про цю радісну 
для молодят подію було розміщено не на 
їхній власній сторінці в «Інстаграм», а 
на офіційному акаунті організації Meals 
on Wheels, яка надає їжу для нужден-
них. Незважаючи на те, що і Скарлет, і 
Колін дуже допомагали під час пандемії 

цій організації, проте новиною про 
таку важливу подію у житті кож-
на людина намагається поділити-
ся особисто. 
 Нагадаємо, попри заяви щодо 
позитивного ставлення до моно-
гамності пані Йоханссон, окрім 
низки бурхливих і не дуже ро-
манів, уже була заміжньою за 
актором Райяном Рейнольдсом, 
шлюб із яким тривав лише два 
роки, а потім побралася з фран-
цузьким журналістом Роменом 
Доріаком, ще до весілля наро-
дивши спільну з ним доньку 
Роуз Дороті. Та навіть народ-
ження дитини не змусило 
актрису змінити свій стиль 
життя, і вже через пів року 
після весілля Скарлет пода-
ла на розлучення (самі ж сто-
сунки з французом також три-
вали два роки). При цьому пані 
Йоханссон часто в інтерв’ю роз-
повідає, як важко їй самій дове-
лося переживати через розлу-
чення батьків. ■

АХАЛАЙ-МАХАЛАЙ

Алладіна викликали?
В Індії викрили шахрайську оборудку 
з диво-лампою

■

НА РУШНИЧОК

Під білий вельон, під фату...
Скарлет Йоханссон утретє вийшла заміж

■

Скарлет Йоханссон.❙

5 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Уночi та вран-
цi можливий туман. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Темпе-
ратура вночi +2...+4, удень +6...+8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ 
i мокрий снiг. Славське: вночi +5...+7, удень +6...+8. Ярем-
че: вночi +2...+4, удень +7...+9. Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень 
+7...+9. Рахiв: уночi +5...+7, удень +8...+10.


	UM107-01.indd
	UM107-02.indd
	UM107-03.indd
	UM107-04.indd
	UM107-05.indd
	UM107-06.indd
	UM107-07.indd
	UM107-08.indd
	UM107-09.indd
	UM107-10-11.indd
	UM107-12.indd
	UM107-13 Родик.indd
	UM107-14.indd
	UM107-15.indd
	UM107-16.indd

