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стор. 14»стор. 6»

«Чоловік їсть і хвалить!» 

стор. 5»

Названі імена посадовців 

адміністрації Байдена: 

дипломатичну службу 

очолить прихильний до 

України Ентоні Блінкен

Рецепти особливих 

чебуреків, вареників 

на пару і високого 

сирника від Ольги 

Василатій із 

Чернівецької області

Джо і його команда В обхід Росії

стор. 15»

Азербайджан і 

Туреччина спільно 

витісняють Росію 

з європейського 

ринку газу

У групових вправах вітчизняні грації завжди конкурують з кращими колективами Європи та світу.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,369 грн 

1 € = 33,755 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

«За що варто 
боротися»
Попри епідемічні перепони, Україні вдалося організувати 
чемпіонат Європи для художніх грацій

Українські гімнастки готові завтра стартувати на домашньому 

чемпіонаті Європи.

❙
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«Досі фінальний документ не сформовано. Причина — (не) узгодження з МВФ. 
Поки зрозуміло, що дефіцит треба все-таки знизити з 6% ближче до 5,3%. 
Ніби як пару десятих, але в грошах це близько 20 млрд із витрат».

Ярослав Железняк, перший заступник голови фінансового комітету ВР України

УКРАЇНА МОЛОДА

ВИРОБНИЦТВО

Лава 
під ключ
Завод презентував 
сучасне обладнання 
для роботи у шахтах
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківські машинобудівни-
ки, що спеціалізуються на випус-
ку гірськошахтного обладнан-
ня, представили набір унікальної 
техніки для видобутку вугілля. 
Усі зразки виготовлені із засто-
суванням спеціальних високоле-
гованих сталей та укомплекто-
вані запчастинами від європейсь-
ких виробників. Особливу увагу 
фа хівців привернув очисний ком-
байн CLS550P. 
 «Його унікальність полягає в 
тому, що він портального типу і 
дозволяє добувати за хвилину 10 
тонн вугілля у надтонких плас-
тах, до 0,85 метра, — повідомив 
інженер — конструктор підпри-
ємства Олександр Шилков. — Ще 
якихось 10 років тому вітчизняні 
шахтарі навіть не мріяли про тех-
ніку з таким рівнем ефективності 
та безпеки виробництва». 
 Наразі повні комплекти шахт-
ного обладнання харків’яни пос-
тавляють не лише вітчизняним, 
а й зарубіжним добувним ком-
паніям, враховуючи особливості 
місцевих гірських порід. Тобто 
для кожного замовника тут шу-
кають своє рішення, що дозволяє 
саме цьому підприємству працю-
вати з високою ефективністю. За 
словами фахівців, повний набір 
необхідної техніки від одного ви-
робника — дуже вигідне придбан-
ня, оскільки його можна назвати 
«лавою під ключ». 
 Під час презентації генераль-
ний директор заводу Олександр 
Ковальчук повідомив, що пан-
демія коронавірусу призвела до 
загального спаду в економіці, 
але «Корум Світло Шахтаря» і 
головний партнер підприємс-
тва Дружківський машинобудів-
ний завод не зупинили виробниц-
тво. «Криза для нас стала стиму-
лом для пошуку нових конструк-
торських рішень, — сказав він. 
— Сьогодні ми отримуємо нові за-
мовлення, є стовідсоткове заван-
таження персоналу і відповідно 
— стабільність та впевненість у 
завтрашньому дні всього колек-
тиву. Завод уже формує бізнес-
план на наступний рік і, судячи з 
усього, роботи в нас буде ще біль-
ше». 
 Наразі харків’яни поставля-
ють свою продукцію до 15 країн 
світу. За останні 3 роки в номен-
клатурному довіднику заводу 
з’явилося близько 45 тисяч но-
вих позицій. Тут повністю онови-
ли виробниче обладнання, працю-
ють із новітніми матеріалами, за-
стосовуючи сучасні технології. 
 Наступного року «Корум 
Світло Шахтаря» може отрима-
ти давно очікувану преференцію 
і від місцевої влади. Присутній 
на презентації перший заступ-
ник міського голови Ігор Тере-
хов повідомив, що мерія наразі 
розробляє схему надання пільг 
на землю промисловим підпри-
ємствам, які спроможні вкласти 
у розвиток виробництва зеконом-
лені кошти. ■

■

Ірина КИРПА

 Хлопці з частини 3039 Нац-
гвардії України у Миколаєві на 
станції переливання крові ус-
пішно пройшли необхідну про-
цедуру для переливання крові 
хворій жінці — матері товари-
ша по службі. Тепер у пацієн-
тки, яка перебуває у важкому 
стані, з’явився реальний шанс 
на одужання.
 «Ми кинули клич та 
знайшли групу бійців, у яких 
усі показники крові відпові-
дали необхідним параметрам, 
— розповів старший лейте-
нант Павло Полинець. — Дуже 
сподіваємося, що наша добра 
справа допоможе матері това-

риша по службі швидко відно-
вити здоров’я».
 Нацгвардійці в усіх містах 
країни регулярно поповнюють 
банк крові, необхідний для 
проведення складних опера-
цій. Донори з НГУ здають кров 
не лише для цивільних осіб, а 
й для побратимів, які викону-
ють свій обов’язок у зоні ООС 
на сході країни. «Вже протя-
гом двох років один або два 
рази на місяць солдати попов-
нюють запаси крові, необхід-
ної для різних медичних ус-
танов, — підтвердив пресофі-
цер Нацгвардії України Олек-
сандр Олефір. — Потенційні 
донори проходять експрес-об-
стеження, причому є військо-

вослужбовці з рідкісними гру-
пами крові, які абсолютно без-
оплатно допомагають важко 
хворим людям».
 Донорські акції вже 
пройшли у Херсоні, Одесі, Ми-
колаєві, Луцьку, Києві, Хар-
кові, Дніпрі, Львові та інших 
містах нашої країни. Цінна до-
помога насамперед надходить 
до дитячих установ країни та 
госпіталів, де проходять курс 
лікування військовослужбов-
ці, та до онкологічних центрів 

і цивільних лікарень.
 Кров має свій термін при-
датності, тому регулярне по-
повнення просто необхідне, 
пояснюють у Маріупольській 
станції переливання крові. 
Й уточнюють, що за потреби  
зв’язуються з керівництвом 
Нацгвардії й завжди отриму-
ють підтримку.
 Тим часом фахівці Цент-
ру громадського здоров’я Ук-
раїни констатують, що за ос-
танній рік кількість донорів 
крові значно знизилася че-
рез пандемію коронавірусу, 
тому доводиться заохочувати 
добровольців акціями та сим-
волічними подарунками. Від-
значається, що кожна друга 
людина, яка хоч раз у житті 
здала кров до медичного цен-
тру, обов’язково повторить 
свій благородний вчинок ще 
раз.
 На сайті Donor.ua мож-
на знайти повний перелік за-
кладів по всій Україні, де мож-
на здати кров, а також реко-
мендації, як підготуватися до 
цієї процедури. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Під питанням лишається 
доля головного фінансового 
документа країни на наступ-
ний рік. Раніше голова Комі-
тету ВР з питань фінансів та 
банківської діяльності Дани-
ло Гетманцев припустив, що 
парламент може не встигнути 
ухвалити проєкт закону про 
державний бюджет на 2021 
рік не лише у визначений за-
конодавством строк до 1 груд-
ня, а й узагалі до кінця поточ-
ного року. А представник уря-
ду в Раді Василь Мокан заяв-
ляв, що  Кабмін передасть до 
Верховної Ради проєкт держ-
бюджету-2021 до другого чи-
тання ще до кінця... минулого 
тижня.
 Перший заступник голо-
ви фінансового комітету Ради 
Ярослав Железняк, нардеп від 
«Голосу», напередодні ймовір-
ної дати затвердження бюдже-
ту на Кабміні — 25 листопада 
повідомив у Telegram: «Досі 
фінальний документ не сфор-
мовано. Причина — (не) узгод-
ження з МВФ. Поки зрозумі-
ло, що дефіцит треба все-таки 
знизити з 6% ближче до 5,3%. 
Ніби як пару десятих, але в 
грошах це близько 20 млрд із 
витрат.

 Макропрогноз треба пере-
глянути на більш реалістич-
ний. Криза ж. Та й у чергові 
оптимістичні цифри від нас 
уже ніхто не вірить. Це якраз 
те, що найболючіше». 

 Раніше Ярослав Желез-
няк повідомляв, що Кабмін у 
п’ятницю ввечері, 20 листопа-
да, затвердить бюджет-2021 до 
другого читання і передасть у 
Раду. Проте на зазначеному за-

сіданні минулого тижня це пи-
тання не розглядали.
 Якщо проєкт закону про 
держбюджет-2021 не при-
ймуть до кінця нинішного 
року, це означатиме, зокре-
ма, що в січні не відбудеть-
ся заплановане підвищен-
ня мінімальної заробітної 
плати з 5 до 6 тис. грн, а та-
кож не буде видатків на 
фінан сування вакцинації від 
COVID-19.
 «Поки ймовірна дата за-
твердження бюджету на Каб-
міні — завтра, 25.11. Але без 
узгодження з МВФ ніхто вже 
виносити не буде. Обпеклися 
після першого читання. Тому 
можуть знову перенести», — 
пише Ярослав Железняк. Він 
зазначив, що з таким графі-
ком «уже очевидно, що тран-
шу не буде в цьому році». «Але 
залишається шанс на приїзд 
місії і staff agreement, а в по-
точній ситуації навіть це нам 
критично необхідно». ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на лінії фронту набула оз-
нак нестабільності. Якщо раніше фіксу-
валися обстріли зі стрілкової зброї та гра-
натометів, то вчора було задокументова-
но використання противником велико-
го калібру. Вже з досвіду ми знаємо, що 
ризик зростання інтенсивності бойових 
дій збільшується напередодні серйозних 
політичних подій. Тож зростання кіль-
кості обстрілів та збільшення військово-
го тиску є прогнозованим та очікуваним. 
За словами штабу ООС, ситуація в районі 
проведення Операції Об’єднаних сил за-
лишається контрольо ваною українськи-
ми захисниками. 
 Упродовж минулої доби збройні фор-
мування Російської Федерації, її найман-
ці та посіпаки чотири рази порушили до-
мовленості про режим тиші, що були до-
сягнуті в рамках Тристоронньої контак-
тної групи 22 липня 2020 року. Міномет 
калібру 82 міліметри російсько-окупацій-
ні війська застосували неподалік Красно-
горівки. Пострілами з підствольного гра-

натомета та стрілецької зброї ворог про-
вокував наших захисників у передмісті 
Авдіївки та двічі в районі населеного пун-
кту Водяне.
 Бойових втрат та поранень серед осо-
бового складу Об’єднаних сил не було.
 Тим часом на окупованій території 
місцевим чоловікам почали приходи-
ти повістки на мобілізацію. Служи-
ти в окупаційній армії бажаючих май-
же  немає. Це означає, що найближчим 
часом варто очікувати чергової хвилі 
«бойових мігрантів» із російських гли-
бинок.  ■

Кабмін проголосував за перший варіант проєкту Держбюджету-2021 
у вересні.

❙
❙

НА ФРОНТІ

Стріляють частіше
Очікується чергова хвиля «бойових мігрантів» 
із російських глибинок

■

БЮДЖЕТ-2021

Критичне (не) узгодження з МВФ
Підготовка головного фінансового документа країни буксує

■

НЕДИТЯЧИЙ СВІТ

 У Шахтарському районі Донецька необереж-
не поводження зі зброєю призвело до нещас-
ного випадку: 30-річний чоловік знайшов час-
тину корпусу гранатомета і вирішив принести 
його додому. Ввечері він дістав знахідку, вий-
шов у двір дому та покликав трьох неповноліт-
ніх дітей. Чоловік вкрутив у землю боєприпас 
i підпалив. Замість очікуваного «феєрверка» 
стався вибух. Вітчим i діти отримали поранен-
ня. В результаті травми дворічний хлопчик ли-
шився без ока.

■

ДОБРА СПРАВА

Донори в погонах
Гвардійці рятують життя матері 
товариша по службі

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 Три роки тому в селі Ба-
лаклея Смілянського райо-
ну Черкаської області було по-
будовано новий сучасний кор-
пус кондитерської фабрики 
«Меркурій», яка працює на 
вітчизняному ринку три де-
сятки років і є лідером серед 
країн колишнього СРСР із ви-
робництва карамелі на пали-
чці та єдиним таким виробни-
ком в Україні. Тут також було 
успішно проведено процедуру 
сертифікації виробництва фір-
мою Quality Austria відповід-
но до вимог міжнародних стан-
дартів IFS Food 6 та BRC Global 
standard. Про це повідомляють 
у Черкаській ОДА, голова якої 
Сергій Сергійчук днями відві-
дав це підприємство, де нині 

створено 226 робочих місць.
 За словами директора кон-
дитерської фабрики Євгена Та-
рана, нині солодке підприємс-
тво виготовляє, окрім фігурної 
карамелі, ще й асорті, карамель 
без цукру, класичні кульки на 
паличці, ментолові льодяники. 
А два роки тому було освоєно й 
налагоджено виробництво інно-
ваційних видів продукції на ос-
нові екстрактів лікарських рос-
лин для фармацевтичних ком-
паній. При виготовленні цих 
смаколиків використовують 
тільки натуральні барвники та 
ароматизатори. Загалом за добу 
тут виробляють 5 тонн апетит-
ної льодяникової карамелі.
 «Отримання міжнародних 
сертифікатів дозволило «Мер-
курію» розширити зовнішні 
ринки збуту продукції. На сьо-

годні частина експорту в за-
гальній реалізації становить 
58%, налагоджено співпрацю 
з 20 країнами-експортерами, 
зокрема з країнами Європи, 
Азії, Африки й Америки, люб-
лять продукцію в Білорусі, Ка-
захстані, Литві, Молдові, Поль-
щі та Ізраїлі», — розповідають 
у Черкаській облдержадмініст-
рації.
 Підприємство постійно бере 
участь у провідних міжнарод-
них виставках, таких як ISM, 

Aniga у німецькому Кельні та в 
Дубаї, ОАЕ, і вже має за це 40 
відзнак, дипломів та подяк.
 «Аби роботу із залучення 
інвестицій в економіку облас-
ті зробити системною, при на-
шій облдержадміністрації неза-
баром створять Інвестиційний 
офіс. Після цього почнеться 
системна робота і чітка взає-
модія з чинними і потенційни-
ми інвесторами», — наголошує 
голова Черкаської ОДА Сергій 
Сергійчук. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Розкрадання понад 2,4 мільйона гри-
вень, виділених одному з медичних за-
кладів для подолання проблем із коро-
навірусом, викрили нещодавно в Черка-
сах. Як повідомляє «Україні молодій» 
Катерина Дрога, прессекретарка управ-
ління СБУ в області, за попередніми да-
ними слідства, організувала протиправ-
ний механізм керівниця однієї з медич-
них установ міста. Чиновниця підписала 
низку договорів із київською компанією 
на закупівлю засобів індивідуального за-
хисту та протиепідеміологічних засобів на 
загальну суму 8 мільйонів гривень.
 «Оперативники спецслужби встанови-
ли, що вартість придбаного асортименту 
медичної продукції була суттєво завище-
на. На деякі позиції, зокрема захисні кос-
тюми для лікарів, ціна перевищувала рин-
кову більш ніж у два рази», — наголошує 
пані Катерина. 
 Також, уточнює вона, задокументо-

вано, що укладання угод відбувалося без 
обов’язкового дотримання норм проведен-
ня тендерних процедур держзакупівель, 
передбачених чинним законодавством. 
За висновками експертиз, через дії зло-
вмисників бюджету міста Черкаси завда-
но збитків на понад 2,4 мільйона гривень. 
Наразі керівниці медзакладу повідомлено 
про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального 
кодексу України.
 До речі, у Черкасах це вже другий ви-
падок розбазарювання медичних кош-
тів упродовж останніх місяців. Катерина 
Дрога каже, що в іншому медзакладі об-

ласного центру вартість медобладнання 
при купівлі завищили на 3 мільйони гри-
вень. За вчинену службову недбалість, яка 
призвела до великих державних збитків, 
керівнику медичної установи повідомлено 
про підозру й вирішується питання щодо 
обрання міри запобіжного заходу та від-
сторонення його від посади.
 Викриття медичних оборудок здійс-
нювалось спільно зі слідчими поліції під 
процесуальним керівництвом місцевої 
прокуратури Черкас, уточнює прессек-
ретарка управління СБУ в області Кате-
рина Дрога. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Робочою стала ніч на 21 лис-
топада для львівських хірур-
гів-трансплантологів. Опера-
ція з пересадки серця тривала 
від опівночі до сьомої ранку. 
Наступного дня пацієнта до-
ставили до Києва. «Він транс-
портований в Інститут серця. 
Перебуває в реанімаційному 
відділенні. Стабільний. Серед-
ньої важкості загальний стан 
відповідає важкості перене-
сеного оперативного втручан-
ня», — розповів завідувач кар-
діохірургічного відділення лі-
карні швидкої допомоги Роман 
Домашич.
 Ще двом пацієнтам Львівсь-
кої лікарні швидкої допомоги 
пересадили нирки. Вони теж по-
чуваються добре. Донором для 
цих трьох людей став 28-річний 
чоловік, у якого стався інсульт. 
Його рідні погодилися на донорс-
тво після того, як консиліум лі-
карів підтвердив діагноз.
 Одну нирку від молодого до-
нора отримав 51-річний пацієнт 
із Золочева, іншу — 46-річний 
киянин. «Як для третього піс-
ляопераційного дня, то можна 
сказати, що абсолютно ніяких 
відхилень від норми вони не 
мають. Нирки працюють дуже 
добре. Організми їхні вже очи-
щені. Аналізи вже в нормі. Пе-
реводимо їх сьогодні (23 листо-
пада. — Ред.) з відділення ре-

анімації до нашого загального 
відділення», — каже завідувач 
відділення трансплантології 
Максим Овечко.
 Львівська лікарня швидкої 
допомоги отримала ліцензію на 
проведення операцій iз транс-
плантації органів цьогоріч у 

лютому, і відтоді там провели 
вже дві трансплантації серця та 
десять — нирок. Наразі в чер-
зі на операцію з трансплантації 
нирок ще понад 200 пацієнтів із 
різних міст України.
 Нагадаємо, що трансплан-
тація серця  — це кардіохірур-

гічна трансплантологічна   опе-
рація, що застосовується  
у   па цієнтів на останній ста-
дії серцевої недостатності.
У США виконується близь-
ко 4 000 трансплантацій сер-
ця щорічно, а в Україні це все  
ще поодинокі випадки. ■

РАЗОМ

Дах для 
митців
У Харкові пропонують 
креативити всім 
талантам в одному 
центрі 
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Сьогодні у Харкові фахівців 
творчих професій готують три 
університети і художнє учили-
ще, але далеко не всім випуск-
никам вдається залишитися у 
професії. Об’єднати їх під спіль-
ним дахом вирішили співробіт-
ники Харківського центру куль-
тури і мистецтв, запропонував-
ши участь у різних мистецьких 
проєктах. «Ми хочемо, аби наш 
центр став чимось на зразок точ-
ки збору талановитих людей 
Харкова та області — музикан-
тів, художників, кіношників, 
літераторів, театралів, — каже 
провідний методист закладу Ти-
мофій Бінюков. — Тобто йдеться 
про певний free space, куди змо-
жуть приходити абсолютно різ-
ні митці. Ми хочемо, щоб наші 
двері взагалі не зачинялися. Що 
ж стосується креативних людей, 
то їх у місті дуже багато, але вони 
всі розрізнені».
 За словами Тимофія, коли 
він навчався у Національному 
університеті мистецтв імені І. П. 
Котляревського на режисера, то 
не раз чув, що художнє училище 
готує сценографів і театральних 
художників. Але всі вони ніко-
ли не об’єднувалися задля того, 
аби створити щось разом. «Тобто 
художники знали, що теоретич-
но десь існують режисери, а ми 
знали, що десь там є сцено графи, 
— каже він. — Проте створюва-
ти взаємозв’язки нас не вчили. 
Тому, коли людина приходить 
працювати до театру, в неї часто 
виникають проблеми з комуні-
кацією. Так ось, наш майданчик 
буде мультидисциплінарним». 
 На практиці все може мати на-
ступну форму. Скажімо, якийсь 
художник прийшов до центру 
помалювати, театрал запропо-
нував оригінальну постановку, 
а музикант зіграв свій твір на 
трубі. Поспілкувавшись, вони 
можуть разом створити щось 
нове, цікаве, нетривіальне. Пер-
шим реалізованим проєктом тут 
став концерт з елементами теат-
ралізації, присвячений Хеллові-
ну, учасники якого вчили гля-
дачів позбуватися комплексів. 
Наступною програмою буде но-
ворічний вечір, а також відкрит-
тя кіноклубу. «Ми хочемо, аби 
приходили різні люди, дивилися 
щоразу щось нове — анімацію, 
українські та зарубіжні фільми, 
— каже Тимофій. — А потім за-
лишалися в центрі, обговорюва-
ли побачене, сперечалися, нала-
годжували контакти, вигадува-
ли нові божевільні проєкти».
 Якщо цей задум буде реалі-
зовано, то в Харкові з’явиться 
ще один творчий майданчик, 
де митці свою майстерність де-
монструють на експерименталь-
ній сцені. Як «УМ» уже повідом-
ляла, в місті ще 15 років тому 
був відкритий Будинок актора 
імені Леся Сердюка. Наразі тут 
постійно працюють понад 10 не-
державних театральних колек-
тивів, вистави яких користу-
ються дуже великою популяр-
ністю. ■

■

НАША МАРКА

«Льодяниковий» період
Підприємство з Черкащини відправляє 
свої карамельки у двадцять країн світу

■

Продукція черкащан до смаку в 20 країнах світу.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙

МЕДИЦИНА

Серце, віддане іншому
У Львові впродовж року вдруге 
пересадили людський «мотор»

■

Львівська лікарня швидкої допомоги.❙

ДОВІДКА

 Перша клінічна операція з пе-
ресадки серця проведена в 1964 р. 
Джоном Харді в клініці медично-
го центру Міссісіпі: він пересадив 
хворій людині серце шимпанзе; че-
рез годину після відключення апа-
рата штучного кровообігу хворий по-
мер. Перша успішна пересадка сер-
ця відбулася в 1967 році в Кейпта-
уні (ПАР). Перша пересадка серця 
в Україні була проведена в 2001 ро-
ці Борисом Тодуровим на базі кафед-
ри кардіохірургії Національного ін-
ституту хірургії та трансплантоло-
гії імені О. Шалімова, пацієнт із до-
норським серцем прожив два тижні. 
Другу операцію Тодуров провів че-
рез два роки — харків’янин із до-
норським серцем живе з 2003 року.
 Трансплантація нирки — метод 
замісної терапії при термінальній 
стадії ниркової недостатності. І пер-
шу в світі трансплантацію нирки здій-
снив український хірург Юрій Воро-
ний у 1933 році в Херсоні, пацієнтка 
прожила лише дві доби. Перша вда-
ла трансплантація нирки була прове-
дена в США у 1950 році.

■

COVID-19

«Корона» гріє «волохаті» руки
Завищуючи ціни, переплатили щонайменше 5,4 мільйона, 
виділених на подолання пандемії

■
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Мільйонери 
з лампасами 
Екскерманичі СБУ, Міноборони, 
ЗСУ, УДО, Нацполіції і Нацгвардії 
отримали мільйонні компенсації 
після звільнення 

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Керівники силових відомств часів президенства 
Порошенка отримали непогані «відступні» після 
звільнення вже президентом Зеленським. Зазвичай, 
залежно від посади та річного окладу такі суми ком-
пенсацій звільненим посадовцям склали від 900 тисяч 
до 2,3 мільйона гривень.
 Як повідомляють журналісти-розслідувачі Bihus.
info, ці суми відображено в деклараціях колишніх 
можновладців. 
  Зокрема, у розслідуванні зазначається, що колиш-
ній начальник управління держохорони Валерій Ге-
летей отримував на цій посаді понад 889 тисяч на рік, 
тому при звільненні отримав майже 805 тисяч компен-
сації. 
 Тоді як колишній голова Служби безпеки Василь 
Грицак отримав значно більше: 1 мільйон 426 тисяч 
гривень.
  Водночас колишній головнокомандувач Збройних 
сил України Віктор Муженко може похвалитися знач-
но кращим рівнем забезпечення, а відтак і компенса-
ції від держави: при звільненні він отримав близько 2 
млн грн. 
  При цьому фактичний керівник Муженка — Сте-
пан Полторак, який був міністром оборони в уряді 
Володимира Гройсмана, при звільненні з військової 
служби отримав трохи менше: 1 925 261 гривень ком-
пенсації. На цій посаді за рік генерал армії Полторак 
заробляв трохи більше мільйона ста тисяч гривень.
  Справжнім рекордсменом серед колишніх є ексго-
лова Національної поліції Сергій Князєв, який, за да-
ними розслідувачів, при звільненні отримав понад 2,3 
млн грн. Що й казати, у воюючій країні чомусь саме 
структури МВС, а не армії, мають краще матеріаль-
не забезпечення. І ця тенденція продовжується і нині, 
під час пандемії коронавірусу, уряд урізав бюджети 
багатьох відомств, от тільки не МВС. 
  Це засвідчують і компенсаційні виплати колишньо-
му керівнику Національної гвардії Юрію Аллерову, 
який при звільненні отримав понад 1,8 млн грн. Але в 
2020 році Нацгвардія «докинула» йому ще понад 524 
тисячі.
  Утім ці посадовці отримали передбачені законо-
давством і урядовими постановами компенсації і пе-
ребувають у резерві. Тоді як окремі їхні наступники 
значно вигадливіші. Як раніше повідомляла «УМ», 
своєрідне «компенсаційне ноухау» вигадав чоловік ге-
неральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Ко-
лесник, який 25 вересня звільнився з посади заступ-
ника начальника департаменту кіберполіції та отри-
мав 774 тисячі гривень разової фінансової допомо-
ги. А вже через 10 днів пан Колесник, не кліпнувши 
оком, поновився на посаді за конкурсом. Навіщо ж 
тоді звільнявся? У Нацполіції досі не пояснили ці кад-
рові викрутаси Колесника, які обійшлися бюджету в 
кругленьку суму. ■

■

По «гарячих» слідах: 
від Авдіївки до Маріуполя 
 Зокрема, офiс генерального 
прокурора вже планує створити 
шість мобільних груп для розслі-
дування злочинів на Донбасі. 
 «Законом встановлено, що 
представники органів досудово-
го розслідування та прокурату-
ри можуть здійснювати свої пов-
новаження у кримінальних про-
вадженнях щодо правопорушень, 
вчинених, зокрема, у вказано-
му районі. Їм повинні надавати 
обов’язковий допуск i відповід-
не сприяння. Порядок допуску 
дізнавачів, слідчих і прокурорів 
до району стримування російсь-
кої агресії на Донбасі визначає 
командувач Об’єднаних сил», — 
пояснює законодавець.
 Водночас заступник генпроку-
рора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю 
«Дзеркалу тижня» наголошує, 
що хоч і минуло понад п’ять 
років, на місці подій (звільнені 
райони Донеччини та Луганщи-
ни. — Ред.) можуть iще залиша-
тися докази, важливі для розслі-
дувань. А також свідки й жертви, 
які допоможуть відновити хроно-
логію подій. 
 «Не завжди оперативно фіксу-
валися факти по гарячих слідах і 
не було стандарту правової оцін-
ки злочинів, зокрема для мож-
ливості розглядати кейси в між-
народних інстанціях. Тому ми 
плануємо запустити новий інс-
трумент — мобільні групи. Вони 
фіксуватимуть грубі порушен-
ня міжнародних гуманітарних 
норм, прав людини, які сталися 
в певний період часу на конкрет-
ній території. Ідеться про тери-
торії, визволені у 2014-2015 ро-
ках», — зазначає пан Мамедов.
  За його словами, в офiсі ген-
прокурора розглядають варіант 
створити шість таких груп тер-
міном на пів року. Їхню роботу 
розподілятимуть за територіаль-
ним принципом: наприклад, одна 
група — Авдіївка — Красногорів-
ка — Мар’їнка Донецької облас-
ті, друга — Маріуполь тощо.
 До кожної з таких мобіль-
них груп мають входити проку-
рор, слідчий, а в окремих випад-
ках й експерти — судово-медич-
ні, балісти, екологи та представ-
ники Міноборони.

Покарання обов’язково 
настане
  За даними пана Мамедова, 
якщо говорити загалом про спе-
ціалізацію найманців, злочини 
яких розслідують на Різниць кій, 
то переважно йдеться про снай-
перів, кулеметників, розвідни-
ків й артилеристів у таких ірре-
гулярних, не передбачених зако-
ном збройних формуваннях як 
«Восток», «Призрак», «Оплот», 
«Пятнашка» тощо. 
 Заступник генпрокурора до-

дає: «Неважливо, хто скоїв зло-
чини, у воєнного злочинця, в 
даному контексті, немає націо-
нальності. Я б говорив про не-
відворотність покарання, а воно 
обов’язково настане. Адже такі 
тяжкі злочини, якими є воєнні 
злочини, не мають термінів дав-
ності. Ми перебуваємо в постій-
ному пошуку, як iще вдоскона-
лити методику розслідування, 
активізувати його, знайти нові 
докази. Наслідки збройного кон-
флікту зобов’язують знаходити 
нові інструменти».
 Після того як на Різниць-
кій провели аудит цієї категорії 
справ, то виявили низку проблем. 
Наприклад, не завжди оператив-
но фіксувалися факти по «гаря-
чих слідах» і не було стандарту 
правової оцінки злочинів, зокре-
ма для можливості розгляду кей-
сів у міжнародних інстанціях.
  «Якщо ми хочемо, щоб усі 
винні у воєнних злочинах були 
притягнуті до кримінальної від-
повідальності, а жертви війни — 
відновлені у своїх правах, то нам 
потрібні зміни. Ми вже кілька 
років намагаємося імплементува-
ти норми міжнародного гумані-
тарного та кримінального права 
в національне законодавство. Ек-
сперти, учені, правозахисники, 
міжнародні організації викона-
ли колосальну роботу. Але ще з 
попереднього скликання парла-
менту зробити це, на жаль, ніяк 
не вдається», — констатує Гюн-
дуз Мамедов.

 І дійсно, відповідний законо-
проєкт народні депутати, причо-
му двох скликань, уже двічі при-
ймали в першому читанні. Також 
в офiсі генпрокурора чекають на 
ратифікацію парламентом Рим-
ського статуту, який дасть віт-
чизняним слідчим і прокурорам 
більше прав у міжнародних інс-
танціях. ■

Віктор Муженко і Степан Полторак отримали 
близько 2 млн гривень компенсації кожен. 

❙
❙

СЕПАРАТИЗМ

Воєнні злочини не 
мають термінів давності 
На звільнених територіях Донбасу створять шість мобільних груп 
для розслідування злочинів терористів у 2014-2015 роках

■

В офiсі генпрокурора стверджують, що у воєнного злочинця 
немає національності.

❙
❙

ДО РЕЧІ 

 Понад 20 тисяч українських право-
охоронців і близько тисячі працівни-
ків прокуратури у Криму з 2014 року пе-
рейшли на сторону окупантів.
  Так, заступник генерального про-
курора Гюндуз Мамедов стверджує: 
«У нас тисячі підозрюваних у вчинен-
ні злочинів в умовах збройного конф-
лікту. Тільки в Криму на момент почат-
ку окупації працювало близько 22 тисяч 
правоохоронців і 1400 людей в органах 
прокуратури. Знаєте, скільки їх не зра-
дили присязі? Трохи більше тисячі пра-
воохоронців і 570 прокурорів! Решта за-
лишилися й почали співпрацювати з 
окупаційною адміністрацією».
  Відтак в офiсі генпрокурора є по-
боювання, що всі ці люди уникнуть 
кримінальної відповідальності, тому 
що до них неправильно застосова-
но норму закону і необхідна правиль-
на кваліфікація їхніх злочинів. Адже 
тільки трохи більше 1% з тисяч справ 
за фактами воєнних злочинів в Україні 
кваліфіковані належним чином. А щоб 
це ви правити, треба вносити зміни у 
законодавство. 

■

Іван БОЙКО

Президент Володимир Зеленський підписав закон «про допуск дізнавачів, слідчих i прокурорів до району здій-
снення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій i Луганській областях». Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила ще у 
вересні. Відтепер, після опублікування закону, слідчі отримують значно більше повноважень під час розсліду-
вання військових злочинів терористів і сепаратистів, скоєних ними на звільненій частині Донбасу впродовж 
2014-2015 років. 
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Ігор ВІТОВИЧ

Штаб кандидата від Демокра-
тичної партії на посаду прези-
дента США Джо Байдена, яко-
го американські ЗМІ назвали 
переможцем виборів, опублі-
кував список кандидатур на 
ключові пости в адміністра-
ції. Найважливіше для нас те, 
що на посаду держсекретаря 
США Байден хоче призначити 
досвідченого дипломата Ен-
тоні Блінкена, який відомий 
по зитивним ставленням до Ук-
раїни і навіть має українське 
коріння.
А колишнього держсекретаря 
Джона Керрі, котрий обіймав 
цей пост за адміністрації Ба-
рака Обами, Байден вирішив 
призначити своїм уповноваже-
ним із питань клімату, передає 
інформагенція «Франс Пресс» 
(AFP). Це призначення свідчить 
про те, що майбутня адмініст-
рація збирається приділяти 
значно більше уваги питанням 
довкілля, ніж при Трампі.

Жінка на чолі міноборони 
 Алехандро Майоркас стане 
першим латиноамериканцем, 
який очолить міністерство на-
ціональної безпеки США, що 
відає, зокрема, питаннями ім-
міграції. Він уже працював за-
ступником міністра з питань 
внутрішньої безпеки з 2013 по 
2016 рік. Водночас стало відо-
мо про плани Байдена призна-
чити на пост глави Пентагону 
колишню заступницю дирек-
тора ЦРУ Евріл Хейнс. Вона, 
таким чином, має стати пер-
шою жінкою на чолі мініс-
терства оборони США. В май-
бутньому вона координувати-
ме роботу всіх американських 
спецслужб. Дипломатку Лін-
ду Томас-Грінфілд у Байдена 
планують призначити на пост 
представника США при ООН. 
Так само команда Байдена під-
твердила, що 43-річний Джейк 
Салліван стане радником пре-
зидента з питань національної 
безпеки.
 Раніше американські ЗМІ 
вже повідомляли про плани 
щодо призначень окремих поса-
довців. Однак офіційне підтвер-
дження надійшло тільки тепер. 
«Мені потрібна команда, готова 
до роботи в перший же день», — 
написав Джо Байден в заяві про 
призначення. «Ці люди настіль-
ки ж досвідчені і перевірені в 
кризових ситуаціях, наскільки 
вони винахідливі і здатні до но-
ваторства», — цитує його слова 
«Франс Пресс».

Свої люди
 Для України найбільше зна-
чення має посада держсекрета-
ря, який керує роботою дип-
ломатичної служби США. Це 
найважливіша зовнішньополі-
тична посада в адміністрації. 
Названий кандидатом на цю 
посаду 58-річний Ентоні Блін-
кен в американській дипло-
матії з 1994 року. Він працю-
вав на різних посадах за трьох 
президентів США. Це — Білл 
Клінтон, Джордж Буш-молод-
ший і Барак Обама. Під час пре-
зидентства Обами, при якому 
Джо Байден був віцепрезиден-
том, кар’єра Блінкена стрім-
ко пішла вгору. Спершу він був 
радником Байдена з зовнішньо-
політичних питань. У 2014-му, 
саме в розпал збройного конф-
лікту на українському Донбасі, 
Блінкен став заступником держ-
секретаря США і залишався на 
цій посаді до 2017 року. 
 В Україні у 2009-2017 ро-
ках Блінкен був неодноразово. 
Він вів перемовини з тодішнім 
керівництвом держави та ре-
гулярно коментував ситуацію 
в країні й політику Росії щодо 
України. Блінкен одним із пер-
ших американських дипло-
матів ще у 2014 році повідомив, 
що США вивчають можливість 
надати Україні летальну зброю, 
щоб підтримати її у конфлікті з 
Росією. В 2017 році Блінкен за-
кликав США надати зброю Ук-
раїні для протистояння росій-
ській агресії. «Постачання обо-
ронного озброєння Україні — це 
ідея, час якої настав», — писав 
тоді Блінкен. 

 У березні 2015-го під час ві-
зиту до Києва Блінкен зустрівся 
з вищим керівництвом держави 
та досить відверто поспілкував-
ся з журналістами. Тоді він на-
голосив, що США «глибоко від-
дані майбутньому України та 
її успіху». Причина в тому, що 
США «десятиліттями допомага-
ють будувати цілісну та мирну 
Європу», а також у необхідності 
дотримання єдиних правил на 
міжнародній арені, які «тепер 
під загрозою через російську аг-
ресію в Україні». «Кордони не 
можна змінювати силою. Якщо 
ми дозволимо, щоб це відбува-
лося, то це буде прецедентом не 
тільки тут, у Європі, а й у всь-
ому світі», — заявив він. І на-
гадав, що Україна відмовилась 
від ядерного арсеналу під між-
народні гарантії Будапештсько-
го меморандуму. Але політика 
Росії показала, що ці гарантії 
нічого не варті. «Це є прецеден-
том. Тепер, коли ми працює-
мо з міжнародною спільнотою, 
щоб переконати всіх, щоб Іран 
також відмовився від ядерної 
зброї, цей прецедент, на жаль, 
може зіграти погану роль. Тому 
ми разом з Україною будемо за-
хищати правила, які існують в 
XXI столітті. США з Україною 
та підтримують Україну», — за-
певнив Блінкен.
 Згодом він неодноразово ко-
ментував політику Росії щодо 
України. Зокрема, недвозначно 
заявляв про пряму причетність 
Москви до подій на Донбасі, на-
зивав сепаратистів «російськи-
ми маріонетками». У 2016 році, 
коментуючи чергове загострен-

ня бойових дій на Донбасі, він 
зазначив, що зростання кіль-
кості атак «було спровоковано 
Росією або відбувалося з її мов-
чазної згоди». «У росіян є вели-
чезні важелі впливу на бойови-
ків. Якщо вони захочуть припи-
нити це, то вони можуть, і на-
справді повинні», — заявляв 
тоді заступник держсекретаря. 
Він запевнив, що США не зні-
муть санкції, доки Росія не ви-
конає Мінські домовленості в 
повному обсязі.
 Уже після відставки, коли 
президентом став Дональд 
Трамп, Блінкен опублікував 
велику статтю в «Нью-Йорк 
Таймс» під назвою «Адміністра-
ції Трампа час озброювати Ук-
раїну». Коментуючи чергове за-
гострення на Донбасі, Блінкен 
зазначив, що президент РФ Во-
лодимир Путін роздмухує і за-
морожує конфлікт, коли йому 
це вигідно. «Так він сподіваєть-
ся зберегти Україну назавжди 
дестабілізованою, підсилюючи 
внутрішнє невдоволення через 
неспроможність Києва припи-
нити окупацію, купуючи час, 
щоб повернути Україну в росій-
ську сферу впливу після вторг-
нення та знущань», — написав 
майбутній держсекретар США.
 Він назвав Трампа «про-
путінськи налаштованим», але 
згодом схвально оцінив дії його 
адміністрації, яка не збиралася 
поступатися Москві на міжна-
родній арені. 
 Окремо Блінкен наголошу-
вав на необхідності реформ в 
Україні. Закликав боротися з 
корупцією, проводити децент-
ралізацію, налагодити співпра-
цю з МВФ та виконати вимоги 
міжнародних партнерів. Блін-
кен наголошував, що з часом ре-
зультат непопулярних реформ, 
якщо їх реалізують в Україні, 
дасть свої плоди та покращить 
добробут людей.
 У подкасті для CBS News в 

січні 2019 року Блінкен роз-
повідав про коріння своєї роди-
ни і, зокрема, згадав про діду-
ся, який емігрував з території 
сучасної України. «В моїй ро-
дині часто згадували, що багато 
з тих, хто були до нас, — біжен-
ці чи іммігранти. Мій дідусь на 
початку минулого століття при-
був із території, яка тепер є Ук-
раїною, його вітали у Сполуче-
них Штатах, він побудував жит-
тя для себе, дітей, мачуха, яка 
втекла від комунізму, букваль-
но у вагоні потяга вночі зі своєю 
матір’ю в дуже юному віці при-
була до Сполучених Штатів», 
цитує його слова українська 
служба Бі-Бі-Сі.
 Ентоні Блінкен понад 20 
років є соратником Джо Бай-
дена. Він відомий як поборник 
глобальних альянсів і союзниць-
ких відносин. Від Блінкена очі-
кують, що він відновить імідж 
США як надійного союзника 
і поверне країну до міжнарод-
них угод, зокрема, спрямова-
них на протистояння Китаю, 
пише «Нью-Йорк Таймс».
 Ентоні Блінкен також має 
репутацію «франкофіла», що 
з задоволенням сприймають у 
ЄС. Європейський Союз готовий 
співпрацювати зі США під час 
пошуку рішень для найнагаль-
ніших проблем сьогодення, на-
голосили в Брюсселі. У ЄС споді-
ваються на значне покращен-
ня відносин між ЄС та США за 
президентства Байдена. Прези-
дент Європейської Ради Шарль 
Мішель запросив обраного пре-
зидентом США Джо Байдена 
на спеціальну зустріч з 27 єв-
ропейськими главами держав 
і урядів, що відбудеться в на-
ступному році у Брюсселі. Своє 
запрошення Шарль Мішель оз-
вучив у понеділок, 23 листо-
пада, під час 20-хвилинної те-
лефонної розмови з Байденом, 
повідомили в офісі президента 
Європейської Ради. ■

З’явилася третя вакцина 
від коронавірусу
 Фармацевтична компанія AstraZeneca та Ок-
сфордський університет, які одними з перших 
у світі почали розробку вакцини від COVID-19, 
повідомили в понеділок, 23 листопада, що їхня 
вакцина в середньому ефективна на 70,4 відсо-
тка. Результати клінічних випробувань варіюва-
лися від 62 до 90 відсотків залежно від дозу-
вання вакцини. Один варіант дозування, за якого 
спочатку вводили половину дози вакцини, а потім 
повну дозу з інтервалом в один місяць, показав 
ефективність у 90 відсотків. Інший варіант до-
зування, який передбачає введення двох повних 
доз з інтервалом у місяць, мав лише 62 відсо-

тки ефективності. Таким чином, комбінований 
аналіз обох варіантів дозування привів до серед-
ньої ефективності у 70 відсотків, йдеться у заяві 
розробників. В AstraZeneca заявили, що негай-
но нададуть дані про свою вакцину урядам різ-
них країн світу та ВООЗ, щоб пришвидшити до-
ступність вакцин у незаможних країнах. Наразі 
у випробуваннях вакцини взяли участь понад 23 
тисячi осіб. Як зазначає «Франс Пресс», це зна-
чення ефективності є нижчим у порівнянні з вак-
цинами від Pfizer та BioNTech, а також Moderna, 
які перевищили показник у 90 відсотків. Але жо-
ден учасник випробувань вакцини AstraZeneca не 
перехворів на коронавірус у важкій формі й не 
був госпіталізований. 

Експрезидента Ніколя Саркозі судять 
через звинувачення у корупції 
 У Франції почався судовий процес над колиш-
нім президентом Ніколя Саркозі, якого звинувачу-
ють у корупції — незаконному отриманні грошей на 
його виборчі кампанії та у спробах впливу на слідс-
тво. Саркозі став першим французьким президен-
том в сучасній історії, який опинився на лаві об-
винувачених у залі суду. 2011 року до двох років 
в’язниці умовно був засуджений колишній прези-
дент Жак Ширак, якого звинуватили у неналеж-
ному використанні коштів, коли він був мером Па-
рижа. Але Ширака судили заочно з огляду на стан 
його здоров’я. Ніколя Саркозі, який обіймав поса-
ду президента 2007—2012 р., у разі визнання вин-

ним може бути покараний ув’язненням на термін до 
10 років і штрафом на мільйон євро.

Китай запустив ракету на Місяць
 23 листопада з космодрому на Хайнані старту-
вала китайська важка ракета-носій «Чанчжен-5» з 
апаратом «Чан’є-5», який здійснить посадку на Мі-
сяць і візьме зразки ґрунту. США і СРСР востан-
нє доставляли ґрунт iз Місяця на Землю наприкін-
ці 1970-х років. Китайська програма зондування Мі-
сяця включає три етапи: обліт навколо супутника 
Землі («Чан’є-1» і «Чан’є-2»), посадка на Мі сяць 
(«Чан’є-3» та «Чан’є-4») і повернення з Місяця на 
Землю («Чан’є-5» та «Чан’є-6»). Перший і другий 
етапи вже завершено. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Джо і його команда 
Названі імена посадовців адміністрації Байдена: дипломатичну 
службу очолить прихильний до України Ентоні Блінкен

■

58-річний Ентоні Блінкен працював з Обамою і Клінтоном.❙

А ТИМ ЧАСОМ…

 Чинний президент США Дональд Трамп не визнає свою поразку на вибо-
рах і заявляє про буцімто масштабне підтасовування голосів, але це не зава-
жає штабу Джо Байдена готуватися до інавгурації. Згідно з законодавством 
США, до 8 грудня кожному штату потрібно повністю завершити процес підра-
хунку голосів і оголосити про підсумки голосування. Потім 538 членів колегії 
вибірників повинні офіційно оголосити переможця виборів, їх голосування за-
плановано на 14 грудня.
 Потім, якщо Верховний суд відхилить скарги, які збирається подати на ре-
зультати голосування Дональд Трамп, пан Байден повинен вступити на посаду 
46-го президента США 20 січня 2021 року. 
 Рон Клейн, якого Джо Байден призначив керівником апарату Білого дому, 
закликав адміністрацію Трампа сприяти швидкій передачі повноважень. 
Клейн в ефірі ABC розповів, що церемонія інавгурації буде не така, як у ми-
нулі рази. За його словами, штаб проводить консультації з цього приводу з 
Сенатом і Палатою представників. За словами Клейна, через пандемію коро-
навірусу інавгурація пройде з меншим розмахом. Глава апарату уточнив, що 
церемонію планують зробити урочистою, але при цьому не допустити поши-
рення на ній інфекції.
Соцмережі Twitter і Facebook передадуть адміністрації Джо Байдена контроль 
над офіційними обліковими записами президента США 20 січня, в день інав-
гурації 46-го президента США, повідомили представники компаній. Обліковий 
запис, який на обох платформах називається @POTUS (абревіатура від пов-
ного найменування посади глави держави — President Of The United States), є 
офіційним акаунтом президента США. Сам Дональд Трамп більш активно вико-
ристовує свої особисті облікові записи як у «Твіттері» (@realDonaldTrump), так і 
у «Фейсбуці» (@DonaldTrump).

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Завершення гарячої стадії карабасько-
го конфлікту ознаменувалося напрочуд 
цікавою новиною у сфері міжнародної 
економіки — у регіоні розпочав роботу 
новий газогін, що постачатиме азербай-
джанську нафту на Захід. В обхід Росії. 
Що ставить під загрозу південні газові 
проєкти Москви. Північні ж — головним 
чином «Північний потік-2» — також пе-
ребувають у підвішеному стані через 
санкції США. 

Шлях до Південної Європи
 Трансадріатичний трубопровід ТАР 
через чотири з половиною роки будів-
ництва ввели в експлуатацію. Завдяки 
йому з Азербайджану в Європу щорічно 
поставлятиметься 10 млрд кубометрів 
газу, але ця цифра може бути збільше-
на вдвічі — до 20 млрд кубометрів газу 
на рік.
 «Як новий оператор системи переда-
чі, розроблений і побудований відповід-
но до кращих галузевих практик та стан-
дартів, TAP забезпечує подвійну дивер-
сифікацію: новий, надійний і стійкий 
енергетичний маршрут і джерело газу, 
який на десятиліття стане доступним 
для мільйонів європейських кінцевих 
користувачів», — розповів керуючий ди-
ректор ТАР Лука Скієппаті, пояснивши, 
що джерелом газу стане родовище Шах-
Деніз, розташоване в азербайджансько-
му секторі Каспійського моря.
 Всього ж протяжність трубопрово-
ду становить 878 км, він проляже через 
Грецію (550 км), Албанію (215 км), дно 
Адріатичного моря (105 км) і вийде на 
берег у Південній Італії (8 км). Для його 
будівництва було виділено 3,9 мільярда 
євро.
 Будівництво Трансадріатичного га-
зопроводу було погоджено в 2013 році. 
У 2016 році почалося будівництво. У 
2018 році газопровід був приєднаний до 
турецького Трансанатолійського газо-
проводу. Акціонерами Трансадріатич-
ного газопроводу є британська компанія 
«Брітіш Петролеум», азербайджанська 
«Сокар» та італійська «Снам», яким на-
лежать по 20% акцій, а також бельгій-
ська «Флуксис», іспанська «Енагас» і 
швейцарська «Суіс Експо». Газогін є го-
ловною частиною Південного газового 
коридору, який відіграє важливу роль в 
енергетичній політиці Європи і допома-
гає її країнам диверсифікувати постав-
ки газу, зменшивши свою залежність від 
Російської Федерації. Про це прямо за-
являють у Брюсселі, наголошуючи, що 
Європейський Союз прагне зменшува-
ти свою залежність від існуючих поста-
чальників газу — головним чином, від 
російського «Газпрому», який за 2019 
рік поставив до Європи майже 200 млрд 
кубометрів газу.
 «Південний газовий коридор» — но-
ваторський постачальник природного 
газу з Азербайджану до Європи і одна з 
найсучасніших і надійних систем транс-
портування енергії», — прокоментував 
глава ради директорів проєкту Мурад 
Гейрадов.

Між Болгарією і Туреччиною
 Однією з перших азербайджанський 
газ отримає Болгарія. Станеться це, за 
словами прем’єр-міністра країни Бой-
ка Борисова, вже з 1 січня 2021 року. За 
його словами, робота над спорудженням 
газопроводу йде по обидва боки кордону. 
Уже укладено 159 кілометрів труб, із 
яких 72 кілометри зварено. Магістраль 
наповнена газом на відрізку 11 кіломет-
рів.
 «Першого січня наступного року в 
Болгарію надійде азербайджанський газ. 
Так ми досягнемо повної диверсифікації 
в сфері поставок енергоносіїв», — сказав 
Борисов, нагадавши, що міністри енер-
гетики Греції і Болгарії підписали угоду 
про будівництво 182-кілометрового тру-
бопроводу загальною вартістю близько 
250 мільйонів євро в жовтні 2019 року. 
Раніше міністерство навколишнього се-
редовища та енергетики Греції повідом-
ляло, що комерційна експлуатація газо-
гону запланована на липень 2021 року.
 Російський газ у Туреччині конку-
руватиме не тільки з поставками з Азер-
байджану, Ірану і привізним скрапле-

ним газом, а й із внутрішнім видобут-
ком. Туреччина виявила в Чорному морі 
нові запаси природного газу обсягом 85 
млрд куб. м, заявив президент країни 
Реджеп Таїп Ердоган. Це може привес-
ти до недозавантаження новенького га-
зопроводу «Турецький потік». «Бла-
китний потік» вже не працює з весни — 
імовірно, тому, що Туреччині не потріб-
но стільки російського газу.
 Азербайджан, як і його сусідка та 
стратегічний геополітичний партнер 
Туреччина, намагаються серйозно про-
тистояти експансії Росії на паливному 
ринку Європи. Наприкінці літа прем’єр 
Туреччини Ердоган заявив: команда бу-
рового судна «Фатіх» знайшла найбіль-
ше в історії країни родовище блакитно-
го палива, доведені обсяги якого дорів-
нюють 320 мільярдів кубометрів. І про-
довжила розвідку. Черговий успіх турки 
отримали минулого місяця, відтак за-
гальний розмір родовища становить 405 
млрд кубометрів, видобуток якого пла-
нують почати в 2023 році.
 «Туреччина хоче перетворитися на 
велику газовидобувну країну і газово-
го експортера, і навряд чи щось їй змо-
же перешкодити», — самокритично про-
коментував новину російський політик, 
член Ради Федерації Олексій Пушков.

Турецький козир
 Для Росії це може стати напрочуд не-
приємним сюрпризом. Адже виявлен-
ня запасів газу може привести до недо-
завантаження російського газопроводу 
«Турецький потік». «Потенційно йдеть-
ся про досить велике родовище, розроб-
ка якого могла б матеріально знизи-
ти потреби Туреччини в імпорті газу, в 
тому числі й із Росії», — каже старший 
директор групи з природних ресурсів і 
сировинних товарів агентства «Фітч» 
Дмитро Маринченко.
 Адже поставки по одному російсько-
му газопроводу Туреччина вже зупини-
ла на невизначений термін: «Блакитний 
потік» потужністю 16 млрд кубометрів 
газу на рік у середині травня закрили на 
технічне обслуговування і не стали пере-
запускати. Туреччина скорочує закупів-
лі російського газу, і країні вистачає об-
сягів «Турецького потоку», який почав 
роботу в січні цього року. 
 Ще один російський проєкт — інша 
гілка «Турецького потоку», запуще-
на 19 листопада минулого року, незва-
жаючи на сподівання Москви, не про-
демонстрував очікуваної ефективності 
і програв обхідному газогону «Танап». 
Адже ще торік, одразу після пишного 
відкриття «Турецького потоку», вия-
вилося, що Туреччині не потрібно стіль-
ки палива, як планувалося спочатку. З 
2007 року Туреччина була другим за об-

сягом ринком «Газпрому», але з запус-
ком Трансанатолійського газопроводу ці 
продажі впали на 40%. Зрозуміло, Мос-
кву таке не влаштовує: турецькі ком-
панії співпрацюють із «Газпромом» за 
схемою «бери і плати», отримуючи газ 
по Блакитному і Турецькому потоках. І 
навіть нібито заборгували росіянам уже 
близько 2 млрд доларів. 
 Сьогодні турецькі компанії і «Газ-
пром» ведуть переговори щодо перегля-
ду ціни на газ, а також продовження дов-
гострокових контрактів, термін дії яких 
закінчується в наступному році. І з вияв-
ленням нових родовищ у Туреччини те-
пер є додаткові аргументи на цих пере-
говорах.
 Але глобально Москва вже програла 
Анкарі. Адже Росія до недавнього часу 
була головним експортером газу до Ту-
реччини: в березні минулого року пос-
тавки російського газу займали 33% 
ринку країни. Але в березні нинішнього 
року Росію за обсягом поставок обігна-
ли чотири країни: Азербайджан (част-
ка 23,5%), Іран (14,2%), а також Катар 
(20%) і Алжир (13,7%), які постачають 
скраплений природний газ. Частка Росії 
склала лише 9,9% (389,7 млн куб. м). 
Поставки американського скрапленого 
газу зросла втричі рік до року, і їх част-
ка досягла 9,4%.
 Пошук вуглеводнів Туреччина веде 
активно і наполегливо. На даний момент 
геологорозвідувальні роботи тривають в 
двох морях — Чорному і Середземному. 
У Східному Середземномор’ї вони суп-
роводжуються обуренням і протидією 
Греції, що значно уповільнює процес. У 
Чорному морі ситуація простіша, бо газ 
виявлено на родовищі «Tюна-1», роз-
ташованому на відстані приблизно 100 
морських миль, тобто 185 км, на північ 
від турецького узбережжя в районі пор-
ту Стамбул, тож до його належності пи-
тань немає. Вже до кінця нинішнього мі-
сяця є підстави чекати новин іще з одно-
го родовища — «Туркалі-1», що також 
недалеко від Сакара, де зараз веде робо-
ти бурове судно «Фатіх».
 В Анкарі розраховують, що обсяги, 
виявлені в Чорному морі, стануть най-
більшим джерелом вуглеводнів в країні. 
Аналітики на Заході вже оптимістично 
підрахували, що Туреччина зможе еко-
номити до 21 млрд доларів на імпорті 
газу при ціні беззбитковості для родови-
ща близько 3-3,5 долара за мільйон бри-
танських теплових одиниць. Така вар-
тість — нижче 4,7 долара — орієнтовної 
ціни природного газу, що імпортується 
до Туреччини зараз.
 Торік Туреччина витратила на імпорт 
блакитного палива 41 млрд доларів. Це 
менше, ніж очікувалося, завдяки падін-
ню цін на нафту, але з огляду на еконо-

мічне просідання внаслідок пандемії 
економія бюджету дуже вітається. На 
відміну від інвестицій, які ще потрібно 
покласти на морське дно, щоб той шель-
фовий газ добути.

Слово за Байденом
 Водночас російський «Газпром» на-
магається розв’язати ще одну свою про-
блему — на півночі. Будівництво ново-
го російського газопроводу «Північний 
потік-2» через Балтійське море перебу-
ває у підвішеному стані. Сьогодні об’єкт 
побудований на 93%, на укладку зали-
шилося 100 кілометрів труб, на що пот-
рібно менше місяця. Активній роботі 
росіян заважають санкції США, а нещо-
давно Вашингтон оголосив про розши-
рення своїх обмежень. Зокрема, нова ін-
терпретація обмежень стосується поло-
ження про санкції проти іноземних осіб 
та компаній, які свідомо «надали суду 
для будівництва проєкту». У Вашинг-
тоні закликали Москву відмовитися від 
використання енергоресурсів як інстру-
менту тиску на інші країни.
 Німеччина та інші країни ЄС намага-
лися натякати Росії на можливість замо-
розки «Північного потоку-2», домагаю-
чись розслідування у справі про отруєн-
ня Олексія Навального. Однак пізніше 
німецька канцлерка Ангела Меркель за-
явила, що Німеччина має намір домог-
тися завершення будівництва газопрово-
ду, незважаючи на тиск із боку Сполуче-
них Штатів. Тож добудову «Північного 
потоку-2» на своїй території дозволила 
остання країна ЄС, яка раніше не вида-
вала такого дозволу, — Данія.
 Тим часом Україна, Польща, США і 
держави Балтії розглядають газопровід 
як політичний проєкт РФ, своєрідний 
«газовий зашморг» для Європи. Німеч-
чина і Австрія, в свою чергу, проєкт під-
тримують, оскільки їхні компанії беруть 
участь у будівництві.
 Москва ж сьогодні намагається збу-
дувати газогін із останніх сил: днями 
на базу «Північного потоку-2» в Німеч-
чині вийшло російське криголамне суд-
но постачання. Воно збільшить флот су-
ден проєкту в німецьких водах до п’яти. 
Трубоукладач поки ще перебуває в ні-
мецькому порту, а ось два судна «Мор-
рятслужби» чергують біля початку не-
добудованої ділянки.
 За даними навігаційних порталів, 
криголамне судно постачання «Юрій 
Топчев» покинуло Калінінград і взяло 
курс на німецький порт Мукран, який є 
логістичним центром «Північного пото-
ку-2». Торік, як відомо, США запрова-
дили санкції проти власників трубоук-
ладачів, які нададуть свої судна під про-
єкт, і його покинув флот швейцарської 
компанії «Олсіс». «Газпром», у свою 
чергу, почав збирати флот російських 
суден, на що США відповіли погрозами 
нових санкцій, які хочуть ухвалити в 
оборонному бюджеті країни на наступ-
ний рік у листопаді-грудні. При цьому 
Держдепартамент США вже ввів додат-
кові санкції до компаній, які займають-
ся устаткуванням та оснащенням, мо-
дернізуючи трубоукладачі для «Північ-
ного потоку-2». 
 Росіяни сьогодні роблять добру міну 
при поганій грі, обіцяючи відкрити і 
пустити газогін уже за місяць. Але між-
народна преса зауважує: обраний прези-
дент США Джо Байден може остаточно 
зупинити будівництво путінського про-
єкту. Німецьке видання «Більд» зазна-
чає: після програшу Дональда Трампа на 
виборах багато німецьких політиків по-
чали сподіватися на потепління у відно-
синах США і Німеччини і відновлення 
дружнього курсу, який проводила щодо 
Берліна адміністрація Барака Обами. 
«Але за ейфорією з приводу кінця епо-
хи Трампа для багатьох може послідува-
ти різке пробудження», — пишуть авто-
ри матеріалу, наголошуючи, що Пала-
та представників і Сенат Конгресу США 
домовилися включити додаткові санк-
ції проти газопроводу «Північний потік-
2» у проєкт оборонного бюджету на 2021 
рік. Під санкції потраплять страхові та 
сертифікаційні компанії, які працюють 
із російськими суднами для завершен-
ня будівництва газопроводу. Оборонний 
бюджет на 2021 рік має бути ухвалений 
до кінця цього року. ■

СЕКТОР ГАЗУ 

В обхід Росії
Азербайджан і Туреччина спільно витісняють Росію 
з європейського ринку газу

■

Європа переорієнтовується з Росії на інших постачальників блакитного палива.❙
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Грабунок серед бiлого дня
 81-річний мешканець 4-по-
верхової «сталінки» Петро Рад-
ченко розповідає: ця історія роз-
почалася з того, що бригада буді-
вельників, яка виконувала робо-
ти з утеплення однієї з квартир, 
виявила витік природного газу 
зі старої іржавої труби, що про-
лягає фасадом будинку. Відтак 
господар квартири змушений 
був зателефонувати до аварійної 
газової служби. 
 — І от замість того, аби усу-
нути аварійну ситуацію, газо-
вики 4 листопада без будь-якого 
попередження відключили газ в 
усьому будинку, — скаржиться 
Петро Романович. — Уявіть собі, 
вже 20 днiв, як мешканці майже 
60 квартир живуть без блакит-
ного палива. Я пів місяця перед 
цим провів у лікарні, аби хоч тро-
хи поліпшити здоров’я, а тепер 
змушений втамовувати голод не-
повноцінною їжею, харчуватися 
всухом’ятку. Через відсутність 
гарячої води (у наших квартирах 
встановлені газові водонагрівачі) 
не можу помитися. І в такій ситу-
ації опинилися багато інших літ-
ніх людей, котрі мешкають у на-
шому будинку.
 — У мене тут проживає 90-річ-
ний батько. Він є заслуженим лі-
карем України. То хіба він заслу-
жив у нашої держави на те, щоб 
у такому поважному віці сидіти 
у власній квартирі без газу й га-
рячої води? — обурюється Ірина 
Шульженко. — Звісно, я з онуч-
кою навідуюся до нього, прино-
шу щось поїсти. Біда в тому, що 
через отаку несправедливість він 
зовсім занепав духом. Газовики 
вимагають, щоб ми узаконили 
газову колонку, якою батько ко-
ристується багато років. Проте, 
якщо існують такі вимоги, згід-
но з логікою, вони мали б попе-
редити про них заздалегідь. А не 
так: ага, у вас, мовляв, неузако-
нена колонка, отже, доки її не 
узаконите, живіть без газу. При-
чому, як мені стало відомо, зараз 
це коштує дуже дорого — від 3 до 
7 тисяч гривень. А ви запитали в 
пенсіонера, чи має він такі кош-
ти?
 Як виявилося з розмови з 
мешканцями згаданого будин-
ку, котрі неждано-негадано по-
трапили в ось таку халепу, у ба-
гатьох із них колонка таки уза-
конена. Проте незалежно від 
того, є до них претензії в газопос-
тачального підприємства чи не-
має, усі вони стали заручниками 
безрадісної ситуації. Одна з жі-
ночок повідала, що купила квар-
тиру з новою газовою колонкою. 
Коли переоформляла на себе 
житло, представники АТ «Пол-
тавагаз» навідувалися до неї — і 
тоді, стверджує вона, і словом не 
обмовилися про те, що газова ко-
лонка не узаконена. А тепер вия-
вилося, що за її квартирою чис-
литься зовсім інший водонагрі-
вач. «Розумію, що приватник, 
котрому продали структуру, 
яка багато років була комуналь-
ною, безжалісний, — робить ви-
сновок моя співрозмовниця. — 
Але ж хіба можна отак у холод-
ну пору року (а в багатьох із нас 
іще й індивідуальне газове опа-
лення) узяти й припинити пос-
тачання газу?»
 — Окрім того, щоб заробити 
на узаконенні газових колонок, 

монополіст хоче, аби ми уклали 
з ним договір на технічне обслу-
говування внутрішньобудинко-
вих газових мереж та обладнан-
ня, — приєднується до розмови 
Олег Тарануха. — Згідно з цим 
договором, власник кожної квар-
тири має заплатити 300 гривень. 
Без цього, як дохідливо поясни-
ли нам представники АТ «Пол-
тавагаз», постачання природно-
го газу до нашого будинку не від-
новлять. До речі, у сусідньому 
будинку, що за адресою: вулиця 
Гоголя, 19, газу не було пів року, 
аж поки його мешканці таки не 
підписали отого горезвісного до-

говору. Тепер газовики хочуть і 
нас «переламати через коліно». 
Та це ще не все. От буквально 
сьогодні я забрав акт, складений 
пічником із КП «ЖЕО № 2» за 
результатом планової перевір-
ки, — так було завжди. Проте 
після цього в АТ «Полтавагаз» 
мені заявили, що цю процеду-
ру має виконувати їхній пічник 
і за таку послугу ми також має-
мо платити.
 — Та це ж відвертий грабу-
нок серед білого дня, — не втри-
мується від різкої оцінки Пет-
ро Радченко. — Якщо був витік 
газу, «аварійка» мала усунути 
неполадки, а не відключати газ.
 Люди говорять: кожен тепер 
виживає, як може. Хтось нама-
гається готувати їжу на електро-
плитці, хтось — у мультиварці, 
через що використовують знач-
но більше електроенергії, що 
суттєво позначається на гаман-
ці. Із тим, щоб помитися, склад-
ніше, оскільки воду можуть на-
гріти хіба що… в електричному 
чайнику.
 — Ну гаразд, я живу з 97-річ-
ною матір’ю, а уявіть собі, як об-
ходитися без елементарних по-
бутових зручностей сім’ям із ма-
лими дітьми. Це просто знущан-
ня над людьми, — висловлює 
свою думку ще одна мешканка 
«сталінки» — Надія Литвин. — 
Та газовикам усе «фіолетово»: 
відключивши газ, вони займа-

ються грубим вимаганням гро-
шей. Їх цікавлять тільки гроші 
— і все.
 А от подруга по нещастю меш-
канців будинку №11/21 Оль-
га Ковтун ділиться, що минуло 
лише два дні відтоді, як виліку-
валася від важкої форми коро-
навірусної хвороби — перенесла 
двостороннє запалення легень. 
Стверджує, що, попри заяви чи-
новників із високих трибун про 
те, що в державних медичних ус-
тановах лікування цього інфек-
ційного захворювання має бути 
безкоштовним, насправді все від-
бувається за власний кошт.

 — Газову колонку ми свого 
часу поміняли, після чого нас за-
певнили, що все гаразд. А зараз 
мені кажуть: у вас, мовляв, не-
узаконена колонка. Однак, зро-
зумійте, я просто не маю змо-
ги терміново усунути недоліки, 
про існування яких не знала, — 
зізнається Ольга Василівна. — 
До того ж нам пропонують ук-
ласти договір на обслуговуван-
ня як газового обладнання, так і 
внутрішньобудинкових мереж, 
а це додаткові витрати. Ні, ми 
не відмовляємося від усунення 
недоліків, але тільки за умови, 
якщо АТ «Полтавагаз» виділить 
нам на це певний період часу й 
відновить постачання блакитно-
го палива. До слова, ті мешканці, 
котрі, на відміну від мене, мають 
фінансові можливості, уже роб-
лять перші кроки з узаконення 
газових водонагрівачів.
 Олег Тарануха додає, що 
не йдеться ж про якусь супер-
аварійну ситуацію — насправді 
катастрофічних неполадок не-
має, і переймається тим, що че-
рез ось такі дії газовиків меш-
канці як альтернативу газо-
вим колонкам почнуть встанов-
лювати електричні бойлери (до 
речі, багато хто це вже робить), 
внаслідок чого електромережа 
старого приміщення може не 
витримати навантаження. Від-
так реальною є загроза лишити-
ся ще й без електрики.

«Вийдемо на вулицю!» 
 Петро Радченко зазначає, що, 
аби якось вплинути на газопоста-
чальне підприємство, звертався 
до облдержадміністрації, однак 
там його попросили подати звер-
нення в письмовому вигляді, на 
що літній чоловік відповів: поки 
я, мовляв, напишу вам листа й 
поки ви дасте на нього відповідь, 
мине час, а газ нам потрібен за-
раз. Обурені люди нарікають, 
що в такий складний час, коли 
бушує пандемія коронавірусної 
інфекції, інші держави намага-
ються якось полегшити життя 
своїх громадян, а наша — навпа-

ки, його ускладнює, і погрожу-
ють: у разі, якщо АТ «Полтава-
газ» не піде їм назустріч, а й далі 
випробовуватиме їхнє терпіння, 
вони гуртом вийдуть на вулицю й 
на знак протесту перекриють рух 
автотранспорту. 
 Нове законодавство твердить: 
чиї мережі, того й відповідаль-
ність та оплата за їх технічне об-
слуговування
 Згідно із Законом України 
«Про житлово-комунальні пос-
луги», який в останній редакції 
набрав чинності 1 травня 2019 
року, технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем 
газопостачання здійснюється 
суб’єктом, визначеним співвлас-
ником багатоквартирного жит-
лового будинку, за його кошт. 
Точкою розмежування фактич-
но є засувка на вводі газової тру-
би до будинку. Межа балансової 
належності та експлуатаційної 
відповідальності між операто-
ром ГРМ та власником визна-
чається в акті розмежування. 
Лише після підписання таких 
актів власники мають право ук-
ладати договори на технічне об-
слуговування внутрішньобу-
динкових систем газопостачан-
ня з будь-якою організацією, що 
має дозвільні документи на ви-
конання таких робіт.
 Як повідомила прессекретар 
АТ «Полтавагаз» Ольга Артемен-
ко, у житловому будинку, про 

який ідеться, наявне корозійне 
пошкодження труби, що, хоч і 
пролягає фасадом будівлі, на-
лежить до внутрішньобудинко-
вої газової мережі, а отже, вона 
в зоні відповідальності співвлас-
ників житла. 
 — Раніше обслуговування 
внутрішньобудинкових мереж 
було покладене на ЖЕО, яке 
було балансоутримувачем жит-
лових будинків, це було внесено 
до тарифу. Закон про житлово-
комунальні послуги в редакції 
2017 року цей пункт виключив. 
На балансі ж АТ «Полтавагаз» 
внутрішньобудинкові газопро-
води ніколи не перебували, — 
пояснює вона. — Згідно з Прави-
лами безпеки систем газопоста-
чання, якщо є витік природного 
газу, оператор ГРМ зобов’язаний 
припинити його розподіл, вста-
новивши інвентарну заглушку, 
що наші фахівці і зробили. Якщо 
співвласники будинку мають акт 
про розмежування балансової на-
лежності та експлуатаційної від-
повідальності, то в ньому може 
бути прописано, що АТ «Полта-
вагаз» бере під свою відповідаль-
ність газову мережу не до вводу 
до будинку, а, скажімо, до стоя-
ка. У співвласників будинку, що 
на вулиці Небесної Сотні, 11/21, 
немає ані згаданого акта, ані до-
говору на технічне обслуговуван-
ня внутрішньобудинкової сис-
теми газопостачання. У Законі 
України «Про житлово-кому-
нальні послуги» зазначено, що 
поточний ремонт газових мереж 
та будь-які інші планові роботи 
проводяться за кошт співвлас-
ників із залученням ними будь-
якої організації, яка має право 
на проведення таких робіт. Ми 
не наполягаємо на тому, щоб це 
було АТ «Полтавагаз», — у Пол-
таві є фірми, які мають відповід-
ну ліцензію, тож мешканці бу-
динку, які звернулися до вашої 
редакції, мають право вибору. 
Принципово одне: газопровід має 
бути відремонтований — без цьо-
го постачання природного газу їм 
ніхто не відновить. Так само від-
повідальністю кожного власни-
ка газової колонки (як і інших 
газових приладів) є її узаконен-
ня. Думаю, усім відомо, що при 
її заміні потрібно вносити зміни 
до проєкту. Ми регулярно інфор-
муємо про все це споживачів на-
ших послуг і на сайті АТ «Пол-
тавагаз», і на сторінці організа-
ції у «Фейсбуці», тож дуже див-
но, чому люди не в курсі. Після 
того, як газопровід буде відре-
монтований, має бути письмове 
звернення співвласників жит-
лового будинку до Полтавського 
управління газового господарс-
тва — і тоді вже оператор ГРМ 
відновить постачання природно-
го газу. Можна й приходити осо-
бисто, але попередньо зателефо-
нувавши, оскільки в умовах ка-
рантину ми працюємо в обмеже-
ному режимі.
 Що тут іще скажеш? Доро-
гі співвітчизники, звикаймо до 
того, що за все доведеться пла-
тити: і за сам природний газ, і 
за його транспортування, і за 
технічне обслуговування внут-
рішньобудинкових мереж, які 
не ремонтували десятиріччями 
(хоч плата за це була закладена 
в тарифі) і, відпрацювавши свій 
ресурс, тепер нерідко стають не-
придатними та потребують за-
міни. ■

ДРИЖАКИ

«Це просто знущання над людьми»
Мешканці житлової 4-поверхівки в Полтаві ось уже два тижні живуть без блакитного палива

■

У будинку немає ні газу, ні гарячої води, а в багатьох квартирах — іще й опалення.
Фото з сайта rivne1.tv.

❙
❙

Обурені люди нарікають, що в такий складний час, коли бушує пандемія 
коронавірусної інфекції, інші держави намагаються якось полегшити життя своїх 
громадян, а наша — навпаки, його ускладнює.

Ганна ЯРОШЕНКО
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Олександр ПОДОБРІЙ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Епопея з затвердженням Великого гер-
ба триває в Україні практично з часів 
здобуття Незалежності. Якщо питання з 
Малим гербом вирішили досить опера-
тивно (його затвердили в лютому 1992-
го), то над прийняттям його «старшого» 
брата б’ються вже майже 30 років. 19 
листопада держава нарешті оголосила 
переможця конкурсу. Хтось може поду-
мати, що історія дійшла до щасливого 
хепі-енду, але він помиляється. По-
перше, сам по собі малюнок викликає 
величезну кількість запитань, по-дру-
ге, тепер за його затвердження мають 
проголосувати 300 депутатів Верхов-
ної Ради, чого, ймовірно, не станеться. 
Читайте про перипетії цієї історії в ма-
теріалі «Апострофа».

Чому на гербі України обов’язковий 
тризуб?
 Згідно з Конституцією, Україна має 
три офіційні символи: національний 
прапор, гімн і герб. Останній складаєть-
ся з двох частин — Малого і Великого. 
За задумом, тризуб повинен символізу-
вати зв’язок України з родом Рюрико-
вичів. Чому саме з ними? Тут потрібен 
маленький екскурс в історію: свого часу 
виходець зі Скандинавії на ім’я Олег за-
хопив владу в Києві, убивши князів Ас-
кольда і Діра, які там правили. І почав 
правити від імені малолітнього Ігоря, 
який і був безпосереднім нащадком по-
мерлого за кілька років до цього Рюри-
ка, який правив у Новгороді.
 Завдяки своїм талантам полковод-
ця князь Олег об’єднав племена схід-
них слов’ян і заклав фундамент для 
утворення тієї самої Київської Русі, з 
якою тепер дуже хоче асоціюватися як 
Україна, так і Росія. При цьому обидві 
держави мають до Русі вкрай опосеред-
кований стосунок.
 Вважається, що родовими знаками-
печатками Рюриковичів були саме три-
зуби, тому Малим гербом ми нiби пере-
кидаємо місток iз тієї епохи в нашу, до-
даючи Українській державі понад 1000 
років історії. В цілому нормальний 
хід, оскільки в наступні за загибеллю 
Київської Русі століття приводів для 
гордості було у нас не дуже багато: трап-
лялися періодичні спалахи національ-
ної самосвідомості, які виливалися в 
кровопролитні війни за свободу. Напри-

клад, повстання Богдана Хмельницько-
го проти Речі Посполитої, що закінчи-
лися підписанням Переяславських ста-
тей, загнали Україну вже під «заступ-
ництво» Московського царства, а потім 
— Російської імперії та СРСР. Де ми і 
перебували з короткими перервами до 
1991 року.

Чому Великий герб не можуть 
ухвалити так довго?
 Держава дійсно не може існувати без 
офіційних символів. Спочатку в 1991 
році на конкурс виносили ескізи і Ма-
лого, і Великого гербів. Але в результаті 
Верховна Рада відмовилася від проєк-
ту «великого», розглянувши лише «ма-
лий». Його і затвердили, відклавши ос-
таточне вирішення питання.
 Як розповідає історик Богдан За-
вітій, таке рішення стало компромісом, 
оскільки в першому скликанні парла-
менту було занадто багато комуністів, 
які здійснювали максимальну про-
тидію. «Щоб їх задовольнити, ухвали-
ли закон про герб України, що тризуб — 
це малий герб. А комуністам пообіцяли, 
що потім вони зможуть додати і колос-
ки пшениці, і калину — що завгодно», 
— пояснив Завітій.
 У листопаді 1996 року була створена 
комісія з підготовки та проведення кон-
курсу проєктів Великого державного 
герба, а необхідність затвердження Ве-
ликого герба прописали в Конституції. 
Комісія розглянула 420 робіт, але жод-
ну з них не затвердили. Наступні спро-

би робилися в 2001-му і 2009-му, про-
те і вони не мали успіху. Останній ескіз 
був затверджений Кабінетом тодішньо-
го прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, 
його повинні були направити для голо-
сування до Верховної Ради, однак піс-
ля приходу до влади Віктора Янукови-
ча проєкт відкликали.
 До речі, той варіант теж багато кри-
тикували, називаючи зображення «дре-
сирувальником iз левом», та й листя з 
короною теж викликали питання. Втім 
багато експертів сходяться на думці, що 
він був зовсім непоганий, нехай iз точ-
ки зору геральдики до нього було бага-
цько запитань.
 За ці роки вдалося домовити-
ся лише про те, що на Великому гер-
бі обов’язково повинні бути присутні 
тризуб і козак — це обов’язкові умови 
(більше того, вони прописані в Консти-
туції), від яких відштовхуються всі ба-
жаючі брати участь у конкурсі.

Нову спробу зробили 
при Зеленському
 Нова — четверта за рахунком — 
спроба затвердити Великий державний 
герб була зроблена вже при президенті 
Володимирі Зеленському і «Слузі наро-
ду». У січні 2020-го про це заявив пер-
ший віцеспікер парламенту Руслан Сте-
фанчук.
 «За 28 років незалежності ми ще не 
виконали вимогу Конституції Украї-
ни, яка передбачена в 20-й статті, і не 
маємо закону, який би регламентував 

Великий державний герб України», — 
сказав він.
 Наприкінці серпня Верховна Рада 
дала старт конкурсу на розробку Вели-
кого герба. У підсумку на розгляд ко-
місії було висунуто 112 пропозицій. 19 
листопада міністр культури Олександр 
Ткаченко написав у себе у «Фейсбуцi», 
що перемогу здобув проєкт 73-річного 
художника Олексія Кохана. Рішення 
приймала комісія, яку очолював спів-
автор Малого герба, історик-геральдист 
Андрій Гречило.
 «Ця робота виконана в авторсько-
му стилі, тут немає ніяких запозиче-
них форм, чужих елементів. По-друге, 
вона якісно вирішена геральдично за 
змістом і за формою, якісно вирішена з 
художнього боку», — пояснив ви бір ко-
місії Андрій Гречило.
 При цьому в соцмережах зображен-
ня викликало шквал обурення. Якщо 
викласти всю критику в декількох пун-
ктах, то виходить наступне: 1) не всі ро-
зуміють, навіщо потрібен лев на гербі; 
2) велику кількiсть зауважень викли-
кала фігура архангела Михаїла — від 
хреста на грудях (такий же на емблемі 
СБУ) до стильних шкарпеток; 3) загаль-
на «клюква», яка увібрала в себе всі сте-
реотипи про Україну, але при цьому 
може не надто підходити сучасній про-
гресивній державі, якою нам так хочеть-
ся здатися перед світом; 4) козак, який 
стоїть вище архангела; 5) відображення 
на гербі лише трьох великих міст (Киє-
ва, Львова та Дніпра) на шкоду іншим.

Чи буде прийнятий Великий герб і чи 
сильно нам шкодить його відсутність?
 Тепер затвердити його має Верховна 
Рада, але результат голосування викли-
кає великі питання. За його затвер-
дження має проголосувати не менше 
двох третин від конституційного скла-
ду Ради (300 + 1 депутат), а з огляду на 
бурхливе обурення (до якого приєдна-
лося і багато нардепів) шансів набрати 
достатню кількість голосів не так уже й 
багато.
 Та й є великі сумніви щодо того, що 
найближчим часом питання винесуть 
на розгляд парламенту. З огляду на ка-
тастрофічну ситуацію в медицині та 
економіці в наступні кілька місяців у 
Ради буде вкрай багато нагальних пи-
тань, тому до герба руки дійдуть дуже 
нескоро.
 Чи впливає відсутність Великого 
герба на Україну? Безпосередньо — ні. 
Багато українців навіть не знають, що 
він не затверджений. Однак те, що ми 
не можемо ухвалити його ось уже 30 
років, символізує нездатність Украї-
ни знайти об’єднавчу для всіх нас ідею, 
яка не викликатиме неприйняття ні на 
півдні, ні на сході, ні на півночі з захо-
дом. Коли-небудь ми до цього дозріємо. 
Можливо, для цього знадобиться ще 30 
років, але все ж це має статися. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У селі Нове Місто Старосам-
бірського району на Львівщині 
реставрують ратушу, збудовану 
ще в 1910 році, яка є пам’яткою 
архітектури місцевого значен-
ня у стилі модерн. Як повідом-
ляють в облдержадміністрації 
з посиланням на голову Добро-
мильської ОТГ Петра Куляса, у 
20-30-х роках минулого століт-
тя у цій ратуші діяв магістрат 
Нового Міста, а вже у радянсь-
кі часи — Народний дім і бібліо-
тека.   
 «Після реконструкції ми 
плануємо повернути попе-
редню назву «магістрат», на 
першому поверсі  відкрити  
краєзнавчий музей, на другому  
— старостат, адже Нове Місто 
матиме статус старостинсько-
го округу.  На вершині ратуші 
облаштуємо місця для відпо-
чинку мандрівників із видом 
на костел,  який розташова-
ний поруч і теж є пам’яткою 
архітектури державного зна-
чення», — зазначає Петро Ку-
ляс.

 Унікальність ратуші у Ново-
му Місті ще й у тому, що вона 
розташована на перехресті 
доріг Старосамбірщини з при-
кордонною зоною. Окрім того, 
поруч є готичний костел, зведе-
ний у XVI-XVII століттях. Ця 
пам’ятка досить популярна се-
ред паломників i туристів з Ук-
раїни і Польщі.
 «Зараз туристи з Польщі та 
групи паломників відвідують 
той костел святого Мартина. 
Тож, переконаний, реставра-
ція ратуші збільшить туристич-
ний потік на Старосамбірщину 
та пожвавить розвиток цієї те-
риторії, яка багата культурною 
спадщиною», — говорить голо-

ва Добромильської ОТГ і обіцяє 
докласти всіх зусиль, «аби вря-
тувати й донести до нащадків 
усе те, чим славиться наш на-
род».
 Реставрація ратуші — спра-
ва складна та копітка. Оскіль-
ки необхідно зберегти автен-
тичні фрагменти пам’ятки, 
зокрема сам каркас та покрів-
лю. Тож першочерговим і най-
важчим був демонтаж склад-
них старих конструкцій, опіс-
ля на першому поверсі про-
клали армовану плиту на 
металевих балках. Важливо до 
настання морозу здійснити оз-
доблювальні роботи вежі та пе-
рекрити дах.

 Загалом реставрація обій-
деться у 16 мільйонів гривень. 
Її мають завершити до кінця 
2021 року. Заступник голови 
Львівської ОДА Юрій Бучко 
каже, що цього року з бюджетів 
різних рівнів на реконструкцію 
виділили 6 мільйонів гривень.  
 За словами посадовця, на 
Львівщині реставрують 16 
об’єктів культурної спадщи-
ни. На порятунок старовин-

ної архітектури на рік з об-
ласного бюджету виділили 22 
мільйони гривень. «Наступ-
ного року стартує президент-
ська програма «Велике будів-
ництво в культурі», до якої ми 
подали понад 20 архітектур-
них пам’яток нашої області. 
Сподіваюсь, зможемо охопити 
реставраційними роботами ще 
більше об’єктів», — констатує 
чиновник. ■

ПАМ’ЯТКИ

Автентика століть
На Львівщині реставрують 16 об’єктів 
культурної спадщини

■

Ратуша в селі Нове Місто.  
Фото надане пресслужбою Львівської ОДА.  

❙
❙

СИМВОЛИ

Козак, архангел і лев:
що намагаються увiпхати у Великий герб

■

Переможець конкурсу 2020 р.❙Затверджений Кабміном макет 2009 р.❙
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Володимир БУГРОВ,
проректор із науково-педагогічної 
роботи Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка

 На зустрічах випускників 
нашого Шевченкового універ-
ситету найчастіше запитують, 
якими є нинішні студенти: кра-
щі чи гірші за нас? Давно виро-
бив для себе просту формулу: 
вони не кращі і не гірші. Вони 
— інші... Змінилося поколін-
ня, і якщо, скажімо, для мого 
покоління кар’єрною траєк-
торією була викладацька або 
дослідницька діяльність, то те-
пер більшість студентів хочуть 
іти в публічну політику, біз-
нес, у якісь громадські органі-
зації, навіть на державну служ-
бу. Змінилися візії, вектори. І 
академічна кар’єра, як і в Єв-
ропі, приваблює не більше 3-5 
відсотків випускників. 
 Нам часто закидають, що 
зараз у міністерствах і відомс-
твах, у державному секторі за-
галом, усе менше і менше на-
ших випускників. Але це й 
тому, що високий рівень нашої 
підготовки дає їм можливість 
іти в успішний бізнес.
 Студенти перестали бути па-
сивним сховищем для накопи-
чення знань, вони беруть актив-
ну участь у плануванні освіт-
ньої діяльності через виявлен-
ня свого інтересу, своєї думки. 
Змінилися ціннісні орієнтації, 
і сучасний студент чітко каже: 
«Мені не потрібно цього пред-
мета!». Переконаний, що цей 
здоровий прагматизм надзви-
чайно корисний, тому що доз-
воляє тримати руку на пульсі 
ситуації, чітко розуміти, куди 
слід рухатися. Ми, викладачі, 
можемо скільки завгодно гово-
рити про свій власний інтерес: 
дослідницький, академічний 
тощо. Але сучасний універси-
тет має свою суспільну місію, у 
якій, водночас із якісними до-
слідженнями, на чільному міс-
ці стоїть високоякісна освіта. 
Інакше ми стаємо непотрібни-
ми.

 Сьогоднішні студенти на-
багато грамотніші в цифровій 
сфері. В сучасних умовах ка-
рантину нам просто треба їх 
наздоганяти. На приклад, ні-
коли не користувався платфор-
мою «Діскорт», але мене залу-
чили до неї студенти, щоб я міг 
там викладати, бо платформа 
дає можливість залучати вели-
чезну аудиторію. Вони набага-
то «просунутіші» у знанні іно-
земних мов. Якщо нас учили за 
принципом «ну, може, коли-
небудь знадобиться...», то вони 
напевне знають, що іноземна 
додає їм конкурентності. Мож-
на пропонувати їм лекції про-
відних світових філософів анг-
лійською — жодних проблем!
 Студентство університету 
Шевченка дуже прогресивне й 
активне. Вони роблять дуже ба-
гато цікавих проєктів. Напри-
клад, один із них — «Мовний 
клуб», суть діяльності якого 
полягає у тому, що студенти, 
які добре знають мови, викла-
дають їх для інших на волон-
терських засадах.
 Переважна частина наших 

коворкінгів, креативних про-
сторів — це студентські проєк-
ти. Це найкраща траєкторія і 
стратегія співпраці — розгля-
дати студентів як партнерів і 
давати їм можливість реалі-
зовувати себе, прищеплюва-
ти відповідальність за те, що 
вони роблять. Ці проєкти роз-
вивають навички підприємни-
цької діяльності, вчать форму-
вати команду й креативно мис-
лити. Це шлях, яким ідуть про-
відні університети світу.
 Наш університет має сильні 

традиції Наукового товариства 
студентів та аспірантів, які за-
кладалися ще в 60-х роках ми-
нулого століття. Залучення до 
наукового пошуку — це фор-
мування власного самостійно-
го аналітичного, критичного, 
синтетичного підходу до своєї 
діяльності. Людина, яка вміє 
формулювати якусь наукову 
ідею, може генерувати такі ж 
ідеї й на державній службі, і в 
політиці, і в бізнесі. А що таке 
сучасний бізнес? Це певні ідеї, 
доведені до виробництва. За-
няття наукою вчить обробляти 
великі масиви інформації, вес-
ти пошук інформаційних дже-
рел, працювати з текстами, вио-
кремлювати головні ідеї, шука-
ти логічні зв’язки. І ці навички 
знадобляться в усіх професіях. 
 Дослідницький план, інс-
трументи, методи, методики — 
ці підходи потім можуть бути 
перенесені в інше середови-
ще, у сферу практичної діяль-
ності. Випускник може не ста-
ти науковцем, але він уже має 
порт фоліо чи багаж дослідни-
цьких методик. А фокус-групи, 

інтерв’ю, анкетування, форму-
вання вибірки — це традицій-
ний набір інструментів сучас-
ного маркетолога. Методології 
наукових досліджень можуть 
бути мультидисциплінарними. 
 Що таке сучасна наука? Це 
новий результат, нове знання, 
нова технологія. Наприклад, у 
Житомирі виготовили пробну 
партію паперу за технологією 
студента Інституту біології Ва-
лентина Фречки, який виграв 
гран-прі конкурсу винахідни-
ків у США.

 Наш університет нарешті 
перейнявся створенням до-
слідницьких лабораторій для 
гуманітаріїв. Скажімо, лабо-
раторії медіадосліджень для 
журналістів та інших спе-
ціальностей, пов’язаних зi 
сферою медіа та комунікацій. 
І тут теж перш за все треба поз-
бутися ментальних перешкод. 
Усім відомий анекдот про ма-
тематиків і філософів. Ма-
тематикам добре, бо для до-
сліджень їм потрібні дошка, 
крейда і ганчірка. А філосо-
фам навіть цього не треба — 
вони просто можуть поговори-
ти. Насправді це не так. Нап-
риклад, доступ до стародруків 
можливий через цифрові копії 
текстів. Цифрові ресурси ста-
ли настільки потужними, що 
сьогодні проєктна діяльність у 
галузі соціально-гуманітарно-
го знання має бути кардиналь-
но змінена.
 І наука, і навчання — це й 
контакти з бібліотеками. На За-
ході під час сесії важко знайти 
місце в читальному залі. Наша 
Наукова бібліотека імені Мак-
симовича перестала бути лише 

книгозбірнею. Бібліотечна ко-
манда пропонує нові проєк-
ти: від традиційних зустрічей 
iз читачами і презентацій до 
сучасних тренінгів із м’яких 
компетентностей чи створен-
ня простору креативного під-
приємництва. І студенти туди 
йдуть, а бібліотека трансфор-
мується у сучасний науково-
культурний центр.
 Плануючи студентське доз-
вілля, ми повинні припини-
ти бачити у студентах дітей. 
Вони — дорослі люди зі свої-
ми запитами і потребами. Має-
мо реагувати на те, що цікаво 
для них, і не відгороджувати-
ся стіною зверхності. Варто за-
бути середньовічну модель уні-
верситету, коли студент сидів у 
келії і тільки читав. Це сучасні 
молоді люди, які хочуть повно-
цінно жити.
 Тож для успішного вирішен-
ня освітянських, зокрема сту-
дентських, проблем має помі-
нятися управлінська діяльність 
на основі ментальної культури. 
Бо ми інколи приймаємо рішен-
ня, які морально застаріли ще 
до їх прийняття. ■

Інна СТЕПАНЧУК 

 На Міжнародній виставці винаходів, 
інновацій i технологій ITEX-2020 ко-
манда України отримала 16 медалей, 4 
iз них — у випускників відділення тех-
нічних наук Київської малої академії 
наук. Про це повідомляє офіційний 
сайт КМАН. Київська МАН похвали-
лася своїми вихованцями, які «привез-
ли» з виставки три золоті й одну бронзо-
ву нагороди, та їхніми винаходами, що 
були гідно оцінені на міжнародному рів-
ні. Привезли, звісно, умовно, адже захід 
цьогоріч відбувався в онлайн-форматі 
через пандемію.
 Зокрема, «золото» на виставці отри-
мала студентка Національного техніч-
ного університету «КПІ імені Ігоря Сі-
корського» Варвара Бабич. Міжнарод-
не журі нагородило дівчину за її проєкт 
«Комбіновані електростанції на віднов-
люваних джерелах енергії» (науковий 
керівник — Олег Козленко, керівник 
секції технологічних процесів i перспек-
тивних технологій Київської МАН, заві-
дувач наукової лабораторії у КПІ ім. Іго-

ря Сікорського). 
 Друге «золото» — в Сергія Лисіна, 
студента University of Twente (Нідер-
ланди) за проєкт NUTIS. Це додаток i 
браслет для відслідковування власного 
раціону, призначений для спортсменів 
i людей, які прагнуть вести здоровий 
спосіб життя (науковий керівник Сергій 
Кравцов, співзасновник Evergreen IT). 
 Третю золоту медаль отримав ще 
один студент Київської політехніки На-
зар Поночевний за проєкт HARMIX. Це 
інтелектуальний сервіс, який автома-
тично підбирає потрібну музику для ва-
шого відео (наукові керівники Ганна Са-
рибога, керівниця секції Smart-техноло-

гій, мікроконтролерів i роботизованих 
систем Київської МАН і викладачка 
КПІ, та Наталія Панасенко, аспірантка 
Інституту обдарованої дитини АПН Ук-
раїни). 
 Бронзова нагорода — у Гліба Карягі-
на, студента Київського політеху за ство-
рення багатофункціонального наземно-
го роботизованого комплексу (наукова 
керівниця — Ганна Сарибога). 
 У Київській МАН нагадують, що 
ITEX є провідною виставкою для де-
монстрації останніх досягнень науки 
і техніки, одним iз центральних діло-
вих заходів в Азіатсько-тихоокеансь-
кому регіоні. Її діяльність орієнтована 

на комерціалізацію інноваційних ідей і 
розробок. Виставка проводиться щоріч-
но за підтримки міністерств Малайзії 
під егідою Міжнародної федерації асо-
ціацій винахідників. Кращі проєкти та 
розробки відзначають медалями та спе-
ціальними призами. ■

ЗНАЙ НАШИХ!

«Золоті» мізки
Із міжнародної виставки винаходів ITEX 2020 українці 
привезли 16 медалей

■

Варвара Бабич, одна з «золотих» 
призерок виставки. 

❙
❙

ПАРТНЕРСЬКИЙ ПІДХІД

Добре математикам? 
Чи фiлософам?
Сучасний студент — не середньовічний спудей

■

Працювати в освіті треба, розуміючи, що завтра твій 
студент стане твоїм керівником. Так справді часто 
буває. І це нормально, це — динаміка людського 
життя. Якщо ти хочеш, щоб тобою керували 
нормально, маєш прищепити і закласти ці речі ще зі 
студентської лави.

Проректор Володимир Бугров зі студентами.❙



І ВОЮЄМО, І ТОРГУЄМО

Ворог боїться 
тільки сили
Закінчити війну з Росією 
дипломатичним шляхом 
не вдасться
І. ШІМАНЧУК
Рівне

 Коли в 2014-му Росія без оголошення війни на-
пала на Україну, нав’язала нам так звану гібридну 
війну, Україна її прийняла, і це було великою по-
милкою. Війну з Московією-Росією треба було вес-
ти в її класичному вигляді — оголосивши воєнний 
стан та мобілізацію, порвавши з Росією всі торгові 
та дипломатичні стосунки. Це мобілізувало б весь 
народ на спротив агресору, і не було б таких резуль-
татів опитування на сьомому році війни, коли по-
ловина українців ставляться з симпатією до росіян, 
а понад 70% жителів Росії, вихованих своїми ЗМІ 
в імперсько-шовіністичному дусі, вважають ук-
раїнців своїми ворогами. Пожинаємо плоди веден-
ня гібридної війни, коли і воюємо, і торгуємо.
 Воєнна ініціатива на фронті наразі перебу-
ває повністю на боці окупанта, коли б мало бути 
все навпаки: земля повинна горіти під його нога-
ми, а вона горить на нашому боці від його дій і за-
вдає великої економічної та моральної шкоди. 
Так зване перемир’я виконується тільки з нашо-
го боку, деморалізуючи наших воїнів. Президент 
Зеленський, а також керівники США, Німеччини 
та Франції ніяк не можуть зрозуміти простої істи-
ни, що Путін не для того загарбував землі Молдови, 
Грузії та України, щоб потім їх віддавати дипло-
матичним шляхом. Мета Путіна, про що він го-
ворив раніше, — відродження Російської імперії 
в радянських кордонах, і ніякі дипломати, а тим 
більше Зеленський, не змусять його змінити свої 
загарбницькі плани.
 Тільки економічна і фінансова ізоляція Росії й 
виключення її зі складу ООН як світового агресора 
і терориста, який нехтує міжнародними договора-
ми, може дати позитивні результати, інакше Путін 
і далі діятиме згідно зі своїми планами «собіранія 
ісконно русскіх зємєль», на що він отримав під-
тримку свого електорату.
 Протистояння сильному ворогу потребує від на-
ших воїнів постійного навчання, особливо це сто-
сується льотчиків. Наша авіація майже за всіх пре-
зидентів планомірно знищувалася і зараз перебуває 
у плачевному стані. Постійна нестача пального 
призводить до незначної кількості годин польотів 
наших авіаторів, а це, у свою чергу, призводить до 
фатальних наслідків, що стало причиною загибелі 
двох десятків наших майбутніх льотчиків під Хар-
ковом. Це має стати серйозним уроком для прези-
дента Зеленського. На жаль, наші керманичі пога-
но вчать уроки з історії або нехтують ними, в них 
на першому плані не державні інтереси, а власні. 
У цьому наша майже тридцятирічна біда. Так буде  
далі, якщо Україну не очолить лідер-державник, 
який відродить із малоросів українців і створить 
економічно та військово сильну державу, а куль-
тура фінансуватиметься з бюджету не за залишко-
вим принципом. ■

■ М. ГУПАЛО 
Львів

 Кожен день із ранку до ночі по 
радіо та на телебаченні тільки й 
чую: «Слава Україні! Слава геро-
ям, які творять її». Мені, людині, 
вихованій у родині, в якій само-
стійність і незалежність Українсь-
кої держави не були просто слова-
ми, а постійною мрією, сьогодні, 
за тридцять років її незалежності, 
стає дуже жаль і соромно перед од-
носельцями, де народився і виріс, 
перед ровесниками і молоддю, що 
здобуття самостійності принесло 
нам не радість і благополуччя, а 
бідність, постійні кризи і тривогу, 
як дожити своє життя.
 Мені вже недалеко до вісімде-
сяти. Дитина війни, інвалід, ве-
теран праці з 60-річним стажем, 
добре пам’ятаю сталінські, хру-
щовські, брежнєвські, горбачовсь-
кі часи, але такого хаосу, безвід-
повідальності в державному та 
господарському управлінні, без-
душному ставленні до потреб про-
стої людини, якi панують зараз, не 
пам’ятаю. 
 З моєї родини фактично вийшли 
два герої в боротьбі за Українсь-
ку державу. Рідний брат моєї ба-
бусі Юлії — Олекса Кузьма — був 
сотником Української галицької 
армії, членом військового шта-
бу міністра оборони Західно-Ук-
раїнської Республіки, прессекре-
тарем уряду ЗУНР, довголітнім 
членом редколегії і головним ре-
дактором західноукраїнських га-
зет «Діло» і «Свобода», автором 
історико-публіцистичної книжки 
«Листопадові дні 1918 року». Його 
племінник і двоюрідний брат моєї 

мами Марії — Микола Лемик — 
був активним бойовиком і членом 
проводу ОУН, головним організа-
тором похідних груп ОУН, які були 
послані в Східну Україну після не-
вдалого проголошення самостій-
ності України 30 червня 1941 р.; 
керівником південного регіону 
України з розвитку національно-
визвольного руху. У серпні 1941 р. 
був схоплений німецьким гестапо 
і привселюдно повішений на голо-
вній площі Гадяча. Слава Богу, що 
нинішня влада ще згадала про них 
і їхніми іменами названі невелич-
кі вулички у Львові.
 Я також, працюючи на держав-
ній службі заступником начальни-
ка обласного управління, всіляко 
допомагав керівництву обласної 
ради на чолі з В. Чорноволом у про-
веденні їхніх рішень у життя і був 
упевнений, що ми все робитимемо 
для благополуччя нашого краю. На 
жаль, усе, що почалося з Чорново-
ла, і по сьогодні в області та місті 
робиться не на користь львів’ян. У 
Львові та області практично пов-
ністю знищена промисловість і 
сільське господарство. Райдужні 
плани 90-х років, що карпатський 
край перетвориться на українську 
Швейцарію, вже ніхто й не згадує. 
За 30 років незалежності тільки 
Львів позбувся 130 тисяч робочих 
місць у машино- та приладобудів-

ній галузях, фактично знище-
но скловиробництво та легку про-
мисловість, сотні тисяч львів’ян 
виїхали на заробітки за кордон 
або торгують на вулицях. Львів-
щина, яка раніше виробляла ти-
сячі тонн м’ясо-молочної продук-
ції та овочів, нині закуповує все 
це в Польщі та Білорусі. Всі кол-
госпи і радгоспи розвалені. Мені 
соромно з’являтися в своєму рід-
ному селі Печенія, що в Золочівсь-
кому районі, адже там із 200 осіб, 
які проживали в 1993 році, зали-
шилося лише 60 пенсіонерів. Рані-
ше в селі був свинокомплекс на 500 
голів худоби, торфове підприємс-
тво, сьогодні все знищено, прода-
но, занедбано. В запустінні стоїть 
сільський клуб та бібліотека, не-
має магазину, доруйновують по-
чаткову школу. На все село зали-
шилось шiсть корів. У селі 140 хат 
продали під дачі або ж вони розва-
люються. 
 Не думаю, що члени моєї роди-
ни мріяли про таке процвітання. А 
чого дочекався за 60-річну працю 
на благо держави я? 
 Не думаю, що ви надрукуєте 
мого листа. Та все ж скажу: най-
більша провина національно-виз-
вольного руху і президента Ющен-
ка, що не було ухвалено закон про 
народний контроль. Може, тоді б не 
було такої корупції, як нині... ■

Віктор КОБЗАР
Кринички, Криничанський район, 

Дніпропетровська область

 Панове урядовці, не потрібно 
закривати ФОПи та інший бізнес 
у вихідні дні, а лише скоротити ро-
бочі години, наприклад із 8.00 до 
14.00, бо в державі немає коштів на 
компенсацію збитків підприємцям. 
Продуктові крамниці в неділю мож-
на закривати з 12.00 чи з 18.00 до 
6-ї ранку понеділка. Це стосується 
і великих продуктових магазинів, 
на кшталт АТБ, «Варуса», а там і 
«Сільпо»,.. і той же «Велюр».
 Українські олігархи з опубліко-
ваного списку мільйонерів повин-

ні «добровільно-примусово» вне-
сти до коронавірусного фонду по 
мільйону гривень, бо живуть за ра-
хунок нас!
 І ще: припинити фінансування 
з ковідного фонду так званого «ве-
ликого будівництва».
 Хто не дотримується самоізоля-
ції — штраф 1200 грн, а наступний 
— іще більший...
 Міністерство оборони повинно 
розгорнути польові госпіталі й мо-
білізувати військових медиків. Для 
хворих на ковід задіяти приміщен-
ня санаторіїв, курортів. Ввести фі-
нансове стимулювання для людей, 
які візьмуть на період пандемії від-
пустку за свій кошт. Масово роз-

горнути в Україні виробництво 
різноманітних масок, гумових ру-
кавиць, бахіл, респіраторів, апа-
ратів ШВЛ та іншого обладнання 
з вітчизняних матеріалів. У перс-
пективі все це можна буде експор-
тувати — світ великий.
 Направити делегацію в Китай 
та Австралію для вивчення досві-
ду боротьби з «COVID-19», а при 
потребі — запросити їхніх лікарів 
до нас.
 І найголовніше: досить уже 
гратися в піжмурки з такою під-
ступною хворобою, яка підкосила 
мільйони й мільйони людей по всьо-
му світу. Це гра з людськими жит-
тями... ■

ПОЛІТПАРНАС

У черзі
Микола ЦИВІРКО
Київ

Сценарій мій майже за Бідструпом*.
Янгол у черзі переді мною.
Не я — COVID — вервечку вистроїв.
Стан у людей — на межі параної.
Задививсь я на янгольське личко,
якому не зашкодила й маска.
Аж трохи забувсь... «Ну, що за звичка —
лізти так? Дистанцію, будь ласка!!!» —
юна красуня розверзла вуста.
О, маска ховала їх неспроста!..

*Херлуф Бідструп — данський художник-карика-
турист, автор понад 5 тисяч малюнків. (Ред.).

■

Невідомо, якою буде зима 

цього року, а тим більше 

святкові новорічні заходи, 

адже перше залежить від 

клімату, який зазнав чима-

лих змін останніми роками, 

а друге — від епідеміологіч-

них показників. Проте Новий 

рік ні одне, ні друге не може 

відмінити. Тож планувати 

святкові канікули потрібно 

вже зараз, адже через 

місяць буде вже пізно. 

Навіть певні обмеження у 

зв’язку з коронавірусом не 

перешкодять зустріти Новий 

рік у колі родини десь у 

Карпатах, де свіже повітря, 

чудові краєвиди і смачна 

місцева кухня змусять забу-

ти всі негаразди високосно-

го року, що добігає кінця.

ПИТАННЯ РУБА

Знеславлена слава,
або Чи за це боролись наші батьки?

■

ГЛАС НАРОДУ

Кілька пропозицій для уряду
Досить гратися в піжмурки з пандемією

■
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100 років чекали на ліфт...
 — Ми відстаємо від розвинених країн 
років на двадцять-тридцять, а може, й 
більше, — говорить Михайло Васильо-
вич. — Причому в елементарних речах, 
вирішення яких чомусь ніхто на себе не 
брав. Наприклад, у нашому інфекцій-
ному відділенні з моменту його створен-
ня не було централізованого кисневого 
постачання, що забезпечувало б безпе-
ребійну роботу апаратів штучної венти-
ляції легень. Але свого часу ми одни-
ми з перших в області придбали кріо-
циліндри, провели до кожного ліжка у 
відділенні відповідні комунікації, і те-
пер, коли треба рятувати ковідних хво-
рих, не залежимо від підвезення кисне-
вих балонів, що іноді перетворювалося 
на екстрим. Тепер кисень постійно є і в 
хірургії, і в терапії, і в реанімації, поло-
говому, дитячому, неврологічному від-
діленнях. Один циліндр замінює 22 ба-
лони стисненого кисню. Це ж зручно! На 
жаль, кисневі концентратори, які з по-
чатку епідемії коронавірусу благодій-
ники уже доволі багато постачили у лі-
карняні заклади, в тяжких випадках 
легеневої недостатності малоефективні, 
тому розраховувати на них стовідсотко-
во не можна. 
 Хорольська районна лікарня вхо-
дить у перелік восьми опорних закладів 
охорони здоров’я Полтавщини, від-
так включена до масштабної програми 
президента України «Велике будівниц-
тво», якою передбачено реконструювати 
та капітально відремонтувати 210 при-
ймальних відділень у межах держави. 
Тож нині тут киплять ремонтні роботи. 
 — Це було ще одним недоліком на-
шої системи: хворого з приймального 
відділення починали ганяти по кабіне-
тах — то на одне обстеження, то на інше, 
— розповідає Михайло Васильович. — 
А якщо тяжкий пацієнт, то він змуше-
ний був лежати на ношах у коридорі або 
на кушетці чекати, поки його огляне лі-
кар і вирішить, куди далі спрямовувати, 
призначалась послідовність обстежень, 
лікування. А це втрата часу.
 Після закінчення реконструк-
ції все буде по-іншому. Вся найсу-
часніша діагностична апаратура буде 
зосере джена на відремонтованих 700 
квадратних метрах і працюватиме ці-
лодобово. Тут робитимуть, окрім тра-
диційних кардіограми й ультразвуко-
вого обстеження, огляди з використан-
ням ендо скопа, ангіографа, цифрово-
го рентген-апарата, комп’ютерного 
томографа. Діятиме сучасна лабора-
торія. А хворі в очікуванні лікаря не 
сидітимуть під дверима, а перебувати-
муть у добре оснащених палатах. Для 
тяжкохворих на другому поверсі при-
міщення функціонує відділення анес-
тезіології з ліжками інтенсивної тера-
пії. І підніматиме їх нагору ліфт, яко-
го тут зроду не було. До речі, його вже 
збудували. І це називатиметься не при-
ймальним відділенням, а відділенням 
невідкладних станів. 
 Цей швидкий стрибок iз нижчого рів-
ня медицини на вищий обійдеться у по-
над 5 мільйонів гривень, значну части-

ну з яких залучила народний депутат 
України Анастасія Ляшенко. Але цьо-
го стрибка довелося чекати не одне де-
сятиліття. 
 — Й про адміністративну реформу, і 
про реформу медицини в Україні, зокре-
ма про створення госпітальних округів, 
говорилося давно, — каже Михайло Ви-
ноград. — Усі розуміли, що це немину-
че, однак ніхто не хотів брати на себе від-
повідальності за їх проведення, бо це не-
популярний, місцями болісний процес. 
Та з часом про негативні моменти рефор-
мування і про самих реформаторів забу-
дуть, а система працюватиме!
 Власне, реформування Хорольської 
ЦРЛ розпочалося 12 років тому, відко-
ли її очолив хірург за спеціальністю Ми-
хайло Виноград — людина, надзвичайно 
віддана своїй професії. Найперше було 
створено відділення реанімації. Особис-
то я не знала, що цих надважливих від-
ділень досі немає у багатьох районних 
лікарнях або вони лише так називають-
ся, бо працює там усього один анестезіо-
лог, тоді як для повноцінної роботи їх 
потрібно щонайменше три. Адже вдало 
прооперувати пацієнта — це лише поло-
вина успіху, а ще половина залежить від 
правильного догляду та інтенсивного лі-
кування. 
 Сьогодні в Хоролі успішно прово-
дять малоінвазивні втручання з приводу 
жовчнокам’яної хвороби, гострих станів 
у черевній порожнині, хвороб шлунка і 
дванадцятипалої кишки, кишечнику, 
легень, гриж, гінекологічних і прокто-
логічних захворювань, ЛОР-органів, а 
також операції на судинах. 
 Особлива гордість керівника лікарня-
ного закладу — відремонтоване минуло-
го року пологове відділення, де щорічно 
з’являються на світ понад 250 малюків 
і де впроваджено чимало інноваційних 
технологій. Щоб оновити його, Михай-
ло Виноград залучав кошти, звідки тіль-
ки міг: і з фонду розвитку територій об-
ласті, і з депутатських фондів, як облас-
них, так і районних, і з бюджетів тери-
торіальних громад... 
 — Люди, дякувати їм, не відмовля-
ють у моїх проханнях, адже розуміють, 
що я для них стараюся і що виділені кош-
ти підуть справді в діло, — говорить Ми-
хайло Васильович. — Таким чином у нас 
з’явилися й реанімобіль, відеофіброгас-
троскоп i колоноскоп. А на кошти, виді-
лені мені як депутату обласної ради ми-
нулого скликання на соціальний роз-
виток, ми встановили автономні теп-
логенераторні та придбали цифровий 
рентгенапарат.

«Дітвора» творить дива 
 Михайло Виноград — надійний за-
хисник інтересів людей.
 А найбільше знають про це в колек-
тиві, який він очолює. Для більшості з 
його підлеглих він — як турботливий 
батько: дбає і про те, щоб вони були за-
безпечені власним житлом, і щоб харчу-
валися вчасно, і щоб дозвілля проводи-
ли з користю. Тому в Хорольській лікар-
ні немає дефіциту кадрів. А в колективі 
з 50 осiб лише семеро лікарів пенсійно-

го віку. Сюди просяться фахівці на робо-
ту і з Лубен, і з Кременчука, і з Полтави. 
Однак головний лікар підбирає собі спе-
ціалістів із перспективних студентів Ук-
раїнської медичної стоматологічної ака-
демії, яку сам закінчував. А найперша 
вимога у Михайла Винограда — щоб лі-
кар любив людей. І з цього, певно, почи-
нається успіх його колективу. 
 — Я виховую в молодих колег насам-
перед людяність. Фаховість — потім. 
Якщо в лікаря немає любові до хворо-
го, то йому треба кидати медицину. Лі-
кар  не має права відмахуватися від його 
тривог і сумнівів, навпаки, має їх розвія-
ти, не допускати виникнення конфлік-
тів. Тим паче — не «викручувати руки» 
пацієнтові, називаючи якісь суми «по-
дяки» за свої послуги. 
 А щоб підготувати спеціаліста, на 
переконання Михайла Винограда, йому 
треба довіряти. Хоч як парадоксально це 
звучить, але багато професійних хірур-
гів не завжди приділяють увагу навчан-
ню молодих лікарів.
 — Дуже радію, що можу передавати 
свої знання і вміння тим, хто приходить 
старшому поколінню на зміну, — гово-
рить мій співрозмовник. — Я вчу їх опе-
рувати і при цьому даю їм багато само-
стійності. Вони цінують мою довіру. А 
нинішня «дітвора» (так я називаю моло-
дих лікарів) дуже талановита й мобіль-
на. Їм немає тридцяти, а вони розмовля-
ють однією мовою з висококваліфіко-
ваними спеціалістами. Щоб досягнути 
більшого, прагнуть учитися далі, скла-
дають iспити. От, приміром, 29-річний 
Ярослав Цимбал, прекрасний черев-
ний хірург, додатково опанував спе-
ціальність судинного хірурга, щоб зго-
дом працювати інтервенційним кардіо-
логом. Я впевнений, незабаром робити 
короно графію (метод обстеження, який 
дає змогу оцінити стан судин та анато-
мію серця. — Авт.) і стентування хворі 
приїздитимуть у Хорол, до Цимбала. 
 А 28-річний Юрій Саліженко — ще-
лепно-лицьовий хірург. Назвіть мені 
хоча б одну районну лікарню, де ще є та-
кий вузький спеціаліст. А він нам був 
украй потрібен, бо поруч iз Хоролом про-
ходить автотраса Київ—Харків, де часто 
трапляються ДТП і звідки привозять по-
терпілих, яким потрібні операції на об-
личчі. 
 35-річний лікар-отоларинголог Во-
лодимир Волошин ювелірно виконує ен-
доскопічні операції на ЛОР-органах. 
 Дивлюся на них і радію, бо вони 
вміють те, що не завжди вміють люди 
мого покоління. Вони швидко і фахово 
оцінюють результати обстежень, освою-
ють сучасне обладнання. За ними май-
бутнє.

Будуть пацієнти — будуть гроші
 — Я ставлю перед колективом завдан-
ня бути конкурентними фахово, — про-
довжує Михайло Виноград. — Так, можна 
навчитися ставити діагнози, але якщо не 
буде чим оперувати, обстежувати, то гріш 
ціна тим знанням. Тому роблю все для 
того, щоб рівень матеріально-технічного 
забезпечення нашого закладу відповідав 
сучасним вимогам. Включення лікарні в 
державну програму «Великого будівниц-
тва», визначення її опорною в госпіталь-
ному окрузі допоможе нам вийти на ще 
вищий рівень. Ми, до речі, давно лікуємо 
не менше 80 відсотків тих, хто до нас звер-
тається. Решта — це складніші випадки, 
які потребують спеціалізованого втручан-
ня у лікувальних закладах Полтави, Хар-
кова чи Києва. Мої підлеглі прекрасно ус-
відомлюють: якщо виписуватимуть тіль-
ки направлення до інших медзакладів, то 
високих зарплат не бачитимуть. 
 Участь лікарні в пілотному проєкті 
Національної служби здоров’я України 
(НСЗУ), під час якого була відпрацьована 
модель оплати медичних послуг за ліку-
вання конкретного пацієнта, яка вже ус-
пішно працює у світі, показала, що медик 
може отримувати гідну зарплату, якщо 
більше працюватиме, ефективніше, на 
сучасному рівні.
 — Ми проаналізували статистику й 
побачили, хто чого вартий, — розповідає 
Михайло Виноград. — Один хірург, до 
прикладу, оперує за рік 20 чи 70 пацієн-
тів, інший — 100, а ще хтось — 200 чи й 
250. Відповідно, вони отримали й допла-
ту від НСЗУ за свою працю. На заводі ж 
робітники отримують заробітну плату від 
виробітку, правда? 
 Так, не всі хвороби оплачуються од-
наково. Скажімо, прооперувати гострий 
апендицит коштує 7-8 тисяч гривень, а де-
ржава повертає лише 2. Хоча тут бувають 
й ускладнені випадки, і легші. Сьогодні 
собівартість наданих послуг низька й не 
відповідає реальним затратам. Міністерс-
тво охорони здоров’я, щоправда, обіцяє 
переглянути розцінки. 
 А ми вже переглянули наш колектив-
ний договір і прибрали звідти, зокрема, 
пункт про виплати за вислугу років. Адже 
побачили, що людина з тридцятирічним 
досвідом не завжди працює ефективніше. 
Зате ввели оплату за фаховість. Лікар iз 
вищою категорією, яку, звісно, треба під-
твердити, має право на 40-відсоткову до-
плату, з першою — на 30, а з другою — на 
20 відсотків.
 І, маючи додатково зароблені кошти, 
змогли розділити оплату праці лікаря, ме-
дичної сестри і молодшого медичного пер-
соналу, які були фактично на одному рів-
ні, а також підняти ставки водіям, двірни-
кам, кухарям, своїй невеликій будівель-
ній бригаді, працівникам господарчої 
служби. 
 На жаль, НСЗУ забезпечує лише опла-
ту праці медичних працівників, але хворі 
й далі змушені купувати медикаменти і 
витратні матеріали за власні кошти. І це 
велика проблема сьогоднішньої медици-
ни, в якій досі не введено медичне стра-
хування. Зрозуміло, це питання тісно 
пов’язано з економікою, з наповненням 
державного бюджету. Я знайомий iз досві-
дом страхової медицини у багатьох краї-
нах і знаю, наприклад, що в Чехії кожен 
громадянин, який працює, відраховує на 
медицину 4,5 відсотка своїх заробітків, а 
ще 9 за нього доплачує підприємство. А 
стентування судин і коронарних артерій 
там узагалі повністю проводиться за раху-
нок страхової компанії. Щоправда, стен-
тів у Чехії існує понад 20 видів, і за додат-
кову доплату можна вибрати дорожчий.
 Поки що це лише у мріях головного 
лікаря Хорольської центральної район-
ної лікарні. Але останнім часом суспіль-
ство так стрімко розвивається, що затяж-
ні проблеми вирішуються якщо й не мит-
тєво, то досить швидко. ■

ЛЮДИНА ДІЛА

«Дiагноз» лiкаря Винограда: любить людей
У невелику районну лікарню в Хоролі на Полтавщині приїжджають хворі для госпіталізації не лише 
з навколишніх районів, а й з інших областей

■

Михайло Виноград.
Фото автора.

❙
❙

Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

Багато хто з пацієнтів свій вибір пояснює тим, що тут як удома. Навіть борщ у їдаль-
ні пахне по-домашньому. І пампушки з часником до нього, і вареники на вечерю... 
Все це нівелює закономірний стрес i налаштовує на швидке одужання. Між іншим, 
зазвичай звідси після хірургічного втручання виписують на п’ятий день. 
— У медицині є таке поняття, як оборотність ліжок, — пояснює 57-річний головний 
лікар комунального некомерційного підприємства «Хорольська центральна районна 
лікарня» Михайло Виноград. — Чим швидше ми виходимо хворого, тим швидше 
ліжко (а їх у нас 140) може зайняти інший пацієнт. Ще не так давно середній ліжко-
день у нас становив шість днів, а сьогодні нормою стало п’ять. Мені взагалі імпонує 
хірургія одного дня, як це давно існує в світі. Якщо людину прооперували зранку з 
приводу грижі чи апендициту і в неї немає ускладнень, то ввечері її виписують.
В українській системі охорони здоров’я багато чого не так, як у світі. Слава Богу, 
настали часи змін. 
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Валентина САМЧЕНКО

 Учора в Києві, в при-
міщенні «Укрінформу» від-
крили історично-докумен-
тальну фотовиставку «Біль 
нащадків», присвячену 
100-річчю трагедії одного 
кохання. Презентували її 
Центр німецької культури 
«Видерштраль» спільно з 
громадською організацією 
«Лейпцизький дім». Ця не-
вигадана історія мовою чор-
но-білої та кольорової фото-
графії розповідає про ней-
мовірні страждання нім-
кені Магди Хоманн, яка 
внаслідок двох Світових 
воєн стала чужою на своїй 
історичній батьківщині і 
потрапила в жорна тоталі-
таризму СРСР, приїхавши 
на Вінниччину. 
 Юна німкеня Магда за-
кохалася в колишнього вій-
ськовополоненого першої 
Світової війни, українця 
Олексія Кучинського, який 
після полону батракував у 
німецького господаря, й за-

явила сім’ї про намір вийти 
за нього заміж. Велика ро-
дина Хоманнів розцінила 
це як зраду сім’ї та нації й 
зреклася непокірної. Без 
єдиного документа моло-
да жінка, вагітна двійнею, 
залишила Німеччину, ви-
рушаючи з коханим у під-
невільну Україну. 
 Німкені Магді довело-
ся пережити НЕП; колек-
тивізацію; голодомор 1932-
1933 років; смерть чоловіка 
навесні 1934 року; сталінсь-
кі репресії 1937-1938 років; 
страждання у страшній 
нужді з двома синами; про-
води їх у 1940 році на служ-
бу до Червоної армії; наступ 
її Німеччини на її Україну, і 
війну її синів проти її братів 
і племінників...
 Усе це — реальні сторін-
ки біографії Магди Хо-
манн, каторжне життя 
якої обірвалося у стінах 
сталінського ГУЛАГу. Лис-
ти Магди брату Густаву — 
єдиному, хто зрозумів і до-
помагав як міг, могли би 

стати свідченнями у суді 
проти геноциду людства. 
Живі листи, які зберегли-
ся донині. Щемні, болючі, 
стражденні, як і доля Маг-
ди. Ними наскрізь прони-
зана експозиція київської 
виставки.
 У 1942 року старший 
брат Густав, який до вій-
ни єдиний допомагав сест-
рі грошовими переказами, 
розшукав її в подільській 
глибинці, в селі Каришків 
на Вінниччині, просив по-
вернутися до Німеччини. 
Але Магда... відмовила-
ся. Не зробила того, про що 
мріяла довгі 20 років, від-
коли приїхала на чужину. 
Бо понад усе бажала, щоб 
живими були сини-близ-
нюки. Густав опісля зус-
трічей із сестрою опинив-
ся в радянському полоні, 
утім після усіх поневірянь 
повернувся до Гамбурга у 
1947-му.
 Магда вимолила у Бога 
повернення синів додому. 
А волю собі — так і не змог-

ла. У 1944 року її арештува-
ли за національною прина-
лежністю, з тавром «ворог 
народу». До 1947 року вона 
ще надсилала короткі пові-
домлення про себе, а потім 
зникла. Назавжди. Де саме 
— невідомо й досі.
 Густав, зістарившись, 
1968 року передав племін-
нику Петеру Хоманну-мо-
лодшому згорток Магди-
них листів і наказав розшу-
кати її нащадків в Україні. 
І Петер шукав. Довго і на-
полегливо — 25 років! Аж 
поки не впав великий Бер-
лінський мур.
 У 1993 році коріння і 
крона генеалогічного дере-
ва Хоманнів-Кучинських 
воз’єдналися, воно по-но-
вому зазеленіло. Нащад-
ки Магди увіковічили її 
пам’ять документально-
публіцистичною повістю 
«Любов і муки Магди Хо-
манн», численними публі-
каціями у німецькій та ук-
раїнській пресі, провели ве-
чори пам’яті у селі Кариш-

ків, де вона пройшла сім кіл 
життєвого пекла. 
 Держкіно України про-
фінансувало створення до-
кументального фільму... 
Утім уже понад 30 років 
рідні так і не можуть роз-
шукати місце загибелі та 
поховання Магди. Підклю-
чалося й посольство Німеч-
чини в Україні — утім що-
разу з архівів надходять од-
нотипні відповіді: «У спис-
ках не значиться».
 Фотовиставку в Києві 

проводять з ініціативи Ради 
німців України за фінансо-
вої підтримки Федерально-
го міністерства внутрішніх 
справ, будівництва і комп-
лексного територіального 
розвитку Німеччини через 
Благодійний фонд «Това-
риство розвитку». Презен-
тували її внук Магди Петер 
Хоманн і правнук Сергій 
Сай-Боднар — автори пуб-
ліцистично-документаль-
ної повісті «Любов і муки 
Магди Хоманн». ■

Вікторія КОТЕНОК, театрознавець

Сумлінно дотримуючись правил каран-
тину, театри продовжують працювати 
і радувати глядачів новими виставами. 
Зокрема, Театр ляльок на Грушевського 
(«Замок на горі») запрошує дітей від 4 
років із батьками на прем’єру зубної ко-
медії жахів «Зубата втрата», а Театр ля-
льок на лівому березі Дніпра — на сімей-
ний перегляд мюзиклу «Мюнхгаузен».

Подорож до розуміння гігієни
 «Зубата втрата» є першою п’єсою 
Катерини Лук’яненко — режисерки 
Київського театру ляльок і викладач-
ки акторської майстерності для дітей 
у Школі акторського та дикторського 
мистецтва. Дівчина написала її під час 
І Лабораторії драматургії від НСТДУ 
(тривала з червня 2019-го по лютий 
2020 року), куратором якої був відомий 
український драматург Павло Ар’є. На 
початку цього театрального сезону Кате-
рина презентувала п’єсу на сцені рідно-
го театру у власному режисерському рі-
шенні. Постановка стала третьою її ро-
ботою на столичній сцені (у репертуарі 
театру йдуть її вистави «Чому ростуть 
діти» і «Різдвяна рукавичка»).
 Вистава «Зубата втрата» розповідає 
про дантистів, які прагнуть у доступній 
та цікавій формі донести до людей (особ-
ливо дітей!) розуміння того, що за зуба-
ми треба дбайливо доглядати. Таким чи-
ном вони вирішують показати історію 
про дівчинку Лізу, яка обожнювала со-
лодощі і лінувалася чистити зуби. Пов-
чальна казка поставлена як веселі й за-
хопливі пригоди, що часом перероста-
ють у комедію жахів, інколи в трилер та 
навіть у справжній бойовик. 
 Разом зі своїм молочним Зубом-різ-
цем, який випав у дівчинки, Ліза подо-
рожує зубозалізницею, летить з аеро-
порту «Зубяни» у теплі Зубаї, де у Зубно-
му порту сідає на корабель із гламурни-
ми золотими зубами, а далі на пончику 
нарешті допливає до країни Молочних 
зубів. Але на цьому її мандри не закін-
чуються, адже їй доводиться рятувати 
чарівну країну від загарбників — фаст-
фуду і солодощів: гігантських Гамбур-
герів, Чизбургерів, Картоплі-фрі, Дона-
тів та Льодяників. Зрештою вона поба-
чить-таки Зубну фею, а головне — захо-
че, аби її зуби завжди були здоровими. 
Фінальним мажорним акордом вистави 
є пісня Лізи у стилі реп: «Зуби мої бере-

гти буду я! Зуби мої — це родина моя!».
 Постановка «Зубата втрата» захоплює 
оригінальним сучасним сюжетом і ціка-
вими режисерськими знахідками (бага-
то алюзій на популярні мультфільми і 
фільми), яскравим художнім рішенням 
Дар’ї Волокушиної (використано кілька 
видів ляльок різних розмірів; табуретки 
і великі кольорові деталі, ніби від конс-
труктора Lego, змінювалися то в кімна-
ту Лізи, то в потяг, то в аеропорт, то в ко-
рабель), різножанровими піснями і тан-
цями (композитор Володимир Шікало, 
авторка віршів Марія Патокова) та дина-
мічною емоційною грою акторів — Юлії 
Шаповал, Анастасії Бучинської, Володи-
мира Грабовського, Юрія Фарафонова, 
Юрія Друппа, які виконували по кілька 
ролей. Що цікаво, після вистави діти шу-
кали в холі театру у продажу іграшкові 
зубики: багатьом захотілося мати такого 
ж маленького друга Зуба-різця.

Топірець короля Данила 
у Мюнхгаузена
 Не менш яскраві враження у дитя-
чої і дорослої публіки після перегляду 
прем’єри «Мюнхгаузен» на сцені ліво-
бережного лялькового театру. Для пос-
тановки режисер Руслан Неупокоєв на-
писав власну інсценізацію за мотивами 

роману Рудольфа Еріха Распе «Приго-
ди барона Мюнхгаузена», додавши до 
відомої історії українського колориту. 
На приклад, топірець, який герой ви-
падково закинув на місяць, — це топі-
рець самого короля Данила, який нині 
зберігається в одному з львівських му-
зеїв. Або ж барон переконує турецького 
султана, що кращого вина у світі, ніж за-
карпатське, не існує, і, після дегустації, 
останній з ним погоджується.
 Загалом вистава побудована на роз-
мові Мюнхгаузена (грає Петро Чичук) із 
власними… думками (Володимир Шіка-
ло, Владислав Франчук, Оксана Трубець-
ка, Юлія Олексієнко, Ріта Баранова, Сара 
Керді): він разом з ними пригадує свої ди-
вовижні пригоди, переконує у правди-
вості карколомних подій, захоплюється 
власною винахідливістю. Спершу здаєть-
ся таке спілкування дивним, але самі ге-
рої не раз повторюють пісню (своєрід-
ний девіз-думку Мюнхгаузена) про те, що 
«мудрість не приходить без прозріння, а 
прозріння поруч із божевіллям ходить».
 Тож думки спільно з бароном відтво-
рюють чудні історії-спогади: політ героя 
на качках і гарматному ядрі; полюван-
ня на оленя, у якого, після влучення кіс-
точкою вишні, виросло дерево на голо-
ві; про турецький біб, який швидко ви-

ріс і допоміг йому дістатися місяця; про 
гостювання у султана в Константино-
полі, який за виконану послугу подару-
вав корабель, а за програне парі попла-
тився своєю казною; про величезну ри-
бину, в череві якої він опинився разом 
з іншими кораблями і моряками. Тож 
казка «Мюнхгаузен» ніби закликає ді-
тей вірити у диво, у незвичайні події та 
здібності людей, а також у будь-якій си-
туації не опускати руки, шукати вихід, 
мислити позитивно.
 Костюми героїв і ляльок (а в казці 
усі персонажі — чоловіки, навіть думки 
барона) стилізовані до часу, коли жив 
Мюнхгаузен (ХVІ ст.). Тоді в моді були 
короткі сюртуки і штани, панчохи, туф-
лі на підборах або чоботи-ботфорти, со-
рочки (з жабо), білі перуки з буклями, 
чорні трикутні капелюхи. Починаєть-
ся і закінчується вистава зі сцени у пар-
ку скульптур, де на високому постамен-
ті возвеличується статуя славнозвісно-
го барона, тож домінуючими кольорами 
вистави є монументальні білий і золо-
тий (костюми акторів, декорації, рекві-
зит). Лише ляльки (Мюнхгаузен і його 
слуги, Генерал, Султан), які допомага-
ють відтворити спогади головного героя, 
мають більшу палітру відтінків (худож-
ник-сценограф Віра Задорожня). 
 Постановка побудована на ритмічних 
танцях, а також піснях (композитор Єв-
ген Столяр), які актори виконують на-
живо. Дійство проходить на одному ди-
ханні, а діти на поклоні акторів аплоду-
вали їм, уже підтанцьовуючи.
 Єдине, до чого виникло питання 
після перегляду обох вистав, так це до 
розв’язки сюжетів. Адже обидві поста-
новки закінчуються тим, що помирає ге-
рой: у першій — Зуб-різець після бою за 
визволення країни Молочних зубів (над 
яким дівчинка Ліза гірко плаче), у другій 
— барон Мюнхгаузен, якому не вдаєть-
ся вибратися з черева гігантської рибини. 
Казка (апріорі) — це перемога добра над 
злом. А добро — це життя, його продов-
ження. Тож чи варто режисерам, які та-
кож є авторами текстів до цих вистав, у 
такий спосіб «лоскотати» дитячу психі-
ку, закінчуючи казку трагедією? Під час 
сцени, коли помирає Зуб-різець, деякі 
діти плакали, а після перегляду «Мюнх-
гаузена» найменшу аудиторію хвилюва-
ло питання, чи вижив барон. Як би не на-
зивали хепі-енд — банальним, трафарет-
ним, архаїчним, — але у дитячій казці 
він украй необхідний. ■

ПАМ’ЯТЬ

Своїм ГУЛАГом рятувала синів
Німкеня Магда Хоманн за коханим поїхала на Вінниччину, де пережила 
Голодомор і перші роки Другої світової війни

■

ЧАС «Т»

На Місяць чи у теплі Зубаї?
Столичні лялькові театри запрошують на незвичайні 
прем’єри

■

«Зубата втрата».
Фото надане театром.

❙
❙
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«Потьма. Книга пришт» (К.: Києво-Мо-
гилянська академія, 2020) — не прос-
то збірка оповідань. У ній письменник 
В’ячеслав Медвідь протистоїть мові. 
Водночас його історії виростають із мови 
й самі є особливою мовою. 

 Маю на увазі техніку письма, якою 
послуговується автор: наблизити оповідь 
до живого мовлення. Йдеться про набли-
ження художнього тексту до українсь-
кого просторічного мовлення, яке пись-
менник обирає за матеріал. І в основі 
— поліська говірка. 
 Читати таку книжку непросто (при-
наймні спершу), бо її автор здійснив лін-
гвістичний експеримент: письменник 
для літературних творів узяв те, що є не-
кодифікованим.
 Кожне оповідання — це психологізо-
вана оповідь про час: тодішнє з минуло-
го погляду й погляду теперішнього. По 
суті, маємо ревізію совєцької доби, пред-
ставленої через багатоголосся персона-
жів «Потьми»: кожний зі своїми дивац-
твами й персональною історією болю. А 
загальне криється в самій мові, точніше 
— кажучи образно, — в протомові, у якій 
письменник і його герої розчиняються, 
подібно до того, як те відбувається в про-
зі Кафки. В американській літературі ХХ 
ст. такі мовні експерименти — не рідкість, 
починаючи, напевно, від Фолкнера, якого 
В. Медвідь згадує в передмові. Фленнері 
О’Коннор, Селінджер — усі вони послу-
говувалися особливою мовою, яка іден-
тифікувала психологічне буття персона-
жів; вони закорінені в «американській 
англійській», неправильній, просторіч-
ній, але «своїй». Такою «своєю» мовою в 
«Потьмі» є поліська говірка, одне з дже-
рел української мови.
 Літературна спроба, безперечно, ризи-
кована, але надзвичайно цікава. І цінність 
такого письма в тому, що автор створив 
оповідь не на грі з суржиком, а витина-
ючи текст із живої мовленнєвої стихії. 
Ця стихія занурює-поглинає читача, а 
тоді «повертає до життя», щоб міг диви-
тися на світ іншими очима. І, протерши 
очі, по-новому переглядаєш сторінки не-
давньої минувшини з її багатоваріантною 
«правдою». Бо мікромодель історії ук-
раїнської совєцької людини твориться у 
цій книжці не лише вчинками-діями пер-
сонажів, а й самою їхньою мовою. Де «гра-
матично неправильні» речення уможлив-
люють деавтоматизованість сприйняття 
буття, часом не без іронії та гумору: «Був 
колхоз як колхоз; село наше одвіку проле-
тарське; приїхав на жительство матрос 
Іван Отрощенко, і все закрутилося; агро-
номів аж семеро було; знали не те що, а й 
як ховрахів із нір виливати; Федора Куш-
ніра якраз бригадиром настановили; ска-
жений був до роботи; приїжджає упов-

новажений Петро Давидович; што ти, 
Фьодор, тут своєвольнічаєш; Пьотр Да-
видович, йди ти в...; поки я не докінчу, щоб 
тебе тут і духу не було». 
 Щось у такій стратегії нагадує Івана 
Нечуя-Левицького, який виводив три-
компонентну модель літератури, що має 
спиратися на принципи реальности, на-
ціональности та народности. У «Потьмі» 
усі три принципи втілено найяскравіше. 
І видно, як мовна реальність чинить опір 
сформованим офіційною історією уявлен-
ням про минуле, про стосунки в українсь-
кому селі, в містах і містечках. Тут немає 
прикрас, немає штучності. Говорять прав-
ду як вона є. Й виходить правдива історія 
з українського «дому буття». 
 В. Медвідь вдався до експерименту, 
який можна типологічно зіставити з тим, 
що режисери втілили в серіалі «Спіймати 
Кайдаша» (2020), тільки от якщо в «Кай-
дашах» наявна суржикована дійсність 
зумовлена диктатом російського куль-
турного продукту в українському світі, то 
в «Потьмі» вдалося зберегти те, що виз-
начає живильну силу українського бут-
тя — тобто слова. А відтак і української 
ментальности, українського способу сві-
тосприйняття, які в мові й закорінені. 
Тож персонажі вийшли колоритно-пере-
конливі, трагічно-життєствердні. Через 
те їм вірить нинішній читач, для якого 
описані реалії минулого видаються не-
чуваними — коли людина позбавлена 
гідності, права, грошей. «...на старість 
хочу показати, що я людина; а їх двісті 
тисяч на одного праце здатного, і всі хо-
тять все їсти дешевше; я не годна ро-
бити на них, бо в колгоспах на роботах 
вкалічіла, і то вони хотять мене жив-
цем закопати, а місна власть хоче коло 
них жити, і на мене фальшиві докумен-
ти дають; а колгоспний народ на своїй 
землі живе при здоров’ю, і ніхто мене, 
батрачки, не признає...». 
 Звісно, замість правди можуть роз-
повісти інші історії, й тоді персонаж 
ніби розчиняється в багатоповторюваній 
офіційній неправді. В. Медвідь відтворює 
природно-мовний запобіжник такій гібри-
дизації. Він створює світ, який виростає з 
природного мовлення, яке й протистоїть 
зловорожому часові: «...я в чужині живу, 
а не в совєцькім союзі; ця революція; що б 
ви робили; так що для мене не совєцька 
власть, а душогубка; я як кажу совєцька 
власть, то дихати не дає...». 
 Серія оповідань, об’єднаних соціаль-

ними проблемами. Про людей, які жи-
вуть у реальності, від якої тікають. Є в 
цьому світі свої «Сивіли» та «Харони» 
— ті, хто промовляють істину, і хто ніби 
по той бік буття. Але істина в цій книжці 
— в мові. Її філософія визначає ключо-
вий проблемний вузол і переводить ува-
гу від вузликів соціальних проблем у бік 
глибинної невлаштованості української 
людини, яка пережила досвід комуніс-
тичного терору. «...померла сестра, мені 
ніхто не хотів виписати дощок з кол-
госпу; я назаймала в людей дощок на 
домовину поховати сестру, а після за 
ці дошки позичені відробляла; за це я 
теж получила з колгоспу штраф і по-
даток триста рублів військового і сто 
п’ятдесят малосімейного; мала фуфай-
ку і хустину на голові, й те спродала і 
заплатила за свою душу...». 
 Ревізія минулого, яку пропонують 
персонажі «Потьми», засвідчує, що ук-
раїнська людина СССРівських часів опи-
нилася в ситуації пекла. Але хто створю-
вав те пекло? Такі ж люди, які несвідомо 
своїми вчинками розпалювали пекельне 
багаття диктатора-тирана. «...і нікого я 
не виную в совєцькім союзі, а одного лені-
на, що через нього вся моя рідня виздиха-
ла з голоду, а мене так замучили, що я не 
годна вже й ходити...».
 Соціально-побутова проблематика 
об’єднує історії на поверхні. Рустикальна 
дійсність належить до тла. А от персонажі 
— вони такі, як і світ мови: химерні, «не-
правильні», «древні», іронічні й дотепні: 
«Батько був Соловей. А це Габро Соловейо-

вич. Як батюшці заплатиш, то так і на-
звуть. А ні, то Іван, Петро, Панас... Кумо, 
ви там ще не здохли. Я вам сала приніс». 
 Чимось персонажі «Потьми» нага-
дують пралюдей, що народились зі зма-
гання вогню й землі. Мають мову, здат-
ну схоплювати світ у його онтологічному 
єстві — себто «філософську», а отже — 
й афористичну, як-от: «Та й так думан-
ня переважує саменьке життя... Диво й 
що, або цей вік невдатний згодився, або 
ми в ньому не до пуття».
 Та світ людей — це все одно світ су-
щого, бо ж це світ тіла. Мотив тілесно-
го смороду виникає в книжці наче ви-
падково, другорядно, але насправді всі 
оповідання в різний спосіб оприявню-
ють мотив плоті, яка розкладається. 
Десь ідеться про натуралістичне гниття 
й сморід, десь — про метафоричні уза-
гальнення-алегорії. А ще про час, коли 
людина почала смердіти зсередини, і цей 
«парфум» став маркером доби. Поліщу-
ки-персонажі «Потьми» дивакуваті, але 
чесні. Вони не розуміють, чому світ та-
кий жорстокий, чому люди в ньому бре-
шуть, чому неправда краща за істину, 
пізнавати яку світ не поспішає. 
 Протягом сімдесяти років людину 
приневолювали жити чужим життям, 
за чужими етнічними правилами. Звід-
си й неприйняття, від огиди до агресії. 
«Петрику, розкажи своїм однокласни-
кам і нашим дорогим гостям, за що ти 
ненавидиш комуністів...».
 В’ячеслав Медвідь написав психоіс-
торію української поліської людини під 
червоним комуністичним терором. У цьо-
му найбільший внесок «Потьми» до су-
часного літературного процесу: дискурс 
мови показує, що облудні ідеологічні 
гасла з часом будуть викриті як антилю-
дяні, а от жива мова, яка не може бути 
кодифікована, — повсякчас відображає 
те плинне буття, яке є всередині кожно-
го. Але ж ця плинність єства й дає мож-
ливість вижити! Сила води, коли хочете. 
Письменник створив психологічний на-
ратив, у якому за соціально-побутовими 
сценками з народного життя приховано 
філософію мови. І мовчання також. «Але 
про дім та оселю мовчімо, як і про бага-
то чого в цім забалаканім світі».
 Час від часу персонажі в сковоро-
динській манері видають сентенції, які 
показують, що світ навколо людини — 
таки «забалаканий». Сказано стільки 
правильного й неправильного водно-
час — що не з’ясувати, де ж істина. «Чо-
гось світ брехнею повивається. А брех-
ня стає більше правдою, як сама правда. 
Людині легш якось аж, як збреше». 
 В. Медвідь акцентує не на тому, що 
написано, а як про це можна сказати 
— живим і живильним українським 
поліським словом. І в цьому — окрім бе-
зумовно літературної — ще й соціолінг-
вістична цінність оповідань. ■

 Римарук умів побачити не 
лише сьогоденний ексклюзив 
письма, а й визначити, сказа-
ти б, «живучість» твору — як 
надовго його запрограмовано. 
«Солодкій Дарусі» вже понад 

п’ятнадцять років, і вона не 
постаріла. Читають, як упер-
ше. Захоплено-вдячно. Навіть 
попри десяток її пізніших бе-
зумовно вартісних книжок, 
навіть попри вихід вершин-

ного на сьогодні її роману — 
«Букової землі» (2019). Потвер-
джує це і ринкова статистика: 
ювілейне перевидання «Да-

русі» розійшлося, як на каран-
тинні часи, вельми жваво — 
настав час додруковувати. 

 Відтак Іван Малкович 
запустив серію «від Марії 
Матіос». Щойно вийшов ро-
ман «Майже ніколи не нав-
паки» — колись його рукопис 
переміг у конкурсі «Корона-
ція слова», а вже зладжений 
книжкою (2007), він став лав-
реатом Всеукраїнського рей-
тингу. Обидва оновлені ви-
дання, «Даруся» і «Майже 
ніколи» — у стильно-колек-
ційному дизайні.
 Отже, письменниця муси-
ла ненадовго полишити свої 
фамільні буковинські Розто-
ки і приїхати до столиці, аби 
підписати 400 примірників 
книжки «Майже ніколи не 
навпаки» для перших замов-
ників. За цією приємною ро-
ботою ми й бачимо її на знім-
ку. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Крізь «Потьму»:
«пришти» з «дому буття»

■

ПОДІЯ

Конвеєр слави:
книжки поза часом

■

Галина РОДІНА

Навесні видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» випустило «Со-
лодку Дарусю» — magnum opus Марії Матіос, роман, від яко-
го її письменницька доля пішла вертикально вгору. Уперше він 
опублікований 2002-го в надпопулярному тоді літературному 
часописі «Сучасність». Усе, що з’являлося там, автоматично 
отримувало сертифікат літературної якости. Незаперечним га-
рантом був редактор журналу Ігор Римарук, око котрого не про-
минало жодного високохудожнього тексту. Редактор від Бога, 
хрещений батько «Дарусі».
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

У родині пані Ольги — дуже 
струнка і чітка організація: 
кожен відповідає за свою 
частинку роботи. Напри-
клад, Юрій Петрович дегус-
тує страви, пильнує за тим, 
щоб вони були смачними і 
ошатними. «Дуже любить 
голубці й усе, що з рисом, 
вареники на пару і випічку 
з вишнями», — акцентує 
на цій жартівливій ноті пані 
Ольга, мама трьох діток: 
донечок дванадцяти і двох 
років і щойно згадувано-
го п’ятирічного Юрчика. 
«Юрієм Петровичем» ро-
дина з добрим гумором 
називає хлопчика, коли він 
перебуває «при виконанні 
своїх обов’язків»: контро-
лера і дегустатора на кухні. 
Напевне, така дружня, ве-
села атмосфера в родині 
додає натхнення молодій 
господині пані Ользі пекти 
і варити. Бо вміє багато, 
щедро ділиться своїм умін-
ням з іншими і за це заслу-
жила велику повагу серед 
багатьох також відомих 
господинь. 
Уміння куховарити до 
господині прийшло як 
натхнення від родини і доб-
розичливих людей. «До 
заміжжя мене зовсім не 
цікавила кухня, вдома готу-
вали мама і старша сестра. 
З часом з’явилося бажання 
балувати своїх найрідніших 
гурманів, і мене, як кажуть, 
«затягнуло».
Ольга Василатій проживає 
з родиною під Чернівцями, 
у селі Горішні Шерівці. Вона 
— кохана дружина і мама у 
декреті. Вважає, що в ро-
дині має бути смачно, весе-
ло і дружно, тому майстер-
но підтримує цей «баланс». 

Готуйте для рідних 
смачно!
 «Готую звичні про-
сті страви, часту балую 
своїх біляшами і чебуре-
ками, чоловік дуже хва-
лить їх. Ще дуже люблю 
різноманітну випічку на 
смальці: рогалики, горіш-
ки, тістечка. Це легко в 
приготуванні, економно, 
вони довго не черствіють 
— та й не встигають. Крім 
домашніх, є ще племін-
ник і моя мама, які чека-
ють на передачу», — додає 
вона. Мами дуже тішаться 
смаколиками, які готують 
їхні доньки, і, напевне, ба-
гато рецептів у пані Ольги 
з’явилося спеціально для 
її мами. 

М’яско і «пілімені»
 «Мої домочадці час-
то просять «пілімені», 
— усміхається Ольга. — 
Роблю, але нечасто, бо на 
шістьох (племінник на за-
пах також прибігає) чима-
ло треба. Чоловік любить 
класичні медовики, тому 
завжди печу два». Знайо-
ма ситуація, чи не так? 
Хоча замість двох медо-
виків можна спекти вели-
чезний один, і Ольга це та-
кож практикує. 
 «Сиров’ялене м’ясо 
теж готую в холодну пору. 
Інга, старша донечка, де-
густує все й оцінює. Ма-
ленька Вікуся в два рочки 
теж уже замовляє «м’яско-
м’ясіко». Малий встигає і 
татові допомогти, і мамі 
на кухні, все контролює. 
А так їдять все, що при-
готую, як є вільний час — 

стараюся догодити».
 Кулінарка пече смач-
ний хліб і різноманітну 
випічку. «Я люблю випіч-
ку з різними наповнюва-
чами, найбільше — сир-
ники. Ось сирник «Три 
шоколади» вдався на сла-
ву, домашні та гості з’їли 
все до останнього шматоч-
ка, рекомендую спробува-
ти», — каже вона.

Сирник — аж «Три 
шоколади»!
 «Цей сирник — над-
звичайно смачний і ніж-
ний,— додає Ольга Васи-
латій. Утім, можна було 
б і без її коментарів пекти 
цей смачний витвір, до-
сить лише поглянути на 
задоволений вигляд дити-
ни біля сирного шедевра, 
створеного руками його 
мами. Ним усе сказано!
 Отже, тісто: 120 г мас-
ла, 50 г цукру, 50 г смета-
ни, 50 г какао, 1 ч. л. роз-
пушувача, 170-180 г бо-
рошна. Замісити шви-
денько пісочне тісто. 
Залишити відпочити. 
 Шоколад: 100 г — чор-
ний, 80 г — молочний, 80 г 
— білий.
 Сирна маса: 1,5 кг 
сиру, 9 яєць, 120 г масла, 
150 г сметани, 300 г цукру, 
50 г крохмалю, ванілін. 
 Сир, сметану та цу-
кор перебити блендером 
до кремової маси, дода-
ти ванілін, розтоплене 
масло і збиті до однорід-
ності жовтки. Ще раз пе-
ребити блендером. Дода-
ти крохмаль. Білки збити 
до пишності й обережно 
частинами вмішати в сир-
ну масу. Масу розділити 
на три частини. Розкача-
ти тісто, викласти на дно 
дека (у рецепті — кругле 
30 см).
 Розтопити чорний шо-
колад, додати 3 ст. л. сир-
ної маси, швидко перемі-
шати вінчиком чи міксе-
ром і обережно з’єднати з 
першою частиною. 
 Викласти на корж і 

покласти в морозилку 
на 10 хв. (для того, щоб 
вийшли гарні шари, але 
це необов’язково).
 Далі так робимо з мо-
лочним шоколадом і бі-
лим. Залишками тіста 
прикрашаємо верх. Випі-
кати приблизно 1 годину 
при температурі 170-180 
градусів. Сирник вихо-
дить досить великий і ви-
сокий. Залишити вистига-
ти в духовці. Це — сирна 
казка!

Смачнющі чебуреки
 «Максимум начинки 
і мінімум тіста. Рецепт 
не новий, але перевіре-
ний», — коментує улюб-
лену страву свого чолові-
ка дружина Ольга. 
 Отже, для тіста нам 
потрібно: 300 мл круто-
го окропу, 1 ст. л. солі, 3 
яйця, муки приблизно 
600 г. 
 У глибоку миску про-
сіяти 400 г борошна, зро-
бити заглиблення і вли-
ти окріп, швиденько роз-
мішати. Окремо збити до 
однорідності яйця. Дода-
ти до теплої маси, розмі-
шати. Поступово додава-
ти борошно, замішуючи 
еластичне тісто — не туге. 
Накрити плівкою і зали-
шити відпочити 30-50 хв.
 Начинка: 600 г свиня-
чого фаршу, 300 г індички 
або індичий фарш, 2 цибу-
лини середні, 150 мл води, 
1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. пер-
цю.
 Очищену цибулю нарі-
зати, додати воду і перели-
ти в блендер, змішати. До-
дати спеції і залишити на 
30 хв. 
 Тісто ділимо на куль-
ки, приблизно на 20 
штук.
 Розкачати круг діамет-
ром 15-20 см, товщина, як 
на вареники, викласти 2 
ст. л. начинки на одну по-
ловину, відступивши 1 см 
від краю, накрити, злегка 
притиснути, щоб вийшло 
повітря. 

 

«Я защіпую за допомо-
гою круглої тарілки з рів-
ними краями. Коли чебу-
рек складений удвоє, об-
рубую край тарілкою по 
кругу — і готово, — уточ-
нює господиня. — Також 
можна зліпити будь-яким 
зручним для вас спосо-
бом. Смажити в олії. В 
мене глибока сковорідка, 
наливаю половину, при-
близно 700 мл олії, готую 
на малому вогні по два че-
буреки до рум’яного коль-
ору. І це дуже гарно сма-
кує!». 

Малиновий зефір — 
пухка насолода! 
 «Придбала міксер, і 
першим у черзі був зефір. 
Спішу поділитися. Першу 
порцію з’їли через 1 годи-
ну, не витримали. Сказа-
ти, що діти задоволені, — 
це нічого не сказати (де-
густацію проводили прос-

то з вінчиків і миски). 
Це дуже смачно!» — так 
натхненно розповідає про 
свої пухнасті рожеві ше-
деври Ольга Василатій.
 Тож потрібно: малина 
— приблизно 700 г (якщо 
заморожена — розморози-
ти), перебити блендером. 
Підігріти 5 хв, перетер-
ти крізь сито. (Залишки 
пюре можна використати 
на компот чи морс).
 «125 г пюре малини, 
100 г цукру, мініщіпка 
лимонної кислоти — про-
варити декілька хвилин 
до розчинення цукру, ос-
тудити. Готової маси у 
мене 190 г, 40 г білок (у 
мене один великий), си-
роп, цукор — 230 г, агар-
агар 8 г (у мене «Мрія»), 
вода 90 мл (важила — 90 
г).
 Процес нескладний, 
але потрібна ще одна пара 
рук — мені допомагала 

донька. 
 Приготувати конди-
терський мішок і повер-
хню, де будемо відсаджу-
вати зефір (у мене деко, 
застелене харчовою плів-
кою).
 Ставимо варити сироп 
(попередньо переміша-
ти), на малому вогні пос-
тійно помішуючи вінчи-
ком і одночасно починає-
мо збивати білок (бажано, 
щоб був кімнатної темпе-
ратури) до стійкої піни, 
далі по ложці додавати 
пюре. Збивати. 
 Міняємося, продовжує 
збивати. Приблизно про-
цес займає 4-5 хв. 
 Гарячий сироп тонень-
кою цівкою вливаємо у 
білкову-малинову масу, 
при цьому її також збива-
ючи. Важливо лити пря-
мо на вінчики, так рівно-
мірно збивається. Збива-
ти ще декілька хвилин до 
того, як маса намотувати-
меться на вінчик (стане 
щільніша). Перекладаємо 
масу в підготовлені конди-
терські мішки (у мене два 
подвійні файли, для зруч-
ності ) і відсаджуємо смач-
нющі зефірки. Форма на 
ваш смак. Витримати 6-8 
годин для стабілізації.
 Зефір гарно тримає 
форму, пухкий, не твер-
дий. Чудовий! Як зберіга-
ються — не знаю, бо з’їли 
дві порції одразу», — роз-
повідає процес приготу-
вання і споживання цієї 
смакоти кулінарна майс-
триня з Чернівецької об-
ласті Ольга Василатій.

«Навари, милая!» 
Вареники на пару
 Всі цю пісню знають. 
Відповідно, мають вміти 
варити вареники. Якщо 
хто не варив, Ольга Ва-
силатій навчить, каже, 
що, у свою чергу, її нав-
чила готувати такі варе-
ники кулінарна майстри-
ня, яку вона особливо по-
важає. «Хочу поділитися 
найсмачнішим тістом для 
вареників на пару. Мої 
гурмани обожнюють із со-
лодкою начинкою, завж-
ди роблю подвійну пор-
цію».
 Нам потрібно: яйця — 
1 шт., кефір 250 — мл (або 
сироватка), 2 ст. л. олії, 2 
ст. л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 
0,5 ч. л. соди, 1 ч. л. сухих 
дріжджів, борошна при-
близно 450-500 г.
 Процес простий: змі-
шати всі інгредієнти, крім 
борошна, ретельно перемі-
шати, щоб сода і дріжджі 
«запрацювали». Потроху 
додаємо просіяну муку і 
замішуємо еластичне тіс-
то, щоб було нетуге і не 
липло до рук. Залишити 
на 1 год. Виробляти — як 
звичайні товстенькі варе-
ники. Варити на пару 5 
хв. «У мене — марля на 
каструлі, закипить вода 
— викладаю, накриваю 
кришкою, 5 хвилин — і 
готово. 
 Начинка — яка заба-
жаєте. За бажання мож-
на посипати пудрою чи 
сметаною. Соуси — також 
ваша фантазія», — додає 
кулінарка.
 «Готуйте з бажанням 
і фантазією!» — радить 
кулінарка з Чернівецької 
області Ольга Василатій. 
І бажає читачам смачно-
го! ■

КУХНЯ ЯК ХОБІ

«Чоловік їсть і хвалить!» 
Рецепти особливих чебуреків, вареників на пару і високого сирника 
від Ольги Василатій із Чернівецької області

■

Пухкі вареники.❙

Дружна родина Ольги Василатій. ❙

Чебуреки.❙

Малиновий зефір.❙
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«Країни, котрі делегують своїх спортсменок на чемпіонат Європи, роблять 

подвиг заради спорту, заради збереження гімнастики, збереження 
Олімпіади-2020. Морально, фізично було важко пережити цей рік, але я 
щаслива від того, що Україна демонструє — за спорт варто боротися».

Ірина Дерюгіна
головний тренер збірної України 
з художньої гімнастики

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Так сталося, що саме в рік 
оголошення коронавірусної 
пандемії Україні випало про-
водити чемпіонат Європи з ху-
дожньої гімнастики. Заплано-
вані на травень 2020 року зма-
гання через запроваджений у 
світі тотальний локдаун про-
вести не вдалося, проте пасу-
вати перед труднощами в ук-
раїнській художній гімнастиці 
не звикли й доклали максимум 
зусиль, аби континентальний 
форум усе ж відбувся. «Ми зро-
били все можливе й неможли-
ве, аби провести ці змагання в 
цьому році в Києві», — заяви-
ла віцепрезидент Федерації 
гімнастики України, головний 
тренер вітчизняної гімнастич-
ної збірної Ірина Дерюгіна. По-
чинаючи з 26 листопада, впро-
довж чотирьох днів у київсько-
му Палаці спорту «художниці» 
з 23 країн Старого світу змага-
тимуться за вісім комплектів 
нагород.
 «Країни, котрі делегують 
своїх спортсменок на чемпіо-
нат, роблять подвиг заради 
спорту, заради збереження гім-
настики, збереження Олімпіа-
ди-2020. Морально, фізично 
було важко пережити цей рік, 
але я щаслива від того, що Ук-
раїна демонструє — за спорт 
варто боротися», — наголошує 
Ірина Дерюгіна.
 Для проведення в умовах ко-
ронавірусної епідемії змагань 
Європейський гімнастичний 
союз розробив окремий прото-
кол, який забезпечень макси-
мальне дотримання учасниця-
ми та організаторами турніру 
всіх необхідних протиепідеміч-
них заходів. Відтак змагання в 

ПС проходитимуть без гляда-
чів, а всі причетні до турніру 
повинні мати негативний ПЛР-
тест на коронавірус.
 Зрозуміло, що до Києва при-
їдуть далеко не всі лідери євро-
пейської художньої гімнасти-
ки, водночас організатори ЧЄ 
очікують виходу на килим ти-
тулованих спортсменок з Ізраї-
лю, Білорусі та Болгарії — при-
зерок минулорічних чемпіо-
натів Європи та світу — Ліни 
Ашрам, Аліни Горносько й 
Катріни Тасєвої. Водночас лі-
дер української збірної, воло-
дарка планетарної «бронзи» 
2019 року Влада Нікольченко 
на домашньому чемпіонаті Єв-
ропи не виступить. За слова-
ми головного тренера збірної, 
у гімнастки стрес, і вона не го-
това до змагань. Відтак головні 
медальні сподівання збірної 
господарів  будуть пов’язані з 
Вікторією Онопрієнко, котра 
кілька місяців тому стала во-
лодаркою «Кубка Дерюгіної».

 

Як розповіла Ірина Дерюгіна, 
перед чемпіонатом її підопічні 
провели підготовчий збір у Ту-
реччині, після чого пройшли 
тренувальну сесію під купо-
лом Палацу спорту. Загалом 
для учасниць київського фо-

руму ЧЄ-2020  це перший ве-
ликий міжнародний старт у 
цьому році. А Влада Ніколь-
ченко хоч і не боротиметься 
за медалі, проте очікує ціка-
вої й непрогнозованої бороть-
би: «Останній раз увесь гімнас-

тичний бомонд збирався ра-
зом на минулорічному чемпіо-
наті світу в Баку. Практично 
рік гімнастки на бачили одна 
одну, тож за таких умов буде 
цікаво подивитися, хто додав, 
а хто збавив». ■

ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

«За що варто боротися»
Попри епідемічні 
перепони, Україні 
вдалося 
організувати 
чемпіонат Європи 
для художніх грацій

■

Чемпіонка Універсіади-2019 Єва Мелещук може поборотися й за медалі домашньої європейської першості.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Григорій ХАТА

 За тиждень до офіційного старту се-
зону перша біатлонна збірна України в 
фінському містечку Вуокатті провела 
контрольні старти, котрі дозволили тре-
нерському штабу оцінити поточну фор-
му своїх підопічних. У процесі перед-
сезонної підготовки масштабні коро-
навірусні обмеження практично не дава-
ли біатлоністам відчути смак змагальної 
боротьби. Дехто з вітчизняних молодих 
збірників обурювався відсутністю мож-
ливості в конкурентній боротьбі довес-
ти своє право на місце в першій коман-
ді, але протиепідемічні вимоги диктува-
ли свої правила.
 Та й загалом не все в цьому питанні 
залежало від керівництва української 
команди. Приміром, місцева влада нор-
везького Шушена не дозволила на почат-
ку листопада провести в місті традицій-
ні старти, котрі багато хто називав не-
офіційним відкриттям сезону.
 Відтак формувати заявку на перші 
два етапи Кубка світу, котрі пройдуть у 
фінському Контіолахті, головному тре-
неру збірної України Юраю Санітарі до-
велося на підставі результатів, проде-
монстрованих вітчизняними біатлоніс-
тами в минулому сезоні.
 Щоправда, вже після відправки до-
кументів до Міжнародного союзу біат-
лоністів очільнику «синьо-жовтих» до-
велося коригувати «шорт-лист».
 Як пояснив Санітра, упродовж де-
сяти днів ветеран чоловічої збірної Сер-
гій Семенов не міг тренуватися. Для 
з’ясування причин недуги спортсмена 
відправили до Києва, а його місце в за-
явці на Контіолахті залишиться вакан-
тним. «Для команди це, звісно, втрата, 
тому що, судячи з показників Сергія, він 
був у непоганій формі», — заявив слова-
цький наставник «синьо-жовтих».
 Як зауважує українська збірниця 
Дар’я Блашко, котра раніше виступа-

ла за збірну Білорусі, новий сезон буде 
точно незвичним для всіх спортсменів, 
і тому потрібно буде вчитися імпровізу-
вати.
 До слова, в Вуокатті Блашко показа-

ла доволі пристойний результат, виграв-
ши спринт і ставши третьою в короткій 
індивідуальній гонці. Утім, за словами 
біатлоністки, якісь висновки наразі ро-
бити рано: «Повну картину можна буде 

побачити лише на фініші сезону».
 Зрозуміло, що на фінській «пристріл-
ці» розгледіти всі деталі української жі-
ночої команди було складно, адже в гон-
ках не брали участі Юлія Джима, котра 
під орудою Уроша Велепця готується зі 
збірною Словенії, та Анастасія Мерку-
шина, котрій не знайшлося місця в пер-
шій команді на перші етапи КС у Контіо-
лахті.
 Президент ФБУ Володимир Брин-
зак так пояснив відсутність Меркуши-
ної в заявці на Контіолахті: «Насті та 
її молодшій сестрі потрібно тренувати-
ся разом з основною збірною, а не під 
керівництвом свого батька. Але вони 
не сприймають жодного іншого настав-
ника. Проте ми  не можемо адміністра-
тивним способом загнати когось у рам-
ки. Уже багато розмов було на цю тему: 
і сварилися, і мирилися. І доводили, і 
розповідали. Ми теж хочемо добра, до-
помогли з житлом, допомагаємо фінан-
сово. Все робимо, щоб вони могли довес-
ти, що їхній шлях правильний, хоча є 
сумніви». Зрештою, поява Меркушиної 
в першій збірній очікується на наступ-
них етапах КС.
 Щодо чоловічої збірної України, 
то краще за інших контрольні гонки у 
Вуокатті провів лідер команди Дмит-
ро Підручний. У першу чергу саме на 
нього робитимуть ставку тренери в ме-
дальній боротьбі на Кубку та в чемпіо-
наті світу. ■

БІАТЛОН

Чий шлях правильний?
У фінському Вуокатті українська команда стріляючих лижників перевірила свою 
готовність до офіційних стартів сезону

■

Колишня білоруська збірниця Дар’я Блашко нині активно бореться за місце в основі 
першої біатлонної команди України.
Фото з сайта sportarena.com.

❙
❙
❙
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 Йде рибалка і тягне величезного 
сома кілограмів під 100. Аж зiгнувся.
 Назустріч йому інший рибалка з 
відром карасів і каже так уїдливо:
 — Що, лише одного зловив?

* * *
 Приходить людина в адвокатсь-
ку контору «Рабинович—Брехер—
Вайнштейн—Лідман—Кац та Іва-
нов» і просить, щоб його справи вів 
Іванов.
 — Але чому не хто-небудь з ін-
ших компаньйонів фірми? — питає 
його секретар.
 — Ви знаєте, я якось більше 
довіряю людинi, яка зуміла проліз-
ти в таку тісну компанію.

* * *
 — Ви знаєте, я винайшов новий 
спосіб розбагатіти.
 — Знаю. Але у мене ви вже по-
зичали.

* * *
 Якщо підiйти до сплячої людини 
й гаркнути в неї над вухом «тринад-
цять», вона схопиться і злякано ози-
ратиметься, що ще раз підтверджує 
магічну природу таємничого числа.

* * *
 П’яний чоловік повертається до-
дому о 3-й годині ночі. У передпокої 
падає, лунає страшний гуркiт. Із кім-
нати вибігають переляканi дружина і 
двоє дітей.
 Чоловiк:
 — Що, без татка не можете за-
снути?

* * *
 — Галочко, чи було коли-не-
будь, щоб твiй чоловiк увечерi не 
прийшов додому?
 — Тiльки раз, через мiсяць пiс-
ля весiлля. Але сподiваюся, що вiн 
iще повернеться.

«Я нічого не вигадувала — це все хтось пережив» 
Авторка ідеї Валентина Руденко — про фільм «Мама», в основу якого лягли реальні історії жінок, 
які шукали своїх синів у полоні

По горизонталі:
 1. Зупинка військ для відпочин-
ку або ночівлі в польових умовах. 7. 
Чобіт із халявою за коліно. 8. Посуд 
для збереження сталої температури. 
10. Країна на Балканах, на яку образи-

лася Греція 11. Дерево, листя яко-
го є на прапорі Канади. 13. Тва-

рина — один із талісманів Ки-
таю. 14. Затока з морською 

водою в гирлі річки або 
озеро поблизу моря. 17. 

Кімнатна піч, біля якої любили грітися 
Шерлок Холмс та доктор Ватсон. 18. 
Випробування для студента, яке пере-
дує іспитам. 21. Лідер «Правого секто-
ру» зразка 2014 року. 22. Бойове спо-
рядження воїна в давнину. 24. Голо-
вний герой комедії Мольєра, шахрай в 
образі святоші. 25. Засіб для бороть-
би зі шкідниками рослин та грибком. 
26. Столиця Лівану. 
По вертикалі:
 1. Традиційне звертання коза-
ків до отамана. 2. Українське різдвя-
не театральне дійство. 3. Найменша 
частинка, з якої складається речови-
на. 4. «Пливе ..., води повен, а весель-
це хлюп-хлюп» (народна пісня). 5. По-

лоцька княжна з династії Рюриковичів, 
яку свято шанують білоруси за поши-
рення християнства. 6. Відомий росій-
ський художній музей. 9. Новообрана 
президентка Молдови. 12. Пристрій 
для орієнтації на місцевості та прокла-
дання маршруту. 15. Друге за кіль-
кістю населення місто Німеччини. 16. 
Кришка, яка захищає мотор автомобі-
ля. 19. Отвір на вершині вулкана, через 
який під час виверження виливається 
лава. 20. Поміст для страти. 21. Пшо-
няний суп. 24. Бойове шикування пра-
вильними квадратами. ■

Кросворд №115
від 24 листопада

Дара ГАВАРРА

 Відома журналістка, веду-
ча, модель і просто красуня Ва-
силіса Фролова в очікуванні сво-
го первістка. Цю радісну звістку 
Василіса оприлюднила у своєму 
«Інстаграмі», виклавши фото з 
Дубая, де вона наразі відпочи-
ває. Зрештою, і без слів, а лише 
з самих знімків добре видно, що 
журналістка «глибоко» вагітна. 
За словами пані Фролової, вона 
давно мріяла стати мамою, про-
те все не складалося, і тоді жін-
ка «відпустила» ситуацію, пере-
стала про це турбуватися — і... 
сталося те, що мало статися, — 
42-річна красуня завагітніла. Як 
каже сама майбутня мама, вона 
просто сяє від щастя, але це ся-
яння зсередини її дитини. Юлія 
(адже саме так звати насправді 
Василісу Фролову) жалкує, що 
чоловіки не можуть спізнати цієї 
гами почуттів, якими перепов-
нені жінки під час вагітності. 
 Колишня «віцекоролева Хар-

кова» жартує, що ще на почат-
ку року передбачала демог-
рафічний вибух, і ось унас-
лідок карантину природа 
настільки очистилася 
довкола, що тепер 
і вона носить «ко-
роніала».
 Особисте жит-
тя Василіси Фро-
лової настільки 
засекречене, що 
ніхто й гадки не 
має, хто ж батько 
малюка, який невдов-
зі побачить цей світ. 
Зрештою, яка різниця, 
адже в Україні з’явиться ще 
один маленький громадя-
нин (чи громадянка). Тож 
побажаємо майбутній мамі 
здоров’я, а також гарно-
го настрою (журналістка 
поділилася своїми стра-
хами, які притаманні 
будь-якій вагітній жін-
ці, з одним із глянце-
вих журналів). ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Чоловіків прикрашають шра-
ми, що підтверджують їхню муж-
ність, ну а коли їх немає — то хоча б 
сивина на скронях, яка б засвідчува-
ла мудрість, надбану роками. Та де-
хто з представників сильної статі за 
будь-яку ціну намагається молоди-
тися, щоб приховати свій вік. Іноді 
це набуває курйозного вигляду, як 
сталося нещодавно з адвокатом До-
нальда Трампа Рудольфом Джуліані 
(який був свого часу мером Нью-
Йорка). Мабуть, беручи приклад зі 

свого патрона, який «освіжає» свою 
сивину рудою фарбою, місцями ли-
суватий та ще донедавна сивочолий 
Джуліані вирішив і собі про йти курс 
«омолодження», тож став жагучим 
брюнетом. У такому вигляді він і 
постав перед журналістами під час 
пресконференції, яку транслював 
«Ютуб»-канал Bloomberg. Джуліані 
настільки палко звинувачував кон-
курента свого боса — Джо Байдена 
— у фальсифікаціях на нещодавніх 
президентських виборах, що аж уп-
рів. І тут сталося епічне — по скро-
нях Рудольфа потекли чорні пать-

оки. Мабуть, фарбу для волосся ад-
вокат Трампа купував на Малій Ар-
наутській, де, за словами Остапа 
Бендера з авантюрного роману «Два-
надцять стільців», виробляють усю 
контрабанду.
 Після цього скандального 
брифінгу Джуліані став героєм ін-
тернет-мемів. Особливо це нагадує 
немолодого героя фільму Лукіно 
Вісконті «Смерть у Венеції», який, 
щоб сподобатись юнаку, також по-
фарбував волосся в чорний колір. 
Що з того вийшло, промовляє наз-
ва фільму... ■

КРАСА НЕЛЮДСЬКА

Рудольф Джуліані дозагравався...
Намагання сподобатись публіці адвоката Трампа закінчилось фіаско

■

БЕБІ-БУМ

Мрії здійснюються!
Василіса Фролова вперше стане мамою

■

Василіса Фролова.❙

26 листопада 
за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 5-10 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +4...+6.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -2...-4, удень +4...+6. 
Яремче: вночi -1...-3, удень +6...+8. 
Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +4...+6. 
Рахiв: уночi -2...-4, удень +5...+7.
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