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У ритмі серця
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Москва знову відновила 

роботи на газогоні «Північний 

потік-2» і планує завершити 

його — якщо не завадять 

американці — до Нового 

року

Більшість серцево-судинних 

недуг спровоковані 

шкідливими звичками і 

байдужістю до власного 

здоров’я

Останній ривокПоки мамалига не закипіла 

У Кишиневі десятки 

тисяч демонстрантів 

вимагали відставку 

уряду

Куди заведуть авіапромисловість нові керманичі?
Фото з сайта sulpanaro.net.

❙
❙

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,291 грн 

1 € = 34,389 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

стор. 7»

Не оборонпромом 
єдиним...
Українська авіапромисловість перед вибором: або модель корпоративної реформи 
концерну «Укроборонпром» iз дистанціюванням державної влади 
від держпідприємств, або реалізація державних програм Мінстратегпромом
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«Хустка як оберіг роду була колись із людиною від народження до останнього 
подиху; на хрестинах, сватанні,  вінчанні, на всіх святах, коли проводжали на війну 
і коли в останню путь... Цей флешмоб підтримує пам’ять про наші традиції, про 
наше коріння».

Івона Лобан
учасниця флешмобу

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС

ХОДА без поваги 
до Збройних сил
Протокольний «ляп» нової команди 
чи палицi в колеса?
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Харківська ОДА, яку після виборів очолила Айна 
Тимчук, потрапила днями у гучний скандал. Як 
з’ясувалося, вперше за роки війни чиновники обл-
держадміністрації не привітали Збройні сили України 
з їхнім професійним святом. Відвертий протокольний 
промах помітили журналісти редакції «Вечірній Хар-
ків», про що й написали на онлайн-сторінці видання. 
 Новина швидко поширилася місцевими ЗМІ, 
викликавши чималий резонанс. Більше того, невдов-
зі стало відомо, що на офіційному сайті обласної упра-
ви не виставили також привітання президента і тим са-
мим вдруге порушили офіційний протокол. У резуль-
таті воїнів ВСУ, незважаючи на вихідний день, приві-
тали глава держави та всі обласні адміністрації, окрім 
Харківської. 
 Для регіону, що безпосередньо межує із зоною ООС, 
така «забудькуватість» може обернутися серйозними 
репутаційними втратами. Вочевидь саме тому прес-
служба поспішила виправити помилку, але знову пот-
рапила до скандалу. «Згідно зi скриншотами, зробле-
ними з офіційного сайта ОДА, — повідомив «Вечір-
ній Харків», — о 18:57 вечора публікації із заявою Зе-
ленського ще не було. Однак о 19:27 вона з’явилася із 
вказаним часом 15:16». Заодно облдержадміністрації 
пригадали той факт, що чиновники не спромоглися 
влаштувати офіційний прийом волонтерам, обмежив-
шись відеоконференцією. Як відомо, їхнє свято відзна-
чалося днем раніше. 
 Коментуючи цю прикру ситуацію, деякі ЗМІ при-
пустили, що це може бути недобрий вчинок команди 
попереднього керівника області, які поки що займа-
ють свої посади в ОДА. Хай там як, але є речі, які вихо-
дять за межі протокольних формальностей. Тим біль-
ше, що йдеться про вдячність людям, які щодня ризи-
кують на війні своїм життям. ■

ФІНАНСИ

Небажане 
«схуднення» 
Міжнародні резерви України 
зменшилися на 4,7 мільйона 
доларів 
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2020 року, за попе-
редніми даними, становили 26,1 млрд доларів, а в листопаді зменшили-
ся на 4,7 млн доларів (в еквіваленті), повідомила пресслужба НБУ. Ре-
гулятор пояснив, що «схуднення» минулого місяця відбулося «унаслі-
док погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави та операцій 
НБУ для згладжування курсових коливань на валютному ринку, що були 
врівноважені за рахунок валютних надходжень на користь уряду».
 Динаміку резервів упродовж листопада визначали наступні чинни-
ки, пояснив Нацбанк. Найперше — операції уряду з управління держав-
ним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 355,5 млн 
дол. (в еквіваленті), зокрема 345,5 млн дол. — від розміщення внутріш-
ніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів з 
обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ста-
новив 319,6 млн дол. Із цієї суми 245,9 млн дол. були спрямовані на об-
слуговування та погашення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, 72,5 
млн дол. — на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів — на 
виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.
 Другий чинник — операції НБУ на міжбанківському валютному рин-
ку. На початку листопада попит на валюту на МБВР перевищував пропо-
зицію внаслідок продовження пожвавлення ділової активності, у тому 
числі через активізацію імпортерів.
 «Для згладжування коливань у бік знецінення Національний банк 
провів декілька інтервенцій з продажу валюти на суму 87 млн дол. США. 
Водночас в окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова про-
позиція валюти, Національний банк придбав 41,0 млн дол. Останні три 
тижні листопада валютний ринок був збалансованим, тому НБУ не вихо-
див з інтервенціями», — констатували у головному банку країни. ■

■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація у районі проведення 
Операції Об’єднаних сил залишаєть-
ся стабільною та контрольованою. 
Хоча напередодні Дня Збройних сил 
противник гаряче «привітав» на-
ших захисників, збільшивши кіль-
кість збройних провокацій.
 Упродовж минулих чотирьох 
діб на лінії зіткнення було зафік-
совано 18 фактів порушення режи-
му припинення вогню. Неподалік 
населеного пункту Шуми, против-
ник вів вогонь у бік українських 
позицій з автоматичних станко-
вих i ручних протитанкових гра-

натометів, а також стрілецької 
зброї. А поблизу Водяного засто-
сував протитанкові ракетні комп-
лекси та вів вогонь у напрямку ук-
раїнських позицій з артилерійсь-
ких систем 122-го калібру та мі-
нометів 120-го калібру. Неподалік 
цього ж населеного пункту, вико-
ристовуючи заборонені міни ПОМ-
2, ворог чотири рази провів дистан-
ційне мінування місцевості перед 
позиціями наших військ.
 Також окупанти здійснили де-
кілька провокативних пострілів iз 
ручних протитанкових гранатометів 
у районі населених пунктів Шуми 
та Авдіївка, а поблизу Опитного — 

з підствольного гранатомета.
 Було неспокійно і в передмісті 
Авдіївки та поблизу Південного. 
Тут російсько-окупаційні війська 
відкривали вогонь iз підствольного 
гранатомета та стрілецької зброї. В 
районі Авдіївки та Мар’їнки про-
тивник згодом використав і снай-
перську зброю. Вогнем у відповідь 
українські воїни зупинили зухвалі 
дії ворожих снайперів на обох на-
прямках. На ділянці біля Лугансь-
кого противник також застосував 
снайперську зброю. Унаслідок пос-
трілу ворожого снайпера один вій-
ськовослужбовець Об’єднаних сил 
отримав вогнепальне поранення. 
Українському захиснику опера-
тивно надано першу медичну допо-
могу та евакуйовано до лікуваль-
ного закладу. Стан його здоров’я 
середньої важкості.
 Про застосування збройними 
формуваннями Російської Феде-
рації заборонених зразків важкого 
озброєння було повідомлено пред-
ставників ОБСЄ через українську 
сторону Спільного центру контро-
лю та координації питань припи-
нення вогню та стабілізації лінії 
розмежування сторін. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Тернопільська корпорація «Ватра», відо-
ма як один із найсучасніших вітчизняних ви-
робників світлотехнічного обладнання, заяви-
ла про амбітну мету — забезпечити сучасним 
освітленням усі військові аеродроми України. 
А передувала цьому домовленість кілька років 
тому між корпорацією та Міністерством оборо-
ни про започаткування виробництва світлотех-
нічного обладнання для аеродромів державної 
авіації України. 
 Як повідомив заступник гендиректора 
з питань науково-технічного розвитку кор-
порації «Ватра» Ярослав Вовк, підприєм-
ство за короткий час розробило й вигото-
вило світлотехнічне обладнання аеродром-
них посадкових прожекторів і вогнів різ-
ного призначення, яке успішно витримало 
весь необхідний комплекс випробувань і 
торік прийняте на постачання до Збройних 
сил України. За його словами, на летовищах 

державної авіації до 2018-го для світлотех-
нічного забезпечення польотів використо-
вували світлотехнічні засоби винятково ра-
дянського виробництва ще 1950-1970 років, 
моральна та фізична застарілість яких неод-
норазово призводила до різноманітних не-
безпечних проблем під час польотів. 
 Водночас із поступовим переходом на 
стандарти НАТО перед оборонним відомс-
твом постає питання освітлення військових 
аеродромів вогнями високої інтенсивності, 
і тернопільська корпорація «Ватра» цілком 

здатна забезпечити цю потребу, позаяк на-
разі готується до державних випробовувань 
таких джерел світла. Також на «Ватрі» пла-
нують створення світлодіодного аеродром-
ного посадкового прожектора, що має стати 
революційною подією в галузі вітчизняної 
світлотехніки, бо значно спростить експлу-
атацію прожекторів на аеродромах держав-
ної авіації та зробить її економнішою.
 До речі, свого часу саме «Ватра» вигра-
вала тендер на освітлення українських аеро-
портів, які мали приймати Євро-2012. ■

НА ФРОНТІ

Шуми протитанкових 
гранатометів
Противник знову використовує заборонені 
міни ПОМ-2

■

ОСНАЩЕННЯ

«Ватра» — літакам
На тернопільському підприємстві готуються 
до «революції»

■

Людмила НІКІТЕНКО 

 На Черкащині, в Умансько-
му районі, тамтешні школярі, які 
навчаються у Родниківській i Ба-
банській школах, отримали нові 
шкільні автобуси. Наразі у Родни-
ківський опорний заклад середньої 
освіти підвозять 29 учнів iз Берес-
тівця, у Бабанський — 74 учнів з 

Аполянки, Кожового Кута, Сви-
нарки і Гродзевого.
 Як повідомили «Україні мо-
лодій» в Уманській райдержад-
міністрації, закупівля нової авто-
техніки стала можливою завдяки 
співфінансуванню 50/50 з облас-
ного та місцевого бюджетів. За-
гальна вартість автобусів — 3 млн 
700 тис. грн.

 За словами голови Уманської 
райдержадміністрації Світлани 
Волошенюк, нові шкільні автобуси 
— це безпека дітей у дорозі до шко-
ли, а відтак — і спокій їхніх бать-
ків, а ще — забезпечення рівного 
доступу до якісної освіти кожного 
школяра, який проживає у сільсь-
кій місцевості. 
 Автобуси, наголошує пані 
Світлана, розраховані на 32 міс-
ця кожен, мають додаткові рів-
ні безпеки, системи обмеження 
швидкості руху, звукову і світло-
ву сигналізацію, аварійні кноп-
ки, спеціальні сидіння та зруч-
ні сходинки. Важливості та акту-
альності новому транспорту додає 
і те, що розпочався зимовий сезон, 
який характеризується підвище-
ним ризиком аварійності на доро-
гах. Додаткові автобуси допомо-
жуть організувати безпечне під-
везення школярів та вчителів до 
навчальних закладів та знизять 
навантаження на шкільні автобу-
си, які були придбані раніше і за-
раз експлуатуються.
 Також голова РДА говорить, 
що розвитку освітніх закладів, 
які стали опорними на Уманщині, 
приділяється особлива увага. Зок-
рема, оновленню їх матеріально-
технічної бази. Тож цими днями 
у 10 школах району відкрили нові 
кабінети інформатики та природ-
ничо-математичного профілю, 17 
першим класам закупили нові те-
левізори, а 14 шкіл поповнилися 
мультимедійними дошками. ■

ОСВІТА

Кілометри до знань
Дві школи одержали нові автобуси вартістю 
3,7 мільйона гривень

■

Шкільний автобус, який возитиме школярів у селах Уманського району.
Фото надане Уманською РДА.

❙
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«Ми живемо 
у двох різних 
Українах»
Тамара ГОРІХА ЗЕРНЯ,
письменниця (FB)

 Уже годину перечитую відкритий лист в «Україні молодій», 
у якому гноблять Віталія Запеку за повість «Цуцик». Хто не знає, 
пан Віталій — колишній доброволець, а теперішній письменник. 
Пише дуже смішні, зворушливі, людяні книги про війну. «Цуцик» 
— це книга про цуцика, що логічно. 
 Про собача, яке живе у зоні бойових дій і «бачить» та «опи-
сує» війну з точки зору своєї наївної, можна навіть сказати соба-
чої, перспективи. 
 Цього року «Цуцика» номінували на Шевченківську премію, 
і, почувши цю новину, я пораділа за нас. Невже часи змінилися і 
на розгляд нарешті почали приймати ветеранські книги? Щось у 
лісі здохло...
 Ага, здохло і засмерділося. 
 «Україна молода» опублікувала відкритий лист на ім’я прези-
дента України, голови та членів Комітету шевченківської премії. 
Першим підписантом листа іде Святійший Патріарх УПЦ Київсь-
кого патріархату Філарет, а також удова О. Гончара, колишній мер 
Києва Омельченко, видатні юристи, психологи, художники, депу-
тати, режисери, шість докторів різноманітних наук і чомусь пись-
менник Сігурд Людерсен з Осло.
 Підписанти ганьблять ветерана за недостатньо пафосний опис 
війни і називають його агентом Путіна. «...Розрекламований твір, 
де війна на сході показана... очима собаки. Так і проситься вис-
новок про нібито влучний хід агентури ФСБ, спрямований на при-
меншення і приниження живих і полеглих героїв у свідомості ук-
раїнців. У такий спосіб нівелюється роль і значення добробатів, 
учасників АТО та ООС».
 І на противагу «Цуцику» вихваляють книгу Олександра Ми-
хайлюти «Падіння хв’юрера». Тому що «Це — нищівний удар суп-
роти агресора правдивим Словом, цей твір просто змітає воро-
га з його загарбницьких позицій у сфері пропаганди «русского 
міра» і утверджує віру України в перемогу. Несподівано і нищів-
но. ...Головний герой роману, Богдан Орел, офіцер добровольчо-
го батальйону і винахідник суперсистеми протидії країні-агресору 
(знешкоджує ядерні ракети особливим променем на відстані)».
Ми живемо у двох різних Українах. І мені навіть хочеться, щоб цей 

розподіл був більш жорстким і справедливим. 
 Дивіться: хай би Запека воював за мене і писав для 

мене. А от для них, для підписантів подібних листів, щоб пи-
сав Олександр Михайлюта. А воював за них Богдан Орел зі 
своїми псі-променями. ■

■

ГОДУВАЛЬНИЦЯ

Коли землю на 
хліб «намастиш»
На Черкащині власники паїв 
за оренду отримали понад 
2 мільярди гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині за користування земельни-
ми  ділянками орендарі виплатили власникам паїв 
2  млрд 144 млн грн. Це 70,8% від загальної нарахованої 
суми. Як повідомили «УМ» у головному управлінні Де-
ржгеокадастру в Черкаській області, загалом за укладе-
ними з народом договорами цього року черкащани мають 
отримати всього 3 млрд 29 млн грн.
 Нині найбільше платять за оренду гектара землі у Зве-
нигородському районі — 4809 грн. Трохи менше виплачу-
ють у Катеринопільському — 4593 грн, Драбівському — 
4564 грн і Золотоніському районах — 4548 грн, наголо-
шують у головному управлінні Держгеокадастру в Чер-
каській області. І додають, що найменше виплачують у 
Черкаському районі — 2685 грн, та у Шполянському — 
2835 грн.
 Середній розмір орендної плати за гектар паю на кі-
нець листопада в Черкаській області становить 3870 грн. 
Торік такої ж пори в середньому платили 3775 грн (9,4% 
від НГО). Власники земельних ділянок, розташованих 
у межах Черкаської області, передали орендарям у ко-
ристування землю загальною площею понад 782 тис. га, 
уклавши 309,8 тис. договорів оренди. Рік не найкращих 
урожаїв приніс власникам землі не надто відчутні при-
бутки. ■

■

Світлана МИЧКО,
Людмила НІКІТЕНКО

 Як відомо, 7 грудня відзна-
чаємо День української хусти-
ни, який був започаткований 
лише рік тому групою громад-
ських діячів, акторів та Клубом 
успішних жінок України, від-
так майже відразу набув міжна-
родного статусу завдяки актив-
ній підтримці представниць ук-
раїнської діаспори. 
 У Тернополі з цього приводу 
відбулося яскраве святкове дійс-
тво в комплексі Avalon Palace, 
який iз допомогою однодумців і 

партнерів організувала відома 
місцева дизайнерка-майстри-
ня авторських вишиванок Іван-
на Сивак. У рамках стилізованої 
вечірки в стилі сучасного етно з 
відповідним дрескодом, зокрема, 
відбулися презентація відеопро-
єкту #Hustka та покази модного 
одягу в українському стилі. 
 Тим часом районами області 
прокотився флешмоб, присвяче-
ний українській хустині. Дівчата 
і бабусі, студентки і бізнес-леді, 
громадські діячки і державні 
службовиці, представниці жіноц-
тва з усіх можливих сфер фотогра-
фувалися в українських хустках 

і виставляли світлини в соцмере-
жах. А чи не найоригінальніше, 
мабуть, вчинили працівниці Кре-
менецького ботанічного саду. Бо 
одягнули українську національну 
хустку навіть на голову незвичай-
ної скульптури з жіночим облич-
чям під назвою «Трон природи». 
 «Цього дня жінки в різних 
країнах світу одягнуть українсь-
ку хустку і встановлять рекорд 
України. До флешмобу долуча-
ються етнічні українки і жінки 
з понад 20 країн світу»,— пові-
домляє Лана Вєтрова, керівни-
ця Національного реєстру рекор-
дів. І додає, жінки зі Сполучених 
Штатів Америки, Канади, Італії, 
Греції, Польщі, Кенії, Казахста-
ну, Йорданії, Латвії, Індії, Пор-
тугалії, Грузії, Греції, Болгарії, 
Вірменії, Росії, Узбекистану та-
кож одягнуть українську хустку.
 Хустина для українок завжди 
асоціювалася з жінкою, матір’ю, 
берегинею роду, з жіночим обере-
гом, з обов’язковим елементом ук-
раїнського строю, що підкреслює 
жіночу красу, силу, вишуканість, 
індивідуальність. Хустина є обе-
регом жінки з давніх-давен. Дів-
чатка, в основному, носили стріч-
ки, віночки, а коли жінка вихо-
дила заміж, то вона одягала на 
голову хустку, яка раніше була 
й маркером соціального стану 
жінки. Молодиці носили білі або 
яскраві хустки, старші жінки — 
темні, вдови — чорні. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Оголосили 12 найкра-
щих театральних вистав 
за авторитетною версією 
експертів ІІІ Всеук-
раїнського театрального 
фестивалю-премії ГРА 
(Great Real Art). Через 
форсмажорні обставини, 
спричинені пандемією 
COVID-19, напрацьова-
ний формат відбору дове-
лося змінити. Зважаючи 
на обставини, організа-
ційній комітет вирішив 
відмовитися від підсум-
кового фестивального 
тижня за участю міжна-
родного журі. Цьогоріч 
лауреатами щорічної на-
ціональної театральної 
премії стали усі виста-
ви, що увійшли до шорт-
ліста (12 вистав).
 Нагадаємо, заснов-
ником та організато-
ром Фестивалю-премії 
ГРА є НСТДУ — Націо-

нальна спілка театраль-
них діячів України. ГРА 
проводиться на конкур-
сній основі раз на рік 
за підсумками минуло-
го календарного року. 
Цьогоріч театри пред-
ставляли прем’єри, що 
вийшли у період з 1 січня 
по 31 грудня 2019 року. 
Участь у проєкті взяли 
професійні театральні 
колективи різних форм 
власності і форматів ро-
боти. Цього року на адре-
су організаторів надійш-
ло 83 заявки.
 Найкращих гравців у 
ГРА нагородили відзна-
кою фестивалю-премії 
та грошовою винагоро-
дою на реалізацію нового 
творчого проєкту. Так, 
найкращими виставами 
для дітей визнали «Алі-
су» Першого академіч-
ного українського теат-
ру для дітей та юнацтва 
та «На хвилі» Полтавсь-

кого академічного облас-
ного театру ляльок.
 У номінації «Найкра-
ща хореографічна/ба-
летна/пластична виста-
ва» цього року перемож-
ців не обрано. Натомість 
найкращих вистав ка-
мерної сцени аж три: 
«Лимерівна» Івана 
Уривського Національ-
ного академічного дра-
матичного театру імені 
Івана Франка; «Ласка-
во просимо до пекла» 
Андрія Білоуса Київсь-
кого національного ака-
демічного Молодого те-
атру та  «miLoSC/ Лю-
бов» у постановці поль-
ського режисера Миколи 
Миколайчика Київсько-
го академічного театру 
«Золоті ворота».
 Найкраща музич-
на вистава у жанрі опе-
ри/оперети/мюзиклу — 
La Traviata у постанов-
ці Євгена Лавренчука 

Одеського національно-
го академічного театру 
опери та балету та «Лю-
бов до трьох апельсинів» 
режисера Армена Кало-
яна Харківського націо-
нального академічного 
театру опери та балету 
імені Миколи Лисенка.
 Найкраща експери-
ментально-пошукова 
вистава — «Дванадця-
та ніч, або Що захоче-
те» Івано-Франківсько-
го національного ака-
демічного драматичного 
театру імені Івана Фран-
ка та «Сімейний альбом 
/ Album di Famiglia» 
Київського академічно-
го театру драми і комедії 
на лівому березі Дніп-
ра.
 Три й найкращі дра-
матичні вистави: «Аль-
батроси» Київського ака-
демічного театру драми і 
комедії на лівому березі 
Дніпра; «Енеїда XXI» 
Одеського академічно-
го українського музич-
но-драматичного театру 
імені Василя Василька 
та «Пер Гюнт» Сумсько-
го національного ака-
демічного театру дра-
ми та музичної комедії 
імені М. С. Щепкіна. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

GRA оголосила переможців!
Найкращі 12 театральних вистав

■

ТРАДИЦІЇ

Хустка на троні
На Тернопільщині яскраво вшанували 
один iз головних елементів українського 
національного одягу

■

Працівниці Кременецького ботанічного саду та «Трон природи» 
в українській національній хустці.
Фото з сайта Ботсаду.

❙
❙
❙
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Олександр ПОДОБРІЙ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

В офісі президента розгорається 
черговий гучний скандал iз коруп-
ційним присмаком. Цього разу в 
центрі уваги опинився заступник 
Андрія Єрмака Олег Татаров, який 
відповідає на Банковій за роботу 
з правоохоронними органами. 
Виявилося, що до нього самого є 
питання з боку НАБУ. Тепер пре-
зидент Володимир Зеленський 
опинився перед складним вибо-
ром — ратувати за неупереджене 
розслідування або ж заступатися 
за «свого», ризикуючи нарватися 
на шквал критики. «Апостроф» 
розповідає про те, в яку «вилку» 
потрапив глава держави.

На місце Венедiктової
 Олег Татаров з’явився в офісі 
президента в серпні 2020 року. І 
його призначення заступником 
по правоохоронній системі відра-
зу ж викликало певні питан-
ня, оскільки за часів президента 
Віктора Януковича він трудився 
заступником начальника голо-
вного слідчого управління МВС, 
займаючись найгучнішими спра-
вами проти активістів Євромай-
дану. І, до того ж, виступав рупо-
ром МВС в ЗМІ, виправдовуючи 
переслідування «євромайданів-
ців».
 Зрозуміло, що таке реноме 
відразу викликало стріли кри-
тики на адресу офісу і самого Зе-
ленського. Але до пори до часу 
про Татарова говорили мало, ос-
кільки в інформаційному про-
сторі він практично не з’являвся. 
Ходили чутки про те, що Єрмак 
нібито готує свого заступника 
на роль наступника — то глави 
МВС Арсена Авакова, то керів-
ника офісу генерального проку-
рора замість Ірини Венедiктової. 
Також його прізвище фігурува-
ло серед кандидатур на посаду 
глави Державного бюро розслі-
дувань, де уже понад рiк триває 
чехарда з керівниками.
 Утім на Банковій так і не зва-
жилися на такий радикальний 
крок, як призначення Татаро-
ва, — аж надто сильним був би 
пресинг iз боку громадськості та 
партнерів України на Заході, але 
в шорт-листах він продовжував 
залишатися. Тепер же Татаров 
опинився в епіцентрі корупцій-
ного скандалу — за участю одіоз-
ного забудовника і Національно-
го антикорупційного бюро, що 
ставить Зеленського в дуже де-
лікатне становище. Скандал 
пов’язаний iз можливою при-
четністю Татарова, коли він був 
ще адвокатом, до фальсифікації 
експертизи у справі екснардепа 
та забудовника Максима Мики-
тася. З 2017 року НАБУ розслі-
дує можливі зловживання при 
будівництві житла для Нацгвар-
дії. Будівництво вела компанія 
«Укрбуд», яку пов’язують iз 
Микитасем.
 «Скандал iще не закінчив-
ся. Чим далі — тим більше він 
обростає нюансами, які б’ють і 
по фігурантах, і побічно по пре-
зиденту. Хто в даному випадку 
програв? Потрібно сказати, що 
це не перший скандал iз людь-
ми з найближчого оточення Зе-
ленського. Всі ми пам’ятаємо 
історію з плівками Гео Лероса. 
Це фактично другий епізод. Ще 
один важливий момент — фігу-
рує персона, яка є конкретним 
проявом курсу на реабілітацію 
«притомних» регіоналів. Ми ба-
чимо, що зараз далеко не остан-
ні люди часів Януковича повер-
таються на високі посади. На-
приклад, в Одеській області той 
самий Гриневецький. А історія 
з Татаровим — це перша гучна 
подія, яка дозволяє опонентам 
говорити про повернення людей 

iз сумнівною репутацією, які 
створюють проблеми і сьогодні», 
— сказав у коментарі «Апостро-
фу» політолог, директор Інститу-
ту соціально-політичного проєк-
тування «Діалог» Андрій Мисе-
люк.

Клінч iз НАБУ через Микитася
 Парадокс ситуації полягає в 
тому, що саме Татаров першим 
почав атаку на НАБУ. Чиновник, 
який усі ці місяці був практично 
недоступний для журналістів, 28 
листопада зробив досить різку за-
яву.
 «НАБУ — це не українська 
історія, яка, на жаль, перебуває 
за межами нашої країни. Можна 
виходити з різними законодав-
чими ініціативами, але коренем 
проблем в антикорупційній полі-
тиці держави є саме Артем Сит-
ник», — сказав Татаров.
 Із чим це може бути пов’я-
зано? «Татаров уже знав, що 
«по його душу йдуть». А найкра-
щий захист — це напад. Схоже, 
що саме це і стало приводом для 
заяви. До речі, для офісу прези-
дента вона дійсно стала сюрпри-
зом, і тому довелося швидко ре-
агувати», — розповів у комен-
тарі «Апострофу» один iз полі-
тологів, близьких до Банкової. 
В результаті з офісу президента 
пролунала заява про те, що, мо-
вляв, слова Татарова про НАБУ 
— лише його особиста думка, 
яка не відображає позицію офі-
су президента.
 Незабаром після цього в 
НАБУ «відкрили скриньку», і 
на Татарова почалася справжня 
атака. Нібито він був посередни-
ком при передачі хабара одному 
з чинів МВС, який вніс фаль-
шиві дані в експертизу.

 Незабаром після цього стало 
відомо, що Микитась пішов на 
угоду зі слідством і був відпуще-
ний під домашній арешт. Одна з 
версій — ціною стали свідчення 
проти, в тому числі й Татарова. 
Якщо це так, то найближчим ча-
сом у заступника голови ОП буде 
чимало проблем.
 Крім того, в скандалі заміша-
на і генпрокурор Ірина Венедiк-
това. За версією бюро, вона ніби-
то зірвала затримання Татарова, 
змінивши процесуальних керів-
ників у справі «Укрбуду».
 «Національне бюро переко-
нане, що ця ситуація — продов-
ження свідомого тиску на слідс-
тво, адже за останні півроку офіс 
генерального прокурора вдається 
до подібних дій не перший раз», 
— заявили в НАБУ.
 На Різницькій помовчали, 
але потім усе-таки видали за-
яву, пояснивши, що Венедiкто-
ва мала право: «1 грудня 2020 
року генеральним прокуро-
ром, відповідно до вимог ст 36, 
37 КПК України, була змінена 
група прокурорів, які здійсню-
ють нагляд за дотриманням за-

конів у формі процесуального 
керівництва, в кримінальному 
провадженні за фактом надання 
неправомірної вигоди за забез-
печення видачі недостовірного 
письмового висновку судового 
експерта у справі про заволодін-
ні 81 млн грн На ціональної гвар-
дії України, яка розслідується 
детективами НАБУ».
 Як пояснив «Апострофу» Ан-
дрій Миселюк, найближчим ча-
сом конфлікт між правоохорон-
ними органами тільки загострю-
ватиметься.
 «У НАБУ й офісу генпроку-
рора (ОГП) теж є серйозне про-
тистояння. А ця справа послу-
жила черговим каталізатором 
для загострення. Адже тут iще 

і дедлайни позначаються. Тому 
що Зеленський дав час Венедiк-
товій влаштувати посадки до 
кінця грудня. Вона швиденько 
провела нараду з керівництвом 
НАБУ і ДБР, де їх розкритику-
вала. Тепер ми бачимо, що від-
носини між ними розпалюють-
ся, оскільки зараз iде бороть-
ба, хто буде крайнім. Адже оче-
видно, що до кінця грудня ми 
серйозних посадок точно не по-
бачимо. Тому ми зараз вступає-
мо в дуже цікавий період, коли 
наростатимуть суперечності між 
НАБУ і ОГП. А з іншого боку ця 
сюжетна лінія з Татарова мати-
ме продовження», — сказав ек-
сперт.
 Власне, інформаційна хви-
ля вже посилюється: у четвер, 
3 грудня, журналісти Bihus.
Info повідомили про те, що фір-
ма тестя скандального заступни-
ка Єрмака Олега Татарова ніби-
то отримала від Київради землю 
на 21 млн гривень одразу після 
його призначення в офіс прези-
дента. Сам Татаров різко спро-
стував дану інформацію, по-
обіцявши звернутися до суду.

«Вилка» для Зеленського
 Тепер перед Зеленським 
стоїть досить непростий вибір — 
захищати свою людину, ризику-
ючи забруднитися в корупційно-
му скандалі, або ж публічно уми-
ти руки. І той, і інший варіанти 
загрожують йому дуже непро-
стими наслідками.
 Будемо відверті, в оточенні 
Зеленського немає святих і чес-
них людей iз незаплямованою ре-
путацією. Теоретично до кожно-
го з соратників президента рано 
чи пізно можуть виникнути пи-
тання від правоохоронних ор-
ганів. І кожен iз них сподіваєть-
ся, що вже його глава держави в 
разі чого точно прикриє. «Злив» 
одного з топів офісу президен-
та може похитнути цю віру, що 
в певний момент може підштов-
хнути когось із них до «пошуку 
більш підходящих варіантів» — 
в стані супротивників президен-
та, наприклад.
 Виходячи з цього, Зеленсь-
кий міг би зробити заяву про те, 
що він поняття не мав про старі 
грішки Татарова і не може впли-
вати на розслідування щодо за-
ступника Єрмака (власне, про 
те, що він ніяк не впливає на 
правоохоронні органи, прези-
дент говорив уже неодноразово). 
Але цей, формально найпрості-
ший, варіант несе в собі серйоз-
ні ризики того, що його команда 
посиплеться як картковий буди-
ночок.
 Другий варіант — захист Та-
тарова. У такому випадку Зе-
ленський може зміцнити свою 
команду, але ризикує отрима-
ти проблеми відразу з низки на-
прямків. По-перше, це відмінний 
привід для критики президента 
як людини, яка покриває коруп-
цію в себе під боком. І таких кри-
тиків, які публічно почнуть «мо-
чити» Зеленського, буде чимало, 
адже саме він обіцяв про те, що 
не допустить корупцію у влад-
них кабінетах. По-друге, якщо 
Зеленський «впишеться» за Та-
тарова, це автоматично означає 
початок війни з НАБУ, яке роз-
слідує цю справу. А отже, прези-
дента чекатимуть довгі важкі те-
лефонні розмови з партнерами 
України на Заході.
 Крім того, не слід забувати 

про фактор президента-демокра-
та Джо Байдена, який украй пе-
дантично ставитиметься до будь-
яких випадів на адресу створених 
в Україні, завдяки йому і Демок-
ратичнiй партії, антикорупцій-
них інститутів.
 Здається, що найпростішим 
вирішенням проблеми могла б 
стати добровільна відставка Та-
тарова, але й у такому випад-
ку офіс президента нiби визнає 
правдивість підозр на адресу за-
ступника Єрмака. З огляду на 
численні скандали, які щоразу 
спалахують у президентській ко-
манді, це не найкращий резуль-
тат даної історії. Поки схоже на 
те, що офіс президента схиляєть-
ся до варіанта з невтручанням. У 
будь-якому разі саме це випливає 
з заяви радника Єрмака Михай-
ла Подоляка.
 «Президент і ОП сповідують 
принцип невтручання у справи 
правоохоронних та антикоруп-
ційних органів. Щодо свого ото-
чення президент дотримується 
того ж принципу: ніякого кумівс-
тва в офісі президента бути не 
може», — заявив він.
 Однак головна проблема по-
лягає в тому, що доброго фіналу 
для Зеленського в цій історії не 
буде. Будь-який iз них загрожує 
президенту новими репутаційні 
втратами. Поки ж «невтручан-
ня» ВП, за інформацією «Апос-
трофа», зводитиметься до спроб 
інформаційно відвернути увагу 
від Татарова. Але якщо НАБУ і 
лояльні до бюро громадські пра-
цівники продовжать «діставати» 
Татарова — а так воно і буде, — 
всі спроби Банкової потягнути 
час призведуть до ще гірших на-
слідків. ■

ТАКІ КАДРИ

Пастка для президента
Як Татаров поставив Зеленського між двох вогнів i чим закінчиться корупційний скандал 
за участю заступника голови офісу президента

■

Олег Татаров.
Фото з сайта facebook.com/olehtatarov.

❙
❙

Володимир Зеленський.
Фото (Олександр Гончаров) з сайта apostrophe.ua.

❙
❙

«Скандал iще не закінчився. Чим далі — тим більше 
він обростає нюансами, які б’ють і по фігурантах, 
і побічно по президенту. Хто в даному випадку 
програв? Потрібно сказати, що це не перший скандал 
iз людьми з найближчого оточення Зеленського.
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Люди і Людовік 
Після парламентських виборів 
розклад сил на політичній 
шахівниці Румунії не зазнав 
радикальних змін
Олег БОРОВСЬКИЙ

   У Румунії в неділю, 6 
грудня, відбулися пар-
ламентські вибори. Ру-
муни мали обрати 329 
депутатів нижньої па-
лати парламенту та 136 
сенаторів (депутатів вер-
хньої палати). Вибори 
відбуваються за пропор-
ційною системою з ви-
борчим порогом у 5%. 
 Спеціальна кіль-
кість місць у парламенті була зарезервована для 
представників румунів, які мешкають за кордо-
ном, і для національних меншин. Термін повно-
важень парламенту становить чотири роки.
 Передвиборчі опитування свідчили, що вибо-
ри не спричинять якихось кардинальних зсувів 
чи змін на румунській політичній мапі. 30-32% 
підтримки мала отримати правоцентристська 
проєвропейська Націонал-ліберальна партія, а 
її головній суперниці — Соціал-демократичній 
партії (посткомуністам, які правили країною де-
сятиліттями до революції 1989 року) опитуван-
ня давали 24-28% голосів. Третьою мала фінішу-
вати з 15-17% підтримки ліберально-прогресив-
на коаліція на чолі з двома політичними силами: 
Союзом порятунку Румунії та Партією свободи, 
єдності і солідарності. Ця коаліція є потенцій-
ним коаліційним партнером правлячих націо-
нал-лібералів. Тому будь-які найпростіші ариф-
метичні чи політичні підрахунки свідчили про 
програш посткомуністів i перемогу ліберальних 
проєвропейських сил. 
 Соціал-демократи (посткомуністи) домінува-
ли на румунській політичній сцені ще 30 років 
після падіння комунізму, перемогли і на попе-
редніх парламентських виборах 2016 року, але 
в листопаді 2019 року втратили владу по тому, 
коли парламент проголосував вотум недовіри 
сформованому ними уряду. Відтоді в Румунії 
перебуває при владі уряд меншості на чолі з гла-
вою Націонал-ліберальної партії Людовіком Ор-
баном (він є однофамільцем угорського прем’єра 
Віктора Орбана). 
 Колишні комуністи з Соціал-демократичної 
партії на чолі з Лівіу Драгнеа після 30 років прав-
ління тепер усе більше скочуються на маргінес. Їх 
звинувачують у порушенні правопорядку, спро-
бах підпорядкування собі судів та всеохоплюючій 
корупції, що викликало масові протести та кри-
тику як iз боку румунських громадян, так і Євро-
союзу. Лідер партії Лівіу Драгнеа відбуває термін 
ув’язнення за корупційні злочини. 
 Передбачуваність результату виборів, зневі-
ра румунів у свої політичні партії та пандемія 
коронавірусу спричинили низьку явку вибор-
ців. Якщо під час попередніх виборів 2016 року 
навіть за нормальних умов активність виборців 
становила лише 39,44%, то цього разу участь у 
виборах узяли всього 31,84% виборців (5,8 млн 
громадян iз правом голосу). Це найнижча явка 
з 1989 року.
 Значну активність продемонстрували руму-
ни, які мешкають за кордоном. Це переважно за-
робітчани в Італії, Іспанії та Франції. На закор-
донні виборчі дільниці прийшли 262 тис. виб-
орців, повідомила Постійна виборча комісія Ру-
мунії. З огляду на високу кількість відданих за 
кордоном голосів остаточні результати виборів 
можуть дещо затриматися.
 А екзитполи показують, що головні супер-
ники набрали на виборах майже рівну кількість 
голосів. На виборах до Сенату соціал-демокра-
ти заручилися підтримкою 30,3% виборців, а 
націонал-ліберали — 29,4% (інший екзитпол, 
проведений компанією INSOMAR, дає перемо-
гу правлячій партії — 32 проти 28 відсотків). 
На виборах до нижньої палати парламенту ре-
зультат майже ідентичний: соціал-демокра-
ти — 30,2%, а націонал-ліберали — 29,3, пові-
домляє румунська національна агенція новин 
Agerpress. Стосовно ліберальної двопартійної 
коаліції, то на виборах до Сенату вона заручи-
лася підтримкою 16,6% виборців, а до нижньої 
палати — 16,19%. ■

■

Прем’єр Румунії 
Людовік Орбан.

❙
❙

Ігор ВІТОВИЧ

 Десятки тисяч демонстрантів зібра-
лися в неділю, 6 грудня, в центрі Ки-
шинева на заклик новообраної прези-
дентки країни Майї Санду. В ході про-
тестного мітингу на площі біля будів-
лі парламенту в Кишиневі Майя Санду 
зажадала негайної відставку уряду 
країни.
 Нагадаємо, що в другому турі пре-
зидентських виборів, 15 листопада, 
колишня прем’єр-міністерка країни 
Майя Санду отримала більшість го-
лосів — 57,75 відсотка. Її суперником 
був чинний президент країни Ігор До-
дон, повноваження якого спливають 
23 грудня 2020 року. Інавгурація Сан-
ду відбудеться 24 грудня.
 Але Ігор Додон вирішив, що, йду-
чи, наостанок ще й гучно грюкне две-
рима. Тобто ускладнить своїй супер-
ниці виконання її виборчих планів. На 
засіданні 3 грудня парламент Молдови 
позбавив Санду частини повноважень: 
депутати схвалили в фінальному чи-
танні законопроєкт про перепідпоряд-
кування Служби інформації і безпеки 
парламенту країни. Також було ухва-
лено ще кілька спірних законопроєк-
тів, які навіть не отримали передбаче-
них у таких випадках висновків уря-
ду і парламентських комісій. На дум-
ку прихильників Санду, це є спробою 
зменшити роль президента на користь 
парламенту, який перебуває під конт-
ролем Ігоря Додона.
 «Ігор Додон не хоче визнавати по-
разку. Він хоче підпалити країну, 
викликати хаос, ізолювати Молдову 
на міжнародному рівні! Для цього він 
використовує злодіїв і корумпованих 

чиновників парламенту», — заявила 
Майя Санду на мітингу. На її думку, 
розпуск уряду необхідний, щоб оголо-
сити дострокові парламентські ви бори. 
Акція протесту в Кишиневі, яка трива-
ла дві години і проходила мирно, завер-
шилася ухваленням резолюції з вимо-
гою відставки уряду і проведення до-
строкових парламентських ви борів. 
У резолюції на уряд покладається від-
повідальність за «катастрофічну со-
ціально-економічну ситуацію» і від-

сутність «ефективних заходів проти 
пандемії коронавірусу». 
 За підрахунками спостерігачів, на 
акцію підтримки новообраного прези-
дента зібралося не менше 50 тисяч осіб, 
які скандували: «У відставку!», «Достро-
кові вибори!», «Геть злодіїв, геть коруп-
цію!» та «У в’язницю!». Опозиція заяви-
ла, що багато протестувальникiв не змог-
ли приєднатися до мітингу, оскільки до-
роги були заблоковані правоохоронними 
органами на в’їзді в місто. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У суботу, 5 грудня, в 
місті Отон на заході Фран-
ції поховали колишнього 
президента Франції Валері 
Жискара д’Естена. Як пові-
домляє радіостанція France 
Info, ексглаву Франції по-
хоронили поряд із його 
донькою, яка померла два 
роки тому. Пан д’Естен пі-
шов iз життя у віці 94 років, 
перед смертю був госпіталі-
зований у місті Тур, що на 
заході Франції. Причиною 
смерті називають коро-
навірусну інфекцію.
 Покійний очолював 
країну майже сім років — 
iз 1974-го по 1981 рік. У 
1959 році 32-річний Ва-
лері Жискар д’Естен став 
міністром фінансів, наймо-
лодшим міністром в уряді 
президента Шарля де Гол-
ля і прем’єра Мішеля Де-
бре. У 1967-му президент 
відправив його у відставку. 
Але вже 1974-го політик iз 
50,8% голосів, конкурую-
чи з Франсуа Міттераном із 
Соціалістичної партії, пе-
реміг на президентських 
виборах. Його перебуван-
ня на посаді характеризу-
валося більш ліберальним 
підходом до таких соціаль-
них питань, як розлучен-
ня, контрацепція, аборти, а 

також спробами модернізу-
вати країну та президентсь-
кий кабінет, зокрема шля-
хом запуску таких далеко-
сяжних інфраструктурних 
проєктів, як TGV (швидкіс-
на залізниця)і розгортан-
ня ядерної енергетики як 
основного джерела енергії 
Франції.
 Однак його популяр-

ність постраждала від еко-
номічного спаду, що від-
бувся після енергетичної 
кризи 1973 року, яка пок-
лала край «тридцяти вели-
ким рокам» процвітання 
після Другої світової війни. 
Жискар д’Естен зіткнув-
ся з політичним протисто-
янням з обох сторін полі-
тичної сцени: нещодав-

но об’єднані ліві Франсуа 
Міттеран та Жак Ширак, 
який розпочав свою велику 
кар’єру і відродив галлізм 
на правому політичному 
фланзі. У 1981 році, незва-
жаючи на високу підтрим-
ку, Жискар д’Естен програв 
переобрання Міттерану, на-
бравши 48,2% голосів.
 Уже як колишній пре-
зидент Франції, Жискар 
д’Естен був членом Конс-
титуційної ради. У 1986—
2004 роках він також спів-
працював з Європейським 
Союзом, особисто очолював 
роботу над Конвенцією про 
майбутнє Європи.
 Він був автором три-
томних мемуарів «Влада і 
життя», збірок есе і п’яти 
романів. Валері Жискар 
д’Естен у 2004 році став 
членом Французької ака-
демії, що стоїть на сторожі 
норм французького літера-
турної мови. Академіків, 
які займають посади довіч-
но, часто називають «без-
смертними». ■

Бахрейн затвердив вакцину проти 
коронавірусу
 Услід за Великою Британією Бахрейн став 
другою країною у світі, яка дозволила вико-
ристовувати вакцину Pfizer/BioNTech проти ко-
ронавірусу. Схвалення вакцини було підтвер-
джено Національним органом регулювання 
охорони здоров’я Бахрейну, повідомила місце-
ва Державна агенція преси (BNA). У Бахрейні, 
розташованому на невеликому острові побли-
зу Саудівської Аравії в Перській затоці, з на-
селенням 1,6 мільйона, підтверджено понад 87 
тис. випадків зараження коронавірусом, загину-
ла 341 особа. На сьогодні тут зроблено понад 2 
мільйони тестів.

«Марш волі» в Білорусі 
 У Мінську та інших містах Білорусі в неділю, 6 
грудня, був 120-й день протестів, який цього разу на-
зивався «Марш волі». Протестувальники тепер дотри-
муються нової тактики й організовують свої акції мен-
шими групами в окремих районах Мінська та інших 
міст. Силовики затримали більше сотні людей у різ-
них районах білоруської столиці. Крім того, у Гродно 
затримали двох журналістів агенції БелаПАН, інфор-
мує Білоруська асоціація журналістів. Також були пе-
ребої iз доступом до месенджера Telegram, у якому ор-
ганізатори протестів координують свої дії, але згодом 
вони припинилися. За чотири місяці постійних протес-
тів, за даними Ради ООН iз прав людини, в Білорусі 
було затримано понад 27 тисяч осіб. Є жертви.

Жовта лихоманка вразила Нігерію
 Виявлена в листопаді епідемія жовтої лихо-
манки призвела до загибелі 172 людей у Нігерії, 
заявила у п’ятницю Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я. Усього було виявлено 530 випадків 
жовтої лихоманки, 48 з яких були підтверджені 
лабораторними дослідженнями. 172 людини по-
мерли від вірусу. Вірус передається людині пе-
реважно тропічними та субтропічними комарами. 
Кількість людей, щеплених проти жовтої лихо-
манки, у багатьох районах Африки дуже низька, 
хоча вакцина майже на 100 відсотків ефективна 
і відносно дешева. Нігерія — найбільш густона-
селена країна Африки (понад 174 мільйони жи-
телів).

НОВИНИ ПЛЮС■

Валері Жискар д’Естен.❙

ВТРАТИ

З когорти «безсмертних»
Помер колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен

■

ПРОТЕСТ

Поки мамалига не закипіла 
У Кишиневі десятки тисяч демонстрантів вимагали 
відставку уряду

■

Акція протесту в Кишиневі.❙



Олег ГАНСЬКИЙ 

Придбати квартиру в Україні й досі 
можуть дозволити собі далеко не всі. 
Переважно тому, що не працює голо-
вний механізм, який є стимулятором 
розвитку будівельного сектору — до-
ступна іпотека. Тим часом вразливим 
категоріям населення допомагає Захід. 
Таким чином підтверджуючи відомий 
алгоритм: усе, що не може зробити 
влада, роблять або іноземні донори, 
або волонтери. 

Іпотека з Берліна
 В Україні готуються запустити де-
ржавну програму забезпечення пересе-
ленців житлом «Іпотека під 3%», яка по-
винна запрацювати вже на початку вес-
ни наступного року. За словами керівни-
ка Всеукраїнської асоціації переселенців 
Руслана Калініна, запуск програми став 
можливий завдяки підписаній iз Німеч-
чиною угоді, за якою Україна отримала 
25,5 млн євро. Також до кінця 2020 року 
будуть підписані ще два важливі доку-
менти. За прозорістю реалізації проєкту 
стежитиме міжнародний консультант, 
відбір якого зараз відбувається. Німець-
ка сторона наполягла, що сама керува-
тиме відбором, який, за приблизними 
розрахунками, займе кілька місяців.
 Для отримання кредитів на житло 
охочі мають сформувати нову чергу. Це 
також є умовою Німеччини. «Гроші Ук-
раїні дають у вигляді безповоротного 
гранту, і тому представники німецько-
го банку хочуть контролювати всі про-
цеси», — наголосив Калінін, додавши, 
що в Україні за реалізацію цієї програми 
буде відповідати Державний фонд спри-
яння молодіжному житловому будів-
ництву. Відбір учасників буде рандом-
ним: їх визначатимуть за принципом 
лотереї, займатися цим буде також ні-
мецька сторона. Таким чином Україна 
повністю відсторонюється від будь-яко-
го процесу.

 Німецький банк KfW уже давно пра-
цює в Україні, реалізуючи соціальні про-
єкти. Завдяки йому вдалося розпочати 
будівництво тимчасового житла у шес-
ти регіонах України. 

10% — нездійсненна мрія 
 Державі тим часом не вдається нала-
годити доступне іпотечне кредитування 
для всіх громадян. Хоча такі обіцянки 

лунають доволі часто. Адже, на думку ек-
спертів НБУ, через високі ризики банки 
не хочуть працювати з іпотечними кре-
дитами. А масове доступне іпотечне кре-
дитування в Україні стане доступним за 
умови посилення прозорості ринку неру-
хомості, зниження ризиків для креди-
торів. 
 Зараз, за даними Нацбанку, іпотекою 
в Україні займаються тільки сім банків, 

які на сьогодні сконцентрували 97% об-
сягів нової іпотеки. Майже три чверті 
нових іпотечних кредитів — кредити на 
придбання житла на вторинному ринку, 
з первинним ринком банки працюють не 
так охоче. Водночас значна кількість бан-
ків, які раніше займалися іпотекою, за-
раз узагалі не виходять на ринок через 
високі ризики.
 Щоб прискорити появу в Україні ма-
сової доступної іпотеки, насамперед тре-
ба навести порядок на ринку первинної 
нерухомості, у тому числі в частині про-
зорості забудовників, а також врегулю-
вати процес фінансування будівництв. 
«Єдиний ефективний механізм інвесту-
вання повинен гарантувати отримання 
інве стором готового житла або ж повер-
нення коштів. З огляду на те, що забу-
довники, так само як банки, акумулюють 
значні обсяги коштів населення, до них 
повинні бути встановлені так само жорс-
ткі вимоги, які б забезпечили їх надій-
ність», — повідомили в НБУ.
 Сама ж ставка також не виглядає 
привабливою, хоча й упродовж літа тро-
хи знизилася. Якщо, наприклад, на по-
чаток року середня іпотечна ставка ся-
гала 19%, то наприкінці літа вона ста-
новила близько 13%. Ближче до кінця 
нинішнього року ситуація розвернулася 
в інший бік. І вже у жовтні 2020 року се-
редня ефективна ставка нового іпотечно-
го кредиту на вторинному ринку склала 
14,3%, на первинному — 17,2% річних. 
 Результати опитувань НБУ показали, 
що вторинний ринок продовжує значно 
перевищувати за кількістю і за обсягом 
кредитування. Частка укладених іпотеч-
них договорів на покупку житла на вто-
ринному ринку в жовтні склала близько 
87% за обсягом від усіх нових видач. 
 При цьому, за словами офіційних осіб 
Нацбанку, зниження комерційними бан-
ками України ставок по іпотечних креди-
тах до 10% теоретично можливо, але для 
цього потрібно істотно знизити ставки 
по депозитах. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Цими днями у водах Німеч-
чини мають відновити укладан-
ня труб для газопроводу «Пів-
нічний потік-2». Роботи вико-
нуватиме спеціалізована бар-
жа «Фортуна», яка ходить під 
російським прапором. За дани-
ми російських видань, у Балтій-
ському морі, на південь від міл-
ководного району Адлергрунд, 
судно «Фортуна» вестиме під-
водні операції на трубопроводі з 
5 по 31 грудня.
 Російське судно постачан-
ня «Іван Сидоренко» заверши-
ло перехід iз Калінінграда на 
захід Балтики, приєднавшись 
до трубоукладача «Академік 
Черський», який iз ранку субо-
ти перебуває  в точці завершен-
ня одного з відрізків добудовува-
ти «Північний потiк-2».
 Наприкінці листопада ні-
мецьке морське агентство роз-
містило повідомлення для мо-
ряків про проведення в цьому ж 
районі, в тих же координатах, 
підводного укладання труб на 
двох паралельних нитках нена-
званого трубопроводу. При цьо-
му, за даними ЗМІ, проєктна 
компанія підтвердила, що йдеть-
ся таки про відновлення будів-
ництва «Північного потоку-2», 
поки лише у водах Німеччини. 
 «За нашими даними, «Пів-

нічний потік-2» планує викорис-
товувати «Академіка Черсько-
го», — повідомила представник 
німецького Федерального ві-
домства судноплавства і гідро-
графії Мерле Мансфельд.
 Самі німці публічно підтри-
мують проєкт російського пре-
зидента Володимира Путіна, 
так, наприклад, керівник МЗС 
Німеччини Хайко Маас заявив: 
газопровід «Північний потік-2» 
буде добудований до кінця, але 
невідомо, коли саме. При цьо-
му влада німецької федераль-
ної землі Мекленбург-Передня 
Померанія планує створити спе-
ціальний фонд, який будуть ви-
користовувати для продовжен-
ня будівництва російського газо-
проводу в обхід санкцій США.
 «Газпром» же  вирішив до-
будовувати «Північний потік-
2» власними силами після того, 
як 19 жовтня 2020 року Вашинг-
тон ввів санкції щодо газогону. У 
цей же час iз Росією відмовила-
ся співпрацювати європейська 
компанія Allseas, яка надавала 
трубоукладач для будівництва. 
У прокладці труб були задіяні 
три судна компанії — Pioneering 
Spirit, Solitair і Audacia.
 Тепер слово за американця-
ми. За даними видання Bild, но-
вообраний американський пре-
зидент Джо Байден після при-
ходу до влади у США буде го-

товий «поховати» «Північний 
потік-2». Раніше цю тему про-
сував його попередник Дональд 
Трамп. 
 На минулих вихідних по-
сольство США в Берліні закли-
кало уряд Німеччини призупи-
нити будівництво газопроводу 
«Північний потік-2». «Зараз на-
став час для Німеччини і ЄС за-
кликати до мораторію на будів-

ництво трубопроводу, — сказала 
тимчасово повірена посольства 
США в Берліні Робін Куінвілл. 
— Це стане чітким сигналом 
про те, що Європа більше не 
сприймає зловмисної поведінки 
Росії». І додала, що трубопровід 
є не просто економічним проєк-
том, а політичним інструмен-
том Кремля, щоб обійти Украї-
ну і розділити Європу. ■

Дозволити собі придбати квартиру в кредит у нашій державі зможуть хіба що... 
вразливі соціальні категорії, за іноземні кошти.
Фото з сайта budkontur.com.ua.

❙
❙
❙

Росія кинула виклик США і планує в обхід санкцій завершити 
будівництво «політичного» газогону.
Фото з сайта glavred.info.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Час стати «зеленими»
 Пандемія коронавірусу є можливістю 
для України почати переформатовувати 
енергетику в «чистому» напрямку.
 «В умовах, коли весь світ переживає 
пандемію, ми проживаємо нетривіальний 
рік, це нам дає певні можливості погля-
нути на світ з іншого кута, використати 
цей час, щоб переформатуватися, зроби-
ти нашу енергетику чистою», — заявила 
ексміністр енергетики Ольга Буславець, 
додавши, що нині в енергетичному сек-
торі існує багато проблем, накопичених 
за останні роки.
 «Збiглося дуже багато факторів, се-
ред яких відкриття молодого ринку елек-
троенергії, який потребував виважено-
го еволюційного розвитку. Однак деякі 
речі ми не встигли зробити до його від-
криття, тож мали певні проблеми з інвес-
торами відновлюваних джерел енергії», 
— зауважила Буславець і висловила пе-
реконання, що меморандум між уря-
дом та учасниками ринку ВДЕ відновив 
довіру інвесторів. Нині Міненерго пра-
цює над упровадженням «зелених» аук-
ціонів, найближчим часом будуть виз-
начені перші квоти. «Ми виконали свої 
зобов’язання перед інвесторами щодо 
поточних розрахунків у серпні, вересні, а 
за жовтень розрахунок буде здійснений 
повністю на початку грудня», — конста-
тувала вона.
 За новим Прогнозним енергетич-
ним балансом виробництва та споживан-
ня електроенергії в енергосистемі Украї-
ни, у нас відбуватиметься пропорційне 
зниження обсягів виробництва електро-
енергії атомною, гідро- та тепловою гене-
рацією. Прогнозне виробництво електро-
енергії атомними електростанціями ско-
рочено на 7 млрд кВт-год (на 8,6%) 
— до 73,7 млрд кВт-год. За новим же 
законом, уже з 21 липня зменшено роз-
мір «зелених» тарифів для об’єктів, вве-
дених в експлуатацію з 1 липня 2015 
року до 31 грудня 2019 року: на 10-15% 
залежно від потужності — для сонячних 
електростанцій та на 7,5% — для вітро-
вих електростанцій.

■

КВАДРАТНИЙ МЕТР 

Ключі з-за кордону 
Владі України не вдається забезпечити своїх громадян 
доступною іпотекою: переселенцям допомагатиме Захід

■

СЕКТОР ГАЗУ 

Останній ривок
Москва знову відновила роботи на газогоні 
«Північний потік-2» і планує завершити 
його — якщо не завадять американці — 
до Нового року

■

ТЕНДЕНЦІЇ 

 Світ у боргах
 Світовий борг унаслідок пандемії коронавірусу сягне 200 трильйонів доларів, 
що становить 265% світового продукту. Такої думки дотримуються експерти аналі-
тичної компанії S&P Global, стверджуючи, що співвідношення боргу до світового 
продукту зросло на 14%. Проте тренд до зростання частки спостерігався і раніше, 
коронакриза лише посилила його. Пов’язано це з тим, що на всіх рівнях від ком-
паній до домогосподарств з’явилась потреба у кредитних коштах через економічне 
падіння.
 Також аналітики не вбачають у цьому явищі майбутньої боргової кризи. «Очі-
куване зростання частки боргу до світового ВВП у 2020 році навряд чи спричинить 
боргову кризу найближчим часом. Економіки відновлюються, вакцини вже пос-
тачаються, відсоткові ставки залишаються на низькому рівні, а боргова поведін-
ка повертається в норму», — вважають у компанії. За їхнім прогнозом, якщо сві-
това економіка й надалі продовжить відновлюватись, світова частка боргу до ВВП 
зменшиться до 256% до 2023 року.

■
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Любов БУКРЄЄВА,
авіаконструктор, ексзаступник генерального 
директора Київського авіаційного заводу 
«Авіант»

Останнім часом ми спостерігали заго-
стрення публічного протистояння Укр-
оборонпрому (УОП, концерн) і авіаційної 
громадськості, що розгорілося через 
наміри Міністерства з питань страте-
гічних галузей промисловості забрати 
авіабудівні підприємства під своє крило. 
Чому ж у міністерства з’явилося таке ба-
жання? І чи всі закиди, які прозвучали 
до Укроборонпрому, тільки на його ад-
ресу?
Нагадаємо, що в березні 2014 року 
уряд Арсенія Яценюка ліквідував Мініс-
терство промислової політики (Мін-
промполітики). Спочатку підприємства 
авіапромисловості були переведені під 
Міністерство економічного розвитку 
і торгівлі (Мінекономіки), а через рік 
— під державний концерн «Укроборон-
пром».

Формування державної промислової 
політики
 Ні законодавством, ні урядом Укр-
оборонпрому не були делеговані при-
родні функції міністерства. Тобто, він 
був уповноважений лише управляти під-
приємствами (наголосимо, що управлін-
ня та розпорядження суть різні понят-
тя). А ось ключова, першорядна функція 
— формування державної промислової 
політики в промислових галузях — за-
лишилася за Мінекономіки! Тому заки-
ди до УОП, що за довгі роки не розроб-
лено держпрограму галузі, не створено 
умов для її нормального функціонуван-
ня тощо, не зовсім за адресою — першо-
рядна відповідальність за Мінекономі-
ки! Адже Мінпромполітики не зникло в 
нікуди, воно перетворилося на окремий 
блок Мінекономіки. Безумовно, Укробо-
ронпром як керуюча компанія мав стати 
ініціатором процесів формування про-
мислової політики, та через спрощене, 
непрофесійне розуміння процесів висо-
котехнологічного виробництва педалю-
вав лише ті напрями, де зрозуміліше і 
затишніше: кадри і фінанси.

Кадри і фінанси
 Який ключовий важіль управління 
підприємством? Контракт iз керівни-
ком! Раніше уряд (КМУ) через централь-
ний орган виконавчої влади (міністерс-
тво) призначав керівника держпідпри-
ємства і в разі неналежного керівництва 
звільняв (розривав контракт). Тепер же 
цю функцію передали Укроборонпрому. 
І в цій царині претензії до концерну ве-
личезні. Богатирський розмах: тільки 
на «Антонові» за п’ять років змінилося 
шість керівників, не кажучи про безліч 
інших підприємств оборонно-промисло-
вого комплексу (ОПК). При цьому спос-
терігаємо цікаве явище: нове призна-
чення — вище ставки внесків в Укробо-
ронпром! Так, iз призначенням передос-
таннього керівника «Антонова» внески 
злетіли до 60 млн грн (жовтень) і досяг-
ли за три останні місяці (серпень, вере-
сень, жовтень) 99,5 млн грн. Конкрет-
ної інформації, що ці кошти йшли на 
потреби інших підприємств ОПК, не-
має, тільки розлогі заяви представників 
УОП (ні сум, ні для яких підприємств). 
Але точно відомо, що в авіабудування 
вони не потрапили. Лише за три роки, 
2018-2020, авіапромисловість внесла 
255,3 млн грн, які могли б iз лишком 
покрити заборгованість iз заробітної 
плати на Харківському авіазаводі, де 
кількість працівників за час підпоряд-
кування Укроборонпрому знизилась 
майже наполовину.

Корпоративна реформа в ОПК або 
приватизація без приватизації
 Показово, що на тлi катастрофічного 
падіння серійного виробництва авіацій-
ної техніки Укроборонпром за ініціати-
ви ексміністра економіки Айвараса Аб-
ромавічуса, який був призначений на-
прикінці серпня 2019 року генеральним 
директором УОП, розпочав просуван-
ня так званої корпоративної реформи 
в ОПК. Її очевидний ключовий осново-
положний принцип — дистанціювання 
уряду від процесів, що відбуваються на 
державних підприємствах.

 За законом, генерального директо-
ра Укроборонпрому призначає й звіль-
няє Президент України. Запропоно-
вана УОП корпоративна реформа цю 
функцію закріплює за наглядовою ра-
дою з так званими незалежними чле-
нами, за образом і подобою Нафтога-
зу, Укрзалізниці, Укрпошти. Тобто, 
якщо до керівника концерну в уряду 
або у Президента виникнуть претензії 
щодо неефективності управління, при-
брати його з посади без рішення нагля-
дової ради буде неможливо. До того ж 
вона (реформа) пропонує істотні додат-
кові повноваження для Укроборонпро-
му: до функцій управління додаються 
ще й функції розпорядження майном 
держпідприємств. Як результат таких 
ініціатив у липні 2020 року зареєстро-
ваний законопроєкт №3822 (Ігор Ко-
питін, Ірина Верещук, Давид Арахамія 
та інші), де найпильнішу увагу приді-
лено, звичайно, майну, внескам і на-
глядовій раді. Один iз яскравих абза-
ців законопроєкту: «За погодження з 
уповноваженим суб’єктом управлін-

ня ... (читаємо — Укроборонпром), не-
рухоме майно об’єктів державної влас-
ності, що не підлягають приватизації, 
може бути відчужено відповідним під-
приємством або господарським това-
риством...». Що це, як не приватиза-
ція без приватизації? З огляду на те, що 
на минулому тижні раптом стало відо-
мо про проведену без шуму в 2018-2020 
роках перереєстрацію на Укроборон-
пром виробничих корпусів цілої низ-
ки держпідприємств, розуміємо, яким 
високим ризикам піддається їх майно, 
якщо цю норму закріпити законодав-

чо. Зауважимо, що таке віртуозне дійс-
тво з перереєстрації об’єктів держвлас-
ності без залучення судових структур і 
Мін’юсту просто було неможливим.
 На тому ж тижні комітет з питань 
національної безпеки, оборони та роз-
відки ВРУ під безглуздим приводом 
запропонував виключити з розгляду 
в 2021 році законопроєкт Мінстратег-
прому «Про розвиток авіаційної про-
мисловості»: «Доцільно розробляти піс-
ля розроблення й затвердження загаль-
нодержавної програми розвитку авіа-
ції на найближчі 10 років». Виникає 
питання: який причинно-наслідковий 
зв’язок між цими подіями? Тим більше 
що розробки «програми розвитку авіа-
ції» як такої взагалі не передбачається 
(не плутати з програмою розвитку авіа-
прому). Натомість комітет не забув за-
пропонувати спірний, не погоджений iз 
міністерством законопроєкт №3822.
 Свою прихильність до тієї ж мо-
делі корпоративної реформи з «неза-
лежними» наглядовими радами та «не-
залежними« директорами підтвердив 

і новопризначений гендиректор Укро-
боронпрому Юрій Гусєв на пресконфе-
ренції, що відбулася 3 грудня. При цьо-
му він ухилився від прямого запитання 
щодо доцільності невідкладної переда-
чі до Мінстратегпрому авіапідприємств 
(найбільш значущих донорів УОП) і за-
явив, що хоче проконсультуватися з 
цих питань з автором моделі реформи 
Абромавічусом. Знову лунають роками 
заяложені слова про необхідність ауди-
ту, реформування, кризовий менедж-
мент, прозорість та холдинги, немов і не 
відбулася зміна керівництва концерну. 
Нагадаймо, що за заявою спікерів УОП 
на аудит і розробку корпоративної мо-
делі вже витрачено 900 тисяч євро і що 
українським законодавством докладно 
і ґрунтовно встановлено правила утво-
рення і діяльності державних холдин-
гових компаній (Господарський кодекс, 
закон про холдингові компанії, поста-
нова уряду про порядок утворення де-
ржавної холдингової компанії). 

Контроль над галуззю
 Отже, бачимо, що в авангарді бороть-
би з молодим міністерством з питань 
стратегічних галузей промисловості 
за підприємства авіапромисловості — 
в першу чергу за ДП «Антонов» спос-
терігаємо присутність чотирьох ключо-
вих гравців: Укроборонпром, Мінеко-
номіки, Мін’юст і Комітет iз питань на-
ціональної безпеки. До них підключені 
окремі народні депутати, в основному з 
правлячої партії і партії «Голос».
 Скільки ж невидимих учасників 
цього процесу з обох сторін, iще дове-
деться дізнатися. Перші ластівки ін-
формації про інтерес багатих людей 
до авіапідприємств уже просочилися в 
пресу. Можна розцінювати цей інтерес 
як iмовірність залучення в галузь внут-
рішніх інвесторів, що працює, безумов-
но, в плюс зміцненню національної еко-
номіки. Однак при ослабленні держав-
ного контролю над ситуацією ефект від 
такого інтересу може стати вкрай нега-
тивним — нераціональне використан-
ня активів і остаточне розграбування 
галузі. У цьому сенсі на Мінстратег-
пром покладається найважливіша від-
повідальність за збереження і зміцнен-
ня українського авіабудування.

Як будемо розв’язувати задачу?
 Ступінь руйнувань у промисловості 
настільки високий, що для перелому 
ситуації Мінстратегпрому належить ви-
конати величезну роботу.
 Горизонт державної промисло-
вої політики повинен бути розшире-
ний, відсунутий як мінімум на два де-
сятиліття вперед, а не на три-чотири 
роки, як сьогодні. До вироблення цілей 
і завдань, розробки принципів і основ 
державного регулювання в галузі не-
обхідно залучити кращих науковців та 
виробничників, людей, здатних мис-
лити незалежно і масштабно, фахівців 
не тільки з авіапромисловості, а й з ін-
ших сфер авіаційної діяльності. Клю-
чові принципи розвитку — програмно-
цільовий підхід до розробки, створен-
ня, виробництва авіаційної техніки та 
поглиблення взаємовигідного міжна-
родного співробітництва. До сфери ува-
ги міністерства мають бути віднесені не 
тільки підприємства держсектору, ви-
користання такого інструменту, як де-
ржавно-приватне партнерство, — один 
із пріоритетних напрямків.
 Сьогодні спостерігаємо, що з ри-
торики публічної суперечки стрім-
ко зникають такі терміни, як «авіа-
ційна техніка», «безпека польотів» та 
інші, але безсоромно превалюють «май-
но», «внески», «територія»... Значить, 
наближаємося до апогею. Кульміна-
ційної розв’язкою стане вибір урядом 
основного принципу промислової полі-
тики: або модель корпоративної рефор-
ми Укроборонпрому з дистанціюванням 
державної влади від держпідприємств, 
або запропонований Мінстратегпромом 
програмно-цільовий метод управління 
галуззю (простіше — чітка реалізація 
державних програм).
 Я обираю другий варіант, оскільки 
перший не залишає навіть слабкої надії 
на відродження вітчизняного авіабуду-
вання. ■

ЗАЛЕТІЛИ...

Не оборонпромом єдиним...
Українська авіапромисловість перед вибором: або модель корпоративної реформи 
концерну «Укроборонпром» iз дистанціюванням державної влади 
від держпідприємств, або реалізація державних програм Мінстратегпромом

■

Негативна динаміка зайнятості на Харківському авіаційному виробничому підприємстві.❙

Лише в 2018-2020 роках авіабудівні підприємства перерахували внесками 
до Укроборонпрому 255,3 млн грн.

❙
❙

Сьогодні спостерігаємо, що з риторики публічної суперечки 
стрімко зникають такі терміни, як «авіаційна техніка», 
«безпека польотів» та інші, але безсоромно превалюють 
«майно», «внески», «територія»... 
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Увічнення пам’яті жертв 
нацизму
 Про цю ідею дещо пізніше 
говорили навіть у Бундестазі 
Німеччини. 30 червня 2011 
року там відбулися слухан-
ня у зв’язку з 70-річчям на-
паду Німеччини на СРСР, і 
коли депутати поцікавилися 
роботою з увічнення пам’яті 
жертв нацизму, то як при-
клад було згадано ініціативу 
зі створення Будинку пам’яті 
і примирення у Розсошенцях 
на Полтавщині. 
 «Будинок пам’яті може 
стати не тільки даниною 
пам’яті світлій людині, ук-
раїнцеві, який пройшов у ХХ 
столітті складний життєвий 
шлях, а й місцем активних 
зустрічей різних поколінь і 
народів, ефективним внеском 
у справу примирення і зміц-
нення взаєморозуміння між 
українським і німецьким на-
родами», — писалося в листі 
німецького фонду «Kontakte 
— Контакти» до Полтавської 
райдержадміністрації.
 А тоді, у жовтні 2009-го, 
під час відкриття меморіаль-
ної дошки учениця Розсо-
шенської гімназії Катруся 
Ропавка, яка разом зі свої-
ми ровесниками не раз відві-
дувала ветерана, мовила такі 
слова про Миколу Йосипови-
ча Кузьменка: «Ми захоплю-
валися його мужністю, твер-
дістю характеру, жагою до 
життя». 

Гітлерівці мучили, 
енкаведисти домучували...
 Яким же був шлях цього 
українця через пекло Другої 
світової?
 Війна для Миколи Кузь-
менка почалася у червні 
1941-го у Підмосков’ї. Буду-
вав укріплення, копав око-
пи... У першому ж бою був 
поранений. Одужавши, по-
вернувся на фронт. Невдов-
зі ешелон, у якому він їхав 
разом із бойо вими побрати-
мами, розбомбили. Микола 
Кузьменко, як і тисячі його 
співвітчизників, потрапив 
у німецький полон. Довело-
ся по кілька днів бути зовсім 
без їжі і води. Простягав руки 
крізь ґрати і ловив крапель-
ки дощу... Якось товарняк із 
полоненими німці довго три-
мали на запасній колії, лише 
раз на два дні кидаючи у ваго-
ни черствий хліб — одну бу-
ханку на десятьох... 
 Поселили цю партію поло-
нених у бараках у Рурському 
басейні. Микола Кузьменко 
працював на шахті, і праця 
та була справжнім пеклом: 
будили о третій ночі, їсти на 
день давали брукву і малень-
кий шматочок хліба, лише 
один із наглядачів був ми-

лосердним і дозволяв утом-
леним в’язням обіпертися об 
лопату, щоб перевести дух. 
 Волелюбний українець 
вирішує втікати з того пек-
ла. Але на вулицях всюди 
були патрулі. Забіг в один з 
дворів, заховався в сараї. Там 
стояли клітки з кролями. Був 
дуже голодний, тож схопив 
одного кролика. Аж тут на-
годився господар і викликав 
поліцію. Начальник поліції 
наказав розстріляти втікача. 
Микола Кузьменко вже про-
щався із життям, шепочучи 
слова молитви, та господар 
попросив поліціянтів не вби-
вати чоловіка. (Серед німець-
кого мирного населення були 
співчутливі люди. Якось, 
коли колону полонених гна-
ли на захід, така милосердна 
жінка намагалася дати Мико-
лі Кузьменку кусник хліба, 
та конвоїр пригрозив їй авто-
матом...) 
 І знову концтабір, зно-
ву каторжна праця, смерть 
виснажених, голодних спів-
вітчизників... Муки скінчи-
лися, коли полонених виз-
волили американці. Микола 
Кузьменко говорив про них із 
вдячністю, бо вони вилікува-
ли, поставили на ноги, гарно 
годували мучеників, що за-
знали нацистської неволі. 
 І настав день світлого по-
вернення в отчий дім, зуст-
річі з батьками. Жити, люби-
ти, піднімати з руїн рідний 
край, плекати на своїй землі 
пшеницю, і дерева, і квіти — 
що може бути кращим! 
 Та радість повернення до 
рідних домівок колишнім по-
лоненим Гітлера отруювали 
пси Сталіна. Бо ж кремлівсь-
кий тиран казав, що для ньо-

го полонених немає, є тіль-
ки зрадники. Миколу Кузь-
менка теж тягали на допити, 
не брали на роботу, над ним 
нависала загроза знову опи-
нитися у концтаборі, тепер 
уже совєцькому, який від ні-
мецького відрізнявся хіба 
що вивіскою «на общєпонят-
ном». 
 Розрадою у життєвих ви-
пробуваннях для Миколи 
Кузьменка були пісня і малю-
вання. Він міг би стати артис-
том чи художником. Та вчо-
рашньому полоненому шлях 
у навчальні заклади був пе-
рекритий. Але він висто-

яв, не здався, не впав духом. 
Влаштувався на роботу ван-
тажником на станції Полта-
ва-Київська. Одружився із 
сусідкою Вірою, батько якої 
помер від голоду у 1933-му. 
Народили трьох діток: Гри-
горія, Любу і Юрка.
 Із кінця 1980-х років Ми-
кола Кузьменко — з тими, 
хто бореться за демократи-
зацію, за незалежність Ук-
раїни. Був членом Народно-
го руху України. Побрати-
ми-рухівці пам’ятають його 
слова: «Доки слухатимемо 
Росію, порядку в нас не буде». 
У 2004 році Микола Йосипо-
вич дуже поривався на Май-
дан, та стан здоров’я не доз-
воляв. 

Гельмут з Ляйпціга, 
котрий «трохи став 
українцем»
 Коли закінчилася холодна 
війна, впав Берлінський мур, 
постали возз’єднана Німеч-
чина (3 жовтня 1990 року) і 
незалежна Україна (24 серп-
ня 1991 року), коли німець-
кий уряд розпочав виплати 

компенсацій жертвам нациз-
му, виник рух за порозумін-
ня і примирення між німець-
ким та українським народа-
ми. У 2005 році, напередодні 
60-річчя від дня закінчен-
ня Другої світової війни, ні-
мецька газета Die Zeit опуб-
лікувала статтю про долю по-
лоненого українця Миколи 
Кузьменка. Публікація не 
залишила читачів байдужи-
ми. У Розсошенці, на околи-
цю Полтави, надійшов лист 
з околиці Ляйпціга від Гель-
мута Гойслера, який писав: 
«Моя воєнна доля дуже схо-
жа на Вашу. Я теж був у по-

лоні...» Між двома колишні-
ми полоненими зав’язалося 
листування. Журналіст із 
Дніпра Ігор Радіонов побував 
у Розсошенцях та Ляйпцігу 
і розповів про двох солдатів 
Другої світової, що прагнуть 
порозуміння і примирення, у 
місцевій пресі та газеті «Фак-
ты». 
 У публікаціях тих років 
ім’я та прізвище німецького 
друга ще писали під впливом 
російської транскрипції як 
Хельмут Хейслер. Але має-
мо новий український право-
пис, утверджується написан-
ня іншомовних імен та пріз-
вищ так, як вони звучать на-
справді, тож пишу Гельмут 
Гойслер. 
 Рядовий зв’язківець, Гель-
мут потрапив у полон у Кри-
му, його теж запроторили на 
шахту спочатку на Донбасі, а 
потім у Кривому Розі. Коли 
перевозили у Кривий Ріг, за-
хворів тифом. З вдячністю 
завжди згадував медсестру 
Марію, яка врятувала його з 
лабет смертельної недуги. На 
жаль, не судилося йому знай-
ти свою рятівницю в наші 
дні. 
 Перебуваючи у Кривому 
Розі, Гельмут став членом 
табірного антифашистського 
комітету. Енкаведисти при-
ставали до нього з розпиту-
ваннями, чи стріляв він у ра-

дянських бійців. Говорити 
неправду йому не доводилося, 
бо справді був у полку зв’язку 
і не зробив жодного пострілу. 
«Але ж накази передавав», — 
не відставали «бдуни», та все 
ж таки не розстріляли, і він 
повернувся на батьківщину.
 Німці ставилися до тих 
своїх співвітчизників, що по-
вернулися з полону, з поша-
ною і співчуттям. Тож, на від-
міну від Миколи Кузьменка, 
якого не приймали ні на нав-
чання, ні на роботу, Гельмут 
Гойслер зміг закінчити Ляй-
пцігський університет і став 
доктором філософії. 
 Він часто згадував перебу-
вання в Україні, і не лише та-
бірні муки, а й красу її при-
роди та милосердя таких лю-
дей, як медсестра Марія. Тож 
уже в наш час казав: «Я трохи 
став українцем...». І в листі 
до Миколи Кузьменка писав: 
«...солдат солдатові повинен 
допомогти, навіть якщо вони 
колись стріляли один в одно-
го...»
 Відтак і Гельмут, і при-
ватний німецький фонд 
«Kontakte — Контакти» до-
помагали Миколі Кузьмен-
кові, зокрема з коштами на 
операцію. 
 1 липня 2005 року у листі 
до Миколи Йосиповича пред-
ставник згаданого фонду 
Ебергард Радзувайт писав: 

ВІДЛУННЯ■

Микола і Гельмут. 
Три роки на будинок в’язня концтабору не можуть повернути 

зниклу меморіальну дошку, бо правоохоронці 
не бачать ознак злочину

Ганна АНТИПОВИЧ (ДЕНИСКО), заслужена журналістка України 
Полтавська область

Коли у твоєму місті чи селі встановлюють меморіальну дошку 
чи пам’ятник гідним синам твого народу або започатковують 
якийсь цікавий проєкт, пов’язаний з історією твого краю чи 
спрямований на порозуміння з іншими народами і утвер дження 
гуманістичних цінностей — Свободи, Правди, Любові до ближ-
нього, — відчуваєш радість і гордість від того, що живеш у 
часи, коли сили добра перемагають зло. 
Із такими почуттями радості і гордості зустрічали ми й подію, 
що відбулася 28 жовтня 2009 року в селі Розсошенці побіля 
Полтави, де представники влади і громадськості відкрили на са-
дибі по вулиці Панаса Мирного, 11 меморіальну дошку в’язневі 
гітлерівських концтаборів, учасникові руху взаєморозуміння і 
примирення між українським та німецьким народами Миколі 
Йосиповичу Кузьменкові. 
У виступах голови Полтавської райдержадміністрації Сергія Ан-
тонюка, громадського діяча і правозахисника Анатолія Банно-
го, сина Миколи Йосиповича Юрія Кузьменка й інших тоді була 
також палко підтримана ініціатива відкрити на садибі ветерана 
Другої світової, у флігелі, де він мешкав, Будинок пам’яті і при-
мирення. 

Микола Йосипович Кузьменко.❙

 Микола Кузьменко з дружиною Вірою. 1948 рік.❙

Німці ставилися до своїх співвітчизників, що 
повернулися з полону, з шаною і співчуттям. Тож, на 
відміну від Миколи Кузьменка, якого не брали ні на 
навчання, ні на роботу, Гельмут Гойслер зміг закінчити 
університет і став доктором філософії.
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«Хочемо повідомити, що 
стаття про Вас вийшла в га-
зеті Zeit, одній із найшанов-
ніших газет Німеччини. Ми 
отримали дуже багато від-
гуків... До нас звернулася 
група мешканців міста Герне. 
Вони зібрали для Вас під час 
однієї із зустрічей невелику 
суму пожертв. Ці кошти пе-
редамо Вам найближчим ча-
сом. Пишіть нам, будь ласка, 
повідомте, як Ваше здоров’я, 
як справи».
 2006 року у травні по те-
лебаченню демонструвався 
фільм «Микола і Гельмут». 
У місцевій та всеукраїнській 
пресі друкувалися розповіді 
про двох полоняників Другої 
світової, які заприязнилися з 
мрією про те, щоб на планеті 
більше не спалахували за-
гарбницькі війни, щоб наро-
ди жили у повазі один до од-
ного.
 Та в серпні 2006 року вете-
ран із Розсошенців раптово по-
мер... 

«Дідусю, спасибі за подвиг»
 Зворушливий спомин про 
Миколу Йосиповича Кузь-
менка у травні 2010 року 
опублікувала його внучка 
Наталя Кузьменко, донька 
сина Юрія, одинадцятиклас-
ниця Полтавської ЗОШ №8. 
Розповідь про його життєвий 
шлях вона завершила таки-
ми словами: «Хоч дідуся Ми-
коли вже немає серед живих, 
але він назавжди залишить-
ся у моєму серці. І в хвили-
ни, коли на душі тривожно, я 
подумки звертаюсь до нього. 
Дідусю, спасибі тобі за под-
виг! Хай над твоєю могилою 
завжди сяє яскраве, привітне 
сонечко, линуть тихі чарівні 
пісні пташок і квітнуть буй-
ним цвітом запашні фіалки, 
тюльпани й бузок. Ти так лю-
бив ці квіти! Я з молитвою 
звертаюсь до тебе: «Хай свя-
титься ім’я твоє, дідусю!»
 По смерті Миколи Кузь-
менка естафету руху за по-
розуміння і примирення між 
народами підхопив його син 
Юрій, тож і народжували-
ся такі підтримані і місце-
вою владою, і Українським 
національним фондом «Взає-
морозуміння і примирення», 

і німецькими громадськими 
організаціями проєкти, як 
встановлення меморіальної 
дошки і створення будинку-
музею на садибі Миколи Йо-
сиповича. Здавалося б, що 
могло завадити такій благо-
родній справі? А завадив... 
людський егоїзм та нездат-
ність полтавських правоохо-
ронців припинити порушен-
ня закону.

Справу закрили. 
А де ж дошка?..
 5 жовтня 2017 року Юрій 
Кузьменко і його друзі-право-
захисники, прийшовши на са-
дибу по вул. Панаса Мирного, 
11, побачили, що меморіаль-
на дошка зі свого місця зник-
ла. 10 жовтня Юрій Кузь-
менко звернувся до поліції, 
вказавши на осіб, які могли 
це вчинити. 19 грудня слід-

чий підрозділ Полтавського 
районного відділення поліції 
Полтавського відділу ГУНП 
у Полтавській області вніс 
відомості до Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань і 
розпочав кримінальне про-
вадження за фактом крадіж-
ки меморіальної дошки з по-
передньою правовою кваліфі-
кацією за ч. 1 ст. 185 Кримі-
нального кодексу України. 
Справу, яку можна було роз-
слідувати за день, тягли 
дев’ять місяців і закрили 15 
вересня 2018 року «у зв’язку 
з відсутністю ознак кримі-
нального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 185 КК 
України». Це рішення слід-
чого «перевірено Полтавсь-
кою місцевою прокуратурою 
та залишено чинним». 
 Юрій Кузьменко, право-
захисники, до яких він звер-
тався, журналісти робили за-
пити, цікавлячись, як про-
куратура згодилася з «вста-
новленням відсутності ознак 
кримінального правопору-
шення», якщо меморіаль-
на дошка так і зникла з міс-

ця, де її урочисто відкри-
вали, чи немає тут «відсут-
ності присутності» чесності, 
неупередженості та непід-
купності правоохоронців (як 
сумно жартує знайомий жур-
наліст з Кременця Тарас Баг-
нюк, «правопохоронців»). На 
жаль, від тих правопохорон-
ців усі одержували лише від-
писки на свої заяви, звернен-
ня та інформаційні запити.
 Юрій Кузьменко підоз-
рював, що дошку зняв його 
старший брат Григорій. Він 
також зробив до флігеля не-
законну добудову, а ще пере-
крив доступ до нього сестрі 
Любові Бобошко, яка є спів-
власницею будівлі. У справі 
виконання судового рішен-
ня про забезпечення досту-
пу відзначився Полтавський 
районний відділ Державної 
виконавчої служби, який не 

може його виконати ось уже 
два роки! 
 ...На початку осені я відві-
дала садибу на вулиці Панаса 
Мирного, 11 у Розсошенцях. 
Височезні горіхи, дві липи, 
каштан вкривалися першим 
золотом. Тут міг би горіти 
теплий вогник міжнародного 
взаєморозуміння і примирен-
ня, сюди б приїжджали деле-
гації з європейських країн, а 
замість цього час ніби зупи-
нився, бо править бал безкар-
ність. 
 Про меморіальну дош-
ку на стіні флігеля нагадує 
лише гвинтик, на якому вона 
кріпилася. Дивлячись на сті-
ни, які самовільно добуду-
вав Григорій, я так і не зро-
зуміла їх функціонального 
призначення. Суд зобов’язав 
його після цієї прибудови вік-
но переробити на двері, щоб 
був окремий вхід, та він нічо-
го не робить. 

Граблі, які до себе гребуть
 Юрій Кузьменко вважає: 
«Григорій навмисне чинить 
перешкоди, щоб змусити мене 

чи німецький фонд «Kontakte 
— Контакти» сплатити йому 
певну суму коштів. Так я ро-
зумію його поведінку». 
 З егоїстичною поведінкою 
брата Григорія Юрій стикав-
ся ще в дитинстві. Молодший 
від Григорія на 13 років, уже 
в дорослому віці він чув від 
нього докори: «Я корову пас, 
а тебе мати молоком поїла...» 
Або: «Якби я знав, що ти та-
кий, я б тебе у криниці вто-
пив». 
 — Я мав усе робити з його 
дозволу, — каже Юрій. 
 А сестра Любов Миколаїв-
на Бобошко додає, що на по-
ведінку старшого брата впли-
ває і його дружина, від якої 
чули таку приказку: «Кожні 
граблі до себе гребуть, а не від 
себе...»
 На сторожі того, щоб у 
прагненні щось пригребти не 
порушувалися права інших 
людей, мають стояти право-
охоронці. Але якщо вони мі-
сяцями не можуть забезпечи-
ти виконання рішення суду 
— то вони справді правопо-
хоронці. 
 Юрій Кузьменко розпові-
дає: «Понад два роки не вико-
нується рішення Верховного 
Суду України від 15 серпня 
2018 року про усунення пе-
решкод у доступі Любові Бо-
бошко до приміщення, спів-
власницею якого вона є. У 
серпні цього року я як пред-
ставник своєї сестри подав у 
виконавчу службу виконав-
чий лист за цією касаційною 
ухвалою. Та коли 11 серпня 
виконавці приїхали на міс-
це, то несподівано повелися 
на брехню відповідача, що 
у нього немає ключів, вони, 
мовляв, у колишньої квар-
тирантки. Григорій втягнув 
у цю аферу й чоловіка тієї 
квартирантки, який прий-
шов і махав мені ключами. Я 
не знаю, про яку квартиран-
тку йшлося, бо як тільки ви-
никла ідея створення Будин-
ку пам’яті і примирення, то 
ми не поселяли вже ніяких 
квартирантів. А тепер Гри-
горій їх підмовив, а вони й 
піддалися. Я тоді сказав, що 
в цьому цирку участі не бра-
тиму: в ухвалі суду чітко на-
писано, що доступ у при-
міщення Любові Бобошко має 
повернути не Степаненко чи 
Петренко, а Григорій Кузь-
менко. Та виконавча служба 
стала на бік відповідача і не 
виконала ухвалу суду. Тому 
я зателефонував на гарячу 
лінію 15-45, поскаржився 
на бездіяльність працівни-
ків Полтавського райвідділу 
Державної виконавчої служ-
би, попросив узагалі зроби-
ти перевірку того, як вони 
забезпечують виконання рі-
шень судів, тому що чув від 
багатьох людей нарікання на 
те, що мало виграти суд, ще 
треба виграти бій із судови-

ми виконавцями. Однак кло-
унада тривала. 8 вересня сес-
тра одержала листа від Пол-
тавського районного відділу 
Державної виконавчої служ-
би, в якому повідомлялося, 
що 16 червня (!?) 2020 року 
проводитимуть виконавчі 
дії за адресою: вулиця Пана-
са Мирного, 11. Що з датою? 
Це описка, яка в таких доку-
ментах неприпустима, чи ще 
одна ланка у хитромудрому 
затягуванні справи? До речі, 
і годину чомусь не вказано... 
Ось так понад два роки і не 
виконується ухвала суду про 
забезпечення доступу сестрі 
у флігель. Мені дуже боля-
че від того, бо це зупинило 
створення Будинку пам’яті і 
примирення. І я не розумію, 
як наші правоохоронні орга-
ни розслідуватимуть склад-
ні справи, якщо нездатні по-
вернути на місце меморіаль-
ну дошку чи повернути спів-
власниці будівлі ключі?». 
 Питання, яке ставить 
Юрій Кузьменко, на преве-
ликий жаль, дуже актуаль-
не. Мені, наприклад, добре 
відома сумна історія про те, 
як наші правоохоронці ви-
явилися нездатними захис-
тити жертву домашнього на-
сильства, котру син-пияк до-
водив своїми знущаннями до 
смерті. Чого їм бракувало у 
справі, де добре відомий ал-
горитм дій? Чому за роки 
знущань виклики поліції 
так і не мали жодних наслід-
ків для пияка, який мав пок-
ровителів? Бракувало знань? 
Професійної честі? Совісті? 
Тепер скаржниця, яку не за-
хистили, дочасно в могилі...
 Ось так і у справі з викра-
деною меморіальною дошкою 
та перешкодами у створенні 
Будинку пам’яті і примирен-
ня на садибі Миколи Йоси-
повича Кузьменка — в’язня 
гітлерівських концтаборів, 
світлої людини і громадяни-
на. Є рішення судів, які бага-
то що ставлять на свої місця, 
та немає бажання їх викону-
вати. І виходить ганьба дале-
ко не місцевого, полтавсько-
районного, масштабу. Украї-
на постає в очах зарубіжних 
громадських організацій та 
урядових інституцій держа-
вою, де панують не право, а 
безправ’я, де добрі починан-
ня знищують під корінь пра-
вопорушники, упевнені у 
своїй безкарності. 
 А з Небес дивиться на все 
це душа Миколи Йосипови-
ча Кузьменка, і так їй тяжко, 
як у ті дні, коли тягали його 
на співбесіди до «гебні»... 
 То, може, досить цирку, 
досить тяганини у Розсошен-
цях? Ті, що стали на службу 
закону, мають діяти опера-
тивно, ефективно, чесно, ви-
конуючи рішення судів і не 
залишаючи лазівок для пра-
вопорушників. ■

РЕЗОНАНС■

Продовження

Любов, Юрій і Григорій Кузьменки з батьком на Великдень 2001 року, незадовго до 80-річчя Миколи Йосиповича. ❙

Меморіальна дошка, яку урочисто відкривали у жовтні 2009 року, 
зникла зі стіни...

❙
❙

Не розумію, як наші правоохоронні органи 
розслідуватимуть складні справи, якщо не здатні 
повернути на місце меморіальну дошку.
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Наш «мотор» із віком стає 
вразливішим
 Щороку у світі зростає кіль-
кість смертельних випадків, 
спричинених захворювання-
ми серцево-судинної системи. 
Такою є медична статистика, 
яка змушує замислитись. Біль-
шість цих недуг спровоковані 
малорухливим способом життя, 
нераціональним харчуванням, 
надмірними психічно-емоцій-
ними навантаженнями. А ще 
свою злу роль відіграють шкід-
ливі звички: паління, зловжи-
вання алкоголем. І всі ці факто-
ри, переважно, цілковито зале-
жать від самої людини.
 Як часто ми стежимо за тим, 
що їмо? Чи стараємося зробити 
власне харчування здоровим 
і збалансованим? А тим часом 
саме харчування формує осно-
ву нашого здоров’я. «Надмірно 
калорійна, жирна їжа — пря-
мий шлях до жирових залиш-
ків і бляшок в артеріях, які 
трансформуються в атероскле-
роз, — застерігає лікар-кардіо-
лог Світлана Возняк. — У такій 
ситуації плин крові венами і ар-
теріями уповільнюється, вини-
кають спазми і біль у серці, до-
шкульні головні болі, підви-
щується артеріальний тиск».
 До речі, атеросклероз і ар-
теріальна гіпертензія — найпо-
ширеніші захворювання сер-
ця і судин. Звужені судини пере-
шкоджають повноцінному кро-
вообігу, створюють додаткове 
навантаження на серце. Якщо це 
триває постійно — серце швид-
ше зношується, гіпертрофуєть-
ся його м’яз. Так формується 
ішемічна хвороба серця: прямий 
наслідок звуження коронарних 
артерій. У результаті серцевий 
м’яз отримує недостатнє крово-
постачання, йому хронічно бра-
кує кисню.
 Хвороби серця, за слова-
ми лікарів, можуть проявля-
тися по-різному. Багато зале-
жить від віку і статі. «У моло-
дому і середньому віці інфаркт 
міокарда частіше розвиваєть-
ся у чоловіків, — пояснює пані 
Світлана. — Жінки більше ри-
зикують отримати недугу з ро-
ками: у постклімактеричний 
період жіночий організм стає 
вразливішим до серцево-су-
динних хвороб. Після менопа-
узи зменшується вивільнен-
ня жіночих статевих гормонів 
(естрогенів), що захищають су-
дини від атеросклерозу. А вже 
у віці «після 65» частота захво-
рювань серцево-судинної систе-
ми серед чоловіків і жінок май-
же однакова».
 Серце кожної людини, наго-
лошує лікар, із віком стає враз-
ливішим: стінки його потов-
щуються, м’яз не може повніс-
тю розслаблятися, знижується 
його здатність до скорочення. 
Водночас зменшується елас-
тичність судин — вони стають 
щільнішими. Саме тому хво-
роби серцево-судинної системи 
(ішемічна недуга, артеріальна 
гіпертензія, порушення серце-
вого ритму) частіше зустріча-
ються у людей старшого віку.

Смажена їжа — 
підступний риф
 Для профілактики вродже-
них і спадкових серцево-судин-
них захворювань велике зна-
чення має здоров’я майбут ньої 
мами, каже лікарка. Важли-
во, який спосіб життя до і під 
час вагітності вона веде, чи ре-
гулярно обстежується у фахів-
ця. Світлана Возняк застерігає: 
будь-які недоліковані інфекцій-
ні захворювання можуть прово-
кувати ревматичні ускладнен-

ня і розвиток серцево-судин-
них недуг. Натомість правиль-
ні харчові звички, стриманість 
у їжі, регулярні помірні фізич-
ні навантаження допомагають 
запобігти атеросклерозу і гіпер-
тонічній хворобі.
 Щодо правильного харчу-
вання не потрібно вигадувати 
велосипед. Варто взяти за взі-
рець схему збалансованого хар-
чування і підлаштувати під неї 
свій раціон. Найвідоміша схе-
ма має вигляд піраміди. В її 
основі — злакові. Вище йдуть 
овочі та фрукти. Далі — біл-
ки (риба, м’ясо, молочні про-
дукти). А на самій верхівці — 
тваринні жири, цукор, конди-
терські вироби: цих продуктів 

слід або уникати, або спожива-
ти в незначній кількості.
 Щоправда, нині пірамі-
ду збалансованого харчування 
трохи адаптували до нових ре-
алій. Оскільки сучасна люди-
на мало рухається, то велика 
кількість злакових може зумо-
вити ожиріння. Тож у своєму 
раціоні їх слід зменшити на ко-
ристь овочів та фруктів. Заува-
жте: в основі піраміди правиль-
ного харчування немає солод-
ких булочок, цукерок, гамбур-
герів, піци тощо.
 Серце працюватиме легко 
і довго, якщо ви вживатиме-
те достатню кількість фруктів 
і овочів. Вони запобігають роз-
витку атеросклерозу. Для «пе-
рекусів» ідеально підійдуть 
горіхи та насіння, які не тільки 
тамують відчуття голоду, а й 
збагачують організм потрібни-
ми для серця вітаміном Е і не-
насиченими жирами.
 Серед овочів особливо ко-

рисні для нашого «мотора» то-
мати й авокадо. Антиоксидан-
ти, якими багаті томати, захи-
щають серце від хвороб. Крім 
того, свіжі помідори — чудо-
ве джерело вітаміну С. Авока-
до насичені корисними для сер-
ця жирними кислотами (омега-
3) — тими ж, що й жирна риба. 
Постійне вживання дарів саду 
й городу зменшує ризик серце-
вих захворювань на 30%, наго-
лошують лікарі.
 Для злагодженої роботи сер-
ця організм час від часу потре-
бує жирної риби — скумбрії, 
тунця, лосося чи оселедця. Кис-
лоти, що містяться в ній, спри-
ятливо діють на судини, очища-
ють і зміцнюють їх, запобігають 

утворенню тромбів. До речі, у 
Норвегії, яка посідає одне з пер-
ших місць у світі за тривалістю 
життя, а смертність від серцево-
судинних хвороб становить там 
лише 36% від загальної, спожи-
вають значну кількість риби, 
багатої на ненасичені жирні 
кислоти (омега-3). Норвежці 
їдять рибу майже щодня.
 І кардіологи, і дієтологи од-
ностайні: хочете жити довго і 
мати здорове серце — вилучіть 
із раціону смажену їжу. Якщо 
не можете відмовитися від неї 
повністю — зведіть такі стра-
ви до мінімуму. Від «важкого» 
м’яса (свинина, баранина) ба-
жано відмовитися взагалі. До-
статньо перейти на м’ясо курей 
та індиків. У цих продуктах є 
потрібні серцю білки. 
 Відомі «герої» народної ме-
дицини — часник і цибуля — 
містять особливі елементи, які 
істотно зменшують схильність 
тромбоцитів до злипання, руй-

нують навіть ті згустки крові, 
які вже почали формуватися. 
До речі, корисні властивості 
цих овочів зберігаються також 
під час термічної обробки.
 Також важливо включати до 
раціону зерновий хліб, віддава-
ти перевагу нежирним молоч-
ним продуктам, готувати їжу на 
олії (в ідеалі — на оливковій). 

Якщо ваша бабуся мала 
інфаркт....
 Інфаркт міокарда — одна 
з найскладніших недуг серце-
во-судинної системи. Як убере-
гтися від цієї проблеми? Кар-
діологи кажуть: важливо завж-
ди пам’ятати про фактори, які 
пришвидшують розвиток ін-

фаркту. І намагатися (за мож-
ливості) уникати будь-яких ри-
зиків.
 Необхідно стежити за рів-
нем холестерину в крові. Час 
від часу перевіряйте цей показ-
ник, зменшуйте кількість тва-
ринних жирів у раціоні. Поста-
райтеся відмовитися від курін-
ня. Ця шкідлива звичка дуже 
часто призводить до хвороб сер-
ця, в тому числі інфаркту. 
 — Надмірна вага, малорух-
ливий спосіб життя «ефектив-
но» провокують інфаркт, — 
каже Світлана Возняк. — Не-
обхідно якомога більше руха-
тися: гуляти, влаштовувати 
пробіжки. Щодо ваги, то най-
краще для здоров’я, коли вона 
відповідає показнику — зріст у 
сантиметрах мінус сто.
 Лікар-кардіолог нагадує, 
що важливо контролювати 
свій артеріальний тиск. «По-
казник понад 140/90 мм ртут-
ного стовпчика має стати при-

водом для консультації з ліка-
рем», — застерігає пані Світла-
на. Хворим на цукровий діабет 
так само важливо стежити на 
рівнем глюкози у крові, дотри-
муватися спеціальної дієти.
 Якщо маєте ішемічну хво-
робу серця, атеросклероз, то 
особливо маєте дотримувати-
ся терапевтичних заходів, які 
призначає лікар. І, звісно, слід 
враховувати такий фактор, як 
спадковість. «Якщо хоча б у од-
ного з ваших рідних (батьків, 
дідуся, бабусі) є захворювання 
серця, то ваш ризик захворіти 
на інфаркт зростає. Особливо 
якщо у родичів хвороба поча-
лася до 55 років», — зауважує 
лікар.

Мозкова катастрофа: 
попросіть його посміхнутись
 Інсульт — справжня катас-
трофа, пов’язана з хворим сер-
цем і судинами. «Найперша 
симптоматика — слабкість, по-
рушення мови, сну, нездужан-
ня, нестандартні відчуття, — 
застерігає лікар-невропатолог 
Уляна Лущик. — А також неа-
декватна працездатність, коли 
плануєш звичні справи, а нато-
мість нічого не доводиш до кін-
ця. З’явився будь-який із цих 
симптомів — час бити на спо-
лох. Наближення інсульту пові-
домляє про себе періодичними 
розладами мозкового крово-
обігу. Навіть банальний гіпер-
тонічний криз, якщо він про-
являє себе не тільки значним 
підйомом тиску, а й нудотою, 
короткочасним відключенням 
свідомості, онімінням кінцівок, 
порушенням мови, — це промо-
висті ознаки того, що мозку по-
гано. Нейрохірурги називають 
такі симптоми «першою ластів-
кою». Якщо вчасно відреагува-
ти на них, провести відповідне 
лікування, організм вам подя-
кує. А якщо людина проігнору-
вала ці сигнали, то замість «лас-
тівки» отримує госпіталізацію, 
реанімацію... 
 Нас ніколи не привчали до 
культури здоров’я. Але життя 
нині таке інтенсивне, і виживає 
в ньому той, хто достатньо ува-
ги приділяє своєму здоров’ю, 
переконана фахівець. Організм 
працює сам по собі, якщо він у 
нормальному стані. Коли над-
ходять від нього сигнали — це 
«дзвіночки» про неблагополуч-
чя. І на них треба відразу реагу-
вати.
 Лікар звертає увагу на озна-
ки, які допоможуть розпізнати 
симптоми інсульту. Необхід-
но поставити перед потерпілим 
три прості завдання:
 * Попросіть його ПОСМІХ-
НУТИСЯ.
 * Попросіть його ЗАГОВО-
РИТИ. Заохотьте вимовити 
одне просте речення, але чітко.  
Наприклад: «За вікном світить 
сонце».
 * Попросіть потерпілого 
ПІДНЯТИ обидві руки.
 Якщо людина не впорала-
ся бодай з одним із цих завдань 
— негайно викликайте «швид-
ку» й опишіть симптоми меди-
кам. Ще один спосіб розпізна-
ти інсульт — оглянути язик 
потерпілого. Якщо він кривий 
або неправильної форми, запа-
дає на той чи той бік — це теж 
ознака інсульту. Про катаст-
рофу з мозковим кровообігом 
може свідчити також раптова 
слабкість, потемніння в очах 
або зниження гостроти зору на 
одне око, нездатність розумі-
ти мову, раптовий сильний го-
ловний біль, який може супро-
воджуватися нудотою і блюво-
тою, порушення орієнтації у 
просторі, втрата стійкості та 
свідомості. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

У ритмі серця
Більшість серцево-судинних недуг спровоковані шкідливими 
звичками і байдужістю до власного здоров’я

■

Регулярна фізична активність і заняття спортом допоможуть вашому серцю залишатися здоровим.
Фото з сайта mixsport.pro.

❙
❙

Юлія КРУК

І кардіологи, і дієтологи одностайні: хочете жити довго і мати здорове серце 
— вилучіть із раціону смажену їжу. Якщо не можете відмовитися від неї повністю 
— зведіть такі страви до мінімуму. Від «важкого» м’яса (свинина, баранина) 
бажано відмовитися взагалі.
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 І хоч вабливих портретних рис «до-
нецьких» обмаль, багато хто за ними 
наполегливо шукає. Як-от культуро-
лог Олександр Михед, що взяв участь 
у дворічному проєкті з вивчення там-
того менталітету, а відтак звітував про 
результати цікавою книжкою: «Я змі-
шаю твою кров з вугіллям». Зрозумі-
ти український Схід» (К.: Наш формат, 
2020). Схоже, його власне настановлен-
ня до аборигенів не надто поліпшилося, 
а проте незаперечна цінність його студії 
у перетворенні тексту на дискурсивний 
майданчик, де мають слово як пересічні 
мешканці, так і нечисленні, проте гли-
бокі місцеві інтелектуали — нині, ясна 
річ, переселенці. Перші свідчать про зов-
нішнє: хто, що, коли і як? Другі занурю-
ються углиб: чому й навіщо?
 А скріплено два оповідні шари обе-
режними коментарями самого автора. 
Він у власній книжці прибрав собі най-
коректнішу роль: уважного спостеріга-
ча. Часом — майже імпресіоніста, як-от: 
«Постійний запах спаленого вугілля. 
Відчуття, ніби йдеш не містом, а безкі-
нечним плацкартним вагоном Укрзаліз-
ниці». Іноді — ніби готичного романти-
ка: «Відчуття, ніби зі свічкою в руках 
намагаєшся розігнати суцільний морок 
моторошної ночі».
 Гоголем війнуло? Авжеж. Гоголь — 
це українське задзеркалля. Чи не всі 
його тексти — це мандрівки до непевних 
країв Інших. У «Вечорах...» ті Інші ще 
ховаються по непроникно-темних закут-
ках, здійснюючи поодинокі терористич-
ні виправи, а вже у «Ревізорі» та «Мер-
твих душах» вони захопили цей світ і 
відтоді «правлять бал» (як висловлюють-
ся нинішні одномовні з тими Іншими).
 Гоголь — «наша людина в Гавані», 
такий собі етнокультурний Штірліц, 
що вистежував політтехнологічні обо-
рудки в імперії зла. Наприклад, схема 
Чічікова з тіньового повернення ПДВ, 
яку нині «розумні люди» вульот хапа-
ють — не те що Коробочка. Або формула 
корупції: давати треба найнижчій ланці 
(«мелкая приказная тварь») — вони вже 
передадуть по вертикалі. Слово «кулак» 
— як майбутній термін — уперше вжив 
Гоголь: це характеристика Чічікова на 
Собакєвіча.
 Гоголь творив міфи. Ні, він не ста-
вив собі таке «завдання», ніби якийсь 
політтехнолог. Просто пірнав у колек-
тивне українське підсвідоме і, як архе-
олог-аматор, діставав звідти першу-ліп-
шу перлину, оголошуючи її самоцінною. 
Класифікацією та прагматичною оцін-
кою переймалися інші — ІІІ жандарм-
ське відділення (подальші клони: ЧК, 
НКВД, МҐБ, КҐБ, ФСБ). Коли Мико-
ла Васильович переписав «Тараса Буль-
бу» під впливом цих «кураторів», дарма 
прямих чи опосередкованих, і побачив 
«нову» книжку, то, мабуть, розпачливо 
збагнув усю невідворотність власноруч 
сфабрикованого фейку про «єдність» ко-
зацтва і «білого Царя». Може, ще й через 
те пішов із життя.
 Але то Гоголь, а його персонажі з 
майбутнього «Донбасу» обирають інший 

шлях — тероризм. Благо, російські воєн-
торги працюють 24/7. Як значить донеч-
чанка Єлізавета Гончарова, «організо-
вана злочинність підняла голову, якщо 
в 90-х у них було два саморобних пісто-
лети на банду, то зараз — у кожного 
по автомату» (Десь поруч війна. — К.: 
Темпора, 2017). Але щоби «зрозуміти ук-
раїнський схід», треба-таки насамперед 
уважно читати саме Гоголя. Бо на цій те-
риторії реалізовано найліпший рецепт 
консервації масової інфантильности. Ось 
донеччанин-письменник Олексій Чупа 
пише: «Донецький — це світоглядна 
система, яка передбачає певну душевну 
простоту... Людей надурили. А надурити 
можна тільки дуже просту людину. Про-
стота перерорджується в інфантиль-
ність і безвідповідальність» («Пересе-
ленці»). А в іншій книжці він додає про 
мас-земляка: «Його завжди переконува-
ли, що він ніколи не відповідатиме за свої 
дії, і від того, що його так обманули, йому 
було по-дитячому страшно» (Казки мого 
бомбосховища. — Х.: Клуб сімейного доз-
вілля, 2014). Просто до слова: оповідан-
ня «Квартира №21» зі згаданої книжки 
— про пролетарського Манілова.
 Тут годі оминути теорію Б. Акуніна 
про «підліткові країни» (до яких він за-
раховує Росію), художньо оприявлену в 
романі «Аристономія» (2012). Там вис-
новок оповідача-інтелектуала по-росій-
ському шизофренічний: «Правда у нас, 
а люди — у них...». І його люди-земля-
ки — «охлос... напівтварини». Є. Гон-
чарова по-соціологічному конкретизує: 
«Раніє судімоє бидло». А один із персо-
нажів книжки О. Михеда — донецький 
історик Іван Козловський, теж тепер 
емігрант, висловлюється про підліткову 
інфантильність земляків, як про хворо-
бу: «Коли я перебував у підвалах, СІЗО 
і колонії, я зустрічав людей, які брали 
зброю до рук на початку війни. Вони були 
хворі. Вони перебували на тому рівні гу-
манітарного невігластва, коли в порож-

ній ґрунт можна було посіяти будь-яке 
зернятко».
 Про виявлення оцих отруйних зерня-
ток і йдеться у книжці Олександра Михе-
да. Ось він нотує: «Як і в Добропіллі, нам 
розповідають про буцімто затонулий ко-
рабель, повний золота. І про сотні тих, 
хто увірував у це і продовжує невпинні 
пошуки скарбів. Зрештою я збагнув, що 
відсутність власної історії чи виразної 
особливості міста підмінятиметься іс-
торією про корабель, вантажений золо-
том... Втрачений рай, гачок наживи». 
Як означує «донецьку мрію» Є. Гонча-
рова — «взагалі — про халяву». Чи як у 
луганського біженця-журналіста Вален-
тина Торби — «просто чекати «шари» 
(Я — свідок. Записки з окупованого Лу-
ганська. — К.: Українська прес-група, 
2015).
 Читаючи книжку О. Михеда, якось 
мимоволі спливло порівняння: фото-
графії француженки Марі Басташевс-
кі у книжці «Подвижный пейзаж. Ис-
кусство Украины между революцией и 
войной» (К.: Родовід, 2015). Свою серію 
світлин з України 2013-2014 років вона 
назвала: «Порожньо. Тягне кров’ю і ди-
мом». Знімки фіксують упізнавані місци-
ни у непевному нічному освітленні. Та-
кий собі апґрейд Гоголевих страшилок. 
«Для мене це не пейзажі, а точні місця, 
де були скоєні певні злочини... Ці знімки 
— фрагменти ширшого розслідування. 
Коли скласти їх водне, як шматочки мо-
заїки, то можна відследіти траєкторію 
державного бандитизму». І так — ці 
знімки варто порівняти зі стоп-кадрами 
Гічкока: напружено, незахищено, непев-
но — стрьомно. Гадаю, О. Михед відчував 
свою епізодично-дворічну присутність у 
Донеччині саме так. А ще варто згадати 
фразу О. Чупи, яка веде далі що від світ-
лин Басташевскі, а що від рефлексій Ми-
хеда: «Це місто прекрасне, коли на вули-
цях нікого не видно» («Казки...»).
 Але повернімося до інтерв’юйованих 
паном Михедом інтелектуалів, які нама-
гаються розсіяти містичний морок — на-
зиванням. Своїми іменами. Згадуваний 
І. Козловський (головний спеціаліст До-
нецької облдержадміністрації, на два 
роки запроторений терористами «на 
підвал») каже: «Ми внутрішньо ство-
рюємо стрес, бо не знаємо, що буде за-
втра. Для того, щоб зняти напругу, нам 
потрібен міф. Це така угода з дияво-
лом». Оце останнє слово — ключове. Чо-
мусь воно повсякчас зринає у рефлексіях 
на «Донбас»: історикиня Ірина Стяжкі-
на говорить про «угоду з дияволом» в об-
мін на самоідентифікацію. Олексій Чупа 
ніби «стібеться»: «Продав душу дияво-
лу і саме тому вже третій рік поспіль 
перемагає на обласних олімпіадах з іс-
торії та української мови». А ось Сер-
гій Жадан: «Більшість із нас саме в 
цьому віці продають свою душу. Чи при-
наймні просто знаходять собі роботу» 
(Коли спаде спека.— Івано-Франківськ: 
Лілея-НВ, 2015). Чи й у недавній його 

поетичній збірці: «Підійміть руку ті, / 
хто готовий був продати душу / за щас-
ливе кохання, / але так і не домовився 
з посередником» (Антена. — Чернівці: 
Meridian Czernowitz, 2018). Де лігво цьо-
го диявола (попри олімпіади і кохання) 
— спитайте у Гоголя.
 І.Козловський пояснює усім неофі-
там-пошуківцям «донецької ідентич-
ности»: «Яке відношення до Донбасу має 
Слов’янськ чи Бахмут? Ті території, 
які по річці Кальміус від Маріуполя до 
Бахмута, — це була частина Катери-
нославської губернії в ХІХ столітті... 
Наприкінці ХІХ століття в Маріу-
полі була грецька поліція, грецькі шко-
ли, якась частка вірмен і євреїв — от і 
все». Навіть Сергій Жадан із цим пого-
джується: «Там, де я народився, ми гово-
рили про Донбас, як про щось чуже. Ми 
казали: «Поїхати на Донбас».
 За всієї поваги до пана Жадана — лі-
тературознавчої і просто читацької — 
його монолог є найменш цікавим у книж-
ці пана Михеда. У відеоінтерв’ю Валерію 
Ананьєву (24.10.2020) С. Жадан слушно 
завважив, що письменників даремно роз-
питують «про все»; і їм, мовляв, слід би 
утримуватися від дилетантських комен-
тарів. Але сам втриматися не може. Спо-
куса! І от як вам таке: «Я не думаю, що 
творення нової радянської людини якось 
сильно змінило нас. Навряд чи». Навряд 
чи двічі по два — чотири? Це він так 
«спростовує» усю сучасну політологію-
соціологію? Або таке про «донецьких»: 
«Яка нетерпимість? Просто людям, які 
не люблять самі себе, важко любити ко-
гось іншого» (Коли спаде спека. — Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2015). Хіба нелю-
бов до себе не є причиною нетерпимости? 
«Банальщину несёшь, Коля!» — сказав 
би більший за Жадана «східняк» Володи-
мир Рафєєнко (Долгота дней. — Х.: Фабу-
ла, 2017).
 Літературний аналітик Ярослав 
Поліщук значить: «Розмірковування над 
сутністю персонажів О. Чупи навіюють 
думку, що вони мимоволі накликають 
війну на свої голови». Так і є. Навіть Єлі-
завета Гончарова свідчить: «Наприкінці 
весни 2014 року в місті з’явилося бага-
то жінок у чорних хустках. Вони слух-
няно сиділи біля офісу «Партії регіонів». 
На запитання не відповідали, але було 
ясно: це вдови й матері тих, хто десь під 
Слов’янськом взяв у руки зброю. Як вони 
були пов’язані з цією партією та навіщо 
сиділи там, питати було зайве». А сам 
Олексій Чупа описує вже наслідки цього 
спіритичного сеансу земляків і не втри-
мується від коментарів: «Я просто про-
контролюю, щоб ви, виродки, потрапили 
саме до пекла. І щоб за жодних обставин 
звідти вас не випустили. Просто про-
контролюю». ■

ОБРІЇ

Маскарад
Чорна кицька в темній кімнаті...

■

Костянтин РОДИК

Персонажі зі Сходу — мерехтливі, пливкі, невхопні. Потайні. Так, принаймні, вва-
жають фанати толерантности. Самі «східняки» — з порядно-грамотних, звісно, — 
не надто толерують такі компліментарні аванси. Аналізуючи книжку письменника 
Олексія Чупи «Казки мого бомбосховища», критик Ярослав Поліщук реконструює 
характеристичну шкалу персонажів цього макіївського літерата: «Усі вони, ніби 
камінці в мозаїці, працюють на збірний образ Донбасу. Різного — грішного і пра-
ведного. Натхненного й примітивного, замріяного, брутального і недоумкуватого» 
(Реактивність літератури. — К.: Академвидав, 2016). Сам О.Чупа висловлюється 
стосовно критичної маси земляків по-античному лаконічно: «Варвари» (Пересе-
ленці. Люди, які не загубили себе. — Брустури: Discursus, 2016).
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Надгробок Івана Франка і 
могили понад 80 українських 
вояків
 Загалом польський Фонд 
культурної спадщини розгорнув 
діяльність у кількох містах Ук-
раїни. Працювали в костелах у 
Жовкві (колегіата св. Лаврен-
тія), Львові (Латинська катедра), 
Луцьку (катедра), в Олиці на Во-
лині (колегіата Святої Трійці), у 
Кам’янці-Подільському (кос-
тел св. Миколая),  у Кутах (кос-
тел Серця Ісусового), а  також у 
православних церквах у Ново-
волинську (місце поховання ос-
таннього православного сенато-
ра Речі Посполитої Адама Кисі-
ля) та Жовкві (колишній доміні-
канський костел). І присутні на 
кладовищах Личакова, Кремен-
ця, Золочева та Личківцях. 
 «З-посеред надважливих 
пам’яток відремонтували над-
гробок Івана Франка на Лича-
кові, а також на православному 
кладовищі у Варшаві ми відрес-
таврували могили понад 80 ук-
раїнських вояків, які боролись 
разом із поляками проти біль-
шовиків у 1920 році», — роз-
повідає Міхал Лящковський.
 Реставраційні роботи про-
водять три польсько-українсь-
кі команди в рамках польсько-
українського проєкту «Спіль-
на спадщина». На Личаківсь-
кому кладовищі у Львові понад 
150 надгробків, що мають висо-
ку художню чи історичну цін-
ність, уже є професійно відрес-
тавровані. 
 «Відновлення нагробка — 
це не лише ремонт та очищення 
фундаменту, а й низка хімічних 
процесів, які необхідно прово-
дити, — уточнює Міхал Лящч-
ковський. — Правильний про-
цес триває 4 місяці, і його не-
можливо пришвидшити. Тож 
реставрація — це художня ро-
бота, яка вимагає великих тех-
нологічних знань у галузі хімії, 
фізики чи навіть статики, а та-
кож ручних та скульптурних на-
вичок. Це також потрібно роби-
ти дуже обережно. Реставрація 
найпростішого надгробка кош-
тує кілька тисяч злотих. Най-
більший із наших проєктів кош-
тував понад 100 тисяч злотих».
 Наразі польський Фонд куль-
турної спадщини у співпраці з уп-
равлінням  охорони історичного 
середовища Львівської міської 
ради та дирекцією Личаківсь-
кого кладовища презентували 
вебсайт українською  https://
lychakivcemetery.org/ та польсь-
кою https://cmentarzlyczakowski.
pl мовами. Тобто відтепер база 
даних історичних надгробків 

стала доступною широкому за-
галу, як далеко хто від Львова 
перебував би.
 Поки що ця база не містить 
інформації про найстарішу час-
тину кладовища, що пов’язано 
з необхідністю отримання ав-
торських прав на матеріали ін-
вентаризації, зробленої раніше 
(у 2008 — 2012 рр. роботи ви-
конувало Товариство охорони 
пам’яток). Дані поступово до-
повнюватимуть. 
 У зв’язку з масштабними ро-
ботами з упорядкування цвин-
таря, які проводило керівниц-
тво кладовища і польські гро-
мадські організації, було знай-
дено кілька десятків раніше 
невідомих надгробків. Під час 
проведення інвентаризаційних 
робіт знайшли могили бага тьох 
людей, про яких було відомо, 
що вони були поховані на Ли-
чаківському кладовищі, але точ-
них місць не знали. 

Ініціатор створення польської 
математичної школи, сенатор 
і скульптор
 Сенсаційною стала знахід-
ка могили польського сенатора 
Станіслава Грущинського, який 
у міжвоєнний час був мером То-
машова Мазовецького, Острога 
на Волині, Кутно та Прушкова. 
Під час німецької окупації він 
сховався на Личаківському кла-
довищі та намагався врятувати 
єврейського хлопчика. Спійма-
ний німцями, він вискочив че-
рез вікно і більше не при йшов 
до тями. Хлопчик, якого він на-
магався врятувати, загинув у 
Львівському гетто...
 Під час проведення інвента-
ризаційних та прибиральних 
робіт було знайдено оригінальні 
надгробні плити Войцеха Кент-
шинського, директора Оссолі-
неуму, та Зигмунта Янішевсь-
кого, ініціатора заро дження 
польської математичної шко-
ли, яка об’єднала вчених у трьох 
центрах — Варшаві, Кракові та 
Львові — й найвідомішим пред-
ставником якої був Стефан Ба-
нах, похований на Личаківсь-
кому кладовищі. Надгробок 
Янішевського десятиліття-
ми вважали втраченим. Плита 
Кентшинського вже поверну-
лася на колишнє місце, а пли-
та Янішевського буде розміще-
на на його символічній могилі на 
полі, де вона була знайдена.
 Кілька разів траплялося так,  
що після проведення реставрації 
та оприлюднення її результатів 
сім’ї людей, похованих у відрес-
таврованих могилах, звертали-
ся до Фонду. Їхня реакція завж-

ди була дуже позитивною. Дех-
то навіть на знак подяки давав 
кошти на реставрацію інших 
пам’яток,  не пов’язаних із їх-
німи предками. Нещодавно до 
Фонду зверталися сім’ї людей, 
які поховані на цвинтарі, з про-
ханням відновити могили їхніх 
родичів за їхній рахунок. По-
бачивши наслідки професійної 
реставрації, вони хочуть, щоб 
про надгробки їхніх предків дба-
ли фахово. Так, власне, було від-
реставровано могилу видатного 
скульптора Юліана Марковсь-
кого, правнуки якого зараз меш-
кають у Варшаві.

Микола Посікіра — 
Володимиру Івасюку
 Останніх кілька років поль-
ське міністерство культури 
та національної спадщини фі-
нансує роботи з інвентаризації 
Личаківського кладовища, які 
проводить Товариство академіч-
них традицій. На сьогодні про-
ведено інвентаризацію історич-
них надгробків, поставлених до 
1945 року. За підрахунками, їх 
на кладовищі близько 12 тисяч, 
а всього на площі 40 га поховано 
близько 300 тисяч людей.
 «Незважаючи на те, що база 
даних неповна, ми вирішили, 
що настав час поділитися тим, 
що нам вдалося інвентаризува-
ти. Через ситуацію з пандемією 
можливості відвідати кладови-
ще дуже обмежені, саме тому ми 
представляємо результати на-
ших досліджень, що охоплюють 
понад 80% площі кладовища», 
— каже Міхал Лящчковський.
 Лілія Онищенко, начальник 
управління охорони історично-
го середовища Львівської місь-
кої ради, додає: «Проєкт «Спіль-
на спадщина», який ми реалі-
зуємо з польським міністерс-
твом культури та національної 
спадщини, Фондом культурної 
спадщини та інститутом «По-
лоніка», успішно працює вже 
понад 12 років. Було проведе-
но багато дороговартісних робіт 
із реставрації, інвентаризації 
та дослі дження пам’яток Льво-
ва. До проєкту залучено бага-

тьох польських та українських 
спеціалістів: студентів, істори-
ків мистецтва, реставраторів 
пам’яток, викладачів універси-
тетів».
 Створення вебсайта ком-
панією KOHE на замовлення 
Фонду культурної спадщини фі-
нансувалося за кошти міністер-
ства закордонних справ, нада-
них у рамках програми «Громад-
ська дипломатія 2020 — Новий 
вимір». Тепер на сайті можна 
знайти інформацію про десятки 
авторів скульптур Личакова — 
польських, українських чи ні-
мецьких, яким присвячені ок-
ремі статті. Серед них Антоній та 
Ян Шимзери — близько 40 над-
гробків, Парис Філіппі, Юліан 
Марковський — близько 60 над-
гробків Личакова, а також скуль-
пторам ХХ століття Зигмунту 
Курчинському, Теодозії Бриж — 
фігура Орфея на могилі Соломії 
Крушельницької, Сергію Литви-
ненку — надгробок Івану Фран-
ку, Миколі Посікірі — надгроб-
ки Станіславу Людкевичу та Во-
лодимиру Івасюку.
 «Після закінчення пандемії 
продовжуватиметься дослідни-
цька робота, і я сподіваюся, що 
незабаром зможу точно відповіс-
ти на запитання, яка ж загальна 
кількість пам’ятників на Лича-
кові — розповідає Міхал Лящч-
ковський. — За даними старих 

путівників, до війни на кладо-
вищі мало б бути понад 20 тисяч 
надгробків. Тож ми можемо ба-
чити масштаби шкоди, завданої 
здебільшого за часів Радянсько-
го Союзу, коли цвинтар система-
тично нищили. 
 Пандемія ж стала серйоз-
ною загрозою для цьогорічної 
програми. Ми розпочали пізно 
— лише в липні. Оскільки ми 
працюємо в польсько-українсь-
ких командах, у нас були спів-
робітники у Львові, які могли 
виконати частину роботи само-
стійно. Нам пощастило, що по-
года була гарною, і, хоча були 
проблеми з перетинанням кор-
дону для польських реставра-
торів, на щастя, все було завер-
шено до кінця реставраційного 
сезону». Цьогорічна кількість 
відреставрованих 11 надгроб-
ків не вражає. Утім його нази-
вають особливо вдалим. Бо ро-
боти включали дуже великі та 
складні об’єкти, такі як капли-
ця Годзімира Малаховського, 
президента Львова, або вели-
кий пам’ятник на могилі Леона 
Пінінського — ректора Львівсь-
кого університету та губерна-
тора Галичини за австрійських 
часів, а також надгробок вір-
менського архієпископа Гжего-
жа Шимоновича, який вимагав 
великомасштабної реконструк-
ції та ретельної праці. ■

СПІВПРАЦЯ

Личаків як галерея 
просто неба
Чому польські реставратори відновлюють українські пам’ятки

■

Надгробок скульптора Юліана Марковського.❙

Орфей на могилі Соломії Крушельницької. Скульптор Теодозія Бриж.❙

Ольга РЕДЬКО

Після 22-річної роботи з інвентаризації та реставрації найстарішого 
некрополя Львова — Личаківського кладовища, заснованого у 1786 
році,  було оприлюднено базу даних цього об’єкта — понад вісім 
тисяч записів. Це місце пам’яті Івана Франка, Марійки Підгорянки, 
Івана Труша й багатьох інших достойників української справи. Одно-
часно Личаків фактично є однією з найбільших галерей української, 
польської, німецької скульптури просто неба XIX — першої полови-
ни XX століття, оскільки у місті Лева до надгробків завжди ставили-
ся, як до витворів мистецтва. 
Унікальним є й те, що немає жодного видатного польського скуль-
птора, який не залишив би слід у вигляді скульптури в цій львівській 
«художній галереї просто неба». Тому інституції сусідньої держави 
активно долучаються до реставрації у всіх сенсах святинь в Україні. 
«Кілька років тому у Львові проводили опитування, яке показало: 
20% мешканців побоюються, що Польща може забрати місто, — ко-
ментує Міхал Лящковський, засновник Фонду культурної спадщини, 
який рятує історичні пам’ятки Польщі й України із 2012-го. — У та-
ких статистичних даних є й наша провина, адже польські екскурсії 
до Львова часто супроводжуються розмовами про «наш Львів» і 
сльозами про втрачене місто. Така поведінка породжує неспокій, 
але не варто сприймати це серйозно. Кордони непорушні. З нашої 
спільної історії варто висновковувати важливе й позитивне. Львів 
— винятковий. Можна говорити про нього як про одне з головних 
для української ідентичності міст, але теж можна згадувати Львів як 
місто, де зосереджено більше, ніж деінде у світі, польської архітек-
тури. І водночас не слід забувати, що личаківські скульптури виго-
товлені львів’янами, а їхнє етнічне походження сьогодні не відіграє 
надто важливу роль. З історії треба вибрати те, що нас об’єднує».
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Ганна ЯРОШЕНКО

42-річна Світлана Прохорчук, 
котра донедавна проживала 
в Житомирі, а понад рік тому 
перебралася до Полтави — по-
ближче до батьків, які свого 
часу оселилися в селі Полузір’я 
на Новосанжарщині, очолює 
гурток фольклорно-етногра-
фічного краєзнавства в КЗ 
«Обласний центр національно-
патріотичного виховання, ту-
ризму і краєзнавства учнівської 
молоді Полтавської обласної 
ради», займається вишивкою, 
в’язанням, відродженням такого 
народного прикладного мистец-
тва, як плетіння з природних 
матеріалів — трави й соломи, 
популяризує випікання хліба за 
стародавніми рецептами, а ще 
захоплюється таким напівзабу-
тим ремеслом, як прядіння.

«Любов до цього народного 
ремесла жила в мені, 
мабуть, на генному рівні»
 — І пряду нитки, і сама 
ж в’яжу з цієї пряжі, зокре-
ма виготовляю профілактич-
но-лікувальні вироби з соба-
чої шерсті. А також навчаю 
дівчаток прясти. Це ж не сек-
рет, що витоки творчих здіб-
ностей і дарувань дітей — на 
кінчиках їхніх пальців. От у 
чому цінність ручної праці, — 
переконує мене пані Світлана. 
— Прясти нитку — це як пряс-
ти свою долю: як не старайся, 
ота нитка не буде однаково рів-
ною, гладенькою. Наші пред-
ки навіть вірили в богинь, які 
прядуть долю. Завжди говорю 
дітям, що речі, зроблені свої-
ми руками, — це своєрiдний 
оберіг, бо людина вклала в них 
тепло своїх долонь, найкращі 
помисли й переживання. Мож-
ливо, тому й сама почуваюся 
дуже захищеною у тій же ви-
шиванці. А я часто вдягаю не 
лише вишиті власноруч, а й 
стародавні відреставровані со-
рочки, у кожної з яких своя іс-
торія: якусь купила на базарі 
в бабусі, а якусь просто-таки 
врятувала, бо нею збиралися 
утеплити вулики.
 За словами майстрині, її 
вихованці з цікавістю сприй-
мають навчання премудрості, 
як прясти нитки. Більше того, 
це цікаво й дорослим — пані 
Світлана зізнається: вона на-
віть не очікувала, що на цю ін-
формацію буде такий попит. 
 — Прядка в мене, на жаль, 
не бабусина. І в дитинстві са-
мого процесу прядіння я не 
бачила. Але, мабуть, любов до 
цього народного ремесла жила 
в мені на генному рівні, — при-
пускає Світлана Прохорчук. — 
Одного разу побачила, як пря-
де колега з Житомира Олена 
Тихненко (вона потомствен-
на пряха), і собі загорілася. 
Так почала ходити до її школи 
практичного прядіння — і це 
ремесло мене по-справжньому 
захопило. Сівши за прядку, 
одразу зрозуміла, що це моє. 
Як би вам пояснити? Для мене 
цей процес — свого роду меди-

тація в заклопотаному світі. 
 Недаремно кажуть: яка 
прядка, така й нитка. Оскіль-
ки, як ви вже знаєте, бабусиної 
прядки пані Світлана не мала, 
знайти її вдалося за допомо-
гою iнтернету. Один предмет 
народного побуту, про який 
ідеться, дістався їй за смішні 
гроші — 250 гривень — та ще 
й у майже робочому стані. 
 — Чоловік, котрий привіз 
власним автомобілем ту понад 
столітню прядку, по якій доб-
ряче пройшовся час, повідав, 
що вона належала його бабусі 
Катрусі, а тій дісталася від її 
бабці. І оскільки в їхній родині 
не було онуки, а ріс лише онук, 
бабуся все жартувала: кому ж 
мені, мовляв, тепер прядку 
передати? Ми якраз їхали до 
батьків у Полузір’я, тож при-
везли придбану річ туди. Мій 
тато, інженер за фахом, огля-
нув старовинне знаряддя пра-
ці й прорік: отут, мовляв, тре-
ба підтягнути, отут змастити, 
а оце замінити. У такий спосіб 
відреставрували мою першу 
прядку, — пригадує майстри-
ня. — Із цього все й почалося. 
Згодом придбала другу прядку 
— її оновив мій чоловік, вит-
ративши на це чимало часу, 
бо майстри, які могли б узяти-
ся за таку роботу, правлять за 
це стільки грошей, як за кри-
ло літака. На сьогодні маю вже 
три відновлені прядки. Одна з 
них стоїть у нашій полтавсь-
кій квартирі на 5-му поверсі, 
друга — у батьківській сільсь-
кій оселі, куди зазвичай при-
їжджаю у вихідні й увечері, 
коли є вільний час, буває, ще 
й там пряду. А третя — най-
компактніша — скрізь зі мною 
мандрує. Часто її доводиться 
везти через усе місто в салоні 
тролейбуса чи «маршрутки». 

Майстриня доводить, 
що прядка може бути не лише 
музейним експонатом
 Річ у тому, що Світлана 
Прохорчук, популяризуючи 
ремесло прядіння, із задово-
ленням бере участь у різних 
мистецьких акціях: майстри-
ню можна побачити за пряд-
кою навіть посеред пішохід-
ної вулиці в центрі Полтави. 
У такий спосіб вона доводить, 
що прядка може бути не лише 
музейним експонатом, що ре-
месло прядіння живе. І її ди-
вує те, що люди, котрі спогля-
дають процес прядіння нитки, 
бува, не розрізняють прядки й 
ткацького верстата, і тоді їй 
доводиться пояснювати це, як 
дітям зі свого гуртка. 
 — Це ж очевидні речі, — го-
ворить жінка. — На щастя, у 
нас є майстрині, котрі зберег-
ли секрети цього ремесла, але 
нерідко вони чомусь не праг-
нуть ними ділитися. Невже 
хочуть лишитися останніми, 
хто вміє прясти? Я ж переко-
нана: потрібно відроджувати 
й передавати від покоління до 
покоління ремесла, які, влас-
не, й ідентифікують нас як на-
цію. 

 У пані Світлани була навіть 
ідея створити інтерактивний 
музей, у якому можна було б 
не лише споглядати прядку, а 
й пробувати на ній прясти, або 
хоча б школу прядіння. У цьо-
му майстриню народної твор-
чості підтримала інша популя-
ризаторка українського тради-
ційного мистецтва із селища 
Опішня, що на Зіньківщині, 
Олена Щербань. І от цими дня-
ми на базі її етносадиби «Ля-
лина світлиця» відкрито музеї 
звареного борщу та живого хлі-
ба, а також школу практичного 
прядіння, де вже є одна відрес-
таврована прядка (а дві інші, 
які вдалося знайти,  потребу-
ють серйозного ремонту). 
 — Тепер проводжу там за-
няття — щоправда, у зв’язку з 
карантином — тільки індиві-
дуальні й за попереднім запи-
сом, — ділиться радісною но-
виною Світлана Прохорчук. 
— І, відверто кажучи, була 
просто вражена тим, що охочі 
навчитися прясти прибули аж 
із Дніпра, Києва. Чому й ствер-
джую, що цікавість сучасниць 
до ремесла, яке було звичним 
для наших бабусь і прабабусь, 
дуже велика. Аби задовольни-
ти її, у недалекому майбутньо-
му хочу проводити заняття й у 
режимі «онлайн». 
 До речі, в родині підростає 
іще одна пряха — 5-річна донь-
ка Зоряна. Дівчинка поки що 
сама не пряде, зате вміє пра-
вильно обертати колесо пряд-
ки (а це не так легко) і з мами-
ною допомогою вже робить свої 
перші ниточки. Складність 
процесу прядіння в тому, що в 
ньому задіяні одночасно оби-
дві руки, які мають виконува-
ти дві різні операції, й, до того 
ж, нога (класична дерев’яна 
прядка, на відміну від сучас-
них електричних, спорядже-
на ножним приводом). 
 — Звісно, колись то було 
звичною річчю, але ці здібності 
розвивалися з дитинства. Дів-
чаток із 7 років посвячували в 
рукодільниці, після чого вони 
мали навчитися всього, що їм 
знадобиться в дорослому жит-
ті. У кожній родині була пряд-
ка, а часто — й не одна. І треба 
було напрясти стільки ниток, 
щоб вистачило на одяг для 
себе, майбутніх чоловіка й ді-
тей, а також на килими, пок-
ривала тощо. Чим більше всьо-
го напрацюєш, тим комфорт-
ніше тобі потім житиметься. 
Ще лишилися люди, які це 
пам’ятають. Одна жіночка по-
важного віку якось у розмові зі 
мною зауважила, що ота пряд-
ка відібрала в неї дитинство й 
молодість, оскільки за прядін-
ням вона світу Божого не бачи-
ла, — розказує пані Світлана. 

«Якби все, що я зробила 
власноруч, купити, то це 
вилилося б у добру копієчку»
 — Я не впевнена, що й моя 
донька колись цим займати-
меться, — додає вона, — але 
принаймні вона вмітиме це ро-
бити. Будь-які знання й умін-

ня зайвими не бувають. Ко-
лись я теж не знала, чим зай-
матимуся в житті, а тому про 
всяк випадок навчилася грати 
на акордеоні, закінчила курси 
бухгалтерського обліку, нав-
чилася малювати, вишивати, 
в’язати, плести із трави й соло-
ми, їздити на велосипеді і пла-
вати на байдарках, окрім усьо-
го, розуміюся на спортивному 
орієнтуванні, була туристич-
ним гідом. За освітою ж я вчи-
тель початкових класів, тому 
не уявляю свого життя без ро-
боти з дітьми. 
 Ну і, звичайно ж, майстри-
ня вміє прясти. Цікаво, що для 
того, аби зсукати нитку, вона 
закуповує в розплідниках по-
родистих собак вичесану соба-
чу шерсть. Стверджує: завдя-
ки своїй особливій структурі 
ця шерсть добре тримає тепло, 
до того ж здавна відома своїми 
цілющими властивостями.
 — Собачу шерсть ретельно 
перемиваю, перебираю за від-
тінками (при цьому принци-
пово не фарбую) і вичісую в 
кужіль, а тоді пряду на основу 
— бавовняну нитку, — розпові-
дає про деталі Світлана Про-
хорчук. — Завдяки тому, що я 
напряла багато ниток, уся моя 
родина має можливість носи-
ти практичні, теплі, унікаль-
ні, красиві речі першої необ-
хідності, які, до того ж, ма-
ють цілющі властивості. У хо-
лодну пору року це насамперед 
шкарпетки, рукавиці, шапки. 
Я полюбляю шалі, а оскільки 
багато працюю руками, не роз-
лучаюся з напульсниками. За-
раз в’яжу собі жилетку — це 
дуже зручна річ, особливо для 
походів. У чоловіка, який є 
учасником АТО, травма ший-
ного відділу хребта (він у ньо-
го постійно має бути в теплі), 
тому той носить манишку, що 
закриває шию й спину. Сестра 
— туристка, майстер спорту — 
отримала травму коліна, тож 
не відмовляється від наколін-
ників. Мама носить на голо-
ві пов’язку, бо їй часто допі-
кає мігрень (вона належить до 
метеозалежних людей). Тато 

говорить, що без зігріваючо-
го пояса, який закриває попе-
рек, узагалі не може порати-
ся по господарству. Дорослій 
племінниці подобаються мі-
тенки: і рукам тепло, і новим 
манікюром можна похизува-
тися. А в моєї доньки багато 
саморобних в’язаних гачком 
іграшок. І якби все, що я зро-
била власноруч, купити, то це 
вилилося б у добру копієчку.
 Окрім усього, хвалить-
ся героїня цього матеріалу, 
вона завжди може здивувати 
друзів власноруч створеними 
ексклюзивними подарунками 
— це теж великий плюс. Інко-
ли ж пані Світлана й підзароб-
ляє — пряде і в’яже на замо-
влення. Це також приємно — 
як-не-як хоч невеликий дова-
жок до сімейного бюджету.
 — Мене радує те, що напів-
забуте ремесло потихеньку 
відроджується, що, аби ово-
лодіти ним, люди часом до-
лають шлях через пів краї-
ни. Відчуваю піднесення й від 
того, що воно цікавить дітей, 
які знаходять час, аби відві-
дати гурток. На жаль, знач-
ною проблемою нашого цен-
тру є відсутність власного 
приміщення. Іще не так дав-
но воно було, але потім, як це 
буває, виявилося комусь пот-
рібнішим. Натомість для за-
нять із гуртківцями виділили 
інше приміщення в офісному 
центрі, і тепер ми маємо одну-
єдину кімнату, — бідкається 
Світлана Прохорчук, — це при 
тому, що в нас налічується по-
над 20 різних гуртків спортив-
ного, краєзнавчого та військо-
во-патріотичного профілю, де 
діти розвивають свої здібності 
абсолютно безкоштовно. Дуже 
вірю, що знайдуться люди, які 
допоможуть створити комфор-
тні умови для занять не лише 
вихованців мого гуртка, бо, 
як на мене, прищеплюючи 
любов до традиційної праці, 
відро джуючи народні ремес-
ла, ми виховуємо в дітей по-
чуття гордості за своїх пред-
ків, культурні надбання свого 
роду й народу. ■

УМІЛІ РУКИ

Кужілочка шумить, 
веретенце дзвенить...
Майстриня народної творчості з Полтави Світлана Прохорчук 
відроджує ремесло прядіння

■

Світлана Прохорчук комфортно почувається за прядкою 
й на пішохідній вулиці в центрі Полтави.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 В умовах коронавірусного сум’яття 
жодному вітчизняному клубу УПЛ не 
вдалося влітку організувати для себе 
повноцінну передсезонну підготовку. 
Відтак пошуком оптимальних ігрових 
кондицій їхнім наставником довелося 
займатися вже по ходу сезону. При цьо-
му вихід окремих колективів на пік фор-
ми виглядає трохи запізнілим.
 Приміром, луганська «Зоря» — брон-
зовий призер попереднього ЧУ — нама-
цати потрібний ритм змогла лише на-
прикінці листопада, коли розпочалася 
її переможна серія, котра на даний мо-
мент налічує чотири поєдинки (два в ЛЄ 
й два — в національній першості).
 З урахуванням перенесеного через 
коронавірус поєдинку проти «Олімпі-
ка» у підопічних Віктора Скрипника є 
хороша можливість піднятися до призо-
вої трійки.  «У першому таймі придив-
ляємося до суперника, а після перерви 
дотискаємо його», — очільник лугансь-
кого клубу поділився особливостями ус-
пішної стратегії, яка минулих вихідних 
допомогла луганському клубу по черзі в 
Запоріжжі переграти англійський «Лес-
тер» та «Дніпро-1».
 Поки ж «Зоря» лише рухається в на-
прямі бронзової позиції, на третю схо-
динку турнірного протоколу підняла-
ся чернігівська «Десна». Приймаючи 
в рідному місті прямого конкурента за 
високу позицію — «Ворсклу», підопіч-
ні Олександра Рябоконя вже в компен-
сований час зуміли забити переможний 
м’яч й потіснили команду Юрія Макси-
мова в табелі про ранги.
 Щоправда, після матчу очільник 
полтавчан розкритикував головну суд-
дю матчу Катерину Монзуль, наголосив-
ши, що через її спірні рішення ворскля-
ни спочатку залишилися в меншості, а 
на четвертій доданій хвилині отримали 
у свої ворота штрафний, який, у підсум-

ку, й вирішив долю матчу.
 Загалом, у минулому турі рефері чо-
тири рази діставали з кишені червону 
картку. Приміром, у поєдинку «Льво-
ва» та «Інгульця» арбітр вилучив одра-

зу двох футболістів львівського клубу, 
утім це не завадило «городянам» розпи-
сати в матчі мирову.
 Вирішувати додаткові проблеми, 
пов’язані з грою в меншості, довелося 

минулих вихідних і столичному «Дина-
мо». Наприкінці першого тайму молодий 
воротар «біло-синіх» Руслан Нещерет 
ціною фолу останньої надії не дозволив 
«Маріуполю» зрівняти рахунок у матчі. 
І хоча на останніх секундах гри свій гол 
приазовці таки забили, на розподіл очок 
у турнірній таблиці він жодним чином 
не вплинув. Збагатившись на три очки, 
динамівці так і залишилися першими в 
чемпіонській гонці, хоча й змусили пох-
вилюватися власних уболівальників. До 
речі, умовно гостьовий поєдинок проти 
маріупольців за домовленістю з опонен-
том «біло-сині» провели на своєму клуб-
ному стадіоні в Києві. А дома, як відомо, 
й стіни допомагають. ■

Ліга Європи
 Після провального першого кола в ЛЄ луганська 
«Зоря» нарешті прокинулась: спочатку підопічні Віктора 
Скрипника на виїзді розгромили «АЕК», а потім удома зу-
силлями іранця Сайядманеша дотиснули напіврезервний 
склад «Лестера». Але, на жаль, цього виявилось зама-
ло для збереження шансів на «плей-оф»: португальська 
«Брага» гарантувала собі як мінімум друге місце у групі та 
перетворила останній матч із «Зорею» на формальність.
 Завершать свій єврокубковий сезон луганчани вже 
цього четверга. 
 Груповий етап. 5-й тур. Група А. «Рома» (Італія) 
— «Янг Бойз» (Швейцарія) — 3:1 (Б. Майораль, 44; Ка-
лафіорі, 59; Джеко, 81 — Нсаме, 34), «ЧФР Клуж» (Ру-
мунія) — «ЦСКА Софія» (Болгарія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Рома» — 13, «Янг Бойз» 
— 7,  «ЧФР Клуж» — 5, «ЦСКА Софія» — 2.
 Група В. «Арсенал» (Англія) — «Рапід Відень» 
(Австрія) — 4:1 (Ляказетт, 10; П. Марі, 18; Нкетіа, 44; 
Сміт-Роу, 66 — Кітагава, 47), «Мольде» (Норвегія) — 
«Дандолк» (Ірландія) — 3:1 (Ейкрем, 31; Омойжуанфо, 
41; Еллінгсен, 68 — Д. Флорес, 90+5).
 Турнірне становище: «Арсенал» — 15, «Мольде» 
— 9, «Рапід Відень» — 6, «Дандолк» — 0.
 Група С. «Славія» (П, Чехія) — «Хапоель» (Б-
Ш, Ізраїль) — 3:0 (А. Сіма, 31, 85; Станчу, 36), «Ніцца» 
(Франція) — «Байєр» (Німеччина) — 2:3 (Х. Камара, 
26; Д. Ндойє, 47 — М. Діабі, 22; Драговіч, 32; Баумгарт-
лінгер, 51).
 Турнірне становище: «Славія», «Байєр» — 12, 
«Ніцца», «Хапоель» — 3.
 Група D. «Бенфіка» (Португалія) — «Лех» (Поль-
ща) — 4:0 (Вертонген, 36; Д. Нуньєс, 57; Піцці, 58; Вайгль, 
89; Бутко — 90 хв., В. Кравець (обидва — «Л») — із 63 
хв.), «Рейнджерс» (Шотландія) — «Стандард» (Бель-
гія) — 3:2 (Голдсон, 39; Тавернтєр, 45; Ерфілд, 63 — Лес-
тьєнн, 6; Чоп, 41).
 Турнірне становище: «Рейнджерс», «Бенфіка» — 
11, «Лех», «Стандард» — 3.
 Група E. «Гранада» (Іспанія) — «ПСВ Ейндхо-
вен» (Нідерланди) — 0:1 (Мален, 39), «Омонія» (Кіпр) 
— «ПАОК» (Греція) — 2:1 (Какуліс, 9; Х. Гомес, 83 (пен.) 
— Цоліс, 39).
 Турнірне становище: «Гранада» — 10, «ПСВ Ейн-
дховен» — 9, «ПАОК» — 9, «Омонія» — 4.
 Група F. «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «Рієка» 
(Хорватія) — 2:2 (Хон Баутіста, 69; Монреаль, 79 — Вел-
коскі, 37; Лончар, 73), «АЗ» (Нідерланди) — «Наполі» 
(Італія) — 1:1 (Мартінс Інді, 54 — Д. Мертенс, 6).
 Турнірне становище: «Наполі» — 10, «Реал Со-

сьєдад», «АЗ» — 8, «Рієка» — 1.
 Група G. «АЕК» (Греція) — «Брага» (Португалія) 
— 2:4 (Н. Олівейра, 31; Васілантонопулос, 89 — Торме-
на, 7; Есгаю, 10; Орта, 45; Галено, 83), «Зоря» (Україна) 
— «Лестер» (Англія) — 1:0 (Сайядманеш, 84; «З»: Н. 
Васіль, Абу Ханна, Д. Фаворов, Кочергін, Іванісеня, Наза-
рина, Громов (Перовіч, 90+3), Циганікс, Юрченко, Кабаєв, 
Гладкий (Сайядманеш, 81)).
 Турнірне становище: «Лестер», «Брага» — 10, 
«Зоря» — 6, «АЕК» — 3.
 Група H. «Мілан» (Італія) — «Селтік» (Шотландія) 
— 4:2 (Чалханоглу, 24; Кастільєхо, 26; Хеуге, 50; Б. Діас, 82 
— Рогіч, 8; Едуар, 14), «Лілль» (Франція) — «Спарта» (П, 
Чехія) — 2:1 (Б. Їлмаз, 80, 84 — Крейчі, 71).
 Турнірне становище: «Лілль» — 11, «Мілан» — 
10, «Спарта» — 6, «Селтік» — 1.
 Група I. «Карабах» (Азербайджан) — «Маккабі» 
(Т-А, Ізраїль) — 1:1 (Х. Ромеро, 37 — Коен, 22 (пен.), 
«Сівасспор» (Туреччина) — «Вільярреал» (Іспанія) 
— 0:1 (Чуквуезе, 75).
 Турнірне становище: «Вільярреал» — 13, «Мак-
кабі» — 8, «Сівасспор» — 6, «Карабах» — 1.
 Група J. «ЛАСК» (Австрія) — «Тоттенхем» (Анг-
лія) — 3:3 (Міхорль, 42; Еггештайн, 84; Карамоко, 90+3 
— Бейл, 45 (пен.); Сон Хин Мін, 56; Аллі, 86 (пен.)), «Ант-
верпен» (Бельгія) — «Лудогорець» (Болгарія) — 3:1 
(Онгла, 19; Де Лаєт, 72; Бенсон, 87 — Десподов, 53).
 Турнірне становище: «Антверпен» — 12, «Тоттен-
хем» — 10, «ЛАСК» — 7, «Лудогорець» — 0.
 Група K. «ЦСКА» (Росія) — «Вольфсберг» (Авс-
трія) — 0:1 (Візінгер, 22), «Фейєноорд» (Нідерланди) 
— «Динамо» (З, Хорватія) — 0:2 (Петковіч,  45 (пен.); 
Майєр, 52).
 Турнірне становище: «Динамо» — 11, «Вольфс-
берг» — 7, «Фейєноорд» — 5, «ЦСКА» — 3.
 Група L. «Гент» (Бельгія) — «Слован» (Л, Чехія) 
— 1:2 (Яремчук, 60 — Мара, 32; Качараба, 55; Яремчук 
— 90 хв., гол, Безус (обидва — «Г») — із 62 хв.; Качара-
ба («С») — 90 хв., гол), «Црвена Звєзда» (Сербія) — 
«Хоффенхайм» (Німеччина) — 0:0.
 Турнірне становище: «Хоффенхайм» — 13, «Црве-
на Звєзда» — 10, «Слован» — 6, «Гент» — 0.

Англія
 Зірковий дует «Тоттенхема» Кейн — Сон знову 
продемонстрував вражаючу результативність та допо-
міг «шпорам» здолати у дербі «Арсенал»: у корейця 10 
голів у стартових 11 турах, а у капітана збірної Англії — 10 
асистів. А от «каноніри» після чергової поразки перебува-
ють в зоні вильоту. 
 Поки не отримує ігрової практики в АПЛ український 
захисник «Ман.Сіті» Олександр Зінченко: у його активі 

лише 1 поєдинок у чемпіонаті, натомість Сашко зіграв у 4 
із 5 матчів у групі ЛЧ.
 Прем’єр-ліга. 11-й тур. «Бернлі» — «Евертон» — 
1:1, «Манчестер Сіті» — «Фулхем» — 2:0 (Р. Стерлінг, 
5; Де Брюйне, 25), «Вест Хем» — «Манчестер Юнай-
тед» — 1:3, «Челсі» — «Лідс» — 3:1, «Вест Бромвіч» 
— «Крістал Пелас» — 1:5, «Шеффілд Юнайтед» — 
«Лестер» — 1:2, «Тоттенхем» — «Арсенал» — 2:0 (Сон 
Хин Мін, 14; Г. Кейн, 45), «Ліверпуль» — «Вулверхем-
птон» — 4:0 (Салах, 24; Вейналдум, 58; Матіп, 68; Н. Се-
меду, 78 (у свої ворота)).
 Лідери: «Тоттенхем», «Ліверпуль» — 24, «Челсі» 
— 22, «Лестер» — 21, «Манчестер Юнайтед» (10 мат-
чів) — 19, «Манчестер Сіті» (10 матчів) — 18.
 Бомбардир: Калверт-Льюїн («Евертон») — 11.

Іспанія
 Після болючої поразки від «гірників» мадридський 
«Реал» мав величезні проблеми і в Ла Лізі: «вершкові» 
лише завдяки помилці голкіпера «Севільї» Буну взяли три 
очки та поки йдуть на четвертому місці.
 Протилежна ситуація в іншого іспанського гранда — 
«Барселони». Якщо у квартеті ЛЧ каталонці здобувають 
надпереконливі перемоги навіть без свого бомбардира та 
капітана Лео Мессі, то у чемпіонаті підопічні Кумана вида-
ли найгірший старт за останні 33 роки. Зокрема, минуло-
го тижня «блау-гранас» сенсаційно поступились новачку 
ліги «Кадісу». Таким чином, «Барса» уже відстає від пер-
шого місця на 12 пунктів, проте має ще 2 матчі у запасі. 
 Ла Ліга. 12-й тур. «Атлетік» — «Сельта» — 0:2, 
«Леванте» — «Хетафе» — 3:0, «Севілья» — «Реал 
Мадрид» — 0:1 (Буну, 55 (у свої ворота)), «Атлетико» 
— «Вальядолід» — 2:0 (Лемар, 56; М. Льоренте, 72), 
«Кадіс» — «Барселона» — 2:1 (А. Хіменес, 9; Негредо, 
63 — Алкала, 58 (у свої ворота)), «Гранада» — «Уеска» 
— 3:3, «Осасуна» — «Бетіс» — 0:2, «Вільярреал» — 
«Ельче» — 0:0, «Алавес» — «Реал Сосьєдад» — 0:0.
 Лідери: «Атлетико» (10 матчів) — 26, «Реал Сосьє-
дад» — 25, «Вільярреал» — 21, «Реал Мадрид» (11 мат-
чів) — 20, «Кадіс» — 18, «Севілья» (10 матчів) — 16.
 Бомбардир: Ойарсабаль («Реал Сосьєдад») — 7.

Італія
 Перед прийомом «Шахтаря» у вирішальному поє-
динку за єврокубкову весну «Інтер» без надзусиль здо-
лав «Болонью». Водночас суперник «Динамо» «Ювен-
тус» лише наприкінці матчу з «Торіно» схилив шальки те-
резів на свою користь.
 А «Мілан» продовжує перемагати і без травмованого 
лідера Златана Ібрагімовіча: підопічні Стефано Пйолі не 
програють у Серії А вже 22 матчі та впевнено очолюють 
турнірну таблицю.

 Серія А. 10-й тур. «Спеція» — «Лаціо» — 1:2, 
«Ювентус» — «Торіно» — 2:1 (Маккені, 78; Бонуччі, 89 
— Н’Кулу, 9), «Інтер» — «Болонья» — 3:1 (Р. Лукаку, 16; 
Хакімі, 45, 70 — Вігнато, 67), «Верона» — «Кальярі» — 
1:1, «Парма» — «Беневенто» — 0:0, «Рома» — «Сас-
суоло» — 0:0, «Кротоне» — «Наполі» — 0:4, «Самп-
дорія» — «Мілан» — 1:2 (Екдаль, 82 — Кессі, 45 (пен.); 
Кастільєхо, 76).
 Лідери: «Мілан» — 26, «Інтер», «Наполі» — 21, 
«Ювентус» — 20, «Сассуоло» — 19, «Рома» — 18.
 Бомбардир: Ібрагімовіч («Мілан») — 10.

Німеччина
 Перед вирішальним туром у Лізі чемпіонів суперник 
«Шахтаря» — «Боруссія» із Менхенгладбаха — розпи-
сала бойову нічию із «Фрайбургом». Не перемагали ми-
нулого тижня і лідери: «Боруссія» з Дортмунда втратила 
очки у протистоянні з «Айнтрахтом», а мюнхенська «Ба-
варія» і «РБ Лейпциг» видали справжню голеву феєрію, 
забивши на двох аж 6 голів, проте так і не виявили силь-
нішого.
 Перша Бундесліга. 10-й тур. «Герта» — «Уніон» 
— 3:1, «Айнтрахт Франкфурт» — «Боруссія» (Д) — 1:1 
(Камада, 9 — Рейна, 56), «Армінія» — «Майнц» — 2:1, 
«Кельн» — «Вольфсбург» — 2:2, «Фрайбург» — «Бо-
руссія» (М) — 2:2, «Баварія» — «РБ Лейпциг» — 3:3 
(Мусіала, 30; Мюллер, 34, 75 — Нкунку, 20; Клюйверт, 36; 
Форсберг, 48), «Вердер» — «Штутгарт» — 1:2, «Шаль-
ке» — «Байєр» — 0:3.
 Лідери: «Баварія» — 23, «Байєр» — 22, «РБ Лей-
пциг» — 21, «Боруссія» (Д) — 19, «Вольфсбург» — 18, 
«Уніон» — 16.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 12.

Франція
 Лідер французької першості «ПСЖ» добряче наму-
чився із «Монпельє», але все ж вирвав перемогу на ос-
танніх хвилинах. Натомість після невдалого старту сезону 
у топ-3 увірвався півфіналіст останньої ЛЧ «Ліон», котрий 
на класі розібрався із «Мецем».
 Ліга 1. 13-й тур. «Нім» — «Марсель» — 0:2, «Ренн» 
— «Ланс» — 0:2, «Монпельє» — «ПСЖ» — 1:3 (Мавідіді, 
42 — Дагба, 33; М. Кін, 77; Мбаппе, 90+2), «Лілль» — «Мо-
нако» — 2:1 (Дж. Девід, 53; Язиджи, 66 — Пеллегрі, 90+1), 
«Анже» — «Лор’ян» — 2:0, «Бордо» — «Брест» — 1:0, 
«Діжон» — «Сент-Етьєн» — 0:0, «Нант» — «Страсбур» 
— 0:4, «Реймс» — «Ніцца» — 0:0, «Мец» — «Ліон» — 1:3 
(Булая, 76 — Депай, 18; Токо-Екамбі, 47, 60).
 Лідери: «ПСЖ» — 28, «Лілль», «Ліон» — 26, 
«Марсель» (11 матчів) — 24, «Монако», «Монпельє» 
— 23.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 10. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 12-й 
тур. «Львів» — «Інгулець» — 1:1 (Сабіно, 45 
— Бартулович, 41 (пен.); вилучення: Грисьо, 79; 
Шина, 88 (обидва — «Л»)), «Шахтар» — «Ми-
най» — 5:1 (Допілка, 20 (у свої ворота); Фернан-
до, 21; Соломон, 29; Матвієнко, 49; Лопирьонок, 
72 (у свої ворота) — Нурієв, 35; нереалізоване 
пенальті: Нурієв, 55), «Маріуполь» — «Динамо» 
— 1:2 (Топалов, 90+5 — Гармаш, 6; Циганков, 
78; вилучення: Нещерет, 39 («Д»)), «Олімпік» 
— «Рух» — 3:1 (Захедітабар, 8, 62; Беніто, 24 
— Кондраков, 69), «Зоря» — «Дніпро-1» — 3:1 
(Громов, 52, 75, Іванісеня, 84 — Назаренко, 90), 
«Десна» — «Ворскла» — 1:0 (Тамм, 90+4; вилу-
чення: Степанюк, 84 («В»)), «Колос» — «Олек-
сандрія» — 1:1 (Селезньов, 26 (пен.) — Шастал, 
53; нереалізоване пенальті: Гречишкин, 15 («О»)),
 Турнірне становище: «Динамо» — 29, 
«Шахтар» — 26, «Десна» — 20, «Ворскла» — 
19, «Зоря» — 17 (11 матчів), «Колос» — 17, 
«Олімпік» — 16 (11), «Олександрія», «Маріу-
поль» — 16, «Інгулець» — 11, «Минай» — 9 
(11),  «Дніпро-1» — 8, «Львів» — 8 (11) «Рух» 
— 6.
 Бомбардири: Захедітабар («Олімпік») — 8, 
Циганков («Динамо») — 6.

■

На своєму клубному стадіоні динамівці в меншості мінімально переграли «Маріуполь».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Пікова розкачка
Перемігши в очному протистоянні прямого конкурента, 
на третю сходинку протоколу піднялася «Десна»

■
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«На зборах ми підходили до стрільбища по рівнині, натомість в гонках 

перед стрільбою доводилося долати відчутний підйом. 
Звідси, думаю, й непереконлива стрільба у всієї команди».

Дмитро Підручний
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Аби мінімізувати ймовірність 
зараження коронавірусом усіх 
учасників Кубка світу, в Міжна-
родному союзі біатлоністів ви-
рішили обмежити пересування 
збірних і два перші етапи цих 
змагань провести у фінському 
Контіолахті. Неподалік цього 
місця готувалася до старту сезо-
ну збірна України. У централь-
ній частині Фінляндії, невелич-
кому містечку Вуокатті, «синьо-
жовті» провели півтора місяця, 
й здавалося, що за цей час вони 
добре пристосувалися до регіо-
нальних особливостей — кліма-
ту, снігу тощо. Утім, за підсум-
ками проведених у Контіолахті 
двох етапів, нічого особливого 
продемонструвати українським 
біатлоністам не вдалося.
 П’яте місце жіночої еста-
фети стало найвищим здобут-
ком усієї синьо-жовтої коман-
ди у Фінляндії. Іще в кількох 
випадках наші стріляючі лиж-
ники й лижниці завершували 
гонки в «топ-10», що дозволи-
ло очільнику української збір-
ної Юраю Санітрі на позитив-
ній ноті попрощатися з Кон-
тіолахті. Юлія Джима, Олена 
Підгрушна та Валя Семеренко 
запам’яталися своїми індиві-
дуальними фінішами в першій 
«десятці». А результатом, гід-
ним уваги у чоловічій збірній 
України, запам’яталася еста-
фетна четвірка. Десяте місце 
Артема Прими, Дмитра Під-
ручного, Руслана Ткаленка 
та Богдана Цимбала головний 
тренер збірної називає «не про-
валом, а результатом експери-
ментальної діяльності».
 У тренерському штабі ви-
рішили, що лідер чоловічо-
го квартету Підручний бігти-

ме другий етап, обов’язки ж 
фінішера поклали на Цимбала. 
Богдан, до слова, єдиний з ук-
раїнців, хто пройшов естафету 
без промахів, а от зі швидкістю 

у нього були певні проблеми. 
«Для Цимбала це була школа, 
на першому колі він відчув, що 
таке світовий біатлон. Добре, 
що він вдало відстрілявся», — 

зауважив Санітра.
 Водночас представниці Ук-
раїни в жіночій естафеті влуч-
ною стрільбою потішити на-
ставника не змогли. Із двома 

штрафними колами завершив 
командні перегони українсь-
кий квартет.
 Після двох перших етапів 
у виконанні Дар’ї Блашко та 
Валентини Семеренко «синьо-
жовті» небезпідставно претен-
дували на місце в призовій трій-
ці. Утім після заїзду на штрафне 
коло Вікторії Семеренко шанси 
на медаль вмить розтанули.
 Під час перебування на за-
ключному вогневому рубежі ка-
пітана команди Олени Підгруш-
ної відчувалося її бажання вряту-
вати ситуацію, однак, зробивши 
ставку на швидкісну стрільбу, ве-
теранка збірної в підсумку лише 
наразилася на додаткове коло 
штрафу й іще більше віддалила-
ся від призової трійки. 
 При цьому в українській 
збірній наголошують, що в на-
ступних гонках результат буде 
кращим, а не надто успішний 
виступ у Контіолахті може 
бути результатом окремих про-
рахунків у підготовці до старто-
вих етапів сезону. 
 Так, Дмитро Підручний за-
уважує, що тренувальна траса в 
Вуокатті суттєво відрізняється 
від змагального кільця в Кон-
тіолахті. «На зборах ми під-
ходили до стрільбища по рів-
нині, натомість у гонках перед 
стрільбою доводилося долати 
відчутний підйом. Звідси, ду-
маю, й непереконлива стрільба 
у всієї команди», — каже Під-
ручний. Утім слід нагадати, що 
готуватися до нинішнього сезо-
ну «синьо-жовтим» довелося в 
умовах серйозних коронавірус-
них обмежень. Вибір Вуокатті 
якраз і був продиктований та-
кими лімітами. Далі на світо-
вий біатлон чекає ще один спа-
рений етап — цього разу в авс-
трійському Хохфільцені. ■

БІАТЛОН

Обмежений вибір
Перші офіційні гонки сезону українські біатлоністи завершили без 
медалей

■

У фінському Контіолахті українські біатлоністи провели свою першу офіційну «пристрілку».
Фото з сайта biathlonworld.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 На старті групового раунду оновле-
ної Ліги чемпіонів, де віднедавна змага-
ються лише 16 найкращих клубів Ста-
рого світу, могло здатися, що запорізь-
кий «Мотор» очікує доля «хлопчиків 
для биття». Три стартові поразки «мо-
тористів» поспіль виглядали не надто 
оптимістично. Утім після серії болісних 
невдач колектив литовського наставни-
ка Гінтараса Савукінаса знайшов сили 
для чудесного переродження.
 Перегравши на власному майданчи-
ку в матчі дев’ятого туру словенський 
«Цельє», український чемпіон відсвят-
кував уже третю перемогу в останніх 
трьох матчах.
 Відзначимо, що ця переможна серія 
підопічних Савукінаса розпочалася саме з 
успішного виїзду до Словенії. У рідних сті-
нах «Мотор» знову взяв гору над словенсь-
ким чемпіоном — 31:29. «Дякую гравцям, 
які впевнено почувалися на ігровому май-
данчику, виконували мої установки, й усі 

разом ми прийшли до позитивного резуль-
тату», — зазначив Савукінас.
 Підсумковий результат аж ніяк не 
свідчить про легку перемогу господарів. 
На перерву команди пішли за мінімаль-
ної переваги запорізького клубу. В од-
ному з часових проміжків гостям зі Сло-
венії навіть удалося зрівняти рахунок.
 «Для нас це була дуже важлива пе-
ремога. Ми добре зробили свою роботу. 
І ось із таким бойовим настроєм поїдемо 
на наступний матч — до Франції. Хлопці 
продемонстрували велику самовіддачу. 
Усі старалися, і результат не змусив себе 
довго чекати», — сказав один із лідерів 
«мотористів», білорус Борис Пуховсь-
кий, який відзначився чотирма влучни-
ми кидками у матчі.
 При цьому його співвітчизник — но-
вачок «Мотора» В’ячеслав Бохан — із 
шістьма голами став найрезультативні-
шим гравцем усього матчу.
 Традиційно високу точність у складі 
запорізького клубу продемонстрував і 
литовець Айденас Малашинскас. Один 

із п’яти закинутих ним м’ячів у воро-
та «Цельє» потрапив у п’ятірку кращих 
голів дев’ятого туру Ліги чемпіонів.
 Удалий результат у грі зі словенсь-
ким чемпіоном суттєво підвищив шан-
си «Мотора» на вихід із групи. Так, за 
втраченими очками команда Савукінаса 
посідає серед октету учасників третє міс-
це. Загалом, через коронавірус незігра-
ними у «Мотора» залишаються три мат-
чі. Однак зрозуміло, що віртуальні очки 
потрібно буде матеріалізувати. 
 Власне, у запорізькому колективі не-
абияк засмутилися, що через спалах ко-
ронавірусної інфекції у таборі суперни-
ка не вдалося за розкладом зіграти матч 
восьмого туру проти «Загреба». Тож усю 
силу, мотивацію та енергію запорізькі 
гандболісти виплеснули на майданчик 

у протистоянні з «Цельє».
 «Ми дуже раді, що перемогли. Че-
рез пандемію команда не зіграла мину-
лий матч, і це трохи позначилося на на-
строї хлопців. Але сьогодні усі прекрас-
но розуміли, що нас чекає велика і важ-
ка робота. А вдалий результат дозволяє 
нам говорити про хороші шанси на вихід 
з групи. Ми всі цього прагнемо», — за-
уважив Борис Пуховський. ■

ГАНДБОЛ

Емоційні 
прагнення
Після перемоги над «Цельє» запорізький «Мотор» 
суттєво покращив свої шанси на вихід до «плей-оф» 
Ліги чемпіонів 

■

У Запоріжжі «Мотор» удруге переграв словенського чемпіона. 
Фото з сайта handball.motorsich.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група В. «Мотор» (Украї-
на) — «Цельє» (Словенія) — 31:29 (14:13).
 Турнірне становище: «Барселона» — 16 (8 
матчів), «Веспрем» — 13 (8), «Ольборг» — 10 
(9), «Кель» — 7 (8), «Мотор» — 6 (8), «Нант» 
— 4 (5), «Цельє» — 2 (8), «Загреб» — 0 (6).

■
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мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь+2…-4

 -1…+5

 — Свідок, що ви зробили, 
коли побачили, що жінка вдарила 
чоловіка праскою по голові?
 — Я подзвонив своїй наре-
ченій і сказав, що передумав од-
ружуватися.

* * *
 Господар — касиру:
 — Мені донесли, що ти кра-
деш гроші з моєї каси!
 — А ви як хотіли, — дивуєть-
ся касир, — щоб я працював у вас, 
а гроші крав у когось iншого?

* * *
 Романтики складають казки, а 
циніки — анекдоти.
 — А найзапекліші циніки?
 — Законопроєкти.

* * *
 Суддя:
 — Чому ви найняли такого мо-

лодого адвоката?
 Підсудний:
 — Мені здається, що мій про-
цес затягнеться.

* * *
 Цианiстий калiй має приєм-
ний запах гiркого мигдалю, та й на 
смак нiхто поки на скаржився.

* * *
 Чоловіки, пам’ятайте: жінка 
безпорадна, поки в неї не висохли 
нафарбовані нігті.

* * *
 Чоловiк розповiдає прияте-
лю:
 — Учора ми дуже напилися, а 
потiм я вiдвiв Василя додому й ти-
хенько поклав у лiжко, щоб жiнка 
не помiтила. А сьогоднi я дiзнав-
ся, що Василь уже три днi у вiд-
рядженнi.

Михайло Жванецький: Наша любов з Україною взаємна
Пам’яті мого уславленого земляка

По горизонталі:
 1. Ввічливе звертання до одру-
женої німкені. 3. Місто на Донеччині 
на тимчасово окупованій території. 
9. Литовська назва річки Двіна. 10. 
Дрібні шматочки деревини, що утво-
рюються при розпилюванні колоди. 
11. Острів, батьківщина Одіссея. 12. 
Верхній одяг. 14. Ім’я видатного лі-
каря, що першим почав застосовува-
ти наркоз при операціях. 16. Афри-
канський лелека. 19. Коштовний ме-
тал. 20. «Ну що б, здавалося, сло-
ва. Слова та голос — більш нічого. 
А ... б’ється — ожива, як їх почує! ». 
(Тарас Шевченко). 24. Столиця Тибе-
ту. 25. Слово, тотожне чи близьке за 
значенням, але різне за звучанням. 
26. Чарівний предмет, з яким роз-
мовляла мачуха Білосніжки. 27. Ко-
лишня столиця ФРН. 
По вертикалі:
 1. Священна гора в Японії. 2. 
Хижа риба. 4. Невеличкі млинці, 
що готуються на кислому молоці. 5. 
Один із засновників протестантизму. 
6. Полтавський футбольний клуб. 7. 
Застаріла назва чорношкірого в 
Російській імперії. 8. Почесна варта. 
13. Турецький султан, чоловік Роксо-

лани. 15. Червоний чай із кислува-
тим присмаком. 17. Алкогольний на-
пій, виготовлений з екстракту гіркого 
полину. 18. Дипломатична особа на 
території іншої країни, яка допомагає 
громадянам своєї країни вирішувати 
певні питання. 20. Друкований доку-
мент визначеного зразка, куди вно-
ситься потрібна інформація. 22. Ім’я 
одного з «Ліверпульської четвірки». 
23. Колючий чагарник, настоянка з 
ягід якого кілька років тому стала 
причиною низки смертей у Росії.■

Кросворд №119
від 2 грудня

Дара ГАВАРРА

 Після кількох місяців цілко-
витої тиші громадськість дізна-
лася, що герцоги Сассекські вліт-
ку цього року втратили другу ди-
тину. Про це, попри всі заяви, що 
вони хочуть уникнути зайвої пуб-
лічності, що й стало причиною їх-
нього переїзду спочатку до Канади, 
а потім — у США, розповіла газеті 
«Нью-Йорк Таймс» Меган Маркл, 
вона ж герцогиня Сассекська. Ска-
зано це було напередодні Дня подя-
ки, який зазвичай у Сполучених 
Штатах святкують у родинному 
колі. Чому саме через кілька міся-
ців після того, як це трапилося, 39-
річна Меган вирішила розповісти 
публіці про своє горе, вона поясни-
ла тим, що потрібно закликати ін-
ших цікавитися, чи все гаразд у їх-
ніх близьких. Це тим паче звучить 
дивно після того, як зірка серіалів 
відірвала свого чоловіка від родини 
і не надто цікавиться їхніми спра-
вами, проте за будь-якої нагоди на-
гадує про свої.
 Зовсім по-іншому поводить-

ся принц Гаррі. На від-
міну від дружини, він і 
досі мовчки пережи-
ває втрату другої 
дитини, оскільки 
ще жодним сло-
вом ніде не об-
мовився про 
це і навіть не 
з’являвся на 
публіці. Ли-
шень днями він 
узяв участь у ві-
деоконференції, 
присвяченій запуску 
сервісу, який транс-
люватиме фільми про 
захист навколишнього се-
редовища, — WaterBear. І 
хоча він не говорив про осо-
бисту трагедію, проте про-
никливо й душевно зробив 
акцент саме на батьківстві. «В 
той момент, коли стаєш бать-
ком, усе довкола змінюється. Ти 
починаєш замислюватися: який 
сенс приводити нову людину в 
цей світ, який горить вогнем? Ми 
не можемо красти майбутнє своїх 

дітей. Ми тут не для цього. Я завж-
ди вірив у те, що ми можемо зро-
бити цей світ кращим, ніж той, у 
який ми прийшли». ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Департамент шерифа окру-
гу Мобіл, що в Алабамі, виклав на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» фото-
графію новорічного деревця в офісі, 
прикрашеного... портретами зло-
чинців, яких місцева поліція спій-
мала і затримала в році, що ми-
нає. І тут почалося: місцеві право-
захисники обурилися таким вчин-
ком, назвавши його принизливим 
(для злочинців? Тоді ж як щодо їх-
ніх жертв?). Президент місцевої 
Національної асоціації сприяння 
розвитку кольорових людей Бер-
нард Сімелтон назвав таку поведін-
ку місцевої поліції огидною (чи не 
тому, що більшість злочинів вчини-
ли саме «кольорові»?). Пояснення 
і виправдовування поліцейських, 
ніби вони хотіли цією ялинкою по-
казати, що очистили вулиці міста 

від покидьків, які заважали містя-
нам нормально й спокійно жити, 
не заспокоїли ситуацію, а навпа-
ки — підлили оливи у вогонь. Фото 
на сторінці у «ФБ» зібрало понад 7 
тисяч відгуків (серед яких, між ін-
шим, і багато позитивних), після 
чого допис прибрали.
 До хору засудження поліцейсь-
ких доєднався й Американський 
союз громадянських свобод штату 
Алабама, а його директор Джатан 

Босбі повідомив, що більшість за-
триманих мають проблеми з психіч-
ним здоров’ям, а також залежність 
від наркотиків і потребують ліку-
вання і більшої уваги з боку сус-
пільства до них. 
 Невідомо, чи подібні заяви гро-
мадськості мотивуватимуть право-
охоронців краще виконувати свої 
обов’язки, проте речниця управ-
ління шерифа Лорі Майлз уже за-
явила, що їм надходять погрози. ■

НЕ-НОВОРІЧНЕ

Ялинка розбрату
У штаті Алабама новорічне деревце 
прикрасили світлинами злочинців

■

Принц Гаррі.❙

ПУБЛІЧНІСТЬ

Категорія болю
Принц Гаррі — про втрачену дитину

■

9 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -6...-8, удень -1...-3.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -3...-5, удень +2...+4. 
Яремче: вночi -3...-5, удень +2...+4. 
Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +8...+10. 
Рахiв: уночi 0...-2, удень +7...+9.
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