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«Подзвонив своєму вбивці»

стор.7»

В Укроборонпромі оголосили 

відбір кандидатів на посаду 

керівника заводу імені 

Малишева й обіцяють 

підприємству нові замовлення

Навальний дізнався 

подробиці про 

своє отруєння від 

безпосереднього учасника 

спецоперації 

Новий раунд обіцянок «Чотири корчми» при дорозі

Як знищують 

мозаїчні твори 

«великим 

будівництвом»

стор. 4»

Український врожай: курс на Китай.
Фото з сайта growhow.in.ua.

❙
❙

Олександр ІРВАНЕЦЬ

З ненашої газети «Нью-Йорк Таймс» 
Ми можемо довідатись про нас, 
Що в нас хоча й трива іще війна, 
Та інша є ідея провідна. 
Нам головне не кисень у лікарні, 
Не в’язні безневинні в буцегарні, 
А необхідно якнайшвидше тут 
Нам звести Діснейленд і Голлівуд! 
І назнімати для міленіалів 
Багато солоденьких серіалів. 
І кожен ними знятий серіал 
Пропагуватиме життєвий ідеал. 
Якщо електорат не підгодовуєш, 
То якнайбільше дай йому видовищ!

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,039 грн 

1 € = 34,181 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

Збіжжя 
у чорній дірі
Україна суттєво зменшила обсяг продажу зерна за кордон. Прибутки держави 
обмежують також проблеми з ПДВ, страхуванням і значна тінізація галузі
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«Улітку 2020 року туристи з різних міст України встановили на Херсонщині справжній рекорд за 
відвідуваністю за всю історію існування причорноморських курортів та заповідника «Асканія-Нова».

Із розповідi фахівців управління туризму та курортів Херсонської ОДА

УКРАЇНА МОЛОДА

В ОСТАННЮ ПУТЬ

Легенда 
перехідного 
періоду
Геннадія Кернеса поховають 
23 грудня на «Алеї видатних 
харків’ян» неподалік від могил 
Олександра Масельського 
та Євгена Кушнарьова
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Оголошену в день смерті Геннадія Кернеса три-
денну жалобу мерія згодом вкоротила до двох діб, 
але це не знизило високий рівень підготовки до його 
похорону. Вже відомо, що відспівуватимуть покій-
ного в Благовіщенському кафедральному соборі міс-
та, після чого тіло для прощання перевезуть до фойє 
Національного оперного театру імені Лисенка. Саме 
там упродовж чотирьох годин харків’яни прощати-
муться з мером, який завдяки їхній підтримці зумів 
виграти вибори міського голови, не покидаючи ре-
анімацію німецької лікарні «Шаріте». 
 Хто з високих гостей приїде на похорон — по-
бачимо. Водночас упорядники жалобної програ-
ми повідомили, що слідкувати за всією церемонією 
можна буде і в режимі онлайн. Усі події транслюва-
тимуть не лише на місцевих телеканалах, а й на ву-
личних телевізійних екранах. Після 13-ї години жа-
лобний кортеж вирушити на 2-ге міське кладовище, 
тому на цей час центральні вулиці міста будуть пере-
криті для руху приватного і міського транспорту.  
 Цими днями не стихає у місті й дискусія з приво-
ду можливих варіантів увічнення пам’яті «найвідо-
мішого харків’янина, який зробив чималий внесок 
у розвиток місцевого самоврядування». Скажімо, на 
сайті президента вже з’явилося кілька петицій, на 
одній з яких пропонують присвоїти покійному меру 
звання «Героя України», перейменувати на його 
честь проспекти і вулиці, станцію метро, а також 
встановити пам’ятник як видатній людині. 
 Щоправда, паралельно з цим на тому ж таки сай-
ті з’явилася альтернативна «чолобитна» з наполегли-
вою рекомендацією нічого подібного пану Кернесу не 
присвоювати. Самі ж харків’яни в боргу точно не зали-
шаться. «Я виступив з ініціативою увічнити пам’ять 
про Геннадія Кернеса, починаючи з присвоєння йому 
звання Почесного громадянина міста, — повідомив 
під час вечірнього ефіру телеканала «Україна» сек-
ретар Харківської міськради Ігор Терехов, який уже 
тривалий час керує містом замість новообраного мера. 
— Його ім’ям також буде названо проспект у Харкові. 
Розпочато роботу над створенням пам’ятника цьому 
керівнику міста, який перевернув ментальність лю-
дей в улюбленому ним Харкові. Сподіваюся, що депу-
тати міськради підтримають мою ініціативу».
 Хто може в перспективі зайняти спорожніле кріс-
ло, яке впродовж десяти років незмінно належало 
одній людині, наразі ніхто не знає. Будучи вихідцем 
із буремних 90-х, харківський мер увібрав у себе всі 
риси авторитарних лідерів, які не терплять очевид-
них конкурентів. Його електоральне поле ретельно 
зачищене, хоча й рясніє непрохідними статистами. 
А відтак переважна більшість політологів вважають, 
що мінімум до весни, а то й довше містом керуватиме 
згаданий Ігор Терехов. Він свого часу працював та-
кож заступником Арсена Авакова, коли той був го-
ловою ХОДА. Міністр МВС нібито готовий узяти під 
своє кураторство рідне місто і вже подбав про свою 
людину на посаду голови облради, але сам він своїх 
планів щодо цього ще не озвучував. Поки що очевид-
но лише одне — епоха монополії на харківську вла-
ду цими днями минає разом із Геннадієм Кернесом, 
який її запровадив і усіляко оберігав. ■

■

євро
надасть Ук-

раїні Німеччина на проєкти розвитку інфра-
структури та енергоефективності, повідо-
мила пресслужба посольства Німеччини.

253 млн гривень
в и д і л и в 

Міністерству юстиції Кабмін із COVID-
фонду на виплати за рішеннями інозем-
них судів, розповіли в уряді.

потенційно 
економічно ак-
тивних україн-

ців минулого року не заплатили жодної копій-
ки податку, поскаржився очільник Державної 
податкової служби Олексій Любченко.

сканкопій
із фондів 

держархівів оприлюднить Держав-
на архівна служба, за матеріала-
ми istpravda.com.ua.

українців 
допомогли 

звільнити з-за ґрат українські дипломати впродовж року, 
заявив міністр закордонних справ  Дмитро Кулеба.

103 млн 10 млн Майже 1 тис. 60011,8 млн
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Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Минула доба була складною та на-
пруженою. В районі проведення опе-
рації Об’єднаних сил було зафіксо-
вано шість порушень режиму при-
пинення вогню. 
 На Луганському напрямку, де 
за ситуацію відповідає оперативно-
тактичне угруповання «Північ», не-
подалік Золотого-4 збройні форму-
вання окупаційних військ відкри-
ли вогонь iз ручних протитанкових 
гранатометів i великокаліберних ку-
леметів. По позиціях українських 
захисників неподалік Південного, 
Луганського та Шумів ворог вів во-
гонь iз мінометів 82-го калібру, гра-
натометів різних систем, велико-
каліберних кулеметів i стрілецької 
зброї. Унаслідок ворожих обстрілів 
двоє військовослужбовців зі скла-
ду Об’єднаних сил отримали оскол-
кові поранення поблизу населеного 
пункту Південне. Наразі вони в гос-
піталі. В зоні відповідальності опе-
ративно-тактичного угруповання 
«Схід» біля населеного пункту Водя-
не на Приазов’ї противник вів вогонь 

зі станкового протитанкового грана-
томета. На численні та прицільні об-
стріли російсько-окупаційних військ 
українські захисники відкрили во-
гонь у відповідь. 
 Тим часом окупанти на Луган-
щині заявили про те, що на одну з їх-
ніх позицій прийшов український 
війсь ковий начебто у стані «наркотич-
ного сп’яніння». Наразі з неофіцій-
них джерел відомо, що до бойовиків 
потрапив боєць 14-ї ОМБР ЗСУ Пупко 
Олександр Іванович. Його «затриман-
ня» відбулося поблизу окупованого 
населеного пункту Слов’яносербськ. 
За даними бойовиків, полонений — 
командир відділення розвідвзводу та 
має звання молодшого сержанта. Це 
не перший інцидент із 14-ю механізо-
ваною бригадою, яка зараз перебуває 
на позиціях у Луганській області. 14 
грудня там зник інший військовий. 
На телефонні дзвінки він не відпові-
дав, водночас його зброя залишилась 
на місці. Пошуки зниклого резуль-
татів не дали. «Конфліктів із товари-
шами по службі він не мав», — запев-
нили у пресслужбі бригади. Згодом 
стало відомо про смерть бійця — у так 

званій «ЛНР» заявили про те, що він 
начебто п’яним дійшов до їхніх пози-
цій i згодом помер там від алкоголю. 
Тіло за кілька днів передали гумані-
тарній групі «Евакуація-200», загиб-
лого упізнали товариші. Пресслуж-
ба української делегації у Мінській 
групі спочатку теж повідомила, що 
боєць перейшов на той бік у стані 
сп’яніння «та помер від алгокольної 
або наркотичної інтоксикації». Але 
потім її речник Олексій Арестович, 
що поширив версію бо йовиків, спро-
стував свої слова. Реальну ж причину 
смерті має встановити слідство. Вод-
ночас видання Цензор.нет та колиш-
ній радник міністра оборони часів 
Порошенка Юрій Бірюков пошири-
ли, за їхніми словами, результати 
судмедекспертизи переданого тіла. 
У ній ідеться про те, що смерть бій-
ця була не від «алкогольної інтокси-
кації», як стверджували бойовики, 
а від насильницьких причин — ас-
фіксії (задушення). Також на тілі за-
гиблого було багато синців і сліди від 
кайданків — якщо документ правди-
вий, то бійця довго били перед смер-
тю. ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 В Іспанії випустили в 
обіг поштову марку із зоб-
раженням геніального ук-
раїнського художника, 
уродженця Тернопільщи-
ни Івана Марчука. Як пові-
домило на своїй сторінці 
у «Фейсбуці» посольство 
України в Іспанії, випуск 
був присвячений його пер-
шій виставці в цій країні, 
що відкрилася в мадрид-
ському Музеї авангард-
ного мистецтва в листо-
паді цього року й наразі є 
найбільшою за кількістю 
робіт зарубіжною експо-
зицією митця.
 Нагадаємо читачам, що 
Іван Марчук — всесвітньо 
відомий майстер пензля, 
який у 2007-му ввійшов 
до рейтингу «100 геніїв су-
часності» за версією однієї 
з найавторитетніших бри-
танських газет The Daily 
Telegraph. Він є автором 
понад чотирьох із полови-
ною тисяч картин, якими 
захоплюються на всіх кон-
тинентах, i все життя пра-
цює в унікальному стилі 
«пльонтанізму» (таке на-
півжартівливе визначен-
ня художник дав сам, бо 
зображення на його карти-
нах виглядають наче спле-

теними з тисяч ниток).
 Народився Іван Мар-
чук у 1936 році в невелич-
кому селі Москалівка Ла-
новецького району Тер-
нопільської області, куди 

досить часто навідуєть-
ся впродовж усього свого 
життя, зараз живе і пра-
цює в Києві.
 А до 80-річчя від дня 
народження художника, у 

2016-му, нашою Укрпош-
тою теж було видано кон-
верт і марку із зображен-
ням його картини під на-
звою «Скажи мені прав-
ду». ■

НА ФРОНТІ 

Молодший сержант 
у полоні
Уже вдруге за останні пів місяця окупанти поширюють брехню, 
що наші бійці приходять на їхні позиції у стані «сп’яніння»

■

ВИЗНАННЯ

Марка Марчука
Іспанці вшанували геніального українського художника

■

Марка, видана в Іспанії.
Фото зi сторінки посольства України в Іспанії у «Фейсбуці».

❙
❙
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Флора i фауна Асканiї чекають на «глядачiв».❙

випускників
буде працевлаштовано 

згідно зi стратегією розвитку профтехосві-
ти до 2023 року, схваленою МОН України, 
інформують у пресслужбі відомства.

80% кібератак
на органи влади Ук-

раїни відбуваються з боку Росії, вва-
жає голова СБУ Іван Баканов.

років
відтепер можна 

працювати на державній службі, за-
значили у пресслужбі ВРУ.

облгазів
в Україні з 1 січня піднімуть ціни на 

транспортування газу — таке рішення  схвалила 
Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг.

інформаційних 
повідомлень

про злочини проти народу України направила українсь-
ка влада до Міжнародного кримінального суду в Гаазі 
впродовж чотирьох років, акцентували в МЗС.

70% До  70 20 15
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ЗАРОБІТЧАНИ

Наша 
допомога 
Заходу
На робітників з України попит 
в ЄС лише зростає
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На платформі для роботи з відкритими да-
ними Opendatabot днями повідомили, що з по-
чатку пандемії попит на робочу силу з України 
в Європі виріс на... 40%. Як виявилося, серед 
українців найпопулярнiшими в ЄС країнами 
для працевлаштування залишаються Поль-
ща, Німеччина та Чехія. Найзатребуваніши-
ми українськими фахівцями у зарубіжних 
роботодавців є: пакувальники, вантажники, 
швачки, водії, будівельники (в Польщі); дог-
лядальниці, плиточники, сантехніки, елект-
рики, пакувальники (у Німеччині) й покоївки, 
зварювальники, електрики, водії (у Чехії).
 Та пріоритетною все ж у наших співвітчиз-
ників залишається Польща: за даними на кі-
нець вересня 2020 року, кількість українців, 
що мають поліс соціального страхування і пра-
цюють там легально, становить 507 тисяч осіб. 
А з усієї кількості іноземців, які отримували 
поліс соцстрахування впродовж останніх 16 
років, 75% становлять наші співвітчизники. 
 За даними Мінсоцполітики (станом на 2019 
рік), на постійній основі за кордоном працює 
3,2 млн українців, а в окремий період — від 7 
до 9 млн осіб. 
 Сприяє перетіканню, нехай навіть і тимча-
совому, трудових українських мігрантів на 
Захід і те, що, згідно з нещодавнім рішенням 
Ради ЄС, оплату праці заробітчан у Європі не-
забаром зрівняють iз місцевими зарплатами. 
(Рада ЄС рекомендує національним державам 
платити сезонним робітникам зарплату, не 
ниж чу за стандарти для країни, де вони пра-
цюють).
 Чинники, що спричинюють міграції, є зов-
нішніми та внутрішніми. До зовнішніх при-
чин належать: великий ринок вакансій у краї-
нах Заходу, приваблива матеріальна оцінка 
трудової діяльності, постійне зростання по-
питу розвинених країн на працю іноземців. 
До внутрішніх: недостатність робочих місць, 
значна різниця в оплаті на батьківщині й за 
кордоном, соціально-економічна криза, дис-
комфорт від загальної нестабільності в Ук-
раїні, відсутність можливостей для розвитку 
й самореалізації, незахищеність від зловжи-
вань iз боку владних структур, широко поши-
рена корупція, спад виробництва.
 Загалом трудова міграція в Україні має 
давню історію, адже почалася у 1877-му, коли 
перша хвиля українських переселенців, при-
бувши із Закарпаття до США, влилася в лави 
шахтарів штату Пенсильванія. Але найбіль-
ше українські селяни прагнули отримати для 
сільськогосподарського обробітку земельну ді-
лянку — гомстед (земельна ділянка, яку нада-
вали з державних земельних фондів на пільго-
вих умовах у США та Канаді тим, хто бажав 
вести фермерське господарство). А наймасові-
шою еміграція західноукраїнського селянства 
стала на початку XX ст. 
 У ті часи постійна переселенська еміграція 
відбувалася переважно до Бразилії, Аргенти-
ни, США і Канади, а ось на тимчасові сезон-
ні роботи західноукраїнські селяни щорічно 
виїздили до сусідніх країн — Угорщини, За-
хідної Австрії, Німеччини, Румунії, Росії, 
Франції та ін.
 Сучасне масове «вимивання» з України 
найактивніших i найпрацездатніших можна 
зупинити лише такими банальними речами, 
як постійна високооплачувана робота й упев-
неність у завтрашньому дні, яку може й повин-
на забезпечити влада держави. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині правоохоронці при-
пинили діяльність наркоугрупован-
ня, учасники якого спеціалізувалися 
на виготовленні та збуті психотропних 
речовин на мільйони гривень. Був се-
ред них і колишній поліцейський.
 Як повідомила «Україні молодій» 
Катерина Дрога з Черкаського облас-
ного управління СБУ, до угрупован-
ня входило п’ятеро місцевих жителів, 
зокрема й колишній поліцейський. 
Підпільну нарколабораторію з вироб-
ництва психотропів вони облаштували 
у помешканні експравоохоронця. Си-
ровину для виробництва наркотиків 
зловмисники замовляли на спеціалі-
зованих інтернет-ресурсах, а «товар» 
збували через мережу наркодилерів.
 «За оперативною інформацією, що-
місяця вони виготовляли понад 10 кі-
лограмів амфетаміну на більш ніж 2,5 
мільйона гривень за тіньовими розцін-
ками. Діяло угруповання з початку 2020 
року», — розповідає Катерина Дрога.

 За її словами, трьох активних 
учасників групи правоохоронці за-
тримали відповідно до ст. 208 Кримі-
нально-процесуального кодексу Ук-
раїни під час підготовки до продажу 
чергової партії наркотиків. Також 
під час обшуків за місцями їх прожи-
вання було виявлено ще понад кілог-
рам амфетаміну, 5 кілограмів прекур-
сорів, лабораторне приладдя та інші 
докази протиправної діяльності.
 У межах кримінального прова-
дження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (не-
законне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, 
пересилання чи збут наркотичних за-
собів, психотропних речовин або їх 
аналогів) Кримінального кодексу Ук-
раїни, тривають слідчі дії. 
 Вирішують питання щодо пові-
домлення затриманим про підозри та 
притягнення до кримінальної відпові-
дальності інших учасників групи.
 Заходи з викриття наркоділків 
проводили спільно зі слідчими На-
ціональної поліції під процесуаль-
ним керівництвом Черкаської облас-
ної прокуратури. ■

КРИМІНАЛ

Дурман оптом і вроздріб
У нарколабораторії з виробництва амфетаміну 
на мільйони гривень «працював» і колишній 
поліцейський

■

Ірина КИРПА

 Цьогоріч морські курор-
ти біля Чорного та Азовсь-
кого морів обрали близь-
ко 175 тисяч туристів, які 
знайшли відмінну альтер-
нативу закордонному від-
починку саме в Херсонсь-
кій області.
 Безумовно, пандемія 
коронавірусу внесла свої 
корективи в плани людей, 
проте, за оцінками фахів-
ців управління туризму й 
курортів Херсонської ОДА, 
гостей виявилося на 15,3% 
більше, аніж у більш щас-
ливому 2019 році.
 Українці влітку змогли 
оцінити демократичні ціни 
та комфорт вітчизняних ку-
рортів на морському узбере-
жжі Батьківщини, де мож-
на було оздоровитися без 
проблем для свого бюдже-
ту й добре відпочити всією 
сім’єю.
 Справжній туристич-
ний бум на Херсонщині пе-
режив Біосферний заповід-
ник «Асканія-Нова» імені 
Ф. Е. Фальц-Фейна, який 
відвідало 97 тис. 538 ек-
скурсантів, що майже на 
10% більше, аніж у мину-
лому році.
 Цікаво, що кількість 
гостей перевищила фізичні 
можливості для відвідуван-
ня цього природоохоронно-
го об’єкта, тому екскурсії у 
степ були розписані на кіль-
ка місяців уперед.
 «Улітку 2020 року ту-
ристи з різних міст Украї-
ни встановили на Херсон-
щині справжній рекорд за 
відвідуваністю за всю іс-
торію існування причор-
номорських курортів та за-
повідника «Асканія-Нова», 
— розповіли фахівці управ-
ління туризму та курортів 
Херсонської ОДА. — По-
яснити подібний ажіотаж 
можна багаторічною про-
пагандою заповідника тури-
стичними фірмами, актив-
ністю численних блогерів, 
а також роботою представ-
ників влади».
 Курортний сезон 2020 
року довів, що гості поста-

вили у пріоритет активний 
пізнавальний туризм, від-
сунувши на другий план 
спокійний відпочинок на 
пляжах біля моря.
 Відзначимо, що реалі-
зація ініціативи #Манд-
руйУкраїною цьогоріч по-
чалася саме з заповідника 
«Асканія-Нова».
 Ще однією популяр-
ною локацією для відвіду-
вання півдня України став 
Національний природний 
парк «Олешківські піски». 
У 2020 році його відвідали 
11 тис. 630 осіб, що майже 
втричі більше за аналогіч-
ний період минулого року.
 Туристи змогли оцінити 
природу найбільшого без-
людного острова в Європі 
(Національний природний 
парк «Джарилгацький»), 
який у 2020 році відвідало 
57 тисяч 309 відвідувачів 
проти 44 тисяч 84 туристів 
у 2019-му.

 Влада Херсонщини вже 
пообіцяла, що до літа на-
ступного року місцева ту-
ристична інфраструктура 
буде приведена у відповід-
ність до європейських ви-
мог. Звання найбільш про-
гресивного Нацпарку Хер-
сонщини заслужив Націо-
нальний природний парк 
«Нижньодніпровський», 
розташований на території 
дельти Дніпра.
 Екскурсійними послу-
гами парку влітку цього 
року змогли скористатися 
7 тис. 521 відвідувач, що на 
79% більше, аніж у 2019 
році. Однією з найбільш 
популярних «фішок» для 
туристів з усієї України 
стали прогулянки на бай-
дарках, а також нові марш-
рути та різні заходи з еко-
логічної пропаганди.
 А ось менш розрекла-
мовані, але цілком гідні 
уваги туристів Національ-

ні парки «Азово-Сивась-
кий» (острів Бирючий) 
влітку відвідали лише 570 
осіб, що на 92% менше, 
ніж у попередній рік. Не 
особливо прагнули люди 
насолодитися красою й 
Чорноморського біосфер-
ного заповідника, який у 
2020 році відвідали лише 
400 осіб.
 На думку фахівців, 
падіння інтересу пов’язано 
з відсутністю нових про-
позицій та маршрутів, які 
могли б зацікавити гостей 
Херсонської області. ■

ТУРИСТИЧНИЙ БУМ

Як до себе додому
Літній сезон 2020-го на Херсонщині оцінили як 
найжвавіший за останнє десятиріччя

■

ДО РЕЧІ

 Згідно з результатами моні-
торингу туристичних потоків 
(внутрішніх та іноземних) на ос-
нові знеособлених даних одного 
з мобільних операторів України, 
за 11 місяців 2020 року курорти 
Херсонщини відвідали понад 3 
мільйони 700 тисяч гостей.

■
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Неврожайний та назагал не-
вдалий для українських хлібо-
робів 2020 рік усе ж подарував 
нашим аграріям нові шанси і 
перспективи. Річ у тім, що не-
високий урожай зернових було 
зафіксовано не лише в Україні, 
а й у решті держав-експортерів 
збіжжя, зокрема з Європей-
ського Союзу. І це дозволило 
нашим спробувати «захопи-
ти» нові ринки збуту. Скажімо, 
арабських країн. Боротьба за 
цей вплив суттєво загостри-
лася, а тому перемогти зможе 
найсильніший і найактивніший. 

Падіння на всіх напрямах
 Станом на останню декаду 
грудня нинішнього року Украї-
на експортувала за весь 2020-21 
маркетинговий рік 23,9 млн тонн 
зернових і зернобобових культур. 
За даними Інформаційно-аналі-
тичного порталу АПК України, 
відставання обсягів зернового ек-
спорту від минулорічного показ-
ника на цю ж дату знову зросло і 
вже становить 4,5 млн тонн. На-
разі перевищує минулорічні об-
сяги поставок лише ячмінь, яко-
го експортовано 3,7 млн тонн, що 
на 83 тис. тонн більше, ніж торік. 
Водночас експорт пшениці на-
разі становить 12,2 млн тонн, що 
на 2,081 млн тонн менше показ-
ника минулого маркетингово-
го року. Жита експортовано 1,7 
тис. тонн проти 5 тис. тонн на ту 
ж дату у минулому сезоні.
 Основне відставання від ми-
нулорічних обсягів, як і рані-
ше, формує кукурудза, постав-
ки якої за кордон становлять 
7,5 млн тонн, що на 2,6 млн тонн 
менше, ніж торік. Крім того, за 
кордон поставлено 74,1 тис. тонн 
борошна зернових культур, що 
також на 101,1 тис. тонн менше 
відповідного показника поперед-
нього сезону.
 Утiм таке падіння змушує на-
ших аграріїв активніше шука-
ти ринки збуту. Аби принаймні 
компенсувати втрати. 

Перше судно за 12 років
 Тож Україна, як і наш голо-
вний конкурент у сфері експорту 
продовольства — Російська Фе-
дерація, розвиває нові напрямки 
збуту, зокрема почала продавати 
пшеницю в Саудівську Аравію. 
Ставши таким чином ще одним 
конкурентом експортерів із Єв-
ропейського Союзу на одному з 
їхніх основних ринків.
 Нещодавно компанія «Кон-
тинентал Фармерс Груп» відпра-
вила до королівства першу пар-
тію високоякісної пшениці з Ук-
раїни, — після перемоги в тен-
дері на поставку 60 тисяч тонн. 
Це стало можливим після мину-
лорічного рішення Саудівської 
Аравії послабити правила захис-
ту від комах, що відкрило мож-
ливість для чорноморського зер-
на і дозволило конкурувати з по-
ставками з ЄС, які переважали в 
імпорті саудівців.
 Сама ж компанія була ство-
рена в червні 2019 року, піс-
ля об’єднання Агрохолдингу 
«Мрія» і «Континентал Фармерс 
Груп». Головним інвестором ком-
панії є компанія «Салік», а всьо-
го нова структура обробляє 195 
тис. га земель на території п’яти 
областей Західної України
 Цього року Росія теж відпра-
вила до Саудівської Аравiї кіль-
ка вантажів. Незважаючи на те, 
що продажі невеликі, вони зна-
менують собою ще один прорив 
для чорноморських вантажовід-
правників, які за останній час 
захопили велику частку світово-
го ринку пшениці на тлі рекор-
дних урожаїв, що забезпечують 
привабливі поставки. Імпорт з 

України також показує, як оку-
повуються інвестиції Саудівсь-
кої Аравії відтоді, як у 2018 році 
компанія «Сауді Агрікултурал» 
купила там активи й об’єднала їх 
у «Континентал Фармерс Груп». 
Таким чином, Україна вперше за 
12 років відправила пшеницю в 
Саудівську Аравію
 Як заявив Георг фон Нолкен, 
генеральний директор «Конти-
нентал Фармерс Груп», відван-
таження нашого збіжжя до цієї 
країни є чітким сигналом про 
серйозні інвестиційні наміри Са-
удівської Аравії щодо України та 
початком міцного міжнародного 
співробітництва. Сьогодні, як ві-
домо, Україна посідає п’яте міс-
це у світі з експорту пшениці, а 
упродовж сезону наші поставки 
сягнуть 18 мільйонів тонн, що, за 
даними уряду США, стане третім 
за величиною рекордним показ-
ником у країні. 

Курс на Китай
 Нові спільні проєкти з пере-
робки зерна мають намір ство-
рити також Україна і Китай: 
вітчизняні аграрії зацікавлені у 
створенні спільних підприємств 
з глибокої переробки зерна. «Ми 
зацікавлені в партнерах, які, з 
одного боку, були споживачем 
продукції, а з іншого — висту-
пили б інвесторами, які вклали 
кошти в будівництво в Україні 
переробних потужностей», — 
сказав керівник громадського 
об’єднання «Аграрний союз Ук-
раїни» Геннадій Новіков, зазна-
чивши, що тільки з пшениці ук-
раїнські аграрії можуть виробля-
ти понад 30 видів продукції.
 «Це важливе взаємовигід-
не співробітництво, яке б дало 
можливість інвесторам перероб-
них підприємств не тільки забез-
печувати потребу китайського 
ринку, а й виходити на ринки по 
всьому світу й таким чином отри-
мувати додаткові доходи», — за-
явив Новіков. Його партнер, пре-
зидент Китайської торгової асо-
ціації Вей Син погодився з цим і 
наголосив, що вони зацікавлені 
не тільки у створенні переробних 
підприємств, а й планують забез-
печити українських сільгоспви-

робників насіннєвим матеріа-
лом, добривами, засобами захис-
ту рослин та технікою.
 «І якщо в українських вироб-
ників не буде достатньої кіль-
кості коштів, щоб отримати не-
обхідну техніку, ми готові роз-
глянути можливість оплати за 
рахунок майбутнього врожаю», 
— додав Вей Син, пояснивши, 
що китайська сторона розглядає 
можливість створення в Україні 
сільськогосподарського індуст-
ріального парку, а також розви-
ток спільних проєктів iз перероб-
ки агропродукції.

Небезпека від клімату 
 За висновками вітчизняних 
аграрних експертів, перерахо-
вані проблеми хоча й важливі, 
але далеко не вичерпують усі 
больові точки нашого агропро-
мислового сектору. Скажімо, у 
деяких регіонах України необ-
хідно відновити чи заново забез-
печити штучний полив, що допо-
могло би зробити землероб ство 
менш ризикованим і більш при-
бутковим. 
 За висновками Інституту вод-
них проблем і меліорації, із 31 
млн га української ріллі близь-
ко 60%, а це 18,65 млн гектарів, 
сьогодні належить до площ із де-
фіцитом вологого забезпечення. 
А близько 3 млн га угідь степо-
вих регіонів — у зоні з критич-
ним дефіцитом вологи. Тобто 
у посушливий рік вегетація на 
них узагалі неможлива. Тому за-
провадження програм державної 
підтримки зрошувальних систем 
має стати одним із пріоритетних 
напрямів бюджетної політики в 
агросекторі на найближчі роки. 
А ті проєкти, які державний бюд-
жет профінансувати не може, ма-
ють бути освоєні за допомогою 
міжнародних партнерів. 
 Експерти стверджують: до-
речним видається надання фіс-
кальних пільг для аграріїв, що 
постраждали від несприятли-
вих погодних умов. Наприклад, 
як ніколи актуальною є про-
блема нарахування податково-
го зобов’язання зі сплати подат-
ку на додану вартість за това-
ри чи послуги, які були прид-

бані для вирощування загиблих 
посівів. Саме такою, до речі, нині 
є офіційна позиція Державної по-
даткової служби. 
 Проте при повній втраті 
урожаю додаткове нарахуван-
ня ПДВ ставить аграріїв у дуже 
скрутне становище. Тому такий 
підхід фіскалів аграрні аналі-
тики радять переглянути. Ок-
рім того, треба надати постраж-
далим товаровиробникам пільги 
чи навіть повне звільнення від 
сплати єдиного податку 4-ї групи 
або податку на прибуток у 2020 
році. Це напрочуд актуально сьо-
годні, адже кліматичний фактор 
в останні роки став значно від-
чутнішим за економічні пробле-
ми держави, наслідки карантину 
чи навіть коливання курсу грив-
ні: величезні площі посівів у на-
шій державі опинилися у заруч-
никах опадів. А самі ж землеро-
би, у свою чергу, стали заручни-
ками ситуації. 

Звітність і агрострахування 
 Як показав сумний досвід 
2020 року, через несприятливі 
погодні умови гостро поста-
ла проблема загибелі врожаю. 
Внаслідок посухи, злив, пове-
ней тощо посіяний урожай було 
втрачено, внаслідок чого аграрії 
зазнали катастрофічних збитків. 
Саме для них, як вважають екс-
перти, варто передбачити постій-
ну норму в законі про державну 
підтримку сільського господарс-
тва України, що дозволяла б уря-
ду надавати, окрім безповоротної 
державної підтримки аграріям, 
також і державні гарантії для на-
дання банками кредитів. 
 Потребує змін і агростраху-
вання: важливо, щоб аграріям 
на прийнятних умовах надава-
ли страховки не на врожай, а на 
обсяг можливої виручки від май-
бутнього врожаю, страхові пла-
тежі за якими також би частко-
во компенсовували за певною 
бюджетною програмою. Інши-
ми словами, щоб селянин, який 
втратив посіви або врожай, зміг 
звернутися в банк по кредит, на 
який можливі державні гарантії. 
І, окрім того, існувала страхов-
ка виручки від можливої втрати 

майбутнього врожаю — як забез-
печення виконання кредитного 
договору, коштів для посіву і ви-
рощення врожаю. 
 Ще одним слабким місцем 
більшості українських фермерів 
є важка і надто заплутана фінан-
сова звітність. Тому для надан-
ня аграріям можливості на отри-
мання професійної аудиторської 
допомоги експерти радять перед-
бачити часткову компенсацію 
витрат, зокрема з коштів, що пе-
редбачені на дорадництво. 

Господарювати по-чорному
 Тим часом держава втрачає 
не лише на обсягах експорту. 
Через схеми з неповернення ва-
лютної виручки та ухилення від 
податків у процесі експорту зер-
на Україна, на думку народного 
депутата Мар’яна Заблоцького, 
втратила 6 мільярдів доларів за 
останні чотири роки, 2 мільярди 
— з червня минулого року до ве-
ресня цьогоріч.
 Також у звіті Центру аграр-
ної логістики та інфраструктури 
йдеться про те, що «тіньові» схе-
ми, якими користуються під час 
експорту зерна, є першою лан-
кою відмивання коштів. «Те, що 
ми бачимо на території України, 
неповернення валютної виручки 
і ухилення від сплати податків, 
не кваліфікується міжнародни-
ми законами як злочин, і виріши-
ти цю проблему «зсередини» є не-
можливим. Однак це — лише вер-
шина айсберга. Все, що далі від-
бувається з украденими з України 
грішми, підпадає під міжнародну 
кваліфікацію «Схеми відмивання 
коштів iз використанням легаль-
ного експорту», — написали авто-
ри звіту й уточнили: низка між-
народних компаній купують зер-
но у трейдерів, що розраховують-
ся з фермерами готівкою. Частка 
«тіньового» експорту в найбіль-
ших трейдерів у середньому ста-
новить 7,89%, у деяких сягає по-
над 16%. ■

«ПШЕНИЧНІ» ВІЙНИ

Збіжжя у чорній дірі 
Україна суттєво зменшила обсяг продажу зерна за кордон. Прибутки держави обмежують 
також проблеми з ПДВ, страхуванням і значна тінізація галузі

■

Українське збіжжя врожаю-2020 відкриває нові шляхи на Схід.
Фото з сайта bizua.org.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 «Пандемічний» партнер
 За офіційними даними Держав-
ної служби статистики, під час першої 
хвилі пандемії коронавірусу Україна 
найінтенсивніше торгувала з Китаєм. 
Так, за підсумками першого півріччя 
2020 року частка Китаю в зовнішньо-
му обороті України — експорт і імпорт 
товарів та послуг — склала 12,5%, або 
6,8 млрд доларів у грошовому еквіва-
ленті. У першому кварталі його частка 
була на рівні 10,9%.
 Росія — на другому місці з 4,9 
млрд доларів і 9,0%, хоча ще за під-
сумками 2018 року була першою. Далі 
йдуть Німеччина (3,7 млрд доларів 
і 6,9%), Польща (3,4 млрд і 6,3%) і 
США (2,8 млрд і 5,2%). Усього на краї-
ни ЄС припадає 40,9% зовнішнього 
обороту України
 При цьому загальний зовнішній 
оборот торгівлі України — експорт та 
імпорт товарів і послуг — за I півріч-
чя 2020 року становив 54,1 млрд до-
ларів. При цьому за цей період експорт 
товарів і послуг становив 27,6 млрд до-
ларів, що на 7,1% менше в порівнянні 
з I півріччям 2019 року, імпорт — 26,5 
млрд доларів, доларів, що на 14,5% 
менше. Таким чином, позитивне сальдо 
становило 1,1 млрд доларів, хоча ще у 
I півріччі минулого року було негатив-
ним і становило 1,7 млрд доларів.

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європейська комісія дозволила 
застосування в країнах Євросоюзу 
вакцини від коронавірусу спільно-
го виробництва німецької компанії 
BioNTech та американської Pfizer. 
Про це ввечері у понеділок, 21 груд-
ня, заявила голова Єврокомісії Ур-
сула фон дер Ляєн. За її словами, 
вакцина рекомендована усім осо-
бам від 16 років. Раніше у понеді-
лок схвалило допуск до застосуван-
ня цієї вакцини в країнах ЄС Євро-
пейське агентство лікарських за-
собів (EMA). Це відкриває зелене 
світло для широкої вакцинації насе-
лення країн ЄС у найближчий час. 
 Раніше застосування вакци-
ни Pfizer/BioNTech було дозво-
лено в США, Великобританії, Ка-

наді, Швейцарії та інших краї-
нах. Все світня організація охо-
рони здоров’я (ВООЗ) може 
схвалити вакцину від коронавіру-
су нового типу від компаній Pfizer 
і BioNTech до кінця року, заяви-
ла помічник генерального дирек-
тора організації Маріанджела Сі-
мао. У США схвалена також вак-
цина корпорації Moderna. 
 Влада Німеччини планує роз-
почати вакцинацію населення 27 
грудня, повідомив міністр охорони 
здоров’я ФРН Єнс Шпан. Польща 
отримає перших 10 тисяч доз вак-
цини від коронавірусу 26 грудня, до 
27-го препарат буде доставлений до 
обраних так званих вузлових ліка-
рень, і цього ж дня почнеться імуні-
зація людей із груп ризику. Міністр 
охорони здоров’я Франції Олів’є Ве-

ран також датою початку вакци-
нації називає 27 грудня. Цього ж 
дня кампанія щеплень стартує од-
ночасно в усіх інших країнах-чле-
нах ЄС, незважаючи на те, що 27-ме 
— це неділя. В Іспанії, як повідом-
ляє уряд країни, будуть формува-
ти список людей, які відмовлять-
ся добровільно робити щеплення 
від COVID-19. З якою метою укла-
дають цей «чорний» список, наразі 
не повідомляється. 
 Компанії Pfizer і BioNTech та-
кож перевірять ефективність своєї 
вакцини від коронавірусу проти но-
вого «британського» варіанту хво-
роби, заявив глава BioNTech Угур 
Шахін в інтерв’ю «Більд». На дум-
ку глави компанії, вакцина буде 
ефективна проти мутованого вірусу. 
«У найближчі тижні це будуть пере-
віряти», — розповів Шахін. А росія-
нам такі перевірки не потрібні. Вак-
цина «Супутник V» буде ефективна 
не тільки проти британського шта-
му коронавірусу, а й проти інших 
майбутніх мутацій. Про це заявив 
глава Російського фонду прямих ін-
вестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв, 
повідомляє РІА «Новості». ■

«Ситуація склалася не на нашу 
користь»
 Під виглядом помічника секрета-
ря Ради безпеки РФ Миколи Патруше-
ва він подзвонив військовому хіміку з 
Інституту криміналістики ФСБ Кос-
тянтину Кудрявцеву. Розмова між На-
вальним і Кудрявцевим тривала 49 хви-
лин. Повністю розшифровку та аудіо-
запис бесіди опублікувало видання The 
Insider, журналісти якого розслідували 
отруєння Олексія Навального. Цей за-
пис також міститься на YouTube за по-
силанням https://www.youtube.com/
watch?v=i6q3kSPP6JY. 
 «Так дивно обговорювати влас-
не вбивство з одним iз тих, для кого 

це просто робота. Мій співрозмовник 
— військовий хімік iз ФСБешної гру-
пи отруйників — відповідає за зачист-
ку слідів хімзброї після скоєння злочи-
ну», — написав Навальний. Запис теле-
фонного дзвінка політик назвав «доку-
ментом епохи».
 Олексій Навальний розповідає, що 
подзвонив Кудрявцеву о сьомій ран-
ку 14 грудня — в цей день через кілька 
годин і було опубліковано спільне роз-
слідування міжнародної слідчої групи 
Bellingcat, російської слідчої групи The 
Insider, американського телеканала Сі-
Ен-Ен, німецького журналу «Шпігель» 
та іспанської газети «Ель Паїс». Для 
того щоб поговорити з Кудрявцевим, 
Навальний скористався технікою пран-
керів (фахівців пошивати в дурні чи ви-
тягувати інформацію з відомих осіб за 

допомогою телефонних розмов, у яких 
вони видають себе за авторитетних пер-
сон). Навальний за допомогою спеціаль-
ної програми приховав свій номер і під-
ставив замість нього номер комутатора, 
який використовують співробітники 
ФСБ. «Розрахунок був дуже простий. О 
сьомій ранку дзвінок. Ти бачиш знайо-
мий службовий номер, береш трубку і 
починаєш розмовляти. Майже всі, кому 
я подзвонив, трубку взяли, майже всі 
її швидко поклали. А потім нас чекала 
велика удача», — розповів Навальний. 
Костянтин Кудрявцев «купився» на про-
вокацію.
 «Ситуація склалася не на нашу ко-
ристь», — розповів співрозмовник На-
вального, коментуючи провал операції 
з отруєння політика 20 серпня. За його 
словами, якби літак, на якому летів iз 
Томська в Москву вже отруєний Олек-
сій Навальний, не посадили в Омську, 
все могло б бути по-іншому. «Оператив-
на робота медиків швидкої допомоги та-
кож перешкодила операції», — визнає 
Кудрявцев.
 Він також підтвердив, що літав до 
Омська 25 серпня для того, щоб забра-
ти одяг Олексія Навального, в якому той 
був госпіталізований. Він розповів, як 
очищав одяг від слідів бойової отруйної 
речовини. Крім того, Кудрявцев згадує 
ще одного ймовірного учасника отруєн-
ня, імені якого не було в попередньому 
розслідуванні. Йдеться про Василя Ка-
лашникова.
 «Вдалося встановити, що Калашни-

ков є експертом у галузі газової хрома-
тографії/масспектрометрії, це сучасний 
метод виявлення метаболітів нервово-
паралітичних агентів у біологічних зраз-
ках. Калашников публікував статті на 
цю тему, підписуючись як співробітник 
НДІ-2 ФСБ»,  пише The Insider.

Це не ми, це іноземні спецслужби 
 ФСБ Росії через брак кмітливості од-
ного зі своїх співробітників зазнало од-
ного з найгучніших провалів останніх 
років, тому в поширеній у понеділок, 
21 грудня, заяві стверджує, що розслі-
дування щодо отруєння Навального не 
було б можливим без підтримки інозем-
них спецслужб, а його розмова нібито з 
одним із отруйників є підробкою, якій 
буде дана оцінка.
 Федеральна служба безпеки (ФСБ) 
відкинула обвинувачення російського 
опозиціонера Олексія Навального в при-
четності її співробітників до його отруєн-
ня. «Розміщене Навальним у мережі ін-
тернет так зване «розслідування» про 
нібито зроблені щодо нього дії є спла-
нованою провокацією, спрямованою на 
дискредитацію ФСБ Росії і співробітни-
ків органів Федеральної служби безпе-
ки, здійснення якої не було б можливим 
без організаційної та технічної підтрим-
ки іноземних спецслужб», — повідоми-
ли в Центрі громадських зв’язків ФСБ, 
передає агенція «Інтерфакс». Там та-
кож зазначили, що розмова Навального 
з нібито співробітником ФСБ — військо-
вим хіміком з Інституту криміналісти-
ки ФСБ Костянтином Кудрявцевим — є 
«підробкою».
 Через кілька днів після оприлюднен-
ня розслідування — 17 грудня — росій-
ський президент Володимир Путін за-
явив, що якби російські спецслужби 
хотіли отруїти Навального, то «довели б 
це до кінця». Розслідування про отруєн-
ня Навального Путін назвав «легаліза-
цією матеріалів американських спец-
служб». ■

НОВИНИ ПЛЮС

У Румунії три партії домовились про коаліцію
 Три румунські правоцентристські партії у понеділок, 21 грудня, 
підписали коаліційну угоду щодо майбутнього уряду на чолі з еконо-
містом Флоріном Кицу. Коаліційну угоду підписали Національна лі-
беральна партія, «Альянс-2020 USR-Plus» та Демократичний союз 
угорців Румунії. «Ми хочемо швидко дати Румунії уряд, який прово-
дить реформи, спрямовані на підвищення якості життя та модерні-
зацію країни», — заявив глава Національної ліберальної партії (PNL) 
та експрем’єр Людовік Орбан, якого цитує агенція AFP. Якщо угоду 
схвалить парламент, PNL створить коаліцію разом iз новоствореним 
«Альянсом-2020 USR-Plus» та Демократичним союзом угорців Ру-
мунії (UDMR). Флорін Кицу, якого партії обрали кандидатом на поса-
ду прем’єр-міністра, має бути офіційно висунутий президентом Кла-
усом Йоганнісом, який уже заявив, що не буде заважати цій пропо-
зиції. 

США закриють два останніх консульства в Росії
 США остаточно закриють консульство у Владивостоці й призу-
пинять діяльність консульства в Єкатеринбурзі, повідомила аген-
ція «Ассошiейтед Пресс» із посиланням на адміністрацію Дональда 
Трампа. Посольство США в Москві залишиться єдиним дипломатич-
ним представництвом США в Росії. Ці кроки є «відповіддю на поточ-
ні кадрові проблеми представництва США в Росії» у зв’язку з оголо-
шеним РФ у 2017 році обмеженням числа американських дипломатів 
і, як наслідок, «тупиковою ситуацією у відносинах з Росією в питан-
ні дипломатичних віз», — йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що 
Росія закрила консульство США в Санкт-Петербурзі в березні 2018 
року після аналогічних заходів, ухвалених Вашингтоном у зв’язку зі 
справою про отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії.

Нова автомобільна «зірка» 
 Єврокомісія у понеділок, 21 грудня, погодила злиття автовироб-
ників Fiat Chrysler (FCA) та Peugeot S.A. (PSA) та створення на їхній 
базі нового концерну, що носитиме назву Stellantis. Дві автомобіль-
ні групи взяли на себе достатні зобов’язання для забезпечення чес-
ної конкуренції, зазначили в комісії. Повідомляється, що під час ан-
тимонопольної перевірки у Єврокомісії виникло занепокоєння, що 
угода про злиття двох автовиробників могла б зашкодити конкурен-
ції на ринку малих легких комерційних автомобілів у Бельгії, Чехії, 
Франції, Греції, Італії, Литві, Польщі, Португалії та Словаччині. Там 
компанії мають високі або дуже високі сукупні частки ринку і є особ-
ливо близькими конкурентами. Отже, злиття могло б призвести до 
підвищення цін для споживачів. 4 січня наступного року акціонери 
обох компаній зберуться окремо та будуть запрошені для затверд-
ження процесу злиття. Очікується, що об’єднання завершиться до 
кінця першого кварталу 2021 року. Майбутня компанія Stellantis от-
римала назву від латинського слова зірка — Stella. Такі марки авто-
мобілів, як Opel, Peugeot, Citroуn, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, 
Abarth та Dodge, продовжать існувати і надалі. Злиття двох автови-
робників призведе до появи четвертої за величиною автомобільної 
компанії у світі.

■

РОЗВІВ ЯК КОШЕНЯТ 

«Подзвонив своєму вбивці»
Навальний дізнався подробиці про своє отруєння від безпосереднього учасника 
спецоперації

■

Ігор ВІТОВИЧ

Російський опозиційний лідер Олексій 
Навальний особисто провів блискучу 
операцію з викриття співробітників ФСБ 
Росії, які були задіяні в спробі його от-
руєння. Навальний виклав на каналі 
YouTube відео під назвою «Я зателе-
фонував своєму вбивці. Він у всьому 
зізнався». У цьому 33-хвилинному роли-
ку, який можна переглянути за адресою 
https://www.youtube.com/watch?v=ibqie
t6Bg38&feature=youtu.be, політик роз-
повідає про те, як один iз передбачува-
них учасників його отруєння — Костян-
тин Кудрявцев — у телефонній розмові 
підтвердив, що Навального мали вбити, 
і розповів про подробиці операції.

Олексій Навальний сам провів 
блискуче викриття.

❙
❙

COVID-19

Європа «на голці» 
27 грудня в Євросоюзі стартує масова 
вакцинація населення

■

Джо Байден зробив щеплення у прямому ефірі.❙

ОСОБИСТИЙ ПРИКЛАД 

 Уряди різних країн розробляють власні 
стратегії вакцинації, одним з елементів яких 
є особистий приклад відомих осіб для за-
охочення населення робити щеплення. Так, 
обраний президент США Джо Байден у по-
неділок, 21 грудня, у прямому ефірі вак-
цинувався від коронавірусу. Йому зроби-
ли щеплення вакциною від BioNTech/Pfizer 
у шпиталі Christiana в Ньюарку, штат Де-
лавер. Дружина Байдена — Джилл — от-
римала укол раніше. Трансляцію вела газе-
та «Вашингтон Пост» на своєму YouTube-
каналі. 78-річний Байден закликав аме-
риканців вакцинуватися, коли це стане 
загальнодоступним. За його словами, лю-
дям «не буде про що турбуватися», коли їм 
зроблять щеплення, а наразі вони повинні 
продовжувати носити маски і «слухати екс-
пертів». 

■
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Із Галичини і Київщини
 На той момент біль-
шість із тих, хто прой-
шов режисерську школу 
Леся Курбаса, реалізува-
ли набутий ними досвід 
мистецької праці у різ-
них театрах — від Одеси 
до Харкова. У розпал Ве-
ликого терору 1937–1938 
років деяким із них випа-
ло розділити долю вчи-
теля й загинути від кулі 
НКВС за злочинним при-
судом влади. 
 Януарій Бортник за 
походженням був галича-
нином. Під час навчання у 
Тернопільській українсь-
кій гімназії він долучився 
до мистецтва сцени через 
родинні зв’язки з режи-
сером львівського манд-
рівного театру товарист-
ва «Руська бесіда» Йоси-
пом Стадником (режисер 
був Януарію дядьком). 
1915 року був прийнятий 
як актор-аматор до трупи 
«Тернопільські театраль-
ні вечори». 
 Режисером новоство-
реного театру був Лесь 
Курбас, чиї творчі наста-
нови наводить у своїх спо-
гадах актор Теофіл Дем-
чук: «На сцені забудьте, 
що ви Калин чи Бортник. 
Ви маєте перевтілитися, 
себто створити постать, 
яка відповідала б жит-
тєвій правді... П’єса, на-
писана автором, є мерт-
вою. Вона оживає тільки 
на сцені і лише в доброму 
виконанні». Задля досяг-
нення «доброго виконан-
ня» поставному і гарному 
на обличчя Януарію Бор-
тнику, якого було визна-
но «придатним для теат-
рального хору», доводи-
лось багато працювати 
над дикцією. Виправляти 
її доводилось за допомо-
гою вправ із камінчиками 
у роті, які він здійснював 
під шум водяного млина. 
Акторський досвід, набу-
тий Януарієм Бортником 
у юнацькі роки, допоміг 
йому визначитись із про-
фесійним фахом: із часом 
прийшло усвідомлення 
свого покликання до ре-
жисерської праці. 

Зовсім іншим був 
шлях до театру Олекси 
Ходимчука. Уродженець 
Київщини, він на почат-
ку двадцятих років вирі-
шив здобути професійну 
акторську освіту і вступив 
до Державного музично-
драматичного інституту 
ім. М. Лисенка. Саме у ці 
роки на чолі українського 
відділу драматичного фа-
культету цього інституту 
стояв Лесь Курбас. При 
ньому в 1922—1923 роках 
працювала група акторів, 
на базі якої було ство-
рено студію і згодом — 
Мистецьке об’єднання 
«Березіль» (МОБ). Імовір-
но, серед них був і Олек-
сій Ходимчук, адже його 
ім’я присутнє на багать-
ох афішах першого періо-
ду існування МОБу. За-
діяність лише у масових 
сценах дозволяла йому 
паралельно працювати у 
пересувних трупах, а здо-
бута вища освіта спонука-
ла до режисури. 
 З огляду на потреби 
театрального процесу, це 
було актуальним трен-
дом, про що свідчить ре-
формування навчального 
плану з підготовки теат-
ральних кадрів: принцип 
її полягав у «становлен-
ні режисера через акто-
ра» і завданні не лише во-
лодіти методом показу і 
навичками режисури, а 
й виступати організато-
ром театрального проце-
су. Власне, цього навчав-
ся і Януарій Бортник у ре-
жисерській лабораторії, 
створеній при МОБі. Це 
була перша в Україні ре-
жисерська школа, у якій 
було запроваджено при-
нцип колективної твор-
чості. Ті, хто в ній нав-
чався, мали практику 
сценічної роботи, їхні 
постановки детально об-
говорювали і затверджу-
вали за участю всі студій-
ці. Заняття Режлабу про-
ходили у приміщенні ко-
лишнього театру легкої 
комедії «Пел-Мел», яке з 
1923 року було передано в 
розпорядження МОБу. На 
фундаменті цього театру 

пізніше постала станція 
метро «Хрещатик», і сьо-
годні на майданчику пе-
ред ним виступають ву-
личні музиканти. Отже, 
місце для театру вибира-
лось не випадково.

Доба крайнощів і 
протиріч
 Уявляючи собі двад-
цяті роки минулого 
століття, варто пам’ятати, 
що це була доба крайно-
щів і протиріч. У ті часи 
жорстокість пострево-
люційних процесів поєд-
нувалась із безмежним 
прагненням молоді до 
оновлення життя, її ба-
жанням жити у найкра-
щій із країн. У 1925 році 
Януарій Бортник і Олек-
са Ходимчук, яким іще не 
було тридцяти, були одру-
жені з акторками «Бере-
золю»: перший — із Ган-
ною Бабіївною, з якою 
приїхав до Києва зі Льво-
ва, другий — із Наталією 
Пилипенко, яка того року 
народила йому доньку 
Діамару (Діму). У 1930 
році Януарій Бортник та-
кож став батьком дівчин-
ки, яку назвали Дією. Ро-
динне життя для дівчат 
зі співзвучними іменами 
було подібним за багатьма 
ознаками: батьки, за теат-
ральною традицією, мали 
різні прізвища і згадува-
лись на театральних афі-
шах різних театрів, робо-
та спонукала їх до гастро-
лей і переїздів. 
 У 1926 році обидві ро-
дини переїхали разом із 
театром «Березіль» до 
Харкова. Олекса Ходим-
чук працював режисером 
у Роменському пересув-
ному театрі імені Г. П. За-
тиркевич-Карпинської 
і одночасно був актором 
Харківського державно-
го народного театру. Яну-
арій Бортник затвердився 
як режисер театру малих 
форм і прославився своєю 
постановкою «Шпани» Во-
лодимира Ярошенка. Це 
була вистава, якою «Бе-
резіль» прощався з Киє-
вом, і ця обставина приз-
вела до її шаленого успі-
ху: у театрі щовечора був 

аншлаг. Театральні кри-
тики відзначали у пер-
шій режисерській спробі 
Януарія Бортника озна-
ки ревю, тобто «видовища 
легкого і веселого, що не 
зворушить думки гаслами 
і дає відпочити в сміхові». 
А відомий російський поет 
Осип Мандельштам, який 
подивився постановку 
«Шпани» у Києві, напи-
сав, що нею театр показав, 
«як театральний рух пере-
творює сирий чаплінізм на 
нову комедію, що тріум-
фує». Наступну постанов-
ку Януарій Бортник здійс-
нив уже в Харкові. Це був 
«Яблуневий полон» Івана 
Дніпровського — вистава, 
яка найдовше трималася у 
репертуарі «Березоля». 
 Олексу Ходимчука 
доля привела до Харківсь-
кого Червонозаводського 
театру, з яким пов’язана 
одна із драматичних 
сторінок української сце-
ни. Під час гастролей те-
атру у Москві актор Мар-
ко Петлішенко дозволив 
собі змінити інтерпрета-
цію негативного персона-
жа, «опозиціонера до при-
мусової колективізації», 
і показав його «з величез-
ною ностальгією». За сло-
вами режисера Володи-
мира Василька, він «за-
валив себе в цій ролі і за-
валив увесь театр», адже 
невдовзі Червонозавод-
ський театр було розфор-
мовано, а творчий склад 
переведено до Вседон-
басівського українського 
драматичного театру. 
 Реалізувати свою здат-
ність працювати для насе-
лення шахтарських місте-
чок довелось і Олексі Хо-
димчуку, аж поки у сере-
дині тридцятих років йому 
запропонували очолити 
Робітничо-колгоспний те-
атр Вінницької області. 
Його творча біографія є 
яскравим проявом запро-
вадженої у радянські часи 
системи, за якої режисер 
одночасно був організато-
ром театрального проце-
су, опікувався шефською 
роботою у різноманітних 
гуртках, виступав як пе-
дагог. 

«Веселий Пролетар» і 
арешти
 Режисерський талант 
Януарія Бортника і вияв-
лені ним здібності органі-
затора дозволили йому 
очолити новостворений 
театр «Веселий Проле-
тар», а на початку трид-
цятих років — працювати 
головним режисером Пер-
шої державної музичної 
комедії у Харкові. Однак 
після арешту Леся Курба-
са 1933 року, передбачаю-
чи можливі гоніння проти 
тих, хто належав до ото-
чення майстра, Януарій 
Бортник переїхав до Дніп-
ропетровська (нині — м. 
Дніпро). У його персональ-
ній біографії цей факт ви-
явився фатальним: саме 
Дніпропетровське обл уп-
равління НКВС у 1937 
році висунуло Бортнику 
обвинувачення в участі у 
«контрреволюційній на-
ціоналістичній терорис-
тичній організації, що 
мала на меті повалення ра-
дянської влади в Україні». 
На той момент він мешкав 
у Харкові й працював у Те-
атрі Революції, де готував 
постановку «Вія» за М. Го-
голем. 
 28 вересня 1937 року 
Януарія Бортника було 
заарештовано у нього вдо-
ма. Публікація спогадів 
його доньки Дії в одному 
з харківських томів ви-
дання «Реабілітовані іс-
торією» відтворює її ди-
тяче сприйняття цього 
моменту: «На кінець ве-
ресня 1937 року... про-
кинувшись вранці, я по-
бачила, що двері великої, 
таткової, кімнати, за-
мкнені, і на ручках при-
чеплена металевого ко-
льору пломба. Я проспа-
ла і те, як його виводили, 
і як витягали книжки та 
піаніно і воно задзвонило 
на сходах... [Собака] Мі-
лорд по команді одного 
з працівників пролежав 
увесь час у своєму кутку 
в коридорі... а коли все 
скінчилось і стало тихо, 
підхопившись, підско-
чив до дверей і завив по-
вовчому». Так починала-
ся темна смуга в житті ро-
дини: згодом була зааре-

штована Ганна Бабіївна, 
а маленька Дія потрапи-
ла до спецприймальника 
НКВС.
 Подробиці арешту 
Олекси Ходимчука неві-
домі. Це відбулось 11 лис-
топада 1937 року у Туль-
чині, де очолюваний ним 
театр перебував на гастро-
лях. За два тижні у Київсь-
кому обласному управлін-
ні НКВС ним була заповне-
на анкета заарештованого, 
а наприкінці грудня — 
підписаний протокол до-
питу. Для слідчих НКВС 
надто важливим був той 
підпис. Для них це було 
головне підтвердження 
«провини» підслідного. 
За цим документом, Олек-
са Ходимчук визнавав, 
зокрема, що його «воро-
жа діяльність» полягала у 
тому, що він «проводив у 
колективі акторів читан-
ня лекцій у контрреволю-
ційному націоналістично-
му дусі». 
 У випадку Януарія 
Бортника слідство не за-
довольнилось свідчення-
ми про «читання лекцій» 
і вибудувало систему «до-
казів» щодо причетності 
підслідного до терорис-
тичної організації. Вер-
бувальником, нібито, був 
Лесь Курбас. Та під час за-
сідання виїзної сесії Вій-
ськової колегії Верхов-
ного суду СРСР, яка роз-
глядала справу Януарія 
Бортника, він відмовився 
визнавати себе винним, 
«аби була знята ганебна 
пляма», яку він на себе 
навів. 
 Рішення щодо міри по-
карання у справі Олекси 
Ходимчука приймала так 
звана «трійка НКВС». Це 
був позасудовий орган, 
який виносив смертні ви-
роки за сфабрикованими 
справами. На сьогодні за-
тверджені під час Вели-
кого терору 1937—1938 
років «вироки» вважа-
ються неправовими діями 
і є доказом безневинності 
засуджених до розстрілу 
або заслання громадян. 
Відмова Януарія Бортни-
ка визнати правдивими 
власні «свідчення» є най-
кращим тому доказом. ■

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Смертний вирок як 
доказ безневинності
Доля представників «березільського гурту» Януарія Бортника та Олекси 
Ходимчука

■

Олена ПОЛІДОВИЧ 

У часи випробувань мистецтво жити може перетво-
ритись на практику виживання. Згідно з цією, інколи 
підсвідомо обраною, стратегією, людина намагається 
відстояти власне право на життя — за будь-яких об-
ставин, навіть несумісних із базовим визначенням сво-
боди. Тим, для кого сенс існування полягає у творчості, 
поступитися свободою рівноцінно смерті. Та небажан-
ня митця підкоритись жорстким правилам може обер-
нутись для нього фізичним знищенням.
Саме так сталось із реформатором української сце-
ни, засновником «Молодого театру» і Мистецького 
об’єднання «Березіль» Лесем Курбасом. Відкритий 
спротив, який він чинив владі у спробі відстояти право 
на власну «окремішність», призвів до усунення митця 
від театру, звинувачення його у належності до контр-
революційної організації та засудження до страти «за 
прояв терористичних намірів». 

Януарій Бортник із дружиною.
Архівне фото.

❙
❙

Розстрільний вирок «трійки» Олексі Ходимчуку.❙
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Новий 
раунд 
обіцянок
В Укроборонпромі 
оголосили відбір 
кандидатів на посаду 
керівника заводу імені 
Малишева й обіцяють 
підприємству нові 
замовлення
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Із середини січня наступного року 
Укроборонпром підбиратиме канди-
датуру на посаду директора Харківсь-
кого заводу імені Малишева, оскіль-
ки завершується термін контракту 
чинного керівника. «У зв’язку з пере-
ходом на наступну стадію трансфор-
мації, — повідомила пресслужба ві-
домства, — концерн висуває нові ви-
моги до компетенції та досвіду май-
бутнього очільника підприємства, 
що відповідають новим стратегічним 
викликам». 
 Процес відбору проходитиме у два 
етапи. Ті, хто здолають перший тур, 
повинні описати реальний стан завод-
ських справ, включаючи всі мінуси 
виробництва, а також запропонува-
ти варіанти виходу з кризи. Додатко-
ве завдання — план дій на перші 100 
днів каденції. Усіх претендентів пе-
ревірять на добропорядність, наяв-
ність конфлікту інтересів та участь 
у корупційних схемах. За прозоріс-
тю процесу відбору спостерігатимуть 
представники Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості, 
Комітету ВР iз питань національної 
безпеки, оборони та розвідки, РНБОУ, 
посольств країн Великої сімки та не-
залежних антикорупційних громад-
ських організацій. Заявки на участь у 
відборі претенденти можуть подавати 
до 15 січня 2021 року.
 До речі, завод імені Малише-
ва став першим підприємством, яке 
відвідав новий гендиректор Укробо-
ронпрому Юрій Гусєв після призна-
чення на цю посаду кілька тижнів 
тому. Свій вибір  він пояснив не лише 
потенціалом актуального на сьогод-
нішній день виробництва, а й числен-
ними проб лемами, що давно потребу-
ють реакції державного власника. «У 
нас амбітні плани на наступний рік, 
— сказав він після короткої екскурсії 
цехами. — Ми недавно обговорювали 
на нараді те, яким буде державне обо-
ронне замовлення на наступний рік. 
Незабаром зробимо кілька презента-
цій можливостей підприємств для дер-
жавних замовників — Міністерства 
оборони та Генштабу. Покажемо низ-
ку машин — і «Оплотів», і «Дозорів», і 
«Т-64». Йшлося як про виробництво, 
так і про ремонт військової техніки. 
 Наразі на підприємстві працює 
3 тис. 430 людей. Середня заробіт-
на плата тут складає 11,5 тисячі гри-
вень. «Так, вона, на жаль, не надто 
висока, але для нашого регіону і не 
найменша, — повідомив теперішній 
директор заводу Василь Крилас. — 
Утім у нас є дефіцит робітників. На-
ступного року нам потрібні будуть 
зварювальники, складальники... Усе 
залежатиме від того, яким буде дер-
жавне замовлення». Поки що «ма-
лишевці» мають контракт на виго-
товлення 15 лінійних і 60 плаваючих 
БТР-4Є. Тут також регулярно прово-
дять ремонт техніки, що задіяна на 
лінії розмежування з ОРДЛО. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Холодному Яру таки створять на-
ціональний парк, про який на Черка-
щині давно йшлося.
 «Добра справа завжди вдається. Пи-
тання часу. Іноді годин, іноді місяців, 
років, а буває й десятиріч! НПП «Холод-
ний Яр» був омріяною метою декількох 
поколінь екологів і просто друзів живої 
заповідної природи», — зазначає міністр 
захисту довкілля та природних ресурсів 
України Роман Абрамовський.
 За його словами, НПП «Холодний 
Яр» матиме площу майже сiм тисяч гек-
тарів. 
 «Холодний Яр — це те місце сили, 
яке має героїчну історію, унікальні лан-
дшафти, а холодноярські підсніжники 
відомі на всю Україну», — наголошує го-
лова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. 
 Як повідомили «УМ» у Черкаській 
ОДА, метою створення національного 
природного парку «Холодний Яр» є збе-
реження унікальних природних та іс-
торико-культурних комплексів i впо-
рядкування туристично-рекреаційної 

діяльності на цій території, де є близь-
ко 150 цінних природних, історичних, 
археологічних i культурних об’єктів.
 До складу Національного природ-
ничого парку включено території 12 
об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та один — загаль-
нодержавного, зокрема, комплексної 
пам’ятки природи загальнодержавно-
го значення «Холодний Яр», заповідно-
го урочища «Атаманський Парк», бо-
танічних заказників місцевого значен-
ня «Грушківський» «Білосніжний», 
«Зубівський», «Тюльпан дібровний», 
«Маляреве», «Дуб Максима Залізня-
ка», «Сквер учасників партизанського 
руху», «Землянки», «Гульбище», «Ка-
сьянове».
 На цих лісових ділянках зафіксова-
но зростання 467 видів судинних рос-
лин, 215 видів грибів, тут мешкають 
32 види ссавців, 143 види птахів. Серед 
них трапляються багато видів, що зане-
сені до Червоної книги України, Зеленої 
книги України. Особливої уваги заслу-
говують популяції підсніжника склад-
частого, цибулі ведмежої, бруслини кар-

ликової, булатки довголистої, тюльпана 
дібровного, любки дволистої, гніздівки 
звичайної. 
 У національному природному пар-
ку «Холодний Яр» заборонене капіталь-
не будівництво, рубки, а санітарні рубки 
дозволені лише в господарській зоні. 
 «Переконаний, що створення Націо-
нального природного парку «Холодний 
Яр» — це стратегічне рішення, за яке 
нам дякуватимуть наші нащадки. Адже 
парк стане одним із найважливіших 
«магнітів» Черкащини. Який у комп-
лексі з реконструйованою  дорожньою 
інфраструктурою, унікальними історич-
ними пам’ятками та іншими рекреацій-
ними складовими в рази збільшать ту-
ристичну привабливість регіону. А від-
повідно, й економічний розвиток у ці-
лому», — підсумовує голова Черкаської 
ОДА Сергій Сергійчук. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 На цій світлині, надруко-
ваній у номері авторитетного 
періодичного видання США 
The New York Times за 3 січ-
ня 2015 року, зображений ві-
домий громадський діяч i пра-
возахисник із Полтави Василь 
Ковальчук. Фото розмістили 
на газетній шпальтi разом із 
публікацією під назвою «Чер-
гова битва для України». У 
ній ішлося про «гарячі» події 
на теренах нашої країни: Ре-
волюцію гідності, неоголоше-
ну російсько-українську війну 
на Донбасі тощо. Автор, зок-
рема, зазначає, що в Україні 
«нове покоління активістів 
шукає шлях, як змусити де-
ржаву взаємодіяти з суспіль-
ством». На знімку зафіксова-
но протистояння між «афган-
цями», на чолі яких виступає 
полтавець Василь Ковальчук, 
і «беркутівцями».

 — То був один із протес-
тів у Києві біля стін Верхов-
ної Ради України під час «га-
рячих» подій на Майдані, — 
пригадує Василь Григорович. 
— Таких акцій було немало — 
як відомо, «афганцям» час-
то доводиться відстоювати 
свої права через те, що ті, хто 
приходить до влади, не вико-
нують вимог Конституції Ук-
раїни. Більшість українських 
«афганців» були учасниками 
Революції гідності. Водночас 
і в підрозділах силових струк-
тур служили наші побрати-
ми, які (на жаль, так склало-
ся) були вірні присязі. Тож я 
неодноразово вів перемови-
ни з останніми, і часто мені 
вдавалося знайти компроміс-
ні рішення й відтак залагоди-
ти конфлікт. Саме один із та-
ких випадків і зафіксовано на 
світлині: я через голови «бер-
кутівців» спілкуюся з керів-
ником силовиків, намагаю-

чись із ним про щось домови-
тися. Фото, найімовірніше, 
зроблено з вікна приміщення 
Верховної Ради. 
 Василь Ковальчук слу-
жив в Афганістані, є підпол-
ковником у відставці, кавале-
ром ордена Червоної Зірки. У 
важких 90-х роках у пошу-
ках кращої долі поїхав в Аме-
рику. Пригадує: мав там ро-
боту і пристойну зарплатню. 
Але душа рвалася на Батьків-
щину — через це повернувся. 
Брав участь у Революції гід-
ності в Києві. Як і багато хто, 
сьогодні відчуває розчаруван-
ня: «На превеликий жаль, 
так звані лідери просто доби-

валися преференцій для себе, 
не розуміючи, що робити з на-
родом, який піднявся».
 Коли розгорівся збройний 
конфлікт на сході України, 
Василь Ковальчук зайнявся 
пошуком i звільненням на-
ших хлопців із полону. Зна-
ючи про таку його діяльність, 
до Василя Григоровича не-
рідко зверталися родичі тих, 
хто зник на Донбасі. Завдя-
ки ініціативній групі Василя 
Ковальчука загалом звільне-
но 56 полонених, за що право-
захисник був удостоєний зна-
ка народної пошани «Золота 
зірка» героя українського на-
роду. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Стратегія для місця сили
У Холодному Яру буде національний парк

■

Дуб Максима Залiзняка.
Фото з сайта hotels24.ua.

❙
❙

ЯК ЦЕ БУЛО

Вдалий кадр
Полтавський правозахисник «засвітився» 
в американському виданні The New York 
Times: історія одного фотознімка

■

Те саме фото з американської газети.
Фото з сайта nytimes.com.

❙
❙

Світлана МИЧКО

 На другій сесії новообраної 
Тернопільської міськради за-
тверджено Програму забезпе-
чення обороноздатності війсь-
кових формувань Тернопіль-
ського гарнізону та військо-
вого призову Тернопільської 
громади на 2021 рік. Ця про-
грама, як повідомляє прес-
служба міської ради, спрямо-
вана на підвищення безпеки 
жителів громади та сприян-
ня сталому функціонуванню 
підрозділів Збройних сил і 
Національної гвардії Украї-
ни. Зокрема, вона сприятиме 
матеріально-технічному за-
безпеченню військових фор-
мувань, розташованих на те-
риторії Тернопільської грома-

ди, і забезпеченні її охорони та 
оборони.
 Із бюджету на реалізацію 
програми виділено понад два 
з половиною мільйони гри-
вень, які будуть спрямовані 
передусім на закупівлю за-
собів зв’язку, предметів індиві-
дуального захисту і самооборо-

ни, форменого одягу та маску-
вальних засобів для забезпе-
чення військовослужбовців, 
спеціальних засобів спостере-
ження, іншого устаткування 
та приладів. А також на про-
ведення ремонту та відновних 
робіт у приміщеннях. «Вико-
нання заходів Програми доз-

волить підвищити обороноз-
датність Тернопільської місь-
кої територіальної громади, 
забезпечити підсилення охо-
рони важливих (стратегічних) 
об’єктів і комунікацій, органів 
державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, тери-
торії й населення, підтриму-
вати правопорядок у громаді. 
Також здійснювати належний 
військовий облік і підготовку 
громадян України до строкової 
військової служби, в тому чис-
лі допризовну підготовку мо-
лоді, підготовку призовників iз 
військово-технічних спеціаль-
ностей, здійснювати їх призов 
на строкову військову службу 
та військово-патріотичне вихо-
вання», — йдеться у відповід-
ному рішенні сесії. ■

ПРОГРАМИ

Обороняймося!
Понад два з половиною мільйони 
виділено в Тернополі на забезпечення 
обороноздатності

■
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Днями довелося вперше за ка-
рантин проїхатися ділянкою тра-
си Н-03 від рідного Кам’янця-
Подільського до Хмельницького. 
І «велике будівництво» проїхало 
по серцю асфальтовим котком. 
Роботи йдуть практично на всьо-
му відрізку 100-кілометрового 
шляху. Наслідком їх є не лише 
нове дорожнє полотно, а й од-
наковісiнькі бетонні зупинки. 
Там, де раніше стояли унікаль-
ні мозаїчні. Укравтодор знищив 
мистецькі твори. Вкотре.

Шедеври чи прихисток 
наркоманів?
 Таке трапляється не вперше. 
Ще минулий 2019-й став роком, 
коли старі мозаїчні зупинки по-
чали валити масово. Часом — зі 
скандалами й обуренням актив-
ної та освіченої громадськості. 
Так сталося в селі Тязів на Іва-
но-Франківщині, де керівниц-
тво Ямницької ОТГ уперто на-
полягало на знесенні споруди 
з зображенням козака Мамая, 
зведеної 1971 року, а митці й 
активісти пояснювали, що це 
витвір лауреатів Шевченківсь-
кої премії — художників Богда-
на Сороки, Володимира Патика 
та Миколи Андрущенка. Таке 
зберігати треба і пишатися, та 
голові ОТГ здається, що зупин-
ку використовують як туалет. 
Аргумент про туалет/лігво нар-
команів/антисанітарію — голов-
ний у риториці тих, хто за зне-
сення. 
 У 2020-му під загрозою 
опинилися і гарні дорожні 
павільйони у селі Сокиричі на 
Волині. Один iз них прикраше-
ний роботою художника Вікто-
ра Шингура. Автодор аргумен-
том наводить те, що нове дорож-
нє полотно піднято над рівнем 
старого на 30 см, і це створить 
пасажирам незручності. Здаєть-
ся, і на трасі Н-03 пасажирів 
превентивно врятували від «не-
зручностей». Зведені понад 40 
років тому зупинки й справді 
вибрали весь запас міцності та 
потребують акуратного віднов-
лення. Але не нищення.
 Зараз роботи ведуть у без-
посередній близькості від 
Кам’янця. І переживаєш: рід-
ний район багатий на якісні 
мозаїчні зупинки. Чи не зник-
нуть? 
 Якщо відчистити від рек-
лам павільйон у Колибаївці, по-
бачимо не лише козаків із шаб-
люками, а й кам’янецькі рату-
шу та Вірменський колодязь. 
Стару фортецю і рештки Жва-
нецького замку видно за спи-
ною гетьмана Хмельницького 
на зупинці у Жванці. Вона най-
пафосніша: тут козацьке війсь-
ко із запорожцями, подоляка-
ми в солом’яних брилях, коб-
зарями та музикантами з ту-
лумбасами. Таким шедевром 
монументалістики пишалося б 
будь-яке європейське поселен-
ня. А ми лише обклеюємо ого-
лошенями.
 Авторка цієї статті 2008 року 
започаткувала у LiveJournal 
спільноту «Зупинка», котра 
мала каталогізувати такі витво-
ри монументального мистецтва 
в Україні. На жаль, проєкт до-
велося покинути у 2010 р. Та 
є ентузіасти, настільки зача-
ровані магією смальтових га-
лерей, що доводять справу до 
кінця. Британський фотограф 
Кристофер Гервіг (Christopher 
Herwig) 2015 р. видав книгу 
про мозаїчні зупинки СРСР: 
Soviet Bus Stops. Автор пра-
цював над нею 13 років. Нещо-
давно світ побачив уже другий 
том «Зупинок». Мрія Гервіга — 
щоб сотня найкращих зупинок 

на пострадянському просторі 
отримала номінацію у Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕС-
КО. Непогано би було, якби до 
тієї сотні потрапили і козаки 
з Кам’янеччини. Але для цьо-
го треба усвідомити, що перед 
нами не лише функціональна 
річ, а й справжній мистецький 
витвір, який заслуговує на по-
вагу і збереження. Треба, щоб 
тотальна епідемія «охайності» 
обійшла зупинки стороною. Ба-
жання зробити «охайно» вбиває 
дерев’яні церкви, що пріють під 
бляхою, позбавляє старі будин-
ки декору. І зупинкам дістаєть-
ся: мозаїки оббивають (бо ж «не-
охайно») або забілюють. А дар-
ма: галерею просто неба варто 
зберегти.

Автора! Автора!
 Найяскравіші мозаїки на 
зупинках Кам’янеччини та 
сусідньої Хотинщини створю-
вав наприкінці 1970-х років 
кам’янецький скульптор та 
графік Іван Кляпетура. Увазі 
до теми дорожніх павільйонів 
від туристів не дивується: його 
лінькуватого козака Мамая у 
Гаврилівцях включали у десят-
ку найкращих мозаїчних зупи-
нок країни. Колибаївка, Жва-
нець, Чотири Корчми, Каскада 
біля Нової Ушиці, Гаврилівці, 
зруйновані вже зупинки у Гу-
кові, Мар’янівці, Хотині — всі 
його. 
 Зупиняємося з Іваном Кля-
петурою біля мозаїчної зупин-
ки на колишньому хуторі Ко-
зак, тепер частині села Довжок. 
Майстер показує на чоботи ко-
зака. Козачі ноги дозволив зро-
бити маленькому сину Сергію, 
зараз заслуженому художнику 
України і знаному скульптору.  
Мозаїчна пара взуття була пер-
шою спробою Сергія Кляпетури 
в монументалістиці. 
 Зупинка «хутір Козак» — 
у аварійному стані. Хоча при-
вести її до ладу можна поки що 
без втрати художньої цінності. 
Всього і треба — цемент та ро-
ботящі руки. Це якщо говорити 
про загальний стан конструк-
ції. А от сама мозаїка потерпає 
від клаптів реклам та недолугих 
графіті. Наскільки цілісніши-
ми дорожні павільйони сприй-
маються без «покращень», вид-
но на зупинці «Чотири корч-
ми», практично не спотвореній 
непотребом. 
 З усіх своїх творів зупин-
ку «хутір Козак» сам майстер 
бачить найчастіше — бо живе 
в сусідніх Кадиївцях. Тут на-
родився 27 серпня 1948 р. Ма-
лювати обожнював з ранньо-
го дитинства. У шкільні роки 
щосуботи та щонеділі добирав-
ся в Кам’янець — займатися у 
художній студії. Коли пішки, 
коли на велосипеді, взимку — 
на лижах. У Кам’янці вчителя-
ми кадиївецького таланту були 
художники Сергій Казимиро-
вич Гайх та Семен Борисович 
Розенштейн. Бажання стати 
професійним художником за-
ставило аж чотири рази вступа-
ти на художньо-графічний фа-
культет Одеського педагогічно-
го інституту ім. К. Ушинського. 
«Закавика» була з диктантами. 
Та домігся свого. 
 У 1971—1978 рр. викладав 
у кам’янець-подільській ху-
дожній школі, потім працював 

у хотинському відділенні Чер-
нівецьких художньо-промисло-
вих майстерень. Пізніше знову 
повернувся до вчителювання. 
Зараз пенсіонер. Творити про-
довжує попри перенесений ін-
сульт. Робить скульптури, зай-
мається графікою. 
 Сміється, коли згадує робо-
ту над зупинками. Над кожною 
бригада з художника та кіль-
кох помічників працювала по 
2-3 тижні. Сюжети викладали 
смальтою — шматками непро-
зорого кольорового скла. Звер-
ху та з боків у декорі використо-
вували керамічну плитку. Но-
вачки часом поміщали смальту 
в коробку, прив’язану до поя-
са.  Винаходом тішилися рівно 
до моменту, коли падав перший 
шматочок скла. Нахилялися за 
ним — і з коробки висипалася 
вся смальта. 
 Ошляхетнювати траси в 
УРСР почали незадовго до про-
ведення Олімпіади-80 у Мос-
кві. Завданням автодору було 
збудувати зупинку. Завданням 
художників-монументалістів 
—  її прикрасити. Зупинки час-
то були незвичної форми (як от 
у Гаврилівцях чи на Чотирьох 
Корчмах). 
 Ескізи направляли у Київ на 
затвердження. Бувало, цензу-
ра не пропускала — доводило-
ся перемальовувати. Пану Іва-
ну найбільше подобалися сюже-
ти з «фігурами» (зображення-
ми людей). І цікавіше робити, 
і гонорар був вищий. Працюва-
ти починали з верхньої части-
ни зупинки, поступово спуска-
ючись униз. Викладали скло на 
вологий iще цементний розчин 
— фрагментами завбільшки з 
квадратний дециметр.
 Якісно виконана мозаїка, 
запевняє художник, здатна вит-
римати всі погодні катаклізми 
та тішити око впродовж бага-
тьох десятків, якщо не сотень 
років. Оббиття зупинок вва-
жає варварством. Усі ці твори 
можна дбайливо підтримува-
ти. Але пристрасть Укравтодо-
ру до «охайності» поки що при-
носить лише руйнацію.

Думка експерта
 Чи справді зупинки Івана 
Васильовича є настільки уні-
кальними, щоб їх рятувати? За-
питаємо експерта з цього питан-
ня. Вінниччанин Леонід Мару-

щак — дослідник українського 
монументального мистецтва ра-
дянського періоду. Він об’їхав 
у пошуках радянського мону-
менталізму всю країну і бачив 
сотні мозаїчних панно. Мамая 
з Гаврилівців вважає однією з 
найулюбленіших зупинок.
 — Не певен, що серед тих, 
хто чекав тут на автобус, хтось 
міг залишитися байдужим до 
сюжету. Чумак на возі, «базар-
ні баби» з дивною козою, вуса-
тий чоловік у жіночому вбран-
ні і, звісно ж, «політ» чи «падін-
ня» козака з (відкритим) сер-
цем. Розглядаючи ці сюжети, 
намагаючись скласти все доку-
пи, не шкода навіть пропусти-
ти свій автобус. Сюжет і прав-
да хвацько закручений! Ще не 
так давно можна було розгледі-
ти кота, який бавився під коза-
ком. Але байдужість та халат-
на недбалість балансоутриму-
вачів з Укравтодору призвели 
до того, що кіт втратив голову. 
Хочеться вірити, що місцева 
спільнота у Гаврилівцях не буде 
мовчки спостерігати за тим, як 
крається і осипається мозаїчне 
серце козака, а ініціює віднов-
лення зупинки та її мозаїк, за-
лучивши до цього автора, який 
створив таку мистецько-унітар-
ну принаду в селі Гаврилівці на 
Поділлі.

Шляхи до спасіння
 Мозаїчні шедеври, їх ката-
строфічний стан та недбайли-
ве ставлення до конструкцій iз 
боку сільських громад та Украв-
тодору стають предметом уваги 
мистецтвознавців та просто не-
байдужих осіб. 
 Леонід Марущак згадує: 
«Уже давно знесли мозаїчну зу-
пинку на шляху Р-08 до рідно-
го села мого батька, Крищинці 
Тульчинського району Вінни-
цької області. І хоча вiдтодi, 
як я її бачив востаннє, пройш-
ло років 20, досі можу прома-
лювати мозаїчний сюжет з ле-
леками. Лиха доля спіткала і 
лелек, і зупинку. Так часто бу-
ває, коли Укравтодор отримує 
зелене світло на капітальний 
ремонт доріг. Не дуже сумлін-
ний балансоутримувач байду-
же ставиться до утримання зу-
пинок. А при першій нагоді зно-
сять уже «аварійні» (за акта-
ми) павільйони, замінюючи їх 
на дорогі бетонні або ж дешеві 

металеві будки. Ми з колегами 
розробляємо проєкт, у рамках 
якого хочемо створити онлайн-
платформу, на якій буде мож-
ливо надіслати фото об’єкта й 
отримати у відповідь експерт-
не рішення стосовного того, чи 
вартий він уваги, а також мето-
ди поводження з ним. Це дасть 
змогу сторити мапу об’єктів i 
контакти активістів чи рад, з 
якими можна працювать щодо 
збереження. До проєкту залуче-
но вже 75 ОТГ». 
 На Івано-Франківщині сту-
денти мистецьких факультетів 
обирають зупинки темою своїх 
дипломних робіт. На Віннич-
чині та Житомирщині небай-
дужі їздять селами, щоб хоча 
б зафіксувати на фотографіях, 
перш ніж чергова громада вирі-
шить, що зупинка виглядає не-
охайно і не знесе її. 
 Кандидатка філософських 
наук, редакторка інформацій-
ного ресурсу «Гендер в дета-
лях»  Тамара Злобіна вважає, 
що певним етапом до збережен-
ня монументалістики такого 
штибу могло бути встановлен-
ня інформаційних табличок 
поруч iз зупинками, де б вказу-
валося авторство, рік створен-
ня, можливо, описувався б зоб-
ражений сюжет. Встановлення 
таких таблиць, в ідеалі, мало б 
стати культурною подією для 
села. Доречно було б провести 
лекцію про цінність мистець-
кого монументального спадку, 
разом зі школярами відмити зу-
пинку від оголошень, написати 
про подію на сторінці сільської 
спільноти в соцмережах, залу-
чити до дійства сільського голо-
ву тощо. 
 Леонід Марущак підказує 
алгоритм порятунку самої зу-
пинки: «Головне — це дах. Його 
потрібно оглянути першим. Пе-
рекрити дах у разі потреби — 
це перші протиаварійні роботи. 
Якщо мозаїчний шар відділив-
ся від цегли (бетону), варто аку-
ратно залити в проміжки роз-
чин Thomsit RS-88 або аналогіч-
ний. Головна біда мозаїк на зу-
пинках — волога. Але не та, що 
є природними осадами, а сеча. 
Рятують зупинки регулярні 
прибирання та запобігання пе-
ретворення їх на вбиральні. А 
знайти однодумців можна, роз-
містивши оголошення на сіль-
ській інформаційній дошці». ■

ІНФРАСТРУКТУРА

«Чотири корчми» при дорозі
Як знищують мозаїчні твори «великим будівництвом»

■

Захистити мозаїки обабіч доріг нікому.
Фото Ірини ПУСТИННІКОВОЇ.

❙
❙
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Коростень — 
з бібліотекою?
Райони децентралізують — 
книгозбірні ліквідують
Віктор ВАСИЛЬЧУК,
головний редактор газети «Вечірній Коростень»
Житомирська область

 Величний історик, письменник і громад-
ський діяч Іван Огієнко свого часу писав: «У 
який бік не поглянемо, скрізь побачимо, як 
оригінально, своєрідно складав свою культу-
ру народ український. Скрізь, на всьому пок-
лав цей народ свою ознаку, ознаку багатої 
культури й яскравої талановитості». І одним 
із наріжних каменів, без сумніву, була, є і буде 
література, для поширення якої важлива біб-
ліотечна справа.
 Кожну бібліотеку можна назвати книж-
ковим островом, культурною скарбницею, де 
зберігаються справді великі цінності — кни-
ги. Натомість у плані так званого «реформу-
вання» суспільства почалися «бібліотечно-
ліквідаційні процеси». Не оминуло це й нашо-
го Коростенського району на Житомирщині. 
Про те, що «закривають» Центральну район-
ну бібліотеку імені нашого славного земляка, 
поета-пісняра Миколи Сингаївського, я дові-
дався з «Фейсбука»... 
 Зателефонував голові Коростенської рай-
держадміністрації Юрію Тарасюку, який пові-
дав, що справді, згідно з постановою Верхов-
ної Ради України № 807-XI від 17 липня 2020 
року «Про утворення та ліквідацію районів» 
та рішенням РДА №208 від 2 листопада цьо-
го року «припиняється шляхом ліквідації» 
діяльність згаданої бібліотеки. Але, до честі 
керівника, він також звернувся з проханням 
подумати, що можна зробити в плані збере-
ження «хоча б невеликого колективу та книж-
кового фонду», і запевнив, що жоден праців-
ник не постраждає від цього вимушеного ча-
сом кроку.
 Проаналізувавши ситуацію, дійшов вис-
новку, що така проблема спіткала бібліоте-
ку через подвійне підпорядкування. Адже 
засновником її є районна держадміністра-
ція, а власником майна і книжкового фонду 
— районна рада. І ця ліквідація, з точки зору 
права, здається, й правильна, але ж...
 Пригадую, скільки зусиль пішло на те, щоб 
присвоїти бібліотеці ім’я знаменитого земля-
ка, спільно з художником Володимиром Кози-
ренком та підприємцем Петром Лук’яненком 
встановити меморіальну дошку поету та знаній 
пісні (до речі, вони стільки років протримали-
ся в безбалансовому стані) тощо... А куди поді-
ти унікальний музейний куточок, де зберіга-
ються рукописи та документи Миколи Федо-
ровича? За долю цих документів уже перей-
мається і племінник поета Сергій, який довгі 
роки підтримує зв’язок iз книгозбірнею (із 70-
річною історією та гарними культурними тра-
диціями, тут бували і залишили свої книги Ва-
силь Юхимович, Петро Осадчук, Євген Дудар, 
Василь Довжик, і багато інших відомих пись-
менників), і передав сюди немало раритетних 
документів. Хто ж ми тоді, коли не можемо 
зберегти пам’ять про вірного й талановитого 
сина древлянської землі, автора невмирущої 
пісні «Чорнобривців насіяла мати»? 
 «Можна оптимізувати, ліквідувати все, 
що працює півстоліття, спираючись на купу 
законів, що один одному суперечить. А як із 
совістю? Бібліотека імені Миколи Сингаївсь-
кого зобов’язана працювати в пам’ять про 
нього!» — написала у «Фейсбуці» Надія Оша-
тюк. 
 Наступного дня я зателефонував голові Ко-
ростенської об’єднаної територіальної грома-
ди Володимиру Москаленку і розповів про все, 
що тут написано. Вислухавши мене, Володи-
мир Васильович запевнив, що ця ситуація не 
залишиться поза його увагою. Отож, якщо я 
не помиляюсь, на щастя, в місті з’явиться ще 
одна філія бібліотеки... імені Миколи Син-
гаївського. Якщо так, то й невеличкий музей, 
сподіваюсь, невдовзі розростеться до справж-
нього і поповниться новими експонатами та 
документами, що розповідатимуть про жит-
тя і творчість нашого знаменитого земляка (а 
унікальні меморіальні дошки з чорного габро 
візьмуть на баланс установи). ■

■

Написала докторську 
монографію і... 
зупинилася
 Ось на картині проляг-
ла місячна доріжка по воді. 
Але картина називається 
«Мрія». Ірина Валентинів-
на у текстівці пояснює: 
«Якось одна маленька дів-
чинка, побачивши місячну 
доріжку, запитала: «Куди 
веде цей шлях?!» — «Він 
веде до мрії!» — відповіли 
зорі. Тоді дівчинка зібрала 
свою лялькову валізку і ви-
рушила в дорогу, яка вияви-
лась завдовжки в життя. І 
хоча багато хто називав дів-
чинку дивачкою, вона ні за 
чим не шкодувала. По суті, 
диваки відрізняються від 
звичайних людей тим, що з 
віком не припиняють йти за 
дитячою мрією. Їхня місяч-
на доріжка дорівнює безкі-
нечності».
 Це — автобіографічна 
картина. Ірина Мезеря на-
писала про себе. 
 Ірина Валентинівна при-
гадує, що з найранішого ди-
тинства бачила себе худож-
ницею. Дівчинка любила 
малювати. У восьмому класі 
вона вирішила більше не хо-
дити до школи. Батьки по-
радились і показали її ма-
люнки викладачам худож-
нього училища. Педагоги 
зробили висновок, що ди-
тина малювати вміє, але її 
манера далека від класич-
ної і переучувати юну ху-
дожницю вже пізно. Дове-
лося Ірині відпрацьовувати 
обов’язкову життєву про-
граму. 
 Дівчина закінчила шко-
лу. Потім здобула вищу ос-
віту на історичному факуль-
теті Луганського університе-
ту, вийшла заміж, народила 
дитину. Потім Ірина Мезеря 
захистила кандидатську ди-
сертацію з педагогіки і стала 
доцентом кафедри педагогі-
ки і психології Луганського 
обласного інституту після-
дипломної педагогічної ос-
віти, автором кількох нав-
чальних посібників і числен-
них наукових статей iз про-
блем гендерного виховання 
дітей і підлітків. 
 Ірина Валентинівна на-
писала докторську моно-
графію і... зупинилася. В 
неї була гарна родина, робо-
та, але жінка розуміла, що 
її заповітна мрія може так і 
залишитися дитячою фан-
тазією. У 2004 році 45-річ-
на Ірина Мезеря зайняла-
ся розписом по склу, розро-
била власну авторську тех-
ніку. П’ять персональних 
виставок Мезері експонува-
лися в Луганську і місті Пе-
ревальську на Луганщині. У 
2012 році Ірині Мезері при-
своєно звання «Народний 
майстер Луганщини». 

2014 року взяла 
найцінніше — маму і 
картини
 Художниця працює в 
різних жанрах. Це — пей-
зажі, натюрморти, порт-
рети, картини на релігій-
ні сюжети, картини за мо-
тивами творів улюблених 
художників, замальовки у 
східному стилі та абстракт-
ний живопис. Мезеря чудо-
во працює з різними факту-
рами, любить сміливі екс-
перименти, віддає перевагу 
нетиповому для живопису 
матеріалу — склу.
 Значне місце в її творчо-
му доробку займають кар-
тини релігійної тематики. 
Вони дуже схожі на ікони, 
але оскільки автор не до-
тримується релігійних ка-
нонів, то це все-таки просто 
картини християнської те-
матики.
 Ірина Мезеря стверд-
жує: «Художник є лише 
унікальне знаряддя в ру-
ках Божественного Про-
видіння. Сам же худож-
ник, воістину, не знає, як і 
чому з його рук виходить те 
чи інше творіння. Велика 
таїна його натхнення поля-
гає в щохвилинному злит-
ті сили вічної Краси і сили 
вічного Духу».
 Через героїв своїх кар-
тин художниця звертаєть-
ся до нас, чи, точніше, до 
нас звертається Провидін-
ня творами мисткині. Ось 
деякі із цих звернень.
 «Ти є те, що залишиш 
після себе людям».
 «Щаслива людина не 
тим, що отримала, а тим, 
що віддала, не тим, що спо-
жила, а тим, що створила».
 Ірина Мезеря вміло пе-
редає відчуття краси квітів 
і довкілля. Картина «Вік-
но в дитинство» пробуд-
жує ностальгію за світан-
ком життя, який не повер-
нути. Привертають увагу 
«Соняшники». Тут немає 
яскравих барв. Але гар-
монійне поєднання спокій-
них кольорів на чорному 
тлі створює враження ви-
шуканості та урочистості.
 До картини «Передчут-
тя зими» художниця на-
писала: «Передчуття мене 
ніколи не обманює. Душа 
прохає зими. Але за вікном 
осінь. Голий листопад про-
ріс у небо темними гілками 
дерев, дорожня слякоть, 
стіни сусідніх дач волого-
посірілі, немов заплакані. 
Але небо ось-ось розродить-
ся сніговою казкою».
 Заслужений художник 
України Костянтин Моги-
левський (він теж пересе-
лився із Луганська та пра-
цював в Ірпені на Київщині) 
порадив мисткині створити 
книгу, в якій поєднати жи-

вопис і тексти. У словесно-
му супроводі до портрету 
«Луганчанка», де худож-
ниця зобразила себе, Іри-
на Мезеря бажає, щоб ні-
кого не спіткала така доля 
— стати безхатьком у своїй 
Батьківщині.
 Коли 2014 року в Лу-
ганську розпочався зброй-
ний конфлікт, Ірина Ме-
зеря взяла найцінніше — 
маму і картини — і залиши-
ла рідне місто. Її становище 
легше, ніж в інших біжен-
ців. Ірина з чоловіком і ма-
мою приїхала до доньки в 
Ірпінь у Київській облас-
ті. Художниця сподівала-
ся, що до Дня Незалеж-
ності Луганськ буде звіль-
нено і вона з близькими по-
вернеться додому. На жаль, 
так не сталося. 
 Тепер в Ірини Вален-
тинівни багато запитань. Її 
знайомий полковник СБУ 
у відставці був шокований, 
дізнавшись про захоплення 
натовпом обласного управ-
ління СБУ. Він говорить, 
що будівлю СБУ неможли-
во захопити. Як це могло 
статися?

Карантинний живопис
 Ірина Мезеря та її роди-
на — російськомовні, тобто 
належать до тієї категорії 
громадян, для ніби захисту 
якої Путін послав російські 
війська в Україну. Внаслі-
док цього захисту люди 
стали біженцями у власній 
країні.
 Ірпінь став рідним для 
Ірини Валентинівни, як і 
для багатьох інших митців. 
Її персональні виставки ек-
спонувалися в Києві, Уж-
городі, Сiверськодонецьку 
та Ірпені. У 2018 році Ірині 
Мезері було присвоєно 
звання «Заслужений майс-
тер народної творчості Ук-
раїни».
 На початку грудня в 
Ірпінському історико-
краєзнавчому музеї відкри-
лася вже третя виставка 
картин Ірини Мезері «Ка-
рантинний живопис і не 
тільки». Художниця вико-
ристовує карантин для по-
силеної праці. 
 Картину «Перший серед 
рівних» Ірина Валентинів-
на присвятила пам’яті сво-
го луганського земляка 
Костянтина Могилевсь-
кого, чиє життя обірвала 
тяжка хвороба нинішньо-
го року. До картини авто-
рка додала текст: «Кожен 

талант дорівнює сам собі. У 
цьому і є його цінність». 
 Іноді прочитаєш підпис і 
зовсім по-іншому розумієш 
картину. Наприклад, на 
картині «Своє місце» зоб-
ражений стілець. А до кар-
тини текст: «Людське жит-
тя задумане як унікальний 
креативний проєкт, який 
сама людина може вико-
нати, а може не зробити 
цього. Стілець символізує 
здатність людини знайти й 
посісти своє місце, тобто са-
мореалізуватися». 
 Ірину Мезерю турбує й 
екологічна тема. Ось текст 
до картини «Святобор»: 
«Пам’яті лісів, знищених 
в Україні, присвячується. 
Злочин проти природи — це 
злочин проти людства, ви-
конаний самим людством». 
А картиною «Карантин. 
Покинута домівка» худож-
ниця звертає увагу, що при-
рода без людини радіє. Пані 
Ірина радить замислитися, 
чи не перебільшеної думки 
ми про себе? 
 А до картини «Юдиф» 
вона пише: «Хочеш бути 
вільним — розраховуй 
тільки на себе». Проте в са-
мої Ірини Валентинівни є 
надійне чоловіче плече — 
її чоловік Олександр Ана-
толійович, який, зокрема, 
допомагає дружині влашто-
вувати виставки. 
 Ірина Мезеря звертаєть-
ся і до історичної теми. На 
виставці експонується її 
картина «Анна Ярослав-
на» з підписом: «Велич не 
в тому, що ти королева, а в 
тому, що тебе зробили коро-
левою людських сердець». 
 Художні виставки в на-
шому музеї завжди зби-
рають шанувальників 
мистецтва — ірпінців і пе-
реселенців із Луганська та 
інших людей. Художни-
ця-реставраторка з Ірпеня 
Ганна Човник записала в 
книзі відгуків: «Ви пише-
те з любов’ю. Дуже тонко 
пророблені квіти. Цікава 
кольорова гама». А ось ін-
ший відгук: «Дякую за зу-
стріч iз Вашим мистецтвом 
— Вашою душею».
 Ірина Мезеря досягла 
визнання та успіхів, але в 
душі залишилася тією ма-
ленькою дівчинкою, яка 
йде місячною доріжкою до 
мрії. Власне, кожен, iз пог-
ляду пересічного обивате-
ля,— дивак, який, попри 
життєві негаразди, прямує 
за своєю дитячою мрією. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Дівчинка, яка йде місячною доріжкою
Луганчанка Ірина Мезеря з найранішого дитинства бачила себе художницею

■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського історико-краєзнавчого музею

Якось Пабло Пікассо запитали, що означають його карти-
ни. Художник відповів: «Якби я міг сказати, що вони озна-
чають, то був би не художником, а письменником».
Луганчанка Ірина Мезеря написала багато картин, але вона 
не є фаховим художником. Ірина Валентинівна — викла-
дач вищого навчального закладу. Її фах — пояснювати. І 
вона нерідко додає до своїх картин стислі тексти, які до-
помагають глядачу краще зрозуміти головну ідею твору. 

Луганчанка Ірина Мезеря в Ірпені.
Фото Анатолія ЗБОРОВСЬКОГО.

❙
❙



НЕ-ПАТРІОТИЧНЕ

«Що ж ми за 
народ такий?..»
Питання Яворівського про 
самого Яворівського
В. МИРОНЕНКО
Миколаїв

 Шановна редакціє! Здивувала позиція Оста-
па Дейнеги, який помилково (та й не тільки він) 
вважає Володимира Яворівського письменни-
ком-патріотом. Цей пан (Яворівський. — Ред.), 
перебуваючи членом Спілки письменників Ук-
раїни з 1971 р., став на бік захисту російського 
православ’я, в дійсності на захист московських 
попів, які є авангардом «Руского міра». Свого 
часу він оспівував «мирний атом» Чорнобиля. За 
визначенням В. Дрозда, огидною була поведін-
ка письменника, який «варив свою похльобку на 
Чорнобильській катастрофі». Щодо зловживань 
Яворівського на всенародній біді багато писали 
свого часу «Сільські вісті». Служба безпеки Ук-
раїни надсилала запит №14/1/5009 від 15 червня 
1993 р. на адресу віцепрем’єр-міністру М. Жулин-
ському щодо гуманітарної допомоги, яка надійш-
ла від міністерства оборони Німеччини в кількості 
1600 одиниць транспортних засобів. До цього часу 
Генеральна прокуратура України не встановила, 
чому цю техніку з ініціативи народного депутата 
спочатку СРСР, а потім уже й незалежної Украї-
ни розподілили поміж різними організаціями, які 
жодного відношення до Чорнобильської зони чи 
аварії на однойменній атомній станції не мали.
 Ще одне питання виникає до цього псевдопатріо-
та: хто керував ним, коли він виступав за закриття 
найдосконаліших і найбезпечніших блоків українсь-
кої атомної станції, хто підмовляв його виступати за 
відмову в 1991 р. отримувати пальне для них? Ціна 
«святенницьких» радіопроповідей Яворівського — 
відмова від енергетичного суверенітету. Чи й далі ми 
продовжуватимемо жити з цією раковою пухлиною 
— кремлівським годованцем?
 «До ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Яворівсь-
кий має таке ж відношення, як, скажімо, баба Нас-
тя з Крижополя — до польоту американських ас-
тронавтів на Місяць» (Микола Хрієнко, спецкор 
пресагентства «ПО Чорнобильської АЕС», «Прав-
да України», 3 червня 1995 р.)
 А як можна назвати з’їзд НСПУ, на якому 
Яворівський, навіть не будучи делегатом, зумів 
стати головою Спілки? Може, допомогло російське 
КДБ, добровільним «помічником» якого, за слова-
ми ярого противника самообраного голови Спілки 
письменників України Данила Кулиняка, він був?
 І сьогодні ця сумнівна постать проповідує нам, 
українцям-патріотам, на хвилях Українського 
радіо. Так і хочеться спитати цього проповідника 
словами із назви його ж передачі «Що ж ми за на-
род такий?..» ■

■ Інна МАЙКО

 Згадалися мені наші мандри на 
Черкащину до Городища, до Мліє-
ва. Так привітно зустрічав нас у Го-
родищі батюшка старовинної церк-
ви, цікавою була екскурсія по музею 
славетного байкаря і просвітянина 
Петра Петровича Гулака-Артемовсь-
кого, і ми ніяк не могли відірвати-
ся від перегляду відеоопери Семена 
Степановича Гулака-Артемовського 
«Запорожець за Дунаєм» за участю 
сопрано Марії Литвиненко-Вольге-
мут та баса  Івана Паторжинського. 
 Але мусили  прямувати далі — 
нас чекав Мліїв, родинне гніздо Си-
миренків. Тим більше що був тоді з 
нами прямий нащадок цього славет-
ного роду Сергій Васильович Короб-
ков — мій старовинний друг ще із 
студентських років. Мама Сергія — 
Марія Олексіївна Симиренко, була 
донькою Олексія Платоновича Си-
миренка. Пережила всі симирен-
ківські репресії, забрали і її чоловіка, 
скромного бухгалтера родом із Дале-
кого Сходу — сина  Сергія вона вихо-
вувала сама. По війні вони вдвох по-
вернулися до Києва, але в квартирі 
Олексія Платоновича на Ярославо-
вому Валу (тоді вулиця Ворошилова) 
їм уже місця не знайшлося, і Сергій 
з мамою мешкали в дерев’яному бу-
диночку на території Куренівського 
квітникарства (колишнє садівниц-
тво Крістера), де Марія Олексіївна 
працювала. Вона була  жінкою твер-
дого характеру, дуже інтелігентною 
й освіченою, таким виростила і сво-
го сина. Його друзі дуже зважали на 
її думку і жартома називали «княги-
ня Марья Алексеевна» — за Грибоє-
довим («Что станет говорить княги-
ня Марья Алексевна»).
 Олексій Платонович Симиренко 
був одружений з Ольгою Федорівною 
Кістяківською — представницею ще 
одного славетного роду української 
інтелігенції. Олександр Федорович 
Кістяківський — видатний вчений-
правник зі світовим ім’ям, профе-
сор Університету Св. Володимира. До 
речі, два його рідні брати — Василь, 
професор Університету Св. Володими-
ра, і Павло — медик, були свідками на 
вінчанні Петра Косача та Ольги Дра-
гоманової, батьків Лесі Українки. 
 А ще один брат, Федір Федорович, 
був лікарем на цукрових заводах Си-
миренків. Його дружиною була Вар-
вара Василівна Бугайова, рідна тітка 
Бориса Бугайова — відомого росій-
ського письменника «срібного віку» 
Андрєя Бєлого. Саме з їхньою донь-
кою Ольгою і був одружений Олек-

сій Платонович Симиренко. У поса-
гу Ольги були срібні чайні ложечки 
з її вензелем «ОК», а згодом у новій 
сім’ї з’явилися такі ж ложечки вже 
з вензелем «ОС» — Ольга Симирен-
ко. Вони досі зберігаються в сім’ї Ко-
робкових.
 Цвіли яблуневі мліївські сади. 
Ми ходили по музейних мліївських 
кімнатах, по алеях садиби, повз дво-
поверхову будівлю Інституту садів-
ництва і будинок, де, за переказами, 
в Симиренків гостював Тарас Шев-
ченко. За радянських часів було 
зрівняно з землею родинне кладо-
вище Симиренків біля церкви, а на 
місці самої церкви влаштовано заас-
фальтований танцмайданчик, який 
я бачила на власні очі за перших 
відвідин Млієва. Слава Богу, церк-
ва відновлена, в ній правиться і дов-
кола частково відновлено цвинтар.
 На протилежному від Симирен-
ків кінці Млієва була розташована 
садиба Хропалів. Надзвичайно ма-
льовниче місце — улоговина, зусібіч 
оточена зеленими горами, привітна 
й затишна. Від самої садиби нічого 
не залишилося. Проте ниточка по-
тягнулася далі. 
 Сергій Васильович — онук Олек-
сія Платоновича, розповів, що саме 
з Хропалів походила його родичка 
«тьотя Маруся». Якось він сказав: 
«Ти маєш її знати, вона  викладала 
на біологічному факультеті, коли ми 
вчилися в Університеті ім. Т. Г. Шев-
ченка». Це була середина 50-х років 
ХХ століття. Я добре пам’ятала цю 
ставну, навіть величну жінку, яка 
викладала в нас анатомію людини. 
Завжди стримана, у строгій чорній 
сукні з білою камеєю, вона мимоволі 
викликала повагу. А практичні за-
няття з анатомії вела Марія Володи-
мирівна Щербина, асистент кафедри 
зоології хребетних, донька видатно-
го історика Володимира Івановича 
Щербини, професора Університету 
Св. Володимира. Його доньки одер-
жали біологічну освіту на Біологіч-
ній станції в Неаполі. 
 Одного разу, коли Марія Володи-
мирівна проводила практичне занят-
тя з анатомії для нашої групи, вона по 

секрету сказала нам, що Марія Ма-
карівна — сестра академіка Д. К. За-
болотного, який у 1928-1929 роках 
очолював нашу Академію наук (тоді 
ВУАН), ім’я якого тепер носить за-
снований ним Інститут мікробіоло-
гії і вірусології. Цей видатний уче-
ний зі світовим ім’ям, якому людство 
зобов’язане відкриттям шляхів роз-
повсюдження чуми, боровся з епі-
деміями  холери й чуми по всій земній 
кулі — від Шотландії та Португалії 
до Індії й Маньчжурії, нагороджений 
найвищою нагородою Франції — ор-
деном Почесного Легіону.
 Із роками «секретне» повідом-
лення Марії Володимирівни Щер-
бини сховалося десь у глибині 
пам’яті. Коли я почала працювати 
в Інституті мікробіології і вірусо-
логії ім. Д. К. Заболотного і цікави-
тися історією, виринула згадка про 
нього. Познайомившись детально з 
біографією Данила Кириловича За-
болотного, я натрапила на знайоме 
прізвище. Народився він у селі Чо-
ботарці (тепер Заболотне) на Він-
ниччині. Після смерті батька мати, 
Євгенія Миронівна Сауляк-Савиць-
ка, відправила сина до Ростова-на-
Дону, де її брат, Макар Миронович 
Сауляк-Савицький, був інспекто-
ром Нахічеванської гімназії. У сім’ї 
свого дядька й виховувався Данило, 
навчаючись у гімназії.   
 І як ми тепер кажемо: пазл склав-
ся. Отже, ще один цікавий родин-
ний зв’язок: доцент Київського уні-
верситету ім. Т. Г. Шевченка Марія 
Макарівна Сауляк-Савицька — сес-
тра у других академіка Данила Забо-
лотного, одного з президентів нашої 
Академії наук, засновника Інституту 
мікробіології і вірусології. Для мене 
залишилась невідомою її спорід-
неність із Хропалями. Найімовірні-
ше, дружиною Макара Миронови-
ча Сауляка-Савицького була жінка з 
роду Хропалів, які свого часу, здаєть-
ся, поріднилися з Симиренками.
 Давно нема Марії Макарівни, пі-
шов у засвіти й світлої пам’яті Сер-
гій Васильович, запитати нема кого. 
Хіба що, можливо, у городищенців і 
мліївців? ■

ПОЛІТПАРНАС

Розмінюю 
себе...
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ
Житомир 

Розмінюю себе на ночі й дні
Дорогою скляною. Дощ зі снігом... 
Далеко не один тримаюсь снів,
Що бачив перед ранком. Далі бігом
Шукатиму балансу між людей.
Із льоду тротуарів павутина
Веде мене по грані... До грудей
Повітря свіже лине. Ще хвилина, 
Ще крок назустріч поспіху... Лечу. 
Лишаю ожеледицю позаду. 
Лякливе цокотіння тільки чув, 
Коли зірвався з місця. Долі задум... 
Сьогодні крапля з краплею з небес
Мені під ноги падає, замерзне... 
Слідів немає. Слизько. Я себе
З зимою повінчаю срібним перстнем.

■

Навіть ялинка в Україні давно перестала бути новорічно-різдвяним атрибутом, а перетворилася на тему політичних дебатів. Щоб 
уникнути зайвих дражливих приводів, чи не простіше слідувати традиціям власного народу, а не копіювати чужі й не надто 
святкові закордонні тренди?
Власники кондитерського гіганта «Рошен» із року в рік продовжують власну традицію встановлення новорічного дерева в Києві, 
біля приміщення найстарішого виробника солодощів в Україні, не порушуючи при цьому звичок і смаків киян.

ГЕНЕАЛОГІЯ

Яблука саду славних імен
Про родинні  зв’язки Симеренків, Кістяківських 
та Заболотного

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

КОРОТКІ СПИСКИ: ДИТЯЧЕ СВЯТО

Відбулася експертна сесія Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2020». По-
чинаємо публікувати шорт-листи кожної підномінації — по 14 найподієвіших 
видань річного асортименту (за абеткою). Лавреатів буде названо на традицій-
ній церемонії в лютому 2021 року.

Книжки для малечі
Юйя і Томас ВІСЛАНДЕР. Як Мама Му поранилася; Як Мама Му будувала хату; Ану, 
швидше, Мамо Му. — Тернопіль: Богдан, 32+32+32 ст. (п) 
Катерина ЄГОРУШКІНА. Скриня; Оксана ЛУЩЕВСЬКА. Ї. Особлива буква. Сер. «Про історію 
речей і явищ». — К.: Портал, 36+36 с.(п)
Стейсі МАКЕЛАЛТІ. Земля: мої перші 4,5. мільярди років. — Х.: Ранок, 40 с.(п)
Наталка МАЛЕТИЧ / Наталія ЧОРНА. Привид, який не міг заснути. — Л.: Видавництво 
Старого Лева, 32 с.(п)
Марюс МАРЦИНКЯВІЧУС. Озеро загадок. — К.: Знання, 40 с.(п)
Ервін МОЗЕР. Веселі історії на добраніч. — Чернівці: Чорні вівці, 240 с.(п)
Настя МУЗИЧЕНКО / Оксана ДРАЧКОВСЬКА. Сни для канапи. — Х.: Ранок, 24 с.(п)
Всеволод НЕСТАЙКО. Кузя, Зюзя і компанія. — К.: Наш формат, 48 с.(п)
Свен НОРДКВІСТ. А що ти вмієш, Петсоне? — Тернопіль: Богдан, 24 с.(п)
Грася ОЛІЙКО. Історія, яку розповіла Жука. — Л.: Видавництво Старого Лева, 36 с.(п)
Ільмар ТОМУСК. Друзі Вовчика. — Л.: Видавництво Старого Лева, 26 с.(п)
Джес ФРЕНЧ. Як допомогти їжачкові та захистити полярного ведмедя. — К.: Каламар, 
64 с.(п) 
Том ШАМП. Отто великий, Отто маленький; Отто на канікулах. — Х.: Ранок, 48+32 с.(п)
Катрін ШЕРЕР. Міська миша та сільська миша; Лоренц ПАУЛІ / Катрін ШЕРЕР. Як 
святкувати Різдво? — Тернопіль: Богдан, 32+32 с.(п)

* номінувалося 41 видання

Література для молодших школярів
My ABC book. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 26 с.(п)
Іван АНДРУСЯК. Нечиста сила та інші капосні історії; Сірка на порох. — К.: Наш формат, 
112+136 с.(п)
Байки Езопа в перекладі Олександра Виженка. — К.: Час майстрів, 88 с.(п)
Сашко ДЕРМАНСЬКИЙ. Нічийний хруль; Обиральний день. — К.: Портал, 36+36 с.
Сусанна ІСЕРН. Велика книга суперскарбів (тих, що справді важливі). — К.: Каламар, 44 
с.(п)
Василь КАРП’ЮК. Олекса Довбуш. Таємниця Сили. –– Брустурів: Discursus, 128 с.(п)
Ред’ярд КІПЛІНГ. Тафі і Теґумай. Як кіт блукав, де заманеться. — Тернопіль: Богдан, 32 
с.(п)
Редьярд КІПЛІНГ. Чому і як? Такі собі казочки. — Х.: Школа, 240 (п)
Андрій КОКОТЮХА. Жабеня, ставок і море. — К.: АВІАЗ, 64 с.(п)
Мирослав ЛАЮК. Ківі Ківі. — Л.: Видавництво Старого Лева, 64 с.(п)
Мішель ЛЕКРЬО, Селія ҐАЛЛЕ, Клеманс Ру де ЛЮЗ. Підручник відважного мандрівника. 
— К.: Час майстрів, 128 с.(п)
Ася МІЦКЕВИЧ. Ася і пластиковий світ. — К.: Моноліт-Bizz, (п)
Ростислав ПОПСЬКИЙ. Там, де блукають сни. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 44 с.(п)
Світлана ТАРАТОРІНА. Оця Марія звірів малювала. — Житомир: Видавництво, 68 с.(п)
Уляна ЧУБА. Мед і Паштет — фантастичні вітрогони. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 240 
с.(п)

* номінувалося 44 видання

Література для школярів середніх класів
Девід АЛЛЕН, Майк ВІЛЬЯМС, Марк ВОЛЛЕС. Getting Things Done, або Як навчитися 
контролювати власне життя у мінливому світі. Поради для підлітків. — К.: КМ-Букс, 288 
с.(п)
Іван ВЕЛИЧКО. Шахова абетка. — Л.: Апріорі, 64 с.(п)
Валентина ВЗДУЛЬСЬКА. Генрі Форд; Ірина КОСТЮЧЕНКО. Вінстон Черчилль; Марія 
РУБАН. Марія Приймаченко. Сер. «Видатні особистості; Видатні українці». — К.: ІРІО, 
128+136+128 с.(п)
Валентина ВЗДУЛЬСЬКА. Українські диковиська; Галина ГЛОДЗЬ. Бустрофедон та інші. 
Коротка історія читання; Галина ТКАЧУК. Школознавство. Сер. «Нонфікшн для 7+». 
— К.: Портал, 80+80+56 с.(п)
Надійка ГЕРБІШ. Ми живемо на краю вулкана; Яблука війни. — К.: Портал, 56 с.(п)
Льюїс КЕРРОЛ. Аліса у Задзеркаллі. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 160 с.(п)
Дара КОРНІЙ. Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники. — Х.: Віват, 336 с.(п)
Барбара КОСМОВСЬКА, Ґжеґож КАСДЕПКЕ. Великий вибух, або К. проти К. — Х.: Школа, 
176 (п)
Ірена ПАНАРІНА. ПтахАбетка. Українські пернаті. — Х.: Ранок, 72 с.(п)
Джоан РОЛІНҐ. Гаррі Поттер і Келих Вогню магії. Велике ілюстроване видання; Фантастичні 
звірі: злочини Ґріндельвальда. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 464+290 с.(с)
Роман РОСІЦЬКИЙ, Андрій БАЧИНСЬКИЙ, Богдана МАТІЯШ, Валентина ЗАХАБУРА, Ольга 
ВОЙТЕНКО. Коли сніг пахне апельсинками. — Л.: Видавництво Старого Лева, 328 с.(п)
Григорій СКОВОРОДА. Байки. — Х.: Віват, 64, с.(п)
Луї СТОВЕЛЛ. Життя онлайн. Як уберегтися від кібербулінгу, вірусів та інших халеп в 
інтернеті. — К.: Книголав, 144 с.(п)
Шлях українського воїна. — К.: Балтія-Друк, 112 с.(п)

ц* номінувалося 62 видання

Книжки для юнацтва
Володимир АРЄНЄВ. Заклятий меч, або Голос крові. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 168 
с.(п)
Кирило БУЛАХОВСЬКИЙ, Максим ГАВРИЛЮК. Розповіді про тварин і їх назви. — Л.: 
Апріорі, 272 с.(п)
Крістіна де ВІТТЕ. Посібник з виживання для дівчат: про тіло, школу, кохання й інші 
труднощі підліткового віку. — К.: Книголав, 256 с.(п).
Катріна ВОЛОШИНА. Боги маїсу і шоколаду. Історії з Мезоамерики; Оксана КУЦЕНКО.  
Лерато означає «любов». Історії з Африки. Сер. «Історія світу». — К.: Портал, 84+84 с. 
(п)
Майкл ҐУДВІН. Економіка: як вона працює (і не працює) у словах та малюнках. — Л.: Ірбіс 
Комікси, 320 с.(п)
Юрій ЖУРАВЕЛЬ. Знай наших. Книга І; Мазепа. Крок до правди. — Рівне: Діти Підземелля, 
128+26 с.(п+о)
Нора К., Вітторіо ҐЬОСЛЕ. Кав’ярня мертвих філософів. Філософське листування для 
дітей та дорослих.  — К.: Новий Акрополь, 256 с.(п)
Марина КАФТАН. Історія брехні. Як ми обманюємося. — К.: Портал, 208. с(о)
Володимир КУЗНЄЦОВ. Вогневир. Том 1. — К.: Бугайов В.В., 304 с.(п)
Террі ПРАТЧЕТТ. Вільні малолюдці. — Л.: Видавництво Старого Лева, 296 с.(п)
Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього. — К.: Брайт Букс, 320 
с.(о)
Оксана РОМАЩЕНКО, Марлена БУШ, Світлана ВОЗІАНОВА. Підліткам про головне: Все, що 
цікавить хлопців та дівчат. — К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 224 с.(і)
Тетяна СТРИЖЕВСЬКА. Химерний Київ: легенди, лякачки та цікавинки; Катерина 
МІХАЛІЦИНА, Станіслав ВОРНИЦЬКИЙ. Реактори  не вибухають. Коротка історія 
Чорнобильської катастрофи; Марина КАФТАН. Історія брехні. Як ми обманюємося; Галина 
ГЛОДЗЬ. Залюднена планета. Як нас стало сім мільярдів; Анастасія МЕЛЬНИЧЕНКО. 
Українські землі до українців. Як жили давні слов’яни; Петро ЯЦЕНКО. Сила пари. Історія 
парових двигунів; Володимир ТИЛІЩАК. Відкривачі праісторії. Як працюють археологи; 
Анастасія ЛЕВКОВА. Спільна мова.  Як народжуються і живуть слова. Сер. «Нонфікшн 
для 11+». — К.: Портал, 144+104+160+208+128+120+112+ 200 с.(п)
Йоанна ЯГЕЛЛО. Як дві краплі води. — Л.: Урбіно, 288 с.(п)

* номінувалося 52 видання

■

Галина РОДІНА

Читаючи польських авто-
рів, хапаю себе на тому, 
що мене давить жаба — ну 
чому? Чому українські пись-
менники так зрідка зазира-
ють у дитячу психологію? 
Чому замість додивлятися 
до підлітків та юнацтва, 
вони здебільшого вигаду-
ють фантастичні світи з чу-
довиськами? Чому неуваж-
ні до реальних зацікавлень 
тих, для кого пишуть? Бар-
бара Космовська створи-
ла цілу низку повістей, які 
свідчать про її проникливий 
погляд на життя своїх май-
бутніх читачів — настільки 
адекватний, що його можна 
вважати за погляд ізсере-
дини. А іронічний стиль і 
блискуче володіння словом 
— одна з причин популяр-
ности письменниці. «Вели-
кий вибух. Або К. проти К.» 
— яскравий тому приклад.

 «Шлях українсько-
го воїна». Якщо говори-
ти про актуальність і пот-
рібність видання сьогодні, 
то саме воно. А надто для 
школярів середніх класів, 
коли відбувається активне 
самоусвідомлення власно-
го Я, пошуки свого шляху в 
житті, а отже, й у професії. 
Як і все, що видає «Балтія-
Друк», — зроблено якісно, 
стримано й водночас пер-
фектно. Продумано укла-
дений текст: від «Що таке 
армія» і «НАТО. Легше 
захищатися разом» — до 
розгляду всіх родів, видів 
і підрозділів сучасних вій-
ськ. Від військових лікарів 
— до розвідки й кіберне-
тичної безпеки. Від спецо-
перацій — до пластунсь-
кого руху. І... з дотепними 
ілюстраціями Ірени Па-
наріної. 
 Ця художниця, до речі, 
представлена в Коротких 
списках ще однією своєю 
роботою — «ПтахАбетка. 
Українські пернаті». На-
правду, важко збагнути, 
чи це таки «дитяча» абет-
ка, а чи мистецький аль-
бом, чи й орнітологічний 
визначник, зладжений у 
кращих естетських тради-
ціях старої-високої школи 
довідкового книговидання. 
Кожна ілюстрація — «фо-
тографічно» точний образ 
птахи. Лишень не пензлем-
пером мальований, а бар-
вистими нитками «муліне», 
м’якими і лагідними, ніби 
саме оте пташине пір’я. 
 Важко проминути ува-
гою і книжку Юрія Журав-
ля «Знай наших», котра та-
кож найперше принаджує 
своєю мистецькою скла-
довою — авторськими ма-
люнками, виконаними у 
двох конкурентних сти-
лях: класичні сепії порт-
ретів відомих українців та 
анімаційні ілюстрації до 
їхніх «діянь». Цей вигадли-
вий біографічний довідник 
значною мірою ґрунтується 

на вітчизняній воєнній іс-
торії — і в цьому сенсі ніби 
доповнює «Шлях українсь-
кого воїна». Як і ще одна 
новинка цього книжкового 
сезону: «Битви за Україну» 
(Л.: Апріорі). Починається 
вона з літописних сутичок 
із кочовиками у ІХ століт-
ті, завершується битвами 
з росіянами у ХХІ століт-
ті: Іловайськ, Донецький 
аеропорт, Дебальцеве. Цей 
невеличкий, але місткий 
довідничок не ввійшов до 
Короткого списку, та це аж 
ніяк не про його «другосорт-
ність». Просто дитячих топ-
видань щороку більшає, і 
вони вже не уміщаються до 
Коротких (хоч і удвічі дов-
ших цього року) списків.
 Серед таких і добра 
книжка Тетяни Корнієн-
ко Espressivo (К.: Час майс-
трів). Цікава тема, ще не 
«освоєна» письменниками 
— діти й музична школа, 
складнощі й привабливість 
навчання, стосунки між 
юними музикантами й учи-
телями, батьками, одноліт-
ками у дворі й одноклас-
никами у загальноосвітній 
школі. Люди музики жи-
вуть у своєму особливому 
світі, по-особливому спри-
ймають події й стосунки 
між людьми. Зазвичай ма-
ють свою особливу цінніс-
ну шкалу, що часто-густо 
робить їх... маргіналами. 
Про все це у книжці, мож-
на сказати, унікальній. Ча-
сом вона навіть «відсилає» 
до «Піаністки» Єлінек. А 
ще ж оформлення видання 
— оригінальне й вишука-
не. 
 Так само вартісне чи-
тання очікує нас і у книж-
ці Олени Чернінької «Дан. 
Варвара і варвари» (Одеса: 
Картуш). Роман про під-
літків-безхатченків та дів-

чинку-сновиду захопливий 
досконалою сюжетною фор-
мою та виразними психоло-
гічними портретами персо-
нажів. Усі вони пройшли 
тяжкі випробування й важ-
кі втрати. У пригодах оди-
надцятирічних підлітків, 
що долають нестерпні на-
слідки свого сирітства, бай-
дужости дорослих і жорсто-
кої реальности притулків, 
необорним є прагненя до 
щастя, до світла. Можли-
во, ця пронизлива історія 
піднялася б на вищий рей-
тинговий щабель, аби була 
краще опрацьована літре-
дактором. 
 Джеймі Томпсон, «Тем-
ний Лорд» (Темний Лорд. 
Юнацькі роки. — К.: А-БА-
БА-ГА-ЛА-МА-ГА). Книж-
ку можна рекомендувати не 
лише підліткам — це читан-
ня вельми корисне батькам 
і вчителям. Діти в цьому 
періоді всіляко опирають-
ся правилам і порядкам, 
впровадженим доросли-
ми, гуртуються у спільно-
ти. І хто там виступає ліде-
ром? Мимовільно виникає 
паралель з психологічним 
«посібником» «В оточенні 
психопатів, або Як уник-
нути маніпуляцій з боку ін-
ших» Томаса Еріксона. Бо 
головний персонаж «Тем-
ного Лорда» — наче портрет 
психопата, намальований 
за всіма хрестоматійними 
ознаками. Він користуєть-
ся авторитетом (і не лише 
серед однолітків) і досягає 
поставленої мети, незважа-
ючи на жахливі наслідки 
своїх авантюр і не відчува-
ючи жодних докорів сум-
ління. Корисна книжка у 
бездоганному виконанні. 
Єдине, чого б хотілося, аби 
написав таке-подібне хтось 
із вітчизняних авторів і на 
нашому матеріалі. ■

ЕКСПЕРТНА ДУМКА

Репертуар актуальности,
асортимент якости

■
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ПОГЛЯД

Ерік читає про 
Голодомор
Тарас МАРУСИК

 Що спільного між Зимовим походом УНР 
і канадським та американським хокеєм? І це 
не запитання вірменського радіо. Це до-
кументальна стрічка Володимира Мули 
і Миколи Василькова «Юкі».
 Виявляється, батько славного ка-
надського хокеїста Еріка Нестеренка 
Яків Нестеренко був поручником Армії 
УНР, брав участь у двох Зимових походах і відзначений Хрестом Си-
мона Петлюри. Його ж 87-річний син Ерік під час створення фільму 
читає книжку Енн Еплбом про Голодомор. 
 А батько найкращого бомбардира в історії НХЛ Вейна (Івана) 
Грецькі (Грецького), коли вийшов з коми, майже рік розмовляв лише 
українською. Йому довелося наново згадувати англійську. Сам слав-
ний хокеїст розповідає, що в дитинстві він спілкувався з бабусею лише 
українською.
 Класнюча стрічка, фільм-дослідження генеалогічних дерев ка-
надських хокеїстів-переможців Кубка Стенлі, які мали українське похо-
дження і визнавали та визнають себе українцями. Цей фільм, на моє 
переконання, Володимир Мула і Микола Васильков задумали і зроби-
ли не задля заробітку, а задля ідеї. Близька аналогія — фільм «Со-
ловей співає».
 Хотілося б, щоб обидва фільми показували з певною періодичніс-
тю на ТБ.
 Цікавий підхід до мови, яка, як мені здається, наближена до того 
варіанта, яким розмовляють канадські українці. І дуже цікаво було 
чути, як усі без винятку називають своїх батьків на «ви». В Україні те-
пер це рідкість, і коли наші сини звертаються до нас саме так, бага-
то хто здивований. Але в англійській мові, наскільки я знаю, немає 
розрізнення на «ти» і «ви». Очевидно, хтось із канадських консуль-
тантів порадив.
 І невелике суб’єктивне зауваження. Мені здається, що сюжетна 
лінія з Русланом Федотенком трохи випадає з канви фільму. Може, 
якби був перекинутий місток до, скажу так, справжніх українців Кана-
ди, якби він розмовляв не англійською, а українською... Але ж для ки-
янина зі школи «Сокола» це, можливо, було важко...
 Хто ще не бачив, покваптеся! В Києві це кінотеатр «Магнат» (Свя-
тошин), де ми дивилися в дуже комфортних умовах, удвох на невели-
кий зал. Показує кінотеатр «Ліра» (біля Львівської площі) та ще кіль-
ка інших. ■

■

Олександр ІРВАНЕЦЬ

 Дієслово «бачити» фігурує 
вже у самій назві збірки опові-
дань молодого одеського пись-
менника Валерія Пузіка — «Я 
бачив його живим, мертвим і 
знову живим». Цю книжку не-
щодавно випустило у світ «Ви-
давництво Старого Лева», і вона 
вже потроху знаходить свого 
читача серед тієї частини інте-
лектуальної публіки, яка пре-
ферує не солодкаве фентезі чи 
пафосні оповіді з уяви, а про-
зу життєву, сьогоднішню, ак-
туальну тематикою і способом 
викладення. Та спершу — кіль-
ка слів про автора.
 Валерій Пузік живе і пра-
цює в Одесі. Відомий як худож-
ник (і вельми цікавий!), про-
заїк (ця збірка — друга його 
книжка) і співавтор кіноповісті 
«Наші котики». 
 У своєму інтерв’ю агенції 
«Кримські Новини» Валерій 
зізнається: «Емоцію можна пе-
редати малюнком, ним же мож-
на зафіксувати стан дійсності  
або певне ставлення до речей. 
Робота з реальністю — це, звіс-
но, фотографія і документаль-
не кіно. Література ж допома-
гає мені розповісти про ті речі, 
які навряд чи вийде розкрити 
візуальним способом».

 Але після прочитання його 
прози все ж залишається в уяві 
чимало візуальних (чи — ві-
зуалізованих?) образів. Такий 
закон письма, літератури. Пи-
шеш образно — творитимеш 
образи. І вони мають візуальне 
вирішення, бодай в уяві чита-
ча.
 Пузікова проза справді мас-
кулінна, мужчинська. І вона 
переконлива в різних часових 
поясах — у дорослому, сьогод-
нішньому житті, і в ретроспек-
ціях у бік дитинства, яке теж 
не було райдужним і безхмар-
ним. Там, у Теліжинцях над 
річкою Іквою, Валерій Пузік 
будує свою Йокнапатофу, з її 
етикою та міфологією. (Якщо 
що, то Йокнапатофа — це уявна 
країна у Фолкнера, можете по-
гуглити). І в тій країні дитинс-
тва в героя були пригоди, часом 
безневинні, а часом і страшні, й 
болючі. Трохи містики теж не 
шкодить стриманому й навіть 
місцями похмурому стилеві 
Пузіка, а часом він збиваєть-
ся і на сентиментальні, поетич-
ні ноти. Але подекуди текст ро-
биться доволі грузьким і туман-
но-заплутаним,  хоча, можли-
во, це теж частина стилю. 
 А в часових реаліях допома-
гають орієнтуватися побутові 
деталі: дитинство героя прохо-

дило в часи, коли на 70 копійок 
можна було купити два моро-
зива. Дитинство і підлітковий 
період у персонажа Пузіка ви-
мальовані найбільш яскраво й 
ніжно, якщо «ніжність» тут до-
речне слово. 
 Пузік пише один суцільний 
текст — це робиться зрозумі-
ло після ознайомлення з обома 
його збірками прози. (До речі, 
«Моноліт» уже називали рома-
ном в оповіданнях, тож автор 
просто пише продовження.) 
Його історія — історія молодо-
го чоловіка, мужчини, самця 
чоловічого роду. Роздумливо-
го й витривалого. Постійними 
деталями прози Пузіка є ранні 
побудки героїв (героя?), піший 
шлях кудись до найближчого 
транспорту, а далі — поїздка — 
на війну, на будівництво бензо-
заправки під цвинтарем, чи на 
заробітки до столиці держави-
агресора. Пузік вочевидь уміє 
переживати дискомфорт і вміє 
його описувати, увесь той бруд 
тілесний і духовний, ту відразу 
й відчай, що внутрішньо пере-
повнюють істоту персонажа. А 
страждань на долю героя (ото-
го, усередненого молодого сам-
ця-інтелектуала) випало чима-
ло, — починаючи від жорсто-
ких бійок у дитинстві зі шкіль-
ним садистом-хуліганом і аж до 

принизливого обшуку в гурто-
житку для трудових мігрантів 
на Каширському шосе у Моск-
ві. Можливо тому герой Пузі-
ка багато курить і вдихає жит-
тя на повні груди, аж інколи за-
кашлюючись.
 Усе ж після досить похмуро-
го, такого аж ніби трохи «стал-
керівського» «Моноліта», в 
якого його основна метафора 
означена в найпершому з опові-
дань: бетонний фундамент-мо-
ноліт, яким заливають части-
ну цвинтаря під майбутню ав-
тозаправку, — збірка «Я бачив 
його живим, мертвим і знову 
живим» усе ж виглядає більш 
просвітленою і сказати б, оп-
тимістичною. Попри присут-
ність і військової теми, і теми 
заробітків, є у цій збірці ще й 

психоделічне «Причастя буй-
вола», і такий наскрізний гімн 
батьківству — починаючи від 
образу батька з дитинства, і за-
кінчуючи поетичним листом 
до сина, — цей текст завершує 
збірку. 
 Підбиваючи підсумки, мож-
на сказати, що в українську 
прозу прийшов дуже перспек-
тивний автор, орієнтований на 
читача, котрий не бридиться 
буденності, котрий готовий ба-
чити навколишній світ таким, 
яким він є насправді. Автор, 
який має серйозний багаж, чи 
то по новомодному — «бекгра-
унд», інтелектуальний, емо-
ційний. Він пише, бо має писа-
ти, має зафіксувати оце життя, 
котре його оточує. І він чекає на 
прочитання. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Вміння бачити 
Мала проза про сьогодення

■

Стефанія ОЛІЙНИК

 Тисячі поширень та мільйони переглядів: 
творчість львівської поетеси Ірини Рубець отри-
мала величезну кількість шанувальників в Ук-
раїні та за кордоном завдяки соціальній мережі 
Facebook. У 2019-му авторка видала дебютну 
збірку віршів «Прозріння словом». Творчість по-
етеси надихнула молодого львівського компози-
тора та саундпродюсера Михайла Олійника напи-
сати музику до двох десятків найбільш чуттєвих 
та глибоких віршів. Так з’явилась на світ спільна 
робота митців — аудіозбірка «Обійми мене...», 
що поєднує авторське читання Ірини Рубець та 
авторську музику Михайла Олійника. До альбо-
му ввійшло 20 композицій, більшість із них — 
ще неопубліковані вірші Ірини. 
 Композитор Михайло Олійник розповів, що 
процес запису відбувався у студії OLI Music і три-
вав близько трьох місяців. «Це був виклик для 
нас. Деякі твори народжувались iз першого дуб-
ля. Ми обирали вірш за настроєм, я сідав за ро-
яль і в процесі імпровізації починали з Іриною 
відразу записувати, — розповідає Михайло. — 
Це вимагає неабиякої концентрації, але кінцевий 
результат має непідкупну живість, справжнє емо-
ційне наповнення й енергію. Робота над компози-
цією ішла до тих пір, поки кожен із нас міг сказа-
ти, що це саме те, справжнє, що має почути слу-
хач. Це цікавий творчий досвід, у якому ми має-
мо що сказати через слово, музику і звуки».
 Поетеса Ірина Рубець додає: «Альбом на-
роджувався настільки ж природно, як і самі вір-
ші. Сам собою. На одному диханні. Так, ніби 
хтось поставив поряд двох людей і кожен із них 
озвучував слова і ноти, створені для того, аби 
звучати разом. Музика дуже суттєво підсилює 
текст, вона слугує його провідником до підсвідо-
мого. Як на мене, музика занурює людину в стан 
і атмосферу, максимально сприятливу для того, 
щоб вона змогла дійсно «почути» вірш. Адже, як 
відомо, далеко не все прослухане стає насправді 
почутим». 
 Ірина та Михайло наголошують, що коли 

увесь світ поглинула соціальна ізоляція, спричи-
нена пандемією, людям надзвичайно бракує теп-
ла та обіймів. Саме цей настрій — об’єднання, 
любові та підтримки — вони прагнуть подару-
вати слухачам своєю творчістю. А для самих 
митців цей складний час став можливістю для 
об’єднання та спільних творчих експериментів. 
 Ірина зізнається, що вірш «Обійми мене...» 
вона написала під час першої хвилі карантину, 
коли всі так боязко перебували вдома і дуже су-
мували за обіймами близьких людей. «Він дуже 
полюбився моїм читачам, — каже поетка. — 
Якось навіть був дуже цікавий момент, коли одна 
дівчина, побачивши мене на вулиці, промовила: 
«О! Це ж — обійми мене!» (сміється). Адже обій-
ми — це саме те, чого насправді потребує кож-
на людина (якщо навіть не може в цьому зізна-
тися). Це те, що кожен із нас може дати ближ-
ньому, безмірно збагативши його, і при цьому 
збагатитись самому. Точнісінько як любов. На-
справді обійми — це і є ніщо інше як прояв лю-
бові. Я мрію, щоб наш альбом із назвою «Обій-
ми мене...» ставав приводом   до обіймів і до лю-
бові. Нічого більш особливого в цьому світі, ма-
буть, нема!».
 Альбом доступний у форматі CD та на циф-
рових платформах Apple Music, ITunes, Spotify, 
Google Play, YouTube Music та ін. Послухати аль-
бом можна за посиланням:
https://youtu.be/8OyOZsSYgSQ. ■
 
Ірина Рубець
Обійми мене сильно-сильно! 
(Аби жоден чужий не вдерся). 
Щоб тепло від твоїх обіймів 
дотягнулось до мого серця... 
Обійми мене так, неначе 
обіймаєш мене востаннє 
і навпомацки, мов незрячий, 
закарбовуєш все напам’ять. 
Обійми, боячись зламати, 
так бентежно, неначе квітку... 
Так, немов обіймає мати 
немовля, що прийшло до світу. 

Так, немов обіймає батько
до вінця ведучи царівну!
Щоб обійми такі у згадках
були трепетні і наївні...
І солодкі, як спілі сливи!
І нехай би тобі здалося,
ніби жив дотепер мотивом,
щоб вдихнути моє волосся...
Обійми мене ніжно-ніжно —
аби я відчувала волю
дременути від тебе спішно!
(Та обрала — таки з тобою...)
І якщо ти далеко звідси,
але прагнеш до мене дуже — 
обійми мене через відстань,
а по тому — її подужай.
А по тому прийди і просто
обійми, не злякавши кроком... 
Я вплітаю в своє волосся 
твою силу на довгі роки.

СПІВПРАЦЯ

Обійми мене через відстань
Львівські поетеса та композитор створили альбом чуттєвих композицій

■

Ірина Рубець та Михайло Олійник.
Фото Роксолани БЕНДИНИ. 

❙
❙
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Співпраця
 Перемога Ірини Ципіної — 
це прекрасний приклад спів-
праці Першого театру із за-
прошеними режисерами. Два 
роки тому ми ангажували її до 
по становки, а тепер Ірина є на-
шим штатним режисером-по-
становником. Загалом за остан-
ні п’ять років ми співпрацювали 
з потужною когортою відомих 
творців. Це і заслужений діяч 
мистецтв України Андрій При-
ходько, який поставив на на-
шій сцені «Зерносховище», за-
служений діяч мистецтв Украї-
ни Вадим Сікорський, котрий 
здійснив постановку «Ромео і 
Джульєтти». До речі, вперше в 
Україні саме на сцені Першого 
театру найвідоміша в світі тра-
гедія Вільяма Шекспіра зазву-
чала у перекладі Юрія Андру-
ховича. 
 Серед запрошених режи-
серів є і відомий харківський 
режисер Артем Вусик (виста-
ва «Джалапіта»). Ще Сашко 
Брама — режисер, драматург, 
який займається експеримен-
тальним, пошуковим театром 
на базі документалістики, на 
сцені нашого театру здійснив 
дві по становки. Це «Диплом» 
— проєкт про сучасну систе-
му освіти в Україні, а також ми 
співпрацювали з його мистець-
ко-соціальним проєктом «Осінь 
на Плутоні». 
 Знаний український худож-
ник, сценограф та режисер Бог-
дан Поліщук уже давно вписа-
ний в історію Першого театру, 
за останні роки він виступив 
художником-постановником 
двох вистав («Зерносховище» 
та Pentecost), а 2019 року Бог-
дан поєднав свій талант худож-

ника та режисера — і в резуль-
таті у нас з’явилась чудова каз-
ка про пошук свого шляху в 
житті «Лисеня, якому вдало-
ся». 2019 року у театрі органі-
зовано публічну розмову з відо-
мою англійською режисеркою, 
менторкою проекту Pentecost 
Керолайн Стайнбайс на тему 
«Британський театр: сучасний 
досвід». У рамках візиту Керо-

лайн Стайнбайс відвідувала ре-
петиції та ділилася своїм досві-
дом із творчим складом театру.
 Постдокументальну тра-
дицію, яку започаткувала на 
сцені Першого театру колишня 
головна режисерка Роза Саркі-
сян у виставі «Прекрасні, пре-
красні, прекрасні часи», вда-
ло продовжилась у співпраці 
з румунським режисером Кос-
міном Матеєм. Як результат 
маємо виставу «Пауза», яка 
знайшла позитивний відгук у 
критиків та глядачів і водно-
час для акторів нашого теат-
ру стала новим досвідом. Кос-
мін Матей зазвичай працює в 
техніці devised theatre — імп-
ровізаційний театр. Цей метод 

передбачає колективне творін-
ня, імпровізовану роботу ви-
конавського ансамблю. Дода-
мо, що вистава «Пауза» створе-
на в рамках Театральної рези-
денції «Пам’ять. Тожсамість. 
Ми», що здійснюється завдя-
ки виграному гранту від УКФ 
у рамках програми «Навчан-
ня. Обміни. Резиденції. Дебю-
ти» (червень — жовтень 2019). 

Гранти
 Грантова історія Першого 
театру теж успішна. Починаю-
чи з 2012 року на основі гран-
ту від Гете інституту здійсне-
но постановку вистав «Коли у 
світ з’являється людина» (коп-
родукція з еко-театром Wind of 
Change) та «О 8-й вечора на Ков-
чезі» (вистава 2013 року, і, до 
речі, саме з нею ми того ж року 
перші серед українських теат-
рів для дітей брали участь у фес-
тивалі за кордоном у Першо-
му міжнародному театрально-
му фестивалі для дітей у м. Хур-
гада (Єгипет). Крім того, з цією 
ж виставою організували гаст-
ролі містами України: Херсон, 
Запоріжжя, Черкаси, Дніпро, 

Харків. Турне відбувалось за 
підтримки Міністер ства закор-
донних справ ФРН та у співпра-
ці з Львівською міською радою. 
 2018 року у Першому театрі 
завдяки отриманому гранту від 
Львівської міської ради ми реалі-
зували Міжнародну лабораторію 
молодих режисерів. Того ж таки 
року завдяки гранту ПРООН в 
Україні ми реалізували проєкт 
«Інклюзивний театр», у резуль-
таті якого в Першому театрі за-
проваджено послугу аудіодиск-
рипції для людей із порушенням 
зору (коментування вистави че-
рез приймачі з навушниками) та 
елементи універсального дизай-
ну. 
 Навіть під час карантину ми 
продовжували творити в інклю-
зивному напрямку. Ми запусти-
ли проєкт «Казка у вуха» — це 
диск аудіоказок для дітей з ін-
валідністю та сиріт (реалізува-
ти цей проєкт ми змогли завдя-
ки перемозі у конкурсі експрес-
проєктів «Фокус на культуру» 
від Львівської міської ради). За-
вдяки гранту від Британської 
Ради та перемозі вже згадува-
них вистав «Аліса» та Pentecost 
у Taking the Stage–2018 ми має-
мо дві однойменні вистави в на-
шому репертуарі. У 2019 році 
Перший театр виграв грант від 
Львівської міської ради на про-
ведення Лабораторії підліткової 
драматургії ДрамаTeen. 

Німеччина та Польща
 Останні роки Перший театр 
— активний учасник фестивалів 
у Німеччині та Польщі (2017 
року вистава «Зерносховище» 
показана на престижному ні-
мецькому театральному фести-
валі Heidelberger Stuckemarkt 
(Гейдельберг), а «Ромео і 
Джульєтта» — на IV Міжнарод-
ному фестивалі українського те-
атру «Схід-Захід» у Кракові). 
Наш театр — незмінний учас-
ник Східноукраїнського літе-
ратурно-мистецького фестива-
лю «Кальміюс» (Краматорськ), 
«Тернопільські театральні вечо-
ри. Дебют», театрально-урбаніс-
тичного фестивалю про право на 
місто Parade-Fest (Харків), те-
атрального фестивалю «СвітОг-
ляд» (Сіверськодонецьк), учас-

ник фестивалю «Ніч у Львові», 
міського фестивалю «Різдво у 
Львові», партнер та учасник 
Міжнародного фестивалю теат-
рів ляльок «І люди, і ляльки» 
тощо.
 У нас цікавий і продуктивний 
досвід у копродукції: 2015 року 
ми спільно з мистецькою майс-
тернею «Драбина» організували 
першу театральну ко продукцію 
у Львові, в результаті народився 
наш спільний проєкт — вистава 
«Зерносховище». Ще тоді, п’ять 
років тому, ми продемонструва-
ли, що сучасний театр в Україні 
можливий при співпраці та чес-
ному партнер стві між державни-
ми інституціями та громадськи-
ми організаціями, митцями та 
кураторами. І наш курс у цьому 
напрямку продовжився: 2016 
року прем’єра вистави DOGS від-
булась у співпраці з ЛКП «Лев», 
ми організували мистецько-со-
ціальний проєкт на захист без-
притульних тварин, 2018 року 
спільно з продюсерським цент-
ром OpenDoors (Одеса) провели 
міжнародну театральну лабора-
торію для молодих режисерів. 
 І навіть 101-й театральний се-
зон, попри карантинні умови, ми 
теж організували в ко продукції 
з ГО «Арт-студія Івони Лобан» у 
рамках проєкту «Під зорею Пін-
зеля». Щоб привернути увагу 
громадськості, державних мужів 
до збереження культурної спад-
щини України, ми акумулюва-
ли наші зусилля і зіграли виста-
ву Pentecost у закинутому кос-
телі в с. Демня (Миколаївський 
район, Львівська область).
 У Першого театру багато здо-
бутків за останніх п’ять років, та 
лишень згадаємо, що звання, які 
роками не присуджувались твор-
чим працівникам нашого театру, 
за останні роки все ж знайшли 
своїх героїв. Заслуженими ар-
тистами України стали артистки 
Олена Скляренко, Тетяна Мак-
симюк, Олена Крилова, Марія 
Самсонова, звання «Народний 
артист України» отримала не-
зрівняна акторка та режисер 
Ольга Гапа, художник-поста-
новник Першого театру Мар’ян 
Савіцький отримав звання «За-
служений діяч мистецтв Украї-
ни», а головний художник нашо-
го театру Дарія Зав’ялова — «За-
служений художник України». 
 Різноманітні фотовистав-
ки, бенефіси ювілярів, освоєн-
ня нових локацій (Італійського 
патіо на площі Ринок, трамвай-
ного депо Lam Station та закину-
того костелу в Демні), уроки ри-
торики в львівських школах та 
інші успішні проєкти здійснив 
Перший театр за остання п’ять 
років. 
 Наразі в нашому репертуарі 
30 вистав, 23 з яких — це поста-
новки останніх п’яти років. Ми 
активно продовжуємо традицію 
2011 року, коли започаткував-
ся проєкт «Вечори дорослої сце-
ни» (що оновив традиції дорос-
лих вистав у театрі). Відтак на-
разі маємо з десяток постановок 
вечірніх вистав. 
 2016 року ми провели ребре-
динг театру, з тих пір ми — Пер-
ший театр. І нашим незмінним 
гаслом залишаються «Перші 
емоції. Перші слова. Перші кро-
ки». ■

ЮВІЛЕЙ

Сто років Першого
Львівський театр для дітей та юнацтва створив 23 постановки за останні п’ять літ 
і здобув кілька знакових нагород

■Ольга ТЕЛИПСЬКА, 
завідувачка літературно-
драматичної частини Першого 
театру

Перший театр (Перший ака-
демічний український театр для 
дітей та юнацтва) 2020 року 
відсвяткував своє перше 100-
річчя. Маючи безпрецедент-
ний бекграунд в особі наших 
 засновників — тут грали та ста-
вили учні й соратники Курбаса: 
Михайло Верхацький, Леонтій 
Дубовик, Фавст Лопатинський, 
Володимир Скляренко, Бо-
рис Тягно та інші, — ми завше 
ставили перед собою високу 
мистецьку планку. 
Якщо провести певну паралель, 
то за перших п’ять років свого 
існування тоді ще «Театр казки» 
(перша назва Першого театру) 
позиціонував себе як експери-
ментальний та авангардний те-
атр та орієнтувався передусім 
на новочасність. Натомість 
останні п’ять років першого 
сторіччя нашого театру (2015—
2020 рр.) характеризуються ін-
шою, сучасною, динамікою: об-
мін досвідом, поєднання різних 
мистецьких практик, підходів і 
концепцій. 
Загалом уся діяльність Першо-
го театру спрямована на активі-
зацію театрального середовища 
Львова, а відтепер і України. 
Адже, підсумовуючи ювілейний 
для нас 2020 рік, на початку 
грудня ми отримали престижну 
національну нагороду ІІІ Всеук-
раїнського театрального фести-
валю-премії «ГРА»-2020. У но-
мінації «Найкраща вистава для 
дітей» перемогу здобула наша 
«Аліса» за Л. Керроллом, режи-
сер Ірина Ципіна. До речі, саме 
ескіз цієї вистави 2018 року 
став переможцем конкурсу бри-
танської драми Taking the Stage, 
як і ескіз іншої нашої вистави 
— Pentecost Девіда Едгара, ре-
жисер Лариса Діденко. 

Найкращою виставою для дітей Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА»-2020 
стала «Аліса» львівського Першого театру.
Фото надане театром.

❙
❙
❙

Вистава «Аліса».❙

Навіть під час карантину ми продовжували творити 
в інклюзивному напрямку. Ми запустили проєкт 
«Казка у вуха» — це диск аудіоказок для дітей з 
інвалідністю та сиріт.
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Не може бути, щоб дива не було!
 Про власне святкування Нового року 
Лілія поки не знає нічого конкретно-
го — карантин вносить свої корективи, 
але впевнено каже: «Відчуваю, що диво 
буде! Його не може не бути!». Крізь при-
зму дива сприймає Лілія Цвіт своїх ма-
леньких Єву та Максимка, чоловіка, 
маму, рідних і близьких, тих, хто пова-
жає її працю і шукає у ній натхнення. 
 А ще диво — у свободі душі, у легко-
сті, у гнучкості сприйняття обставин. 
«У мене завше напоготові дві сумки — 
з лижним костюмом і теплими речами, 
якщо раптом випаде поїхати в гори. І — 
з купальником та сонцезахисними оку-
лярами — якщо раптом випаде нагода 
опинитися на морі», — каже Лілія Цвіт 
з тією ж надією на диво, в яке вона ві-
рить. — Розумію, що зараз, при каран-
тині, — не до поїздок, але свято і в нас 
усе одно буде. І буде воно зі смаколика-
ми, казковим перевдяганням, вушка-
ми, обручами, шапочками, бо ми самі і 
є диво!». 
 «Я тішуся, як хтось пече за моїми ре-
цептами, і людині вдається. Мені при-
ємно бачити результати», — каже вона. 
Бо добро має властивість снігової кулі: 
чим більше прокочуєш її, тим більше на 
ній снігу, відповідно, чим більше добра 
твориш, тим більше його в твоєму колі. 
Господиням у ці передсвяткові дні кулі-
нарна майстриня радить не побоятися, 
а приготувати щось своє, новеньке, і дає 
поради, як це зробити.

Із салатом гарне свято!
 Ось, наприклад, взяти салати. Без них 
не обходиться жодне свято, хоча, якщо 
бути щирим, і будні також. Тому треба в 
кожен салат щоразу вносити власну «род-
зинку» — так і цікавіше, і смачніше. На-
приклад, із міксу салатів, які ми часто ба-
чимо в магазині, але не знаємо, що з ним 
робити. «Мікс салатів — це чудова основа 
для смачного салату, — каже Лілія Цвіт. 
— До нього все підходить! Я пропоную свої 
універсальні варіанти, а також смачні соу-
си, які підійдуть до будь-якого салату. За 
цим принципом можна приготувати най-
різноманітніші салати з тих інгредієнтів, 
що є в холодильнику. Простір фантазії не 
обмежений!» — повторює свою улюблену 
фразу кулінарна майстриня. 
 Мікс салатів — це набір зелені, листо-
вих овочів, пряних трав і навіть їстівних 
квітів. Такі набори продаються, але мож-
на скомпонувати свої з будь-яких листо-
вих овочів, які вам до вподоби. Поєднан-
ня різних рослин — це особливе багатство 
смаків і ароматів. До того ж це красиво і 
дуже апетитно. 
 І от коли є така корисна і смачна 
основа, Лілія Цвіт пропонує її урізно-
манітнювати. Її варіанти такі:
 1. Із сиром фета: мікс салатів — 1 п.  
— 180 г,  сир фета — 270 г, курка копче-
на — 100 г. Соус: оливкова олія — 70 мл, 
гірчиця «Французька» — 1 ст. л., соєвий 
соус — 1 ст. л., кунжут — 2 ст. л.                      
 2. Салат із перцем: мікс салатів — 1 
п., філе куряче — 1 шт.,  перець — 1 шт., 
насіння гарбуза — 2 ст. л. Соус: мед рід-
кий — 1 ст. л., олія — 50 мл, гірчиця гос-
тра — 1 ч. л., сік лимона — 2 ст. л. 

 3. Салат із кукурудзою: мікс салатів 
— 1 п., огірок свіжий — 2 шт., кукурудза 
— 100 г, сир твердий — 100 г. Соус: олив-
кова олія — 70 мл, лимонний сік — 2 ст. 
л., соєвий соус — 2 ст. л.

Шашлик із курячого філе на шпажках 
 От коли вже є салат, треба подума-
ти і про м’ясо, яке найбільше люблять 
у родині. Шашлики мають дивну влас-
тивість створювати свято. Можливо, 
тому що це — добрий привід зібратися 
гарною компанією і разом приготувати 
смачне м’ясо. І нехай цьогорічні свя-
та не передбачають великих компаній, 
приготувати шашлики все ж таки є 
сенс. Лілія Цвіт пропонує курячі в ду-
ховці і запевняє, що вони чудові. 
 «Я приготувала його з печерицями та 
болгарським перцем. Курячий шашлик 
у поєднанні з цими овочами виглядав 
ефектно, яскраво та апетитно. М’ясо 
добре промаринувалось, тому було дуже 
м’якеньке. Рекомендую приготувати 
цю м’ясну страву на святковий стіл», — 
каже вона.
 Інгредієнти:  куряче філе — 1 кг, пере-
ць — 1 шт., гриби — 300 г, майонез — 2 ст. 
л., томатна паста — 1 ч. л., сіль , спеції.
 Куряче філе промити, порізати на 
шматочки, приблизно 3х3 см. Поcоли-
ти, додати спеції для курки, майонез та 
томатну пасту. Все перемішати, накри-
ти кришкою і залишити маринуватись у 
холодильнику на ніч.
 Печериці почистити, якщо вони вели-
кого розміру — порізати. Перець почис-
тити, порізати шматочками, приблиз-
но 2х2 см. Нанизуємо м’ясо на шпаж-
ки, чергуючи з печерицями та перцем. 
Шашлики викладаємо у форму, застеле-
ну фольгою. Зверху щільно прикриваємо 
фольгою чи кришкою. Запікаємо при 220 
градусах 35-40 хвилин.

Курка з апельсином
 Курячі гомілки з апельсиновою нот-
кою — дуже смачна авторська страва 
Лілії Цвіт. 
 Інгредієнти: курячі гомілки — 10 
шт., суміш трав для курки — ст. л., кур-
кума — 1 ч. л., сіль — дес. л., олія — 2 ст. 
л., соус «Барбекю» — 2 ст. л., часник — 
3-4 зубчики, апельсин. 
  Суміш трав для курки: карі — 2 ст. л., 
мелений коріандр — 0,5 ч. л., чебрець — 
0,5 ч. л., білий мелений перець — 0,5 ч. 
л., паприка мелена — 0,5 ч. л., базилік — 
0,5 ч. л., орегано — 0,5 ч. л., майоран — 
0,5 ч. л.
  Добре промиті гомілки очистити та за-
маринувати, додати сіль та улюблені спе-
ції, куркуму, щоб курка мала апетитний 
колір, 2 столові ложки олії. Перемішати 
і поставити в холодильник на 2 години. 
Замотати верхній суглоб фольгою. 
 Соус: готовий соус барбекю перемі-
шуємо з вичавленим часником. Апельсин 
нарізати півкільцями приблизно пів сан-
тиметра. Викладаємо порізаний апель-
син на форму, наливаємо сюди трішки 
води, гомілки щедро змащуємо соусом і 
запікаємо гомілки при температурі 200 
градусів приблизно годину. Подаємо го-
мілки разом зі шматочком приготовлено-
го апельсину. 

Пряниковий торт «Цинамон» — смачний 
всесвіт
 Це красиве творіння — авторський торт 
Лілї Цвіт: дуже смачний, незвично при-
крашений, особливий. «У ньому — мій різ-
двяний настрій, навіяний запахом меду та 
кориці», — задоволена вона результатом 
своєї роботи. 
 Інгредієнти (на форму діаметром 18 
см):
 Цинамонове тісто: мед — 60 г, цукор 
— 180 г, сметана — 60 г, ванільний цукор 
— 1 п., маргарин — 125 г, борошно — 500 
г, розпушувач — 2 ч. л., кориця — 1 ч. л., 
цедра цитрус. — 1 ч. л.
 Начинка: какао — 50 г, вода — 250 мл, 
цукор — 100 г, шоколад — 100 г, чорнос-
лив — 200 г, мигдальний сироп — 2 ст. л.
 Крем: сметана 20 % — 500 г, загущувач 
— 12 г, згущенка сира — 130 г
 Глазур: 1 білок, цукрова пудра — 200 г.
 Крем-чіз для прикрашання: сир — 300 
г, згущенка — 50-100 г, масло — 150 г, ка-
као — 20 г.
 Приготуємо цинамонове тісто, яке ви-
користаємо як для коржів, так і для пря-
ників для декорування. У каструлю з тов-
стим дном викладаємо маргарин, сметану, 
мед, цукор та ванільний цукор. Нагріває-
мо все, помішуючи, на маленькому вогні 
до температури приблизно 60 градусів. Як 
тільки всі інгредієнти об’єднаються, масло 
розтопиться, знімаємо з вогню. 
 Додаємо яйце та швиденько перемішує-
мо вінчиком. Окремо просіюємо борошно, 
додаємо розпушувач, корицю та цитрусо-
ву цедру. Перемішуємо, вливаємо медово-
масляну суміш. Замішуємо тісто. Тісто ви-
ходить м’яке та ела стичне. Розділяємо на 
12 частин та ставим у холодильник. Через 
2 години тісто можна розкачувати. Коржі 
робимо якнайтоншими, для цього краще 
розкачувати їх відразу на пергаменті.  Об-
різаємо краї тіста  та знову кладемо їх у хо-
лодильник, щоб потім зробити пряники. 
 Корж проколюємо виделкою. Випікає-
мо при 180 градусів приблизно 5 хвилин. 
Коржі печуться дуже швидко. Випікаємо 
10 коржів, решту тіста залишаємо для де-
кору. 

 Готуємо начинку: у каструлю з товс-
тим дном насипаємо цукор та просіюємо 
какао. Перемішуємо та потроху вливаємо 
воду. Додаємо чорнослив, шоколад та ва-
римо приблизно 10 хвилин, помішуючи. 
Наприкінці додаємо столову ложку миг-
дального сиропу за бажанням. Вкриває-
мо кришкою та охолоджуємо до кімнатної 
температури, потім ретельно перебиваємо 
блендером. 
 Крем: сметану та загущувач збиваємо 
до пишної маси, поступово додаємо згу-
щенку ( можна використовувати жирні 
вершки). 
 Збираємо торт: один корж змащуємо 
шоколадною начинкою, другий — сме-
танним кремом. Викладаємо корж із шо-
коладною начинкою на корж із шоколад-
ним кремом, так начинка виходить усере-
дині коржів. Далі все повторюємо. Наверх 
торта викладаємо невеличкий вантаж і за-
лишаємо в холодильнику на 6 годин. 
 Крем-чіз: до сиру додати згущенку та 
добре перебити блендером. Кількість згу-
щенки коригується консистенцією сиру, 
має вийти кремоподібна маса. Додаємо 
м’яке масло і збиваємо міксером. Щоб до-
сягти темного кольору, треба додати про-
сіяне какао. Поверхню торта щедро змас-
тити кремом та вирівняти. Відправити 
торт у холодильник ще на 2 години. Звер-
ху посипати цукровою пудрою. 
 Пряники: розкачати тісто та ножем ви-
різати пряникові хатинки різного розміру. 
На шпажки прикріпити невеличкі шма-
точки тіста, покласти на тісто та розкача-
ти все разом. Вирізати форму хатинок, ви-
пікати при температурі 180 градусів при-
близно 5 хвилин. 
 Глазур: просіяти 200 г пудри, додати бі-
лок, перемішати. Коригуємо консистенцію 
лимонним соком або цукровою пудрою. Пе-
рекладаємо глазур у кондитерський міше-
чок та розфарбовуємо пряники. 
 Прикріплюємо пряники по колу з боку 
торта, по центру — пряники на шпажках. 
Такий цікавий виходить торт — всередині 
м’якенький та ніжний, а зовні — казково 
гарний! 
 Казкових і смачних свят! ■

МАЙСТЕР-КЛАС 

Свято з казковими будиночками 
та цікаві салати 
Рецепти вишуканих страв від Лілії Цвіт

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Взимку — свято за святом, причому великі, дуже гарні свята. І хочеться відповідно 
підготуватися, наготувати і напекти, але оскільки свят багато, то інколи здається, 
що кулінарні фантазії вичерпуються. «Не може такого бути! — каже Лілія Цвіт, яку 
господині заслужено називають кулінарною феєю. — У кулінарії не буває суворих 
обмежень, треба експериментувати з інгредієнтами, шукати свої смаки, треба про-
бувати, і тоді все обов’язково вдасться!». 
Лілія Цвіт знає, що кулінарія — це нелегка, але приємна праця. Нещодавно її украї-
номовний кулінарний ютуб-канал отримав срібну кнопку, а це — велике досягнення! 
Вітаємо свою кулінарну натхненницю і бажаємо смачних творінь та нових успіхів!

Лілія Цвіт з донькою.❙

Торт з різдвяним настроєм.❙

Апельсинові «ніжки».❙



Григорій ХАТА

 Здобувши перемогу в не-
щодавньому бою проти Дери-
ка Чисори, український «су-
пертяж» Олександр Усик став 
обов’язковим претендентом на 
чемпіонський пояс WBO, котрим 
володіє Ентоні Джошуа. Утім 
британець, в активі котрого пе-
ребувають також і чемпіонські 
відзнаки двох інших рейтинго-
вих організацій — WBA та IBF, 
не поспішає на побачення з Уси-
ком. Навпаки, команда Джошуа 
з усіх сил працює над тим, аби 
домовитися про об’єднавчий бій 
iз володарем чемпіонського ти-
тулу WBC Тайсоном Ф’юрі. І, 
подейкують, перші вдалі спро-
би в цьому плані вже зроблені.
 Нещодавно Джошуа вда-
ло провів добровільний захист 
своїх численних трофеїв (поясів 
WBA Super, IBF, WBO, IBO), но-
каутувавши в дев’ятому раунді 
болгарина Кубрата Пулєва, і те-
пер повністю зосереджений на 
майбутній дуелі з Ф’юрі.
 Промоутер Джошуа Еді Хірн 
каже: «Я знаю, що обидві сторо-
ни хочуть цього бою. Тож моя 
робота зробити так, щоб наступ-
ним було протистояння Джошуа 
та Ф’юрі».
 Одразу варто нагадати, що 
відомий британський промоутер 
Хірн так само опікується спра-
вами й Усика, відтак можна пе-
редбачити, що аж занадто силь-
но заважати об’єднавчому бою 
українець не буде. Однак Хірн і 
не виключає, що менеджери ук-
раїнця спробують отримати «від-
ступні», аби той не вимагав від 

чемпіона обов’язкового захисту.
 «Ми стоїмо на порозі про-
ведення найбільшого поєдин-
ку в світі боксу, і потрібно буде 
платити кожній організації, 
котра санкціонує цей бій, со-
тні тисяч доларів. Зараз у нас є 
ще й обов’язковий претендент 
— Усик, який, iмовірно, захоче 
семизначну суму. Ми зробимо 
все можливе, аби переконати-
ся, що в бою з Ф’юрі на кону сто-
ятимуть усі титули. Але що ми 
не будемо робити — так це пла-
тити викуп і дозволяти політи-
ці втручатися у бій, який потріб-
ний боксу», — заявив Хірн.
 Вочевидь у такий спосіб Хірн 
відреагував на заяву менедже-
ра Усика Егіса Клімаса, котрий 
сказав, що готовий обговорити 
відтермінування процедури за-
хисту, якщо команда Джошуа 
добре заплатить.

 Сам же Усик закликав сто-
рони до діалогу, давши водно-
час зрозуміти, що не хоче пере-
шкоджати великому дійству. 
«Усі чотири пояси можуть опи-
нитися в руках однієї людини. 
Така можливість випадає дуже 
рідко. Ми всі повинні домовля-
тися, аби уніфікація відбулася. 
Я все ще хочу битися за титул з 

Ентоні Джошуа. Моя команда, 
всі учасники переговорів і всі за-
цікавлені сторони вже працюють 
над цим. Але також є багато лю-
дей, які бажають побачити бій 
Джошуа з Тайсоном Ф’юрі», — 
зазначив український боксер.
 Олександр Красюк — менед-
жер промоутерської компанії 
«К2», котра від самого почат-

ку вела й продовжує займатися 
справами Усика на профіринзі, 
наголошує: «Остаточне рішення 
в цьому непростому питанні має 
прийняти сам боксер, адже це 
його кар’єра, його життя, його 
вибір. А компанії та менеджери 
— це служби, котрі лише допо-
магають Усику розвивати його 
кар’єру». ■
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«На будівництві біатлонного комплексу в Буковелі все робиться на 

високому рівні. Наявність рову на стрільбищі ні на що не впливатиме. 
Усі нюанси враховані. До прикладу, такий само рів є в Італії, де так само 

через стрільбище проходить річка».
Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Щойно в австрійському Хох-
фільцені завершився четвертий 
етап Кубка світу, під час якого 
капітан чоловічої біатлонної 
збірної України Дмитро Підруч-
ний потішив своїх шануваль-
ників шостим місцем у сприн-
терській гонці, в українському 
Буковелі розпочався чемпіонат 
країни з біатлону.
 Цьогорічний ЧУ прохо-
дить в особливій атмосфері — 
спортсмени змагаються на но-
вому біатлонному комплексі, 
котрий зводять за найвищими 
стандартами.
 Фахівці кажуть, що в неда-
лекому майбутньому Україна 
матиме змогу прийняти тут на-
віть етап Кубка світу, однак на-
разі в Буковелі завершена лише 
перша черга будівництва — про-
кладено трасу та зведено стріль-
бище. Після того як навесні зій-
де сніг, будівельники планують 
на гоночній трасі вкласти ас-
фальт, і тоді біатлонний комп-
лекс у Буковелі підросте до рів-
ня арени, здатної приймати літ-
ній чемпіонат світу.
 «Щойно з’явиться асфаль-
тне покриття, можна буде по-
давати заявку на проведен-
ня літнього чемпіонату світу 
з біатлону. Надалі, як закін-
чать будівництво трибун, ду-
маю, можна буде претендува-
ти на проведення кубків IBU 
й, можливо, зимового чемпіо-
нату Європи», — прогнозує 
директор Державного центру 
олімпійської підготовки з біат-
лону В’ячеслав Деркач.
 Аби до Буковеля приїхали 
зірки світового біатлону, біат-
лонний комплекс має оброс-
ти всією необхідною готель-
ною інфраструктурою. Нині ж 
учасники ЧУ-2020 мешкають 

в сусідній Ворохті — за 25 км 
від місця змагань — і це ство-
рює їм певні незручності.
 Іще один організаційний 
нюанс, який одразу привер-
тає до себе посилену увагу, — 
вельми широкий рівчак із во-
дою, що розділяє на стрільби-
щі спортсменів та мішені. Де-

хто хвилюється, що природна 
перепона, над якою в окремі 
моменти може піднімати-
ся туман, здатна буде завади-
ти проведенню змагань. Од-
нак президент ФБУ Володи-
мир Бринзак заспокоює: «Тут 
усе робиться на високому рів-
ні. Наявність рову ні на що не 

впливатиме. Усі нюанси вра-
ховані. До прикладу, такий 
само рів є в Італії, де так само 
через стрільбище проходить 
річка».
 За медалі національного 
ґатунку в Буковелі ведуть бо-
ротьбу 98 біатлоністів та біат-
лоністок із дев’яти регіонів на-

шої країни. Попри відсутність 
на чемпіонаті України спорт-
сменів першої команди зма-
гання аж ніяк не позбавлені 
гучних імен та інтриги.
 У перший день змагань, 
коли розігрувалися нагороди в 
спринті, як у чоловічому, так і 
жіночому дивізіонах точилася 
напрочуд запекла боротьба.
 Напевно, не в останню чер-
гу завдяки досвіду виступів 
на етапах Кубка світу, Артему 
Тищенку та Ірині Петренко (до 
заміжжя Варвинець) вдалося 
виграти спринтерські перего-
ни, випередивши трохи більше 
ніж на секунду своїх головних 
конкурентів.
 Цікаво, що срібна призерка 
спринту Надія Бєлкіна довгий 
час вважала, що саме вона ста-
ла чемпіонкою України в цій 
дисципліні, однак після вста-
новлення остаточних підсум-
ків перегонів «золото» все ж 
дісталося більш досвідченій 
Петренко. Зовсім недавно Іри-
на вийшла з декретної від-
пустки й активно працює над 
тим, аби повернутися до пер-
шої збірної України. Прези-
дент ФБУ Володимир Бринзак 
не приховує, що в тренерсько-
му штабі «синьо-жовтих» пок-
ладають великі сподівання на 
Петренко (Вавринець). А сама 
спортсменка своїми здобутка-
ми на ЧУ доводить небезпід-
ставність їхніх сподівань. ■

БІАТЛОН

За вищим класом
Новий біатлонний комплекс у Буковелі приймає свої перші офіційні змагання

■

У Буковелі на новому біатлонному стадіоні проходить чемпіонат України.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙

БОКС

На стадії діалогу
У професіональному 
боксерському світі 
всі хочуть бачити 
великий 
об’єднавчий бій 
«супертяжів»

■

Після перемоги над Кубратом Пулєвим Ентоні Джошуа націлився на великий об’єднавчий бій.
Фото з сайта sportarena.com.

❙
❙
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  Вовочка:
 — Мамо, йди в кабінет, впала 
велика драбина.
 — Ну тато тобі дасть, коли дові-
дається.
 — Тато вже знає, він висить на 
люстрі.

* * *
 Питання сина мене вразило:
 — Якщо один учитель не може 
викладати всі предмети, то як може 
один учень усi їх вивчити?

* * *
  Написала в статусі: «Готується 
план помсти — молися». Всі стали 
вибачатися за те, про що я навіть і не 

здогадувалася.

* * *
 До лікаря в черзі треба довго че-
кати, бо час лікує.

* * *
  Адвокат зустрічається з підза-
хисним:
 — У мене для вас дві новини: 
одна погана, друга хороша. З якої по-
чати?
 — З поганої.
 — Аналіз плям крові на мiсцi 
злочину показав, що це ваша кров.
 — А яка гарна?
 — Усі показники крові — гемог-
лобін, холестерин, цукор — у нормі.

Операція «Ліквідація»
Децентралізація продукує рішення про закриття дитячих музичних шкіл у регіонах. Чи вдасться їх зберегти?

По горизонталі:
 2. Сосновий ліс. 5. Багатство, роз-
кіш, пишнота, розраховані на ефект. 7. 
Солодка лісова ягода, збирати яку за-
важають колючки. 8. Назва підлітка в 
часи Київської Русі. 9. Одиниця вимі-
ру земельної площі в Англії та Північ-
ній Америці. 10. Особливий вид під-
тримуючої пов’язки. 11. Титул імпера-
торів Стародавнього Риму. 12. Один із 
найвідоміших курортів ОАЕ. 13. Пер-
шовідкривач Америки. 16. Найбільше 
місто Австралії. 20. Найвищий коле-
гіальний орган православної церкви. 
21. Високий віз на двох або чотирьох 
колесах. 22. Сповільнення розвитку, 
деградація. 23. Естрадне чи концерт-
не видовище, яке давно перетворило-
ся на бізнес. 24. Особлива восьмиряд-
кова поетична форма. 25. Популярна 
служба таксі. 26. Найменша части-
на театральної п’єси. 27. Повість Тур-
генєва.
По вертикалі:
 1. Писемна пам’ятка, документ, 
на основі якого будується наукове до-
слідження. 2. Містечко на Житомир-
щині, під яким 21 листопада 1921 
року «котовці» розстріляли 359 по-
лонених, учасників Другого зимово-
го походу Армії УНР. 3. Містечко на 

Львівщині. 4. Одноклітинні гриби, 
без яких не буває ні хліба, ні пива. 
5. Старий зношений чобіт або чере-
вик. 6. Татарська назва перекотипо-
ля. 10. Столиця Азербайджану. 14. 
Великий морський десятиногий рак 
без клешень. 15. Хвойне дерево, яке 
на зиму скидає голочки. 17. Голлівуд-
ська акторка, зірка фільмів «Маска», 
«Янголи Чарлі» та «Ванільне небо». 
18. Зародок живого організму. 19. 
Столиця Колумбії. 20. Головний інг-
редієнт для приготування узвару. 21. 
Італійське місто, яке в Середньовіч-
чі мало численні заморські колонії, в 
тому числі й у Криму. ■

Кросворд №127
від 22 грудня

Варка ВОНСОВИЧ

 Французький суд 
виніс вирок, згідно з 
яким власникам став-
ка доведеться осушити 
його, оскільки жаби, які 
там жили, завдавали не-
стерпного болю місцево-
му жителю. 
 Річ у тім, що меш-
канці села Гріньоль Анні 
та Мішель Пешра ма-
ють власний ставочок на 
своїй ділянці, а в ньому, 
як водиться, живуть різ-
ні земноводні — як потім 
засвідчили охоронці дов-
кілля, до шести видів різ-
них жаб. І, звісно ж, який 
ставок без жаб’ячого кум-

кання, особливо в період 
«шлюбних ігрищ». Та, 
на біду, по сусідству роз-
ташована садиба ще од-
ного гріньольця — мсьє 
Жана-Луї Мальфьона, 
який і подав у суд скар-
гу на подружжя Пешра, 
що їхні ропухи не дають 
йому влітку спати при 
відчиненому вікні. За 
його словами, ці слизькі 

створіння спричиняють 
галас у 63 децибели, що 
дорівнює шуму серйозної 
сварки. Особисто проти 
ставка пан нічого не мав, 
але ж це кумкання...
 Грізний французь-
кий суд постановив: ста-
вок осушити впродовж 
90 днів після виголошен-
ня вироку, а якщо сімейс-
тво Пешра не послухаєть-

ся, то за кожен день піс-
ля встановленого терміну 
буде виплачувати штраф 
у 150 євро. Здавалося б, 
битву програно, але, ви-
рішили Анні та Мішель 
за підтримки охоронців 
довкілля, не війну. Под-
ружжя написало петицію 
про збереження ставка, 
яку вже підписали понад 
95 тисяч небайдужих. ■

Дара ГАВАРРА

 Здається, скандинави задумали 
змову проти Шекспіра. Данська кі-
нокомпанія Meta Film вирішила за-
махнутися на класика і створити 
такий фільм, що бідний драматург 
здриг неться у своїй домовині — ще 
б пак, адже головну роль данського 
принца Гамлета зіграє... жінка! Цю 
роль отримала відома всьому сві-
ту героїня трилогії Стіга Ларссона 
«Міленіум»: «Дівчина з татуюван-
ням дракона», «Дівчина, яка грала з 
вогнем» та «Дівчина, яка підривала 
замки» — Нумі Рапас, яка зізнала-
ся, що мріяла зіграти Гамлета від по-
чатку своєї акторської кар’єри. Ак-
триса розповіла також, що гратиме 
не лише за задумом автора п’єси, а й 
згідно з малюнком проєкту, як це за-
думав сценарист Сьон Сігурдссон.
 Слід нагадати, що в судинах Нумі 
Норен (справжнє прізвище актри-
си) також, як і в принца датсько-
го, тече скандинавська кров — її 
мама, Ніна Нурен, шведська акт-
риса, а ось батько, Рохеліо Дуран, 
— іспанський виконавець фламен-
ко. Що й казати, суміш ще та: як ка-
жуть, крига й полум’я.

 Режисером картини буде Алі 
Аббасі, відомий за стрічками 
«На межі світів» та «Шеллі» (до 
слова, в нього данське, шведсь-
ке та іранське коріння), який 
повідомив: «Шекспір украв у 
нас історію Гамлета. Тож настав 
час заявити на неї наші права і 
зробити настільки божевільну й 
криваву версію, щоб він у гробі 
перевернувся. Поверне-
мо Гамлету колиш-
ню велич!».
 Продюсером 
такого несподі-
ваного тракту-
вання класи-
ки став Стайн 
Мелдгор Мед-
сен — один із 
творців чудового 
данського серіа-
лу «Уряд», тож є 
сподівання, що й 
цього разу вийде не-
пересічний кіноше-
девр. Зйомки пла-
нується розпочати во-
сени наступного року. 
■

У СВІТІ ТВАРИН

Суд покарав... жаб
Земноводним доведеться покинути «рідну» домівку

■

СІНЕМА

А за вкрадену історію — відповіси!
У новій стрічці Гамлета зіграє жінка

■

Нумі Рапас.❙

24 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура 
вночi близько 0, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно, помiрнi, мiсцями значнi опади. 
Славське: вночi +1...+3, удень +5...+7. 
Яремче: вночi +1...+3, удень +7...+9. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +5...+7.
Рахiв: уночi 0...+2, удень +6...+8.
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