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«У середу, 22 вересня, дощів знову побільшає, а в Карпатах навіть через низьку 
температуру повітря можливий сніг!»

Наталка Діденко
народний синоптик

УКРАЇНА МОЛОДА

БОЖЕ Ж МІЙ!

Віртуальна 
дорога до 
храму
ПЦУ запустила мобільний 
додаток для віруючих  
«Моя Церква» 
Наталя НАПАДОВСЬКА

 Застосунок уже можна безкоштовно за-
вантажити на обох платформах — Google Play 
та App Store, повідомили в пресслужбі ПЦУ. 
Він доповнює низку комунікаційних проєктів 
ПЦУ, у  Google Play вже є Православний моли-
товник, Требник, Літургії, Псалтир, Акафіст-
ник та Новий заповіт від ПЦУ. Окрім присут-
ності ПЦУ в соціальних мережах, є і друковані 
видання — часопис «Помісна Церква» та все-
українська газета «Моя Церква». 
 Головні конфесії України мають офіцій-
ні сайти та сторінки в соціальних мережах. 
Українська православна церква (Московсь-
кий патріархат) веде сторінки у Facebook 
та Instagram, а також має канал в YouTube. 
Українська Греко-Католицька церква має 
свій офіційний сайт, сторінки у Facebook та 
Instagram та YouTube-канал «Живе телеба-
чення» та ще в 2019 році розробила мобіль-
ний додаток «Дивенсвіт», що містить основ-
ну контактну інформацію про парафії та дію-
чі спільноти в Україні та за кордоном. Тож, 
як зазначають у ПЦУ, мобільний застосунок 
розробили за побажаннями вірян. На сьо-
годні «Моя Церква» складається з п’яти 
розділів. Карта храмів — на момент запус-
ку база даних застосунку налічує понад 4 
тис. 500 храмів ПЦУ. Віряни легко можуть 
знайти не лише дорогу до найближчої цер-
кви, а й дізнатися найважливішу інформа-
цію про кожну з них.   Також є календар цер-
ковних свят та важливих подій, молитви що-
денні ранкові та вечірні, новини та актуальні 
сповіщення з життя церкви.  Ще одним роз-
ділом додатку є особистий кабінет, який доз-
волить користувачам персоналізувати засто-
сунок та отримувати нагадування про важ-
ливі події в житті конкретної парафії та всієї 
церкви. Також можна буде поспілкуватися в 
чаті зі священником: знайти відповіді на свої 
питання на теми духовного життя
 Отже, якщо бабусі конче потрібно поспіл-
куватись зі священником, а її онук на машині 
кудись подався, найкращий спосіб залагоди-
ти проблему — долучити бабусю до невпин-
ного процесу диджиталізації нашого життя. 
Почати з онлайн-діалогу зі священником, а 
потім і до дистанційної оплати «комуналки» 
та керування банківськими коштами недале-
ко. 2022-й буде роком, коли цифровізація га-
лузей економіки та соціального життя при-
скориться. Невідомо, скільки коштів витра-
чають церкви на цифровізацію своїх стосун-
ків з мирянами, адже церва відокремлена від 
держави. Але відомо, що в  оприлюдненому 
проєкті бюджету на 2022 рік на цифровіза-
цію галузей економіки та розвиток ІТ-індус-
трії заплановано 11,1 млрд грн i ще 5 млрд 
грн закладено на розвиток цифрових іннова-
цій та технологій. Основні пункти коштори-
су: 3,6 млрд грн витратять на  впровадження 
новітніх інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в системі державного управління, 
318 млн грн підуть на розширення функціо-
нальних спроможностей єдиного державно-
го вебпорталу електронних послуг «Портал 
Дія», на реалізацію Національної програми 
інформатизації, розвиток адміністративних 
послуг та їх цифровізацію (е-Ветеран, е-Но-
таріат, е-Аудитор, е-Податки, е-Будівництво 
тощо) зарезервували 718 млн грн, півмільяр-
да виділено на розвиток мереж доступу до ін-
тернету в сільській місцевості, ще 600 млн 
грн планують направити на розвиток пріо-
ритетних проєктів у галузі ІТ та навчання 
цифровій грамотності. Бабусям має сподо-
батися! ■

■

Ірина КИРПА 

 Нічні заморозки, дощі та різке по-
холодання до плюс 7-12 градусів тепла, 
як і очікувалося, прийшли в більшість 
регіонів України вже з 20 вересня. А 
ось на сході й півдні країни синопти-
ки прогнозують сильні ранкові тума-
ни при відносно комфортнiй погодi: 
вдень до 20-25 градусів вище нуля, а 
вночі близько 12-17 градусів тепла. 
 — Осінь остаточно вступить у свої 
права до дня рівнодення, — попере-
див народний синоптик Леонід Гор-
бань. — До 21 вересня дощі помилують 
Херсонську, Миколаївську та Одеську 
області, але холодний атмосферний 
фронт, нехай і з запізненням, принесе 
дощі та похолодання й у ці регіони. 
 На думку кліматологів, осінь цьо-
го року буде холоднішою, аніж у ми-
нулі роки, та й опадів очікується біль-
ше. Народні прикмети також свідчать 
на користь рясних снігопадів, які мо-
жуть захопити у полон захід України 
вже на початку жовтня. 
 — Жителям Києва та Київської об-
ласті пора діставати теплі речі, пара-
солі та дощовики, — рекомендує по-
пулярний синоптик Наталія Діден-
ко. — Столицю чекають «лондонські 
тумани» й значне похолодання: вдень 
температура повітря ледь прогрівати-
меться до 7-12 градусів тепла. 
 Солідарний iз колегою й началь-
ник Укргідрометцентру Микола 
Кульбіда, який попередив, що в Ук-
раїні є загроза природних катаст-
роф, пов’язаних із глобальною змі-
ною клімату. «Такі неприємні по-
годні сюрпризи, як повені, смерчі та 
урагани, все частіше змушують ря-
тувальників працювати в авраль-
ному режимі, — констатував пан 
Кульбіда. — Уже зараз співробіт-

никам ДСНС потрібно готуватися 
до протистояння зі стихією, тому 
що ймовірність виникнення катаст-
роф природного характеру в Україні 
збільшується з кожним роком». На 
думку Кульбіди, бути напоготові 
потрібно як рятувальникам, так і 
чиновникам місцевого самовряду-
вання та державної влади. Головну 
небезпеку становлять «температур-
ні гойдалки», які й провокують поя-
ву небезпечних природних явищ. На 
щастя, поки що не йдеться про такі 
масштабні катастрофи надзвичайно-
го характеру, які ми спостерігаємо 
в Європі та США, — тайфуни, ура-
гани, смерчі тощо. До України до-
ходять лише відлуння активних си-

ноптичних процесів, епіцентр яких 
реєструють у Туреччині, Німеччині, 
Індії та країнах Балканського півос-
трова. Однак глибинні циклони все 
частіше зачіпають територію нашої 
країни, позначається приналежність 
України до континентальної части-
ни Європи. 
 В одному солідарні всі синоптики, 
якi складають довгострокові прогнози 
погоди для нашої країни: тепла пого-
да ще порадує українців сонечком, але 
це буде ближче до початку жовтня. А 
поки що запасаємося цілющими тра-
вами, вітамінами та чаєм iз натураль-
ним медом, які допоможуть подолати 
осінню нудьгу й адаптуватися до пох-
мурих днів i дощів за вікном. ■

НА ФРОНТІ 

Бряцають зброєю, аж у Києві чути
Місія ОБСЄ виявила понад двісті одиниць техніки окупантів поза місцями 
зберігання

■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Разом iз листям падає настрій 
Холодний циклон накрив центральні та північні регіони України

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій через обстріли росій-
ськими окупаційними військами по-
зицій ЗСУ за останні дні було поране-
но трьох наших бійців: 17 вересня — 
двоє військовослужбовців Об’єднаних 
сил отримали вогнепальні осколкові 
поранення (воїни перебувають у ліку-
вальному закладі, стан здоров’я обох 
— задовільний), ще один — 19 вере-
сня. 
 У цей же недільний день інтен-
сивність бойових дій на лінії зіткнен-
ня порівняно з суботою зросла. Ворог 
вісім разів порушив режим припинен-
ня вогню, з них двічі — із застосуван-
ням забороненого Мінськими домов-
леностями озброєння. 
 Напружена обстановка через об-
стріли спостерігалась у районі населе-
них пунктів Новозванівка, Майорськ, 
Луганське, Новолуганське, Оріхо-
ве. Російські зайди та їхні найман-
ці-колаборанти гатили по українсь-
ких бійцях зі станкових протитанко-
вих гранатометів i мінометів калібру 
82 мм, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї. Крім того, на До-
неччині зафіксовано застосування во-
рожого безпілотника типу «Квадро-

коптер», за допомогою якого росіяни 
скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки. 
 Українські захисники вели актив-
ну оборону та подавляли вогневі засо-
би противника, застосовуючи дозво-
лене Мінськими домовленостями оз-
броєння. Станом на 7-му годину ранку 
20 вересня порушень режиму припи-
нення вогню з боку російсько-окупа-
ційних військ не зафіксовано.
 Патрулями місії ОБСЄ зафіксова-
но на тимчасово окупованій території 
210 одиниць озброєння та військової 
техніки, яку розмістили з порушен-
ням лінії відведення в зоні, де, згід-
но з пунктом 5 Меморандуму від 19 
вересня 2014 року, це заборонено. У 
повідомленні місії зазначається, що 
на полігоні, який розташований поб-
лизу Тернового (57 км на схід від До-
нецька), спостерігачі побачили 44 
бойовi броньованi машини та 7 само-
хідних гаубиць 2С1 «Гвоздика», а на 
околицях цього ж населеного пункту 
— 9 танків Т-72, 2 зенітно-ракетних 
комплекси 9К35 «Стріла-10». Непо-
далік Покровки (за 36 км від Донець-
ка) зафіксовано 13 бойових броньова-
них машин та 3 реактивні системи за-
лпового вогню БМ-21 «Град», 31 танк 
Т-72, 7 буксированих гаубиць Д-30А 

«Жаба» калібру 122-міліметри, 2 про-
титанкові гармати МТ-12 «Рапіра» та 
3 міномети 2Б9 «Волошка». На полі-
гоні поблизу населеного пункту Міу-
синськ (62 км на південь від Лугансь-
ка) виявлено 49 бойових броньованих 
машин, 13 танків (невстановленого 
типу), 11 буксированих та 8 самохід-
них гау биць (невстановленого типу), 
зенітний ракетний комплекс (невста-
новленого типу), 6 реактивних сис-
тем залпового вогню (невстановленого 
типу). Також поблизу населеного пун-
кту Лобачеве (за 13 км від Луганська) 
виявлено бойову броньовану машину, 
ймовірно БМП.
 Додамо, що 17 вересня спецпред-
ставник голови ОБСЄ в Україні та в 
Тристоронній контактній групі Мік-
ко Кіннунен заявив, що протягом пер-
ших двох тижнів вересня на сході Ук-
раїни фіксувалося в середньому 273 
порушення режиму припинення вог-
ню за день — на 30% більше, ніж у 
серпні. Місія України при ОБСЄ за-
явила, що з початку вересня російські 
окупаційні сили вчинили 85 збройних 
провокацій на сході України, внаслі-
док чого загинули четверо українсь-
ких військовослужбовців, ще 36 діс-
тали поранення. ■

У погану погоду хороший хазяїн роздягненого собаку надвір не вижене.❙
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Ганна ВОЛКОВА

 Дуже часто, опинившись у складних 
життєвих ситуаціях, жертви домашньо-
го насилля поселяються у залах очіку-
вання на вокзалах, у сусідів, родичів чи 
навіть просто на вулиці. Це ганебне яви-
ще поступово має відійти в минуле, адже 
останнім часом у територіальних грома-
дах за підтримки уряду та міжнародних 
організацій почали відкриватися місця 
безпечного тимчасового цілодобового пе-
ребування, де постраждалі отримують 
притулок та всі види соціальних і пси-
хологічних послуг. Сьогодні в Україні 
діють 497 спеціалізованих служб, що 
надають допомогу особам, які постраж-
дали від домашнього насильства. Зокре-
ма, 40 притулків, 21 кризова кімната, 19 
денних центрів, 23 спеціалізовані служ-
би первинного консультування, 365 мо-
більних бригад. 
 У Дніпрі до проблеми сімейного або 
гендерного насилля підійшли з усією 
відповідальністю, й на базі центру со-
ціальної підтримки дітей та сімей «Ма-
мине щастя» за підтримки Представниц-
тва Фонду народонаселення ООН відкри-
ли одразу два кризовi відділення — для 
жінок без дітей, розраховане на десять 
осіб, та для жінок iз дітьми на 13 сімей 
(40 осіб). 

 «Фахівці, які цим займалися, при-
йшли до висновку, що не варто поселяти 
ці дві категорії громадян разом, — пояс-
нює заступник директора департаменту 
соціальної політики Дніпровської місь-
кої ради Віолета Губаревич. — Адже са-
мотній жінці було б некомфортно у сере-
довищі сімейних людей. На щастя, місь-
кий голова і депутати міськради прислу-
халися до цієї пропозиції й заклали у 
бюджет кошти на фінансування одразу 
двох соціально важливих відділень». 
  Зазвичай жертви домашнього на-
силля дізнаються про кризове відділен-
ня завдяки оголошенням у місцевих ви-
даннях, які розміщує жіноча організа-
ція Дніпра «Пані Патронеса». Крім того, 
реагує на ці випадки сектор протидії до-
машньому насильству — поліцейський 
спецпідрозділ «Поліна». Жертві варто 
лише  зателефонувати до поліції й пові-
домити, що вона у небезпеці — і їй на до-
помогу оперативно виїде мобільна гру-
па фахівців, які при потребі ізолюють її 
від насильника. З жертвою у відділенні 
обов’язково працює психолог, фахівець 
із соціальної роботи, юрист тощо. Ду-
шевну рівновагу відновлює й добре об-
лаштований побут. 
 У відділенні для жінок з дітьми роди-
на повністю забезпечується продуктами 
харчування. Одиноких не харчують, але 

на кухні можна готувати. Якщо у жерт-
ви насилля немає грошей, підключають-
ся волонтери й благодійники. Якщо жін-
ка залишилася без документів, банківсь-
кої картки чи пенсійних виплат, то фах-
івці соціальної роботи допомагають їй 
усе це відновити. 
 У відділенні для одиноких з квітня 
цього року знайшли тимчасовий при-
хисток сім потерпілих, серед яких були 
як молоді, так і пенсіонерки. Шість за 
деякий час повернулися у родини. Зага-
лом же тут можна перебувати до трьох 
місяців. 
 За інформацією генерального дирек-
тора Директорату розвитку соціальних 
послуг та захисту прав дітей Міністерс-
тва соціальної політики України Русла-
на Колбаси, згідно з Державною соціаль-
ною програмою запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі на період до 2025 року, 
протягом трьох років (2021-2023) на 
розбудову мережі спеціальних служб iз 
дер жавного бюджету буде виділено 685 
мільйонів гривень. 274,2 мільйона гри-
вень, або 40% цієї суми, передбачено 
спрямувати місцевим бюджетам як суб-
венцію на реалізацію цієї програми. За 
рахунок цих коштів буде створено або 
підтримано існуючі 173 спеціалізовані 
служби: притулки, денні центри, кон-

сультативні служби, мобільні бригади.
 «У Дніпропетровській області за ра-
хунок субвенції буде підтримано шiсть 
територіальних громад на загальну суму 
понад 7,5 млн грн. За ці кошти буде ство-
рено один притулок, 12 служб консуль-
тування, денний центр та придбано авто-
мобіль для мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги», — зазначив 
Руслан Колбаса. ■

ЕКОЛОГІЯ

Знав, але порушив
Директор коксового заводу «Новомет» 
потрапив під слідство за свідоме 
ігнорування природоохоронного 
законодавства 

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У  Черкасах до 735-ї річниці 
міста, яку відзначали у вихід-
нi, урочисто відкрили реконс-
труйований коштом міського 
бюджету сквер «Юність».  Як 
пообіцяв на відкритті скверу 
міський голова Черкас Ана-
толій Бондаренко, такі сквери 
облаштують ще в п’яти мікро-
районах міста.
 За словами директора Чер-
каського комунального під-
приємства «Дирекція парків», 
сквер «Юність» перетворився 
на справжню ботанічну оазу в 
центрі Черкас. Тож відтепер 
жителі міста та його гості змо-
жуть милуватися надзвичай-
но красивими рослинами, які 

зі зміною пори року буятимуть 
різнобарв’ям і зроблять центр 
міста суцільною фотозоною.
 «На площі у майже гектар 
висаджено кущову магнолію, 
дерева магнолії, ліквідамбар, 
клен гостролистий, клен Фрі-
мана, клен іспанський, платан 
іспанський, спірею японську 
голд, ялівець козацький, де-
рен білий, мікс квітів, шал-
фей, лаванду та багато інших 
прекрасних рослин», — роз-
повідає директор КП «Дирек-
ція парків» Сергій Рубан. І до-
дає, що традиція збереження 
та професійного догляду за зе-
леними насадженнями в пар-
ках i скверах, розвиток цих 
громадських просторів у Чер-
касах — пріоритет у роботі та 

діяльності КП «Дирекція пар-
ків». Те, що парки та сквери в 
місті змінюються, наголошує 
пан Сергій, особливо стало по-
мітним за останній період. 
 «Уже наступного року в 
Черкасах заплановано реконс-
трукцію кількох парків та  
скверів. Адже місто — це тери-
торія для комфортного, безпеч-
ного проживання та відпочин-
ку людей», — наголошує пан 
Сергій. Він каже, що наразі го-
ловним у роботі «Дирекції пар-
ків» є збільшення кількості зе-
лених насаджень, щоб уже за 
кілька років у Черкасах були 
найкращі парки в Україні. 
 До речі, на території 
«Юності» створили найбіль-
ший в Україні сад магнолій. ■

БЕЗПЕКА

«Поліна» та «Пані Патронеса» вам у поміч 
Як у Дніпрі працюють відділення для потерпілих від домашнього насильства

■

Директор «Маминого щастя» Марина 
Валенкова демонструє нові пральні машини 
у відділенні для жінок iз дітьми.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Боротьба з так званим «кок-
сохімом», що отруює місцевих 
жителів небезпечними вики-
дами, розпочалася вже давно. 
Харків’яни, які живуть побли-
зу заводської труби, не раз пи-
сали петиції, влаштовували пі-
кети і навіть перекривали доро-
гу. Проте їхній крик душі зали-
шався без дієвої реакції влади. 
Мізерні, а часом просто смішні 
штрафи, що виписувалися пе-
ріодично адміністрації архаїч-
ного заводу, не вплинули суттє-
во на її поведінку. 
 І ось нарешті Новобаварська 
окружна прокуратура Харкова 
направила до суду обвинуваль-
ний акт стосовно директора 
цього підприємства за свідоме 
ігнорування природоохоронно-
го законодавства. Як повідомив 
керівник прокуратури Володи-
мир Купріянов, у ході досудово-
го розслідування встановлено, 
що очільник «Новомету» був 
достовірно обізнаним про від-
сутність відповідних дозволів 
на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферу. Але, нез-
важаючи на це, у період із січ-
ня по вересень 2020 року, ор-
ганізував виробництво коксу 
і кам’яновугільної смоли. Це 
призвело до наднормативних 
викидів в атмосферу забрудню-
ючих речовин і матеріалів.
 Суму завданих збитків уже 
порахували фахівці інституту 
судових експертиз ім. Бокаріу-
са. Вона перевищила 3 мільйони 
гривень. Санкції статті, за якою 

судитимуть обвинуваченого, пе-
редбачають кілька видів пока-
рання. Йдеться про штраф від 
1 тис. 800 до 3 тис. 600 неоподат-
ковуваних мінімумів прибутків 
громадян. А також позбавлен-
ня волі на три роки із забороною 
обіймати певні посади протягом 
аналогічного терміну. 
 До речі, у вересні минулого 
року за цю ж провину «Ново-
мет» був оштрафований на 272 
гривні. Тоді глава Державної 
екологічної інспекції Андрій 
Мальований назвав цю суму мі-
зерною. Він запевнив, що його 
відомство підрахує завдані 
збитки і подасть позов до суду 
з вимогою закрити підприємс-
тво взагалі. Але поки що йдеть-
ся лише про санкції щодо керів-
ника заводу, та й ті у підсумку 
можуть виявитися несуттєви-
ми. 
 Днями пресслужба «Ново-
мету» поширила інформацію 
про деякі зміни на виробниц-
тві. «На заводі тривають робо-
ти з модернізації технологічних 
процесів, — йдеться у повідом-
ленні. — Наразі триває поетап-
на модернізація аспіраційної 
установки у коксосортувально-
му відділенні коксового цеху. 
Завершення розпочатих робіт 
заплановане на жовтень. На-
ступним етапом запланована 
модернізація біохімічної уста-
новки очистки води, що вико-
ристовується на виробництві». 
Тобто протести місцевих жи-
телів таки не минули безслід-
но, але чи стане повітря справді 
чистішим після проведеної ре-
конструкції, покаже час. ■

Одна з локацій черкаського скверу «Юність».
Фото Черкаського КП «Дирекція парків».

❙
❙

ТЕРИТОРІЯ ВІДПОЧИНКУ

Повернутися в «Юність» можна. 
І бажано
У Черкасах відкрили реконструйований сквер

■
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Ярина КОРЧИНСЬКА

Верховна Рада ще не встигла як слід 
втягнутись у робочий процес після літніх 
канікул, а вже актуалізувалось чергове 
«кризове» питання в порядку денному 
цього скликання. Мова про законопро-
єкт, що повинен врегулювати питання 
визнання організацій терористичними за 
фактом й запровадити санкції проти них. 
Проєкт закону на розгляд ВР вніс Кабі-
нет Міністрів. Тема сама собою цікава, 
дискусійна і неоднозначна, що водночас 
народжує чимало питань, у тому числі й з 
розряду конспірології. 
Отже, якщо Верховна Рада підтримає про-
позицію Кабміну, якими ж можуть бути 
нові критерії визначення терористичних 
організацій в Україні? Що може принес-
ти для бротьби з російською окупацією 
Криму та Донбасу внесення в перелік 
угруповань «ДНР/ЛНР»? Чи сприятиме 
міжнародному визнанню терористами 
кремлівських окупантів оновлені правила 
в українському Законі «Про боротьбу з 
тероризмом»? І для чого уряд пропонує 
ці зміни? 

Необхідні «терористичнi» зміни 
 В Україні діє Закон «Про бороть-
бу з тероризмом». Загалом, у чинному 
законі зазначається про необхідність 
наявності рішення суду, аби визнати 
певну організацію терористичною. 
Також там ідеться, що організація, 
відповідальна за вчинення терорис-
тичного акту й визнана за рішенням 
суду терористичною, підлягає лікві-
дації, а належне їй майно конфіско-
вується.
 Водночас законодавством України 
не деталізовано, за яких умов організа-
ція визнається терористичною, не перед-
бачено узагальнення та оприлюднення 
даних щодо організацій, визнаних теро-
ристичними, зокрема шляхом форму-
вання та ведення єдиного переліку та-
ких організацій, не визначено орган, 
відповідальний за ведення такого пере-
ліку.
 Згідно з чинним Законом «Про бо-
ротьбу з тероризмом», терористичним є 
«стійке об’єднання трьох і більше осіб, 
яке створене з метою здійснення теро-
ристичної діяльності, у межах якого 
здійснено розподіл функцій, встановле-
но певні правила поведінки, обов’язкові 
для цих осіб під час підготовки і вчи-
нення терористичних актів».
 В уряді ж пропонують вважати теро-
ристичними організаціями більш чис-
ленні групи: від п’яти осіб. Організація 
визнаватиметься терористичною, якщо 
хоч одна особа, яка є членом або має ін-
ший зв’язок iз цією організацією, здійс-
нює терористичну діяльність, за умови, 
що ця діяльність охоплюється умислом 
хоча б одного з організаторів чи керів-
ників (керівних органів), або кінцевого 
бенефіціарного власника.
 «Щодо кількості «терористів». За-
кріплення у законопроєкті членів те-
рористичної організації в кількостi 
п’яти та більше осіб спрямоване на уз-
годження з положеннями Криміналь-
ного кодексу України щодо кількості 
осіб у злочинній організації, оскільки 
в існуючій редакції кількість осіб (трь-
ох і більше) була тотожна до організо-
ваної групи», — пояснює адвокат Лю-
бомир Мужик.
 Кабмін не наводить аргументів, чому 
саме така зміна чинного Закону необ-
хідна, але це, ймовірно, пов’язано з на-
маганням привести українське законо-
давство у відповідність із країнами-пар-
тнерами, вважає колишній заступник 
голови СБУ Віктор Ягун.
 «Це просто впорядкування. Якщо 
певна організація внесена в перелік те-
рористичних, то ясно, що її представни-
ки, ті, хто себе асоціює з нею, не змо-
жуть відкривати жодних філій, прово-

дити відкриті акції, вербувати своїх лю-
дей, а їхнє майно може бути вилучене 
в позасудовому порядку», — пояснює 
Віктор Ягун.
 Цікавими є норми стосовно визнан-
ня організації терористичною. Це мож-
на зробити за рішенням суду про виз-
нання винною особи у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
статтями 258-258-5 (терористичний 
акт, фінансування тероризму) Кримі-
нального кодексу (КК) України, яке на-
брало законної сили.
 При цьому організація визнаєть-
ся терористичною незалежно від наяв-
ності чи відсутності в неї статусу юри-
дичної особи чи її реєстрації уповнова-
женими органами України чи інших 
дер жав.
 Відомості щодо організації, визна-
ної терористичною, протягом п’яти ро-

бочих днів з дня надходження до Служ-
би безпеки України (СБУ) електронної 
копії рішення суду, вносяться до перелі-
ку терористичних організацій, що фор-
мується і ведеться СБУ (відповідні змі-
ни вносять і до Закону «Про Службу 
безпеки України»).
 СБУ має оприлюднити інформацію 
протягом трьох днів на своєму сайті.
 Відкритими є такі відомості про ор-
ганізацію, визнану терористичною:
 1) назва, в тому числі назва її відді-
лень, філій, представництв;
 2) дані щодо організаторів, керівни-
ків, кінцевого бенефіціарного власни-
ка (прізвище, ім’я, по батькові, дата на-
родження, громадянство);
 3) посилання на рішення суду, в яко-
му визнано організацію терористич-
ною;
 4) вид застосованих заходів кримі-
нально-правового характеру (в разі на-
явності).
 При цьому підставою для виключен-
ня організації з переліку терористич-
них організацій є скасування рішення 
суду.
 Діяльність організації, визнаної те-
рористичною на території України, за-
бороняється, належні їй майно та акти-
ви, які перебувають на території Украї-
ни, як і в чинній редакції, конфіскову-
ються.

Терористи стануть публічними
 Отже, ключовим можна вважати но-

вовведення, за яким має бути оприлюд-
неним на сайті СБУ реєстр терористич-
них організацій. Раніше подібного реєс-
тру не було. Із появою переліку на будь-
яку особу, яка публічно асоціюватиме 
себе з терористичною організацією, на-
кладатимуться відповідні законодавчі 
обмеження.
 Зазначимо, що в СБУ є свій перелік 
тих організацій, які формально підпа-
дають під поняття терористичних, але 
він призначений для внутрішнього ви-
користання. З юридичної точки зору 
згаданий перелік не має ваги, а тому ус-
кладнює доведення зв’язків певних осіб 
із терористичною діяльністю у судах.
 «Ситуація така, що в передових краї-
нах світу (США, Франція) наявні пере-
ліки (реєстри) терористичних органі-
зацій. В Україні такого зведеного пуб-
лічного списку нема, — пояснює «УМ» 

адвокат Любомир Мужик. — Указаний 
перелік дає змогу не лише контролю за 
цими організаціями, а й спрощує поря-
док вжиття адекватних заходів щодо їх 
діяльності, в тому числі застосування 
санкцій». 
 Також, згідно з пояснювальною за-
пискою, вказані зміни спрямовані не 
лише на запровадження публічного пе-
реліку терористичних організацій, а й 
на врегулювання процедури внесення 
та встановлення підстав для виключен-
ня організацій з цього переліку.

«ДНР/ЛНР» офіційні терористи, й що 
далі?
 А тепер один із найболючіших для 
державності України моментів: якщо 
нинішній законопроєкт ухвалять, то 
угруповання «ЛНР/ДНР», що діють 
на окупованій частині Донбасу за під-
тримки Росії, підпадуть під критерії те-
рористичних організацій на території 
України і потраплять до новостворе-
ного переліку. Щоправда, вони і нині 
формально підпадають під такі ознаки. 
Їх хіба що не визнано терористичними 
офіційно на рівні держави. Новий пере-
лік це змінить.
 Україна вже має практику, коли пев-
ні особи, котрі асоціювали себе з «ЛНР/
ДНР», були засуджені за терористичну 
діяльність, і ці організації не засудили 
їхню діяльність. 
 У 2014 році Генпрокуратура виз-
начала «ЛНР/ДНР» терористичними 

угрупованнями, оскільки вже тоді бо-
йовики з цих організацій фігурува-
ли в кримінальних провадженнях 
про здійснення терористичної діяль-
ності.
 «Винесення списків терористичних 
організацій у публічний, а швидше — 
офіційний простір дасть додаткові під-
стави визнати терористичні організації, 
зафіксовані в Україні, ще й на міжна-
родному рівні. Звісно, акцент у цьому 
векторі ставиться саме на ті дві органі-
зації, діяльність котрих широко здійс-
нюється на сході нашої держави, — вва-
жає юрист Любомир Мужик.— Мож-
ливість визнання організації терорис-
тичною в силу визнання хоча б одного 
його члена «терористом», тобто якщо 
хоч одна особа, яка є членом або має ін-
ший зв’язок з цією організацією, здій-
снює терористичну діяльність, якщо ця 
діяльність охоплюється умислом хоча 
б одного з організаторів чи керівників 
(керівних органів), або кінцевого бене-
фіціарного власника, лише спростить 
«наповнення» списку належними ор-
ганізаціями».
 Однак, з іншого боку, фахівці з бо-
ротьби з тероризмом застерігають 
у тому, аби визначення угруповань 
«ДНР/ЛНР» терористичними не пос-
лабило позиції України в міжнарод-
них судах і не зіграло на руку Крем-
лю у питаннях конфлікту на Донбасі. 
Так застерігає координатор громадсь-
кої організації «Стоп Терор» та проєк-
ту «СтопТерор» Семен Кабакаєв.
 «Згідно з міжнародним правом, 
якщо є терористичні організації, зна-
чить, їхню підривну діяльність мож-
на класифікувати як внутрішній конф-
лікт», — каже Кабакаєв.
 Експерт наголошує, що законом 
від 2018 року закріплено, що у вiй-
ні на сході України ЗСУ дають відсіч 
 збройній агресії саме Російської Феде-
рації, а не терористичним угрупован-
ням: «Цим законом визначено окупа-
ційні адміністрації... і так само визна-
чено керівникiв цих окупаційних ад-
міністрацій, а також визначено, що 
там є регулярні підрозділи збройних 
сил Російської Федерації... За законо-
давчою логікою ми повинні подальші 
всі документи і справи робити, виходя-
чи з такої юридичної точки зору».

На все воля — політична 
 Однак ми знаємо, що чимало в подіб-
них питаннях залежить від політичної 
волі та реального, а не демонстровано-
го державницького курсу влади.
 Адвокат Любомир Мужик зазна-
чає, що в міжнародній боротьбі з те-
роризмом на сході України та окупа-
цією частини нашої держави слід опи-
ратись та звертати увагу на положення 
щодо кінцевого бенефіціарного власни-
ка (КБВ). 
 «За наявності політичної волі, у ви-
падку визнання, до прикладу, ФСБ РФ 
терористичною організацією, можна 
буде також визнати і відповідних по-
садових осіб РФ (як КБВ) терориста-
ми та вжити щодо них належних сан-
кцій, — каже Любомир Мужик. — Та-
ким чином, вказані положення гіпоте-
тично створюють правовий механізм 
вжиття заходів не лише щодо безпосе-
редніх членів терористичних організа-
цій, а й щодо «сірих кардиналів», тоб-
то осіб, які, так би мовити, отримують 
вигоду від діяльності згаданих органі-
зацій. Щоправда, яким чином буде до-
водитись зв’язок між існуванням теро-
ристичної організацій та КБВ — сказа-
ти важко, у законопроєкті це питання 
не деталізовано, тому слідкуватимемо 
за судовою практикою».
 Ми ж, маючи гойдалкоподібну си-
туацію у стані владних «кротів» на 
боці Кремля, не можемо не акцентува-
ти увагу на тому, що є небезпека, аби 
хитрість спритників у високих кабіне-
тах не підігнала оновлений закон так, 
щоб вивести Путіна з-під міжнарод-
ного удару та визнанням «ДНР/ЛНР» 
терористичними організаціями не під-
вести юридичну базу під заміну реаль-
ної війни зі збройними формуваннями 
Кремля на внутрішній конфлікт в Ук-
раїні. 
 Тому слідкуймо за руками. ■

АКЦЕНТИ

Не проґавити вбивцю №1
Законопроєкт iз тероризму — вікно в Європу чи спосіб відбілити окупантів
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Називати своїми іменами — терористи.
Фото з сайту realno.te.ua.
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У Росії 17-19 вересня відбулися 
парламентські вибори. Вперше 
їх проведення було розтягнуте на 
три дні, замість звичного до цьо-
го єдиного дня голосування, хоча 
головним днем волевиявлення, 
як зазначали на всіх виборчих 
плакатах, все ж було 19 вересня. 
Формально триденне голосуван-
ня було запроваджене вперше з 
мотивацією захисту населення 
від коронавірусу, але фактич-
но — з прицілом на можливість 
більших махінацій з результата-
ми волевиявлення.
За даними підрахунку 72,2% про-
токолів, на виборах до Держдуми 
лідирує партія «Єдина Росія», 
яка отримала понад 48% голосів. 
Отже, несподіванки не сталося, 
хіба що провладна партія отри-
мала трохи менше голосів, ніж на 
попередніх виборах (у 2016-му 
було 54,2%) .   

Мета виборів — щоб нічого 
не змінилося
 Виборці обирали 450 депу-
татів Державної думи: 225 — 
за пропорційними партійними 
списками та ще 225 — у мажо-
ритарних округах. Хоча цей ор-
ган давно не викликає особли-
вої довіри в росіян, оскільки Де-
рждуму вважають лише затвер-
джувачем рішень Кремля. Втім 
минулого року до Конституції 
Росії внесли поправки, які дещо 
посилили її роль, — наприклад, 
відтепер парламент отримав пра-
во затверджувати кандидатуру 
прем’єра, віцепрем’єрів та феде-
ральних міністрів. Однак Дума 
і далі сприймається багатьма 
росіянами як «шалений при-
нтер», що покірно затверджує 
будь-які законодавчі ініціативи, 
які виходять з адміністрації пре-
зидента. Її діяльність схвалює 
лише близько третини росіян 
(опитування «Левада-центру», 
серпень 2021 року) — це поміт-
но менше, ніж показники уряду 
і тим більше президента Путіна, 
зазначає Бі-Бі-Сі. 
 Тому назагал ці вибори виг-
лядають не як самостійна подія, 
а як частина ширшого проце-
су, апофеоз якого настане в 2024 
році. Саме тоді закінчиться чер-
говий президентський термін 
Володимира Путіна. Звичайно, 
після минулорічного «обнулін-
ня» президентських термінів він 
може балотуватися знову. Але не 
виключений i варіант його відхо-
ду від влади. Власне, аби ймовір-
ний транзит пройшов макси-
мально плавно, російська вла-
да зацікавлена у максимально 
лояльному парламенті, який за 
потреби законодавчо закріпив би 
параметри нових реалій. Зараз 
правляча партія «Єдина Росія» 
має у Думі конституційну біль-
шість у дві третини голосів. Іде-
альним результатом виборів для 
Кремля було б збереження тако-
го ж стану справ і в парламенті 
наступного скликання. І це було 
головною метою виборів.
 Рейтинг путінської влад-
ної партії «Єдина Росія» коли-
вається в межах 30% (опитуван-
ня Фонду «Громадська думка» 
та Всеросійського центру вив-
чення громадської думки, вере-
сень 2021 року). Чимало росіян 
не пробачили партії влади голо-
сування за підвищення пенсій-
ного віку. Кілька місяців тому 
Росією прокотилася хвиля про-
тестів проти затримання найві-
домішого тамтешнього опозиціо-
нера Олексія Навального. І хоча 
ті протести, по суті, закінчилися 
безрезультатно, нинішні ви бори 
можуть стати для противників 
влади гарною нагодою вислови-
ти своє ставлення до керівної вер-
хівки. 

Самооборона самодержавця
 Перед виборами Кремль зро-
бив усе можливе, аби не залиши-
ти й шпаринки для потрапляння 
до Дерджуми представників опо-
зиції. Під враженням протестів у 
Білорусі минулого року Кремль 
намертво їх «зашпаклював» від 
«небажаних елементів». Так, під 
загрозою кримінального переслі-
дування були змушені залишити 
Росію колишній депутат Думи 
Дмитро Гудков та соратниця На-
вального Любов Соболь. Проти 
деяких політиків, які заявляли 
про намір балотуватися, порушу-
вали кримінальні справи. 
 У травні чинна поки що Дер-
ж     дума ухвалила закон, яким за-
боронила брати участь у виборах 
людям, які мали бодай якийсь 
стосунок до організацій, визна-
них екстремістськими. Тобто, 
наприклад, до Фонду боротьби 
з корупцією, заснованого Олек-
сієм Навальним. Найцікавіше, 
що ця заборона поширювалася й 
на людей, які фінансово підтри-
мували ФБК ще до того, як суд 
заборонив цю організацію. Так 
від участі у виборах були відрі-
зані сотні, якщо не тисячі людей, 
які колись перерахували Наваль-
ному бодай кілька рублів.
 Мав вплив на результати ви-
борів і формат їхнього проведен-
ня. У кількох регіонах Росії — 
включно з традиційно не надто 
прихильною до влади Москвою 
— виборці мали змогу голосува-
ти в «електронному форматі». 
Попри те, що Володимир Путін у 
своєму передвиборчому звернен-
ні заявив, що «сучасні техноло-
гії гарантують безпеку та надій-
ність електронного голосуван-
ня», критики мають до нього чи-
мало зауважень.
 Олексій Навальний жорс-
тко критикував її ще після пер-
шого використання на позами-
нулорічних місцевих виборах: 
його аналіз показав, що на окру-
гах, де застосовували систему, за 
представників партії влади від-
давали набагато більше «елект-
ронних голосів», ніж реальних 
бюлетенів. Зрештою, якби хтось 
захотів перевірити результа-
ти електронного голосування з 
приводу фальсифікації, то зро-
бити це було б неможливо — тут 

ані бюлетені не перерахуєш, ані 
відеозаписи з камер на дільни-
цях не переглянеш, ані навіть 
явку не проконтролюєш. Фак-
том є те, що влада усіляко заохо-
чувала виборців голосувати саме 
у такий спосіб: приміром, серед 
учасників електронного голосу-
вання розігрували автомобілі та 
квартири. Є повідомлення і про 
те, що працівників бюджетної 
сфери у деяких регіонах змушу-
вали голосувати саме в електрон-
ному форматі.

Хто спостерігав
 А можливих реальних оціню-
вачів російських виборів до Росії 
просто не допустили.  За повідом-
ленням «Німецької хвилі», Бюро 
з демократичних інститутів та 
прав людини ОБСЄ подало заяв-
ку на направлення до Росії місії 
чисельністю в 500 людей — рів-
но стільки ж, як на минулих ви-
борах до Думи у 2016 році. Однак 
Москва, пославшись на епідемію 
коронавірусу, зменшила квоту 
спостерігачів до 50 людей. У цих 
обставинах ОБСЄ заявила, що 
такої кількості людей буде недо-
статньо для ефективного спосте-
реження за виборами, тому впер-
ше за останні три десятки років 
не спостерігала за російськими 
виборами.
 Утім, каже глава російського 
ЦВК Елла Памфілова, знайшли-
ся і міжнародні організації, які 
з розумінням поставилися до 
карантинних обмежень: напри-
клад, Співдружність незалеж-
них держав чи Шанхайська ор-
ганізація співробітництва (тоб-
то відомі васали Росії). Загалом 
підтвердили свою участь у вибо-
рах 249 міжнародних спостері-
гачів iз 49 країн, більшість iз 
них — проросійського спряму-
вання.
 Проте в ухваленій минулого  
тижня резолюції Європарламент 
заявив, що репресії, які застосо-
вує Кремль проти своїх політич-
них опонентів, та зловживання 
процедурами реєстрації «уне-
можливлюють розмову про чесні 
парламентські вибори у вересні 
2021 року». «ЄС має бути гото-
вим не визнати парламент Росії», 
— йдеться у резолюції. Окремо в 
цьому документі йдеться про те, 

що Євросоюз має засудити прове-
дення Росією виборів у «окупо-
ваному Криму» та не визнавати 
їхні результати. Раніше з подіб-
ною заявою виступила Верховна 
Рада України.

Нова Дума — старі обличчя 
 За створених владою Росії 
обставин шанси подолати п’яти-
відсотковий виборчий бар’єр 
мали лише кілька партій з-по-
між 14 учасниць кампанії. І хто 
стане переможцем, навіть гада-
ти не варто. Це — провладна пар-
тія «Єдина Росія», на чолі спис-
ку якої перебувають популярні в 
Росії члени уряду — міністр обо-
рони Сергій Шойгу та глава МЗС 
Сергій Лавров. Після обробки 
72,2% протоколів, партія отри-
мує понад 48% голосів, повідом-
ляє телеканал «Дождь». Як ін-
формує агенція «Інтерфакс», з 
урахуванням одномандатників 
провладна партія набирає про-
сту більшість у Держдумі, отри-
муючи  понад 240 місць із 450. 
 На другому місці — Комуніс-
тична партія Російської Феде-
рації (КПРФ) з 20,16% голо-
сів, а на третьому — Лібераль-
но-демократична партія Росії 
Володимира Жириновського 
(ЛДПР) з 7,66 відсотками го-
лосів. П’ятивідсотковий бар’єр 
також долають «Справедлива 
Росія» (7,42%) та «Нові люди» 
(5,51%). Варто сказати, що трій-
ка лідерів зовсім не змінилася — 
всі вони були в Думі попередньо-
го скликання.    
 Російські комуністи на чолі 
з незмінним лідером Геннадієм 
Зюгановим претендують на 
статус головної «опозиційної» 
сили. Ця «системна» і «лояль-
на» до Кремля партія реаль-
ною опозицією, звісно, не може 
бути. Показово, що організова-
ний Олексієм Навальним фонд 
«Чесні вибори» просто не мав ін-
ших більш демократичних пре-
тендентів для підтримки, тому 
на більшості округів рекоменду-
вав iз представлених  виборцям 
1 тис. 200 претендентів  голосу-
вати за кандидатів-комуністів 
як «опозиційну  силу, яка, од-
нак, незмінно голосує в парла-
менті разом з «Єдиною Росією», 
підтримує курс Путіна та ви-

правдовує Сталіна і всі репресії 
часів його правління. Ось такий 
альянс складається між російсь-
ким «демократом» та відверти-
ми сталіністами. 
 Додамо, що «Справедливу 
Росію — За правду» утворили, 
злившись, партія-сателіт вла-
ди «Справедлива Росія» Сергія 
Миронова та «За правду» пись-
менника та учасника воєнних 
дій на Донбасі на боці проросій-
ських сепаратистів Захара При-
лепіна. Останні передвибор-
чі соцопитування показували, 
що трохи недотягує до виборчо-
го бар’єра партія «Нові люди», 
яку очолює власник косметич-
ної компанії Faberlic Олексій 
Нечаєв. Вона хоч і балансує на 
межі (голоси ж іще рахувати-
муть), та наразі до Думи пот-
рапляє. Ця створена торік пра-
воцентристська партія заявляє 
про прагнення захищати інте-
реси малого бізнесу, однак кри-
тики називають її «спойлером», 
що фінансується близькими до 
Кремля бізнесменами.
 «Влада остаточно втратила 
сором і совість, —  так прокомен-
тував результати волевиявлен-
ня ексдепутат, опозиціонер Ген-
надій Гудков. — Вона тотально 
сфальсифікувала результати і 
зробила це ще до самих виборів, 
оскільки повністю зачистила 
конкурентів. А зараз переписує 
протоколи. Головний результат 
цих виборів — те, що люди пе-
реконалися: цю владу шляхом 
виборів не змінити. Її треба змі-
нювати зовсім іншими метода-
ми. Бо ця влада повністю забре-
халася, вона зневажає народ і 
втратила його підтримку. Вона 
тримається тільки на штиках 
— на репресіях, на шахрайстві, 
махінаціях, на обмані і брехні. 
І це сьогодні побачили десятки 
мільйонів людей. Кількість об-
манутих росіян рано чи пізно пе-
рероросте в якість, і ці люди на-
решті змусять цю владу піти. Пи-
тання тільки в тому, коли це ста-
неться». ■

ФАРС

«Цю владу шляхом 
виборів не змінити»
У Росії відбулися парламентські вибори: 
ті самі люди, в ту саму Думу 

■

Влада вдає, що проводить вибори, а народ робить вигляд, що обирає. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Усе «прозоро» 
 Рух «Голос», який російська вла-
да визнала іноземним агентом, роз-
повів у неділю про більш ніж чоти-
ри тисячі ймовірних порушень на ви-
борах. Про це йдеться на сайті «Карта 
порушень». За даними спостерігачів, 
фальсифікації за три дні голосування 
зафіксували по всій Росії. 
 У ЦВК заявили, що вибори 
пройшли без серйозних подій, а пові-
домлення про серйозні порушення на-
звали «спланованою кампанією», що 
фінансується з-за кордону, процедуру 
ж голосування там визнали прозорою. 

ДО РЕЧІ

 «Сепаратисти» голосують  
 за Росію

 За попередніми даними ЦВК РФ, 
у виборах взяли участь 45,15 відсо-
тка виборців. Загалом проголосува-
ти на виборах до Держдуми мали 110 
мільйонів осіб, серед яких були також 
сотні тисяч жителів ОРДЛО з росій-
ськими паспортами. Тисячі мешкан-
ців непідконтрольних Києву частин 
Донецької та Луганської областей, які 
раніше скористалися можливістю от-
римати паспорти з двоголовим орлом, 
змогли взяти участь у виборах до Дер-
жавної думи. Для того, аби доправи-
ти новоспечених «росіян» до сусід ньої 
Ростовської області, тамтешня «вла-
да» використала десятки безплатних 
автобусів. А «виборцям» навіть дава-
ли в дорогу сухпайки. Більшість вико-
ристали цей безкоштовний «зелений 
коридор», аби дешевше скупитися на 
території РФ. У Росії порахували, що 
участь у виборах узяли близько 150 
тисяч мешканців Донбасу.

■

■



ВІДЛУННЯ

З Тризубом — 
через столiття
Відкритий лист президенту, 
голові Верховної Ради, 
прем’єр-міністру України
 Громадські організації Тернопільщини вважа-
ють, що для України вводити Великий Державний 
герб недоцільно. Виникнення великих гербів зазви-
чай характерне для колишніх і сьогоднішніх імперій 
або країн, до яких входять декілька територій з окре-
мими історіями, що потребують консолідації у сим-
волічному плані.
 Унікальний український Тризуб — герб княжої 
доби, історичний символ могутньої княжої держави 
Володимира Великого та всіх його спадкоємців. Цей 
герб було прийнято Українською Центральною Ра-
дою 22 січня 1918 року, а також підтверджено в день 
Соборності України 22 січня 1919 р.
 Український тризуб став символом усіх вирішаль-
них періодів національно-визвольних змагань ук-
раїнського народу впродовж декількох століть. Він 
зрозумілий усім, він сприймається і в Донецьку, і у 
Львові, і в Черкасах, і у Києві, тому немає жодної 
потреби в прийнятті чогось нового.
 Для того щоб виконати статтю Конституції Украї-
ни, в якій йдеться про Великий Державний герб Ук-
раїни, на нашу думку, слід конституційною більшіс-
тю у Верховній Раді України внести в Конституцію 
України наступні зміни:
 1. Абзац третій статті 20 викласти у редакції: «Дер-
жавний герб України є Тризуб — Герб Княжої держа-
ви часів Володимира Великого».
 2. Абзац четвертий статті 20 вилучити.
 Історичні надбання українців випробувані століт-
тями, а тому державні символи не потребують змін і 
доповнень. 
 Від громадсько-політичних організацій Тер-
нопільщини — заступник відокремленого підрозділу 
ВПГО Всеукраїнського товариства політв’язнів і реп-
ресованих Олещук І.; голова Тернопільського союзу 
українок Постільська Н.; голова ТОО ВУТ «Просві-
та» ім. Т. Шевченка Абрам’юк Св.; Спілка офіцерів 
України (Варакута О.); голова ГО «Об’єднання бойо-
вих побратимів» Войцехівський І.

■

В. МИРОНЕНКО
Миколаїв

«...жалкий человек!
Чего он хочет: небо ясно,
Под небом места много всем, 
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он... Зачем?»

М. Ю. Лермонтов, 
«Валерік»*

 Путін чомусь особливо на-
полегливо доводить, що ми, 
українці, і вони, угро-фіно-та-
тари, — один народ. Психо-
логи ж доводять, що велика 
брехня поступово сприймаєть-
ся людьми як правда, коли її 
довго й настирливо повторю-
вати. Тож і брехню про «адін 
народ» росіяни з часом сприй-
матимуть за чисту монету. На-
самперед варто було б усебічно 
вивчити появу росіян як ет-
носу, їхній зв’язок зі світом. 
Наука про народи — етноло-
гія — дуже молода, тому вар-
то вивчити соціологію, етно-
графію (науку про походження 
народу), етногенію (науку про 
творення звичаїв і характерів 
народів). Генетика доводить, 
що людина успадковує від 
предків не лише фізичні пара-
метри, а й духовні.
 Пращури сьогоднішніх 
угро-фіно-татар приблудились 
на землі сьогоднішньої Мос-
ковії і Фінляндії ще в далекому 
минулому. Літописці ХІ століт-
тя називали ці племена  чудь, 
чухна, югра, весь, пермь, му-
рома, мокша, мещера, печера, 

карель, єрзя тощо. Це були дикі 
народи, в яких не було жодних 
законів і моралі. Вони жили 
в земляних норах, їли сире 
м’ясо, рибу, займались примі-
тивним землеробством, носили 
шкіряний одяг. Тоді як Київ у 
ХІ столітті був культурнішим 
і багатшим містом, ніж Париж 
чи Лондон. У цей час Украї-
на-Русь мала тісні торгові від-
носини з цивілізованим світом 
— Грецією-Візантією, Малою 
Азією, Індією тощо. 
 Археолог М. Покровський 
пише, що в крові московсько-
го народу тече до 80% фінсько-
татарської крові. Після зане-
паду Орди татари переходили 
у християнську віру і таким 
чином із угро-фіно-татарської 
меншини утворився московсь-
кий-«руський» народ, що є 
суто азіатським, що й підтвер-
джують аналізи ДНК.
 Російські історики — 

М. Карамзін (1766—1826), 
В. Клю чевський (1841—1911), 
М. Пок ровський (1868—1932) 
— писали, що московсько-
«руська» держава пішла від 
татар (ще до 1651 р. москові-
ти молилися в церквах у шап-
ках!), що 57% «руських» ма-
ють татарське походження, 
що вони перейняли ідею Чин-
гісхана про завоювання світу, 
про що й сьогодні мріє Путін.
 До М. Ломоносова (1711-
1751), який, до речі, здобував 
освіту в Могилянській ака-
демії у Києві, московіти нав-
чалися за граматикою україн-
ця Мелетія Смотрицького. 
Російський літературний кри-
тик В. Белінський про розмови 
щодо рівноцінності російської 
та європейської літератури го-
ворив, що це «чванлівий брєд». 
Та й говорити про московітсь-
ких літераторів як про росій-
ських досить дивно, адже пре-

док Пушкіна за походженням 
був африканським арабом, ні-
мецького походження були 
О. Блок, О. Герцен, З. Гіп-
піус, А. Мюллер, М. Салти-
ков-Щедрін, О. Фет, Д. Фон-
візін та багато інших діячів 
культури Росії. Україцями за 
походженням були А. Ахма-
това-Горенко, О. Аверченко, 
М. Зощенко, М. Гоголь, В. Ко-
роленко, В. Немирович-Дан-
ченко, І. Бунін-Буньковський, 
яких «привласнила» Росія. Се-
ред «їхніх» культурних діячів 
— євреї П. Антокольський, 
Є. Бутковський, С. Кірсанов, 
О. Мандельштам, Б.Пастернак 
та інші. Татарської крові І. Ак-
саков, Ф. Достоєвський, В. За-
госкін, Р. Зотов, М. Карамзін, 
М. Огарьов, І. Тургєнєв. Поля-
ки — О. Грибоєдов-Гризибовсь-
ки, В. Сологуб, Д. Мережковсь-
кий, М. Нєкрасов, румуни 
— А. Кантиміров, М. Харсе-

ков, шотландець М. Лермон-
тов, італійського походження 
Ф. Тютчев та ще багато-багато 
інших прикладів. І до сьогод-
ні московіти-«руські» запису-
ють до лав «своїх» культурних 
діячів чимало представників 
інших рас і народів.
 Російський цар Олександр І 
говорив, що «русскіє» — народ 
волоцюг, ледарів і злодіїв. Що 
правда — то правда: у держав-
ному гімні Росії використані 
слова з англійського гімну в 
перекладі В. Жуковського, му-
зику ж «гімнотворець» Львов 
запозичив у В. Гена та О. Сан-
ктіссімона; державний герб 
московітів «запозичили» у Ві-
зантії, а кольори прапора — в 
Голландії. 
 Наводити приклади куль-
турного «мародерства» можна 
ще довго, але суть одна: північ-
ні сусіди крадуть не лише чу-
жих діячів мистецтва, а й іс-
торію і навіть назву. Ми маємо 
стояти на варті своїх цінностей 
і своєї історії. ■

*«Валерік» — вірш російсько-
го поета Михайла Лермонто-
ва, присвячений битві на річці 
Валерік, яка відбулася 11 лип-
ня 1840 року приблизно за 30 
кілометрiв від фортеці Грозна 
(нині місто Грозний, Чеченська 
республіка в Російській Федера-
ції) між російським військом під 
командуванням генерала Гала-
фєєва та північнокавказькими 
горцями (чеченцями).

ПОЛІТПАРНАС

Зі святом, 
Україно!
Микола КАГАНЮК
смт Криве Озеро, Миколаївщина

 Шановна редакціє «України моло-
дої»! Вашу газету передплачую та уваж-
но читаю вже 28 років. А звернутися 
до вашої редакції мені порекоменду-
вав Анатолій Несторович Паламаренко. 
Віку вам довгого, здоров’я і Божого бла-
гословення.

В неньки нашої, Вкраїни, у великої сім’ї

Нині свято, іменини — день народження її.

Тридцять літ уже минуло, як зійшла нова зоря

І у світі засіяла ти — Вкраїнонько моя.

Хто по нас лиш не топтався:

Хани, шляхта, татарва, 

Турки й їхні яничари

І фашистськая орда.

Вистояла! Не зігнулась в боротьбі жорстокій,

Та біда нова прийшла, сниться нам лиш спокій.

Взялась тепер за Україну та, що звалась нам сестра,

Ви, звичайно, здогадались, — це сусідонька Москва.

Скільки яду, скільки злості і цинізму у Москви –

Як посміла Україна в вільне плавання піти!

Й недругів своїх ще досить, все інтриги тут плетуть,

Сподіваються, що, може, «наші» все ж таки прийдуть.

Не надійтеся, не прийдуть, годі всім уже страждать,

Краще думайте, як разом нам Вкраїну підіймать.

Життя у нас не повна чаша,

Але ми віримо у те,

Що Україна рідна наша

Усі ці біди відмете.

І буде наш народ багатий,

І недалеко вже той час,

Ну а сьогодні з гарним святом

Я щиро всіх вітаю нас!

■

Чудовий урожай баштанних цьогоріч став і радістю, і печаллю фермерів 
півдня України, адже низькі закупівельні ціни й дороге транспортування 
продукції множать на нуль зусилля працівників полів. Пандемія та політична 
ситуація з сусідніми країнами також вносять свої корективи. Що ж, тоді 
власними зусиллями будемо допомагати українським виробникам: сезон 
кавунів продовжується! Їх можна не лише споживати зараз, а й запастися 
до новорічних свят і насолоджуватися корисною і смачною ягодою.

ЮВІЛЕЙНЕ

«Україна молода» — взірець патріотизму
Вітання вдячного читача улюбленій газеті

■

ТАКІ СУСІДИ

Вже ніколи не будемо 
браттями…
Наше завдання — протистояти культурному й історичному 
мародерству

■

 Шановна редакціє «України молодої»! 
Сердечно вітаю вас із 30-річчям від дня 
заснування газети та з 30-річчям незалеж-
ності України. Радію і дякую за достойне 
місце газети в інформаційному просторі на-
шої Батьківщини. 
 Читаю газету з дня її заснування, бо 
вона всесторонньо й об’єктивно висвітлює 
всі сторони життя у нашій країні та важливі 
події у зарубіжжі. Автори публікацій за-
нурюються у глибину існуючих проблем у 
розвитку в Україні економіки, політики, ос-
віти, культури, медицини, спорту, військо-
вої справи. Газета інформує про воєнні дії 
найманців та військових підрозділів Росії 
проти Української армії. «Україна молода» 
викриває брехливу пропаганду Кремля та 
його прагнення загарбати всю Україну. Гіб-

ридна війна Росії проти нашої держави та 
дії п’ятої колони в Україні гальмують про-
цес формування громадського суспільства. 
Газета публікує матеріали, що висвітлюють 
боротьбу українського народу за створення 
незалежної Української держави, про істо-
ричну спадщину нашого народу, культуру, 
науку, нашу армію, про непрості стосунки 
України з сусідами. Улюблена газета спри-
яє вихованню молодих українців у патріо-
тичному дусі і формує в них почуття гід-
ності та справедливості, віри в перемогу 
над зовнішніми та внутрішніми ворогами.
 Чекаю з нетерпінням виходу кожного 
свіжого номера «України молодої».
 Бажаю кожному з вас міцного здоров’я, 
творчої наснаги й нових здобутків на ниві 
української журналістики. ■

Микола ШПІЛЬМАН, пенсіонер, 86 років 
смт Івано-Франкове, Яворівський район, Івано-Франківська область
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Продовження. Початок — у номері 
за 14—15 вересня

V. 25. Тримати Сталіна задоволе-
ним: безумовна капітуляція і Ка-
тинь
 Осінь 1942 року і зима 42-43 рр. 
були багаті на перемоги союзників: Ел-
Аламейн, Єгипет, висадка в Північній 
Африці, Сталінград, кампанія iз захоп-
леня острова Гвадалканал на Тихооке-
анському театрі. США і Британія вва-
жали за потрібне обговорити страте-
гію подальшого ведення війни і запро-
понували зустріч лідерів у Касабланці 
(Марокко). Сталін на зустріч не полетів. 
«Оскільки Сталін не з’явився в Касаб-
ланці, Рузвельт не одержав шансу при-
чарувати радянського диктатора, як 
він поскаржився Черчиллю після того, 
як конференція почалася без Вождя». 
Роздумуючи, що могло б сподобатися 
Сталіну, на пресконференції 24 січня 
1943 року Рузвельт оголосив (не поста-
вивши до відома навіть Черчилля), що 
«мир у світі може настати лише... при 
безумовній капітуляції Нiмеччини, Італії 
і Японії». Ця заява Рузвельта до цього 
часу викликає величезні суперечності, 
оскільки і Нiмеччина, і Японія зрозумі-
ли, що їм не залишається нічого іншо-
го, як битися до останнього солдата. І ці 
битви призвели до багатьох страждань і 
мільйонів смертей, яких, можливо, мож-
на було б уникнути. 
 Каменем спотикання у стосунках 
союзників залишалося польське пи-
тання. Сталін хотів, щоб США і Бри-
танія погодилися, що захоплена ним 
територія Польщі належить СРСР (зга-
дується Крим у XXI столітті, чи не так? 
— Авт.). Союзники, в першу чергу Бри-
танія, яка вступила у війну, протестую-
чи проти окупації Польщі, не погоджу-
валися.
 Напруга підсилилася, коли в лю-
тому 1942 року радянські військовопо-
лонені, які працювали біля Катині не-
далеко від Смоленська, наштовхнули-
ся на викопані вовками кістки. До по-
чатку квітня розкопки під керівництвом 
німецького судмедексперта Бунтца від-
крили понад тисячу людських трупів у 
масових похованнях. На трупах вия-

вили елементи польської уніформи, а 
стан трупів указував, як з’ясувала ко-
місія, створена Європейським Чер-
воним Хрестом, що польські військо-
вослужбовці були розстріляні у 1940 
році. 
 Ця інформація проливала світ-
ло на долю десятків тисяч польських 
офіцерів, в основному резервістів, які 
були захоплені радянськими військами 
у вересні 1939 року і від яких від кін-
ця 1939 року перестали надходити лис-
ти. Польський уряд у вигнанні, очолю-
ваний генералом Сікорським, направив 
17 квітня лист у штаб-квартиру Міжна-
родного Червоного Хреста, вимагаючи 
скликати міжнародну комісію для вив-
чення катинського поховання. 
 Відповідь СРСР була негайною і 
гнівною: у статті в «Правді» від 19 квіт-
ня 1943 року під заголовком (цитуючи 
мовою оригіналу) «Польские сотрудни-
ки Гитлера» «Правда» писала, що ка-
тинська історія — це «подлая гитле-
ровская провокация... немцы захватили 
бывших польских военнопленных, на-
ходившихся в 1941 году в районах за-
паднее Смоленска на строительных ра-
ботах... Немцы зверски убили польских 
военнопленных и теперь хотят замес-
ти следы своих преступлений». 21 квіт-
ня Сталін направив Рузвельту і Черчил-
лю лист аналогічного змісту, категорич-
но протестуючи проти створення комісії 
Міжнародного Червоного Хреста. 
 Як пише Макмікін, «для кожного 
безстороннього спостерігача така реак-
ція свідчила про те, що, якими б жахли-
вими не були злочини Гітлера, у цьому 
випадку винуватим був Сталін... Це був 
момент істини для Черчилля і Рузвель-

та — чи проковтнуть підписанти Атлан-
тичної Хартії ці сталінські випади про-
ти Міжнародного Червоного Хреста і 
польського уряду». 
 Відповідь була «так». 
 Спочатку Черчилль запевнив Сталі-
на, що він проти будь-яких комісій Чер-
воного Хреста на окупованій Нiмеччи-
ною території, потім Рузвельт напи-
сав Сталіну, що Сікорський «зробив 
помилку, пропонуючи, щоб Червоний 
Хрест провів експертизу».
 Сталін використав цей епізод, щоб 
розірвати дипломатичні стосунки з 
польським урядом у вигнанні, а 4 лип-
ня 1943 року і генерал Сікорський за-
гинув у таємничій авіакатастрофі біля 
Гібралтару. (Причини цієї катастрофи 
не з’ясовані до сьогодні. — Авт.).
 Катинська історія дуже довга і тра-
гічна, а перше визнання злочину про-
звучало лише у 1990 році в заяві ТАРС: 
«Выявленные архивные материалы в 
своей совокупности позволяют сделать 
вывод о непосредственной ответствен-
ности за злодеяния в катынском лесу 
Берии, Меркулова и их подручных»; 
характерне формулювання — винуваті 
Берія і Меркулов, а СРСР наче б і ні при 
чому. 
V. 28. Тегеран і Каїр
 Наприкінці листопада 1943 року лі-
дери трьох держав — США, Великоб-
ританії і СРСР — зустрілися в Теге-
рані (Сталін відмовився від усіх інших 
міст, які пропонував Рузвельт, і хворо-
му президенту США в інвалідному віз-
ку довелося здійснити важку подорож 
до міста, де Вождь погодився прийня-
ти його).
 Старше покоління радянських лю-

дей пам’ятає цей саміт завдяки блис-
кучому радянсько-французько-швей-
царському трилеру-мелодрамі 1981 
року «Тегеран 43», але насправді на цій 
зустрічі, якої так хотів Рузвельт, була в 
основному вирішена післявоєнна доля 
Європи.
 Прикметно, що на зустріч «голо-
вних союзників» не запросили не лише 
представників уряду Польщі (її долю 
вирішили без неї), чи уряду Югославії 
(обидва уряди у вигнанні працювали 
в Лондоні), чи лідера антигітлерівсь-
ких військ Франції Де Голля, а й уря-
ду Чан Кайші, союзника США по війні 
з Японією. Не був запрошений у Теге-
ран і держсекретар США Халл — пре-
зидент Рузвельт мав своїх персональ-
них помічників (включаючи радянсько-
го агента Гаррі Вайта), які й визначали 
політику США щодо СРСР.
 Щодо підготовки до саміту в Теге-
рані, як цитує Макмікін, «Молотов не 
міг повірити, коли Аверел Гарріман (по-
сол США в СРСР. — Авт.) повідомив, 
що команда Рузвельта не підготувала 
письмових пропозицій щодо порядку 
денного конференції»! Та воно й зро-
зуміло, бо «як Гопкінс пояснив Лорду 
Морану, лікарю і довіреній особі Чер-
чилля, президент «прилетів у Тегеран 
твердо налаштованим... домовитися зі 
Сталіним, і він не дозволить нічому ста-
ти на перешкоді досягненню цієї мети». 
(Здається, ця конференція нагадує не-
давню зустріч президента США з пре-
зидентом Путіним у Женеві. — Авт.)
 Вирішуючи повоєнну долю Поль-
щі, Рузвельт підтримав Сталіна в тому, 
що поляків можна виселити з окупова-
них СРСР територій. (Це, у свою чер-

гу, відкрило шлях до пізнішого висе-
лення українців з «польських» земель. 
— Авт.). «Щодо Латвії, Литви і Естонії 
Рузвельт «жартома» запевнив Сталіна, 
що «коли радянські армії знову окупу-
ють ці території, США не мають наміру 
з цього приводу воювати з Радянським 
Союзом».

Нові відповіді на старі 
питання
 У решті частин Глави V — «Другий 
фронт» (розділи 27 і 29), і у Главі VI — 
iдеться про заключний етап війни з Нi-
меччиною й останні місяці Другої сві-
тової війни. Тут розглядаються важливі 
питання і, цитуючи професора Плохія, 
«даються нові і часто несподівані від-
повіді на старі питання». Ми не буде-
мо на цих розділах зупинятися, наве-
демо просто (для допитливих читачів) 
їх назви: 27 — «Операція Тіто» (зда-
ча Югославії комуністам); 29 — «Дру-
гий фронт»; 30 — «Варшава» (воєн-
ний злочин: Червона армія стояла кіль-
ка місяців біля Варшави, не наступаю-
чи. Це дозволило гітлерівцям знищити 
поляків, які проти них повстали, і зруй-
нувати місто); 31 — «Високий приплив 
у Вашингтоні»: план Моргентау; 32 — 
«Москва і Ялта»: найганебніша годи-
на англо-американців; 33 — «Трофеї» 
(тут про те, як радянські війська пово-
дилися на завойованих територіях і що 
було вивезено з Нiмеччини та інших 
країн, які «звільнила» Радянська ар-
мія); 34 — «Червона зірка над Азією»: 
останні виплати по ленд-лізу.

* * *
 Завершується книжка розділом «Епі-
лог: сталінська рабовласницька імперія і 
ціна перемоги». Важливий розділ, який 
підсумовує висновки Макмікіна. Робити 
підсумок ми тут не будемо, втім про те, 
як формувався післявоєнний геополітич-
ний порядок, можна прочитати у книж-
ці Ґреґора Далласа «Примарний мир. 
1945. Незавершена війна» (К.: Темпо-
ра, 2012), про яку раніше писала «УМ» 
(16.07.2014), і у книжці вже згадувано-
го професора Плохія, яка вийшла у 2010 
році англійською і була пізніше перекла-
дена українською: «Ялта. Ціна миру» 
(Харків, КСД, 2019). ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Війна Сталіна за владарювання 
Нове дослідження американського історика Шона Макмікіна: 
як радянський диктатор одержав величезну нову імперію 
в центрі Європи після Другої світової

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Вінниці епопея зі встановлення, 
а точніше невстановлення пам’ятника 
легендарному вінницькому полковни-
ку часів Богдана Хмельницького — Іва-
ну Богуну триває з 2008 року. Саме тоді 
міська рада ухвалила відповідне рішен-
ня, назвавши площу перед колишнім кі-
нотеатром «Росія» іменем Івана Богуна, 
запланувавши спорудити на цьому міс-
ці йому пам’ятник. Утім відтоді це рі-
шення так і не було втілено в життя че-
рез фактичну відмову міської влади на 
чолі з Гройсманом, а згодом Моргуновим 
від цього проєкту.
 То чому ж міська влада продовжує 
саботаж свого ж рішення про встанов-
лення монумента славному оборонцю 
міста? Можливо, на заваді стала чергова 
розробка (з подачі міської влади) Аген-
цією просторового розвитку — КП місь-
кої ради — нового проєкту? Що може 
з’явитися на місці, де було запланова-
но спорудити пам’ятник українсько-
му національному герою Івану Богуну 
як символу волі, нескореності, перемо-
ги української нації в обороні своєї де-
ржавності? На гарній картинці жодної 
згадки, що на території земельної ділян-
ки, обмеженої вулицями Соборна—Ма-
гістратська—Визволення перед будів-
лею напівзруйнованої «Росії» позначе-
но місце під пам’ятник. 
 Фактично, ми маємо чергову фальси-
фікацію інформації, введення вінничан 

в оману, підміну понять і повне невико-
нання міською владою своїх попередніх 
зобов’язань на угоду, напевно, насам-
перед власним комерційним інтересам. 
Крім того, це є чітким сигналом замас-
кованої українофобії. 
 Системний бойкот міською владою 
своїх же рішень (попередня епопея з 
пам’ятником Тарасові Шевченку і га-
ньба міської влади всім запам’яталася) 
щодо вшанування пам’яті Івана Богу-
на — це саботаж цінностей українсько-
го народу, української державності, це 
палиці в колеса національному відрод-
женню, особливо в часи сьогоднішньої 
російсько-української війни.
 Часто Володимир Гройсман мало не 
на всіх олігархічних телеканалах пози-
ціонує себе ледь не як основний захис-
ник інтересів українського народу: се-
лян, фермерів, інтелігенції, з його слів 
рефреном звучать слова про важливість 
збереження національної пам’яті, іден-
тичності і т.д. «Українська стратегія 
Гройсмана» позиціонує себе ледь не го-
ловною опозиційною «патріотичною» 
силою, яка має амбіції потрапити в но-
вий парламент на наступних виборах.
 Але чи ситуація у Вінниці не яскра-
во ілюструє повну фальш таких заяв, 
брехню в красивій обгортці, повну невід-
повідність слів справжнім конкретним 
діям у його вотчині — Вінниці, де коман-
да політика блокує питання вшанування 
борця за волю України доби Козаччини 
Івана Богуна, перекреслює наші держав-

ні традиції гетьманської доби? 
 У 2021 році закінчується оренда 
будівлі колишнього кіноконцертного 
залу «Росія». Тож така земельна ділян-
ка в центрі міста стає ласим шматком 
для міських можновладців, які чужих 
осіб на неї 100% не пустять. 
 Як зауважує місцевий краєзнавець 
Володимир Барцьось, «маємо як міні-
мум 250 років козацької історії нашо-
го міста, славних і драматичних років, 
коли вінничани зі зброєю в руках захи-
щали своє право на вільне життя і свою 
державність, творили міське самовря-
дування, опираючись на давніші зви-
чаєві традиції, виявили масовий героїзм 
в обороні козацької держави Богдана 
Хмельницького та інших подальших 
гетьманів. Найславетнішим періодом 
міста було, безумовно, полковництво й 
урядування на чолі міста славного лица-
ря України Івана Богуна. Саме тому ак-
тивна вінницька громада кілька десят-
ків років справедливо вимагає споруди-

ти у Вінниці пам’ятник Івану Богуну!»
 У Вінниці немає жодного пам’ятника 
чи пам’ятного знака, який би належним 
чином вшанував подвиг вінницьких ко-
заків, міщан та селян у період існуван-
ня міської «європейської» влади, які би 
фінансувалися за участі міської влади і 
міського бюджету.Місця борцям за волю 
України козацької доби досі не знайш-
лося у Вінниці, окрім кількох символіч-
них каменів і пам’ятних знаків, які були 
встановлені з ініціативи та за кошти гро-
мадськості. 
 Останній такий символічний камінь 
встановлено на площі Івана Богуна 23 
травня цього року силами громади. Наз-
ва площі — єдиний виняток із правила. 
 Натомість ми бачимо бурхливу діяль-
ність задля розкрутки бренду Вінниці як 
міста мультикультурного, міста багатьох 
національностей, ціною замовчування і 
нівелювання саме української складової 
національної пам’яті. Ігнорування доби 
Козаччини — яскравий тому приклад. ■

РЕЗОНАНС

Замаскована українофобія
Вінницькі можновладці уникають вшанування 
козацького лицаря Івана Богуна

■

Обіцянки-цяцянки.
Фото з сайту vinnytsyanews.com.ua.
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По свiжих слiдах
 17 листопада 1943 року вiйсь-
ковий комендант Києва генерал-
лейтенант Мартиросян перебу-
вав у пригнiченому настрої. Вiн 
сидiв за масивним столом, багато 
палив i вiдверто не знав, з чого по-
чати. На столi без упину бренькав 
переносний телефон, але генерал 
не поспiшав виходити на зв’язок, 
адже добре знав, якi будуть доне-
сення: всi будинки в руїнах, вули-
цi вкритi ямами вiд бомб, не пра-
цює водогiн, немає електрики, 
дров, гасу, гостро не вистачає ме-
дикаментiв i хлiба, немає зв’язку 
з лiвим берегом, бо висадженi всi 
мости...
 Занурений у невеселi думки, 
генерал не помiтив, як до кабiне-
ту ввiйшов черговий по гарнiзо-
ну:
 — Товаришу генерал, до вас на 
прийом просяться двоє людей.
 — Хто такi?
 — Не можу знати. Один офi-
цер, iнший цивiльний.
 — Скажи їм, що я зайнятий. 
Нехай прийдуть через два днi, а 
краще — через тиждень.
 Черговий вийшов, але повер-
нувся дуже швидко:
 — Вони назвали себе: Ілля 
Еренбург i Василь Гроссман.
 — Хто?! — вигукнув темпера-
ментний  комендант i сам вийшов 
до приймальнi.
 — Радий вiтати видатних лi-
тописцiв вiйни, — з помiтним 
кавказьким акцентом промовив 
Мартиросян, а далi з властивою 
йому гостиннiстю запросив до ка-
бiнету. Наказав принести гостям 
гарячого чаю, пригостив цигар-
ками «Казбек», i всi з насолодою 
затягнулися. А потiм... Комен-
дант мав усi пiдстави розслабити-
ся й пропустити з гостями «фрон-
товi» сто грамiв: щойно подзвони-
ла Ставка, повiдомивши, що там 
схвалили перекидання вiйськ 
фронту з Букринського плацдар-
му на Лютiзький, що забезпечи-
ло визволення Києва у термiн, 
встановлений Сталiним. І тому, 
не сумнiвався генерал, до Києва 
й прибули вiдомi всiй країнi ко-
респондент «Известий» i «Совин-
формбюро» Ілля Еренбург разом 
iз кореспондентом «Красной звез-
ды» Василем Гроссманом.
 Коли випили за визволення 
Києва i кабiнет коменданта на-
повнився духмяним ароматом 
американської тушонки, пере-
мiшаної з гречаною кашею, гене-
рал пiдвiвся i не без гордостi про-
мовив:
 — У результатi Київської на-
ступальної операцiї вiйська 1-го 
Українського фронту розгромили 
12 пiхотних, двi танковi, одну мо-
торизовану дивiзiї, пiд Києвом во-
рог втратив 1 тис. 200 гармат i мi-
нометiв, 600 танкiв, 90 лiтакiв...
 — Саркисе Согомоновичу, — 
зовсiм не по статусу звернувся до 
генерала Ілля Еренбург, — доро-
гий Саркисе Согомоновичу, в нас 
iз Василем Семеновичем дещо 
iнша мiсiя: в урочищi Бабин Яр, 
пiд Києвом, нiмцi розстрiляли ти-
сячi й тисячi нi в чому не винних 
жiнок, дiтей, лiтнiх людей, зни-
щивши все єврейське населення 
столицi України. Ось i вирiши-
ли ми зiбрати й задокументува-
ти показання свiдкiв нечуваного 
злочину, аби написати книгу-до-
кумент i вiд iменi закатованих пе-
редати Суду Народiв, перед яким 
неодмiнно постануть фашистськi 
нелюди...
 — Справа хороша, — авто-
ритетно заявив Мартиросян, — 
я накажу надати вам «вiллiс» iз 
водiєм, видiлити охорону...
 — Автомобiль не потрiбен, — 
мовив Гроссман, — охорона тим 
паче. Як корiнний киянин Ілля 
Григорович знає всi кутки Киє-

ва, а пiдiбрати ключ до людських 
сердець — то вже наша письмен-
ницька справа.
 Листопад у Києвi був холод-
ний. Але це не зупинило Ерен-
бурга й Гроссмана. Вони пiшли 
колись величними, а нинi понiве-
ченими центральними вулицями 
Києва, а вцiлiлi кияни то там, то 
тут оточували їх i як могли роз-
повiдали про вселенський апо-
калiпсис, який запанував у Києвi 
в чорнi роки фашистської окупа-
цiї — запис неспростовних свiд-
чень розпочався...
 Та дуже скоро обидва пись-
менники зрозумiли, що для пов-
ноти вражень вони мають вiдвiда-
ти Голгофу на iм’я Бабин Яр. Ко-
мендантський «вiллiс» довго вiз 
їх на околицю Києва, де їхнiм пог-
лядам вiдкрилися нескiнченнi ур-
вища з людськими тiлами на днi. 
Невимовний жах i вiдчай охопи-
ли кожного з них. Василь Грос-
сман в автобiографiчному ро-
манi «Жизнь и судьба» так опи-
сує своє вiдчуття: «Коли я стояв 
на краю урвища, менi здавалося, 
що й мене гонять до яру, i я вираз-
но чув кулеметнi черги».
 Ілля Еренбург свої враження 
виклав у вiршованiй формi:
 Мое дитя, мои румяна,
 Моя несметная родня!
 Я слышу, как из каждой ямы
 Вы окликаете меня...

Ходiння по муках
 Один iз найвiдомiших дослiд-
никiв росiйської радянської лiте-
ратури, популярний свого часу 
Іраклiй Андроннiков в однiй зi 
своїх праць засвiдчує: письмен-
ник-«аграрiй» Михайло Бубьон-
нов, який оспiвав соцiалiстичнi 
перетворення на селi, над рома-
ном зi скромною назвою «Белая 
береза» працював одинадцять 
рокiв. Класик росiйської радянсь-
кої лiтератури Михайло Шолохов 
над романом «Тихий Дон» працю-
вав дванадцять рокiв, а над «Под-
нятой целиной»... понад двад-
цять.
 Тримаю в руках «Черную 
Книгу» Еренбурга та Гроссмана, 
видану українським видавниц-
твом «Оберiг» до 50-рiччя тра-
гедiї Бабиного Яру, i не можу зро-
зумiти: як могли вони створити 
книгу, спiвставлену за обсягом iз 
книгами Бубьоннова та Шолохо-
ва за... два роки. При цьому Ерен-
бург активно писав для «Прав-
ды», «Известий», «Совинформ-
бюро», а Гроссман — для «Крас-
ной звезды». При цьому «Черная 
Книга» не обмежується звiрства-
ми в Бабиному Яру, вона мiстить 
свiдчення з усiх куткiв України, 
яка була повнiстю окупована во-
рогом. До того ж усi свiдчення 
треба було вичитати, вiдредагу-
вати, пiдготувати до друку.
 Та от книга готова i в маши-
нописному варiантi вмiстилася в 
кiлькох великих сумках. Цiлком 
зрозумiлим було бажання авто-
рiв зiбранi факти донести до вiт-
чизняного, а може, й до закордон-
ного читача. Але для цього треба 
було отримати дозвiл влади, без 
якого жодне видавництво руко-
пис навiть не розгляне. І Ерен-
бург тут же повiдомив Гроссма-
на: «Це вже моя справа. Особис-
то звернусь до Жданова».
 Чому саме до Жданова? 
Сталiнський фаворит, вiн був 
надiлений необмеженою владою: 
член полiтбюро ЦК ВКП(б), секре-
тар ЦК з iдеологiчних питань...
 Був i такий нюанс: у буремно-
му 1941 роцi Жданов як перший 
секретар Ленiнградського мiсь-
кого й обласного комiтетiв партiї 
входив до складу Вiйськової ради 
Волховського фронту. Еренбург 
зустрiчався з ним на передовiй, i 
Жданов показав йому обгорiлий 
шматок «Ленинградской прав-
ды», звернувши увагу на те, що 

бiйцi використали цю газету для 
виготовлення цигарок, але стат-
тю Еренбурга зберiгають, не роз-
курюють...
 Час для вiзиту до Жданова 
Еренбург обрав не найкращий: 
щойно Андрiй Олександрович 
заходився громити радянську iн-
телiгенцiю: вийшла розгромна 
постанова ЦК ВКП(б) про журна-
ли «Звезда» та «Ленинград», без-
жально громили Анну Ахматову 
та Михайла Зощенка, радянськi 
видавництва страждали вiд жор-
стоких цензурних обмежень.
 Та якою ж була радiсть Ерен-
бурга, коли несподiвано йому под-
звонив додому помiчник Ждано-
ва Шуйський i мовив тоном нака-
зу: «Андрiй Олександрович прий-
ме вас».
 Там, на передовiй, Еренбург 
не хвилювався так, як того дня, 
коли Шуйський, вказавши пог-
лядом на дверi ждановського ка-
бiнету, сказав йому: «Можете 
ввiйти».
 Кабiнет Жданова не виблис-
кував оригiнальнiстю, вiн був ти-
повий для найвищих чиновникiв 
того часу: важкий дубовий стiл iз 
десятком телефонних апаратiв, 
праворуч — окремий стiл iз бiлим 
телефоном, який зв’язував Жда-
нова зi Сталiним, два портрети — 
Ленiн, який читає «Правду», та 
Сталiн у бiлому кителi генералi-
симуса.
 Жданов пiдвiвся, простягнув 
Енербургу руку:
 — Що привело вас до мене, 
Іллє Григоровичу?
 — Шановний Андрiю Олек-
сандровичу, — почав Еренбург, 
— великий Сталiн, затаврував-
ши антисемiтську полiтику фа-
шистської Нiмеччини,  в iнтерв’ю 
Американському телеграфно-
му агентству заявив, що в нашiй 
країнi антисемiтизму немає мiс-
ця. Великий Ленiн у роботi «Кри-
тичнi нотатки з нацiонального 
питання» також затаврував ан-
тисемiтизм...
 — Іллє Григоровичу, — 
обiрвав Жданов, — наявнiсть у 
СРСР Єврейського антифашист-
ського комiтету, Державного єв-
рейського театру, а також вели-
кої плеяди євреїв-митцiв — пись-
менникiв, музикантiв, акторiв — 
хiба це не пiдтвердження того, що 
в нас немає антисемiтизму? Про-

шу вас ближче до дiла.
 — Я i мiй колега Василь Грос-
сман зiбрали унiкальнi матерiали 
про звiрства фашистських загар-
бникiв щодо євреїв як в урочищi 
Бабин Яр, що пiд Києвом, так i по 
iнших мiсцях України, окупова-
них ворогом. Два роки без пере-
рви i майже без вiдпочинку ми 
настiйливо працювали, i от кни-
га готова...
 — Давайте так, — перейшов 
до дiла Жданов. — Надайте в ЦК 
доповiдну записку, в якiй доклад-
но викладiть суть цiєї роботи. До 
записки докладiть один примiр-
ник книги — для ознайомлення.
 Еренбург не став тягнути, але 
замислився: «надайте в ЦК», як 
сказав Жданов, а кому саме? Це 
ж вiдписка, i тому звернення 
своє адресував тому ж таки Жда-
нову:
 «Шановний Андрiю Олексан-
дровичу!
 Пiсля нашої розмови 28 лис-
топада 1946 року з приводу ви-
даня «Чорної Книги» (матерiа-
ли про звiрства нацистських за-
гарбникiв над єврейським насе-
ленням України) видавництву 
«Правда» були переданi 38 дру-
кованих аркушiв.
 Книгу набрано, але, як i було 
домовлено, направляю Вам сиг-
нальний примiрник i прошу Ва-
шої вказiвки щодо друку даного 
видання».
 При всiй своїй удаванiй смi-
ливостi Жданов був досить обе-
режною людиною: неодноразово 

вiн був свiдком того, як за смiли-
вий вчинок розстрiлювали вели-
кого державного дiяча, а необе-
режне слово «тягнуло» на 25 
рокiв таборiв, i тому переадресу-
вав доповiдну Еренбурга началь-
нику Управлiння пропаганди та 
агiтацiї — Агiтпропу ЦК ВКП(б) 
— з обережною припискою: «тов. 
Александрову Г. Ф. Для ознайом-
лення».
 Така резолюцiя Александро-
ва здивувала й навiть налякала, 
бо вiн нiчого не звик вирiшувати 
сам, а от резолюцiя «До виконан-
ня» — то iнша справа. А ознайом-
люватися, приймати рiшення не 
вмiв. Проте вiн почав уважно вчи-
туватися в «Чорну Книгу», i чим 
бiльше її вивчав, тим частiше зга-
дував слова товариша Сталiна «Я 
пью за великий русский народ — 
народ-победитель».
 Слова вождя, виголошенi на 
прийомi в Кремлi з нагоди Вели-
кої Перемоги, стали для Георгiя 
Федоровича поштовхом до дiї: 
в усiх театрах країни пройшла 
п’єса Костянтина Симонова «Рус-
ские люди», не знав обмежень у 
накладi роман Олексiя Толстого 
«Русский характер», у всiх шко-
лах вивчали образи Андрiя Соко-
лова та Федора Лопахiна з шоло-
ховських «Судьбы человека» та 
«Они старажались за Родину». 
Нi, про єврейський народ у кон-
текстi вiйни товариш Сталiн не 
сказав нiчого, а спроба Еренбур-
га вкупi з Гроссманом видiли-
ти свiй народ, хай навiть i пост-
раждалий у вiйнi, Александров 
сприймав як своєрiдний реванш 
обох авторiв за критику романiв 
«Буря» Еренбурга та «За правое 
дело» Гроссмана, якi вiн же над-
рукував торiк у «Правдi».
 Однак, перечитавши сиг-
нальний примiрник книги, вiн 
робить такий висновок: «Читан-
ня цiєї книги, особливо її перших 
роздiлiв, якi стосуються Києва та 
України, створюють хибну уяву 
про iстинний характер фашизму. 
Червоною ниткою всiєю книгою 
простягується думка про те, що 
нiмцi грабували та нищили са-
мих лише євреїв, у читача скла-
дається враження, нiби нiмцi во-
ювали проти СРСР лише з метою 
знищення євреїв.
 Виходячи з вище викладено-
го, Управлiння пропаганди та агi-

Книга про трагічну долю 
цілого народу.
Фото з архiву автора.

❙
❙
❙

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Кремлiвська
■

Як «пробивав» її киянин Ілля Еренбург. До 130-ї рiчницi видатного 
письменника та 80-рiччя трагедiї Бабиного Яру

Анатолiй СИГАЛОВ

Василь Гроссман.❙ Ілля Еренбург.❙
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тацiї ЦК ВКП(б) вважає видання 
«Чорної Книги» недоцiльним».
 Невдовзi пiсля того, як Жда-
нов ознайомився з думкою свого 
авторитетного пiдлеглого, до ньо-
го надiйшов сигнал iз МВС СРСР, 
який приголомшив його: повiдом-
лялося, що Александров мораль-
но занепав, перетворивши свою 
дачу в пiдмосковному Подольсь-
ку на вогнище розпусти, розбещу-
ючи доброчесних дiвчат i хлопчи-
кiв-пiдлiткiв. Розлючений Жда-
нов тут же змiстив Александрова 
до принизливої посади викладача 
Інституту фiлософiї й права Ака-
демiї наук Бiлорусi, тож Алек-
сандров був змушений покинути 
Москву й переїхати у Мiнськ.
 Стало зрозумiло, що поклада-
тися на думку сексуального збо-
ченця, який так скомпрометував 
себе, неетично й некоректно, тож 
примiрник «Чорної Книги» ра-
зом iз проханням Еренбурга опи-
нився на столi завiдуючого секто-
ром видавництв ЦК ВКП(б) Ми-
хайла Морозова.
 Свого часу пересiчний дру-
кар Мишко Морозов став зачина-
телем стахановського руху в дру-
карськiй галузi. Швидкого на 
руку хлопця запримiтив завiду-
ючий справами ЦК ВКП(б) Ксе-
нофонтов, прийнявши його рядо-
вим спiвробiтником до Оргвiддi-
лу ЦК, а далi старанний Мишко 
почав швидко просуватися, зай-
нявши керiвну посаду в новiй для 
себе справi — видавничiй. Його 
улюбленим висловом стала фра-
за «Ми академiй не закiнчува-
ли», а це передусiм вiдносилося 
й до нього самого, тому що, крiм 
робiтфаку при друкарнi «Пути-
ловского рабочего», вiн нiде не 
навчався.
 І ось лежить перед Михайлом 
Олександровичем книга Ерен-
бурга та Гроссмана. Вiн гортає 
книгу i нiчого не може зрозумi-
ти: що це? Вiн щойно пiдписав 
до друку книгу товариша Сталi-
на «Вопросы ленинизма», на ви-
ходi брошура «Марксизм и воп-
росы языкознания» того ж авто-
ра, у наборi повна бiографiя то-
вариша Сталiна, пiдготовлена 
Інститутом марксизму-ленiнiз-
му ЦК ВКП(б) до 70-рiччя вождя 
партiї й народу. І раптом «Чорна 
Книга»... Нiяких вказiвок «зго-
ри» щодо цiєї роботи не надхо-
дило, її подальшу долю поклали 
на нього, Морозова. Ознайомив-
шись iз «сигналом», Морозов за-
значив: «Радянський письмен-
ник тов. Еренбург звернувся до 
тов. Жданова А. О. з проханням 
прискорити випуск збiрки «Чор-
на Книга», в якiй викладено лiте-
ратурно обробленi матерiали про 
звiрства нiмецько-фашистських 
загарбникiв над євреями на тери-
торiї Української РСР, яка була 
окупована ворогом.
 На нашу думку, «Чорна Кни-
га» мiстить серйознi полiтичнi 
помилки, в силу чого вихiд кни-
ги на 1947 рiк не заплановано. 
Також вважаємо, що в СРСР така 
книга не може бути видана».
 Так творiння Еренбурга та 
Гроссмана почало обростати вiд-
мовами. Це збентежило їх обох, 
адже в книгу вкладено величезну 
працю, а наведенi кричущi фак-
ти партапарат ладен замовчува-
ти. І тодi Еренбург рiшуче заявив 
Гроссману: «Будемо звертатися 
до товариша Сталiна».
 Еренбург приїхав до дирек-
тора «Совинформбюро» Соломо-
на Лозовського, який не раз звер-

тався до Іллi Григоровича пiд час 
вiйни i, що не менш важливо, та-
кож був євреєм. Маючи вихiд на 
Кремль, Лозовський набрав по-
мiчника Сталiна генерала Пос-
крьобишева. Вислухавши все 
уважно, той сказав: «Питання 
особистого прийому в товариша 
Сталiна вирiшує начальник його 
охорони генерал Власик», а той, 
у свою чергу, пояснив: «Товариш 
Сталiн особистого прийому не 
веде, але суть звернення до нього 
можна викласти письмово, зали-
шивши звернення на посту охо-
рони бiля Спаських ворiт Крем-
ля».
 Вказiвку було виконано в 
максимально короткий термiн, i 
невдовзi на робочому столi Сталi-
на з’явилося колективне звер-
нення такого змiсту: «Дорогий 
Йосифе Вiссарiоновичу! Прави-
телi фашистської Нiмеччини, по-
валеної у вiдгримiлiй вiйнi, ок-
рiм поневолення народiв Європи, 
провадили поголовне знищення 
єврейського населення як у Єв-
ропi, так i в нашiй країнi. Жерт-
ви мирного населення в СРСР об-
числюються мiльйонами.
 Нашi письменники тт. Ерен-
бург i Гроссман, вiдомi всiй 
країнi, зiбрали й узагальнили 
кричущi факти знищення єв-
рейського населення в Українсь-
кiй РСР, їхнє видання пiд назвою 
«Чорна Книга» вже пiдготовлено 
до друку.
 Виходячи з цього, просимо 
Ваших вказiвок щодо видання 
книги».
 Скажемо вiдверто: далеко не 
всi єврейськi дiячi в СРСР мали 
смiливiсть пiдписати таке звер-
нення, та коли Еренбург звер-
нувся до єврейських письменни-
кiв України, де вiдбувалися най-
жахливiшi звiрства, його вразила 
їхня одностайнiсть: лист пiдпи-
сали Перец Маркиш, Лев Квит-
ко, Давид Гофштейн, Натан Ри-
бак, Рива Балясна, Григорiй По-
лянкер, Сава Голованiвський...
 Ішов час, Кремль мовчав. 
Здавалося, Сталiн проiгнорував 
колективне звернення до нього. 
Та коли в СРСР прибув амери-
канський мiльярдер-єврей Ар-
манд Хаммер, аби укласти вигiд-
ний для СРСР контракт на за-
купiвлi росiйської нафти i висло-
вив спiвчуття з приводу масових 
страт євреїв у СРСР, Сталiн пока-
зав йому лист-звернення, запев-
нивши, що нiяких клопотань iз-
за кордону не потрiбно.
 Коли ж на черговому засi-
даннi Полiтбюро Поскрьобишев 
обережно нагадав про колектив-
ний лист на його iм’я, Сталiн ска-
зав: «Не розумiю, навiщо видi-
ляти саме цю постраждалу на-
цiю, якщо в нас усi нацiї пострад-
жали? Навiть у такому разi, що в 
тiм яру, в тiй могилi самi тiльки 
євреї, ми повиннi говорити, що в 
нiй мирнi радянськi громадяни, 
при цьому не обов’язково вказу-
вати на нацiональнiсть».
 Тут же, за вказiвкою Головлi-
ту СРСР видавництво «Правда» 
розсипало набiр «Чорної Книги», 
як з’ясувалося, назавжди.

Мiфiчнi «злочини» й реальнi 
покарання
 Звiстка про те, що «Чорна 
Книга» в СРСР не вийде, болем 
вiдгукнулася в душi голови Єв-
рейського антифашистського ко-
мiтету Народного артиста СРСР 
Соломона Мiхоелса, який вдався 
до нерозсудливого вчинку: маючи 

машинописний примiрник «Чор-
ної Книги», вiн за допомогою пор-
тативного фотоапарата ФЕД пе-
резняв книгу на мiкроплiвку. 
А потiм, отримавши запрошен-
ня вiд єврейської громади США, 
яка зiбрала грошi на вiдроджен-
ня зруйнованої iнфраструктури 
Сталiнграда, а також мала пере-
дати радянським клiнiкам винай-
денi синтомiцин i пенiцилiн, при-
був до США. Але головне завдан-
ня бачив у тому, щоб надрукувати 
«Чорну Книгу» в США за можли-
востi й росiйською мовою.
 Тринадцять днiв Мiхоелс про-
був у США i став свiдком того, 
що добротно надрукована кни-
га надiйшла в американськi кни-
гарнi. Росiйський варiант кни-
ги придбало й посольство СРСР у 
США i дипкур’єрською поштою 
вiдправило в Москву. За тодiшнi-
ми мiрками це був зухвалий зло-
чин, адже над країною вже повi-
сили «залiзну завiсу», яка покла-
ла край будь-яким контактам iз 
Заходом, i чи не в першу чергу зi 
США.
 Пильнi радянськi «органи» 
вiдреагували миттєво: заступник 
Берiї генерал Іраклiй Цанава до-
повiв шефу, що, повернувшись у 
СРСР, Мiхоелс «випадково» за-
гинув пiд колесами вантажiвки, 
очолюванi ним Єврейський анти-
фашистський комiтет i Держав-
ний єврейський театр (ГОСЕТ) 
лiквiдованi. У Москвi та СРСР 
почалося масове скорочення 
кiлькостi синагог, припинилося 
видання єдиної газети та єдиного 
журналу, а також книжок єврей-
ською мовою.
 Черговим викликом владi ста-
ли подiї, якi розгорнулися довко-
ла прибуття в СРСР найпершого 
посла щойно створеної Дер жави 
Ізраїль уродженки Києва Гол-
ди Меiр. Її приїзд збiгся з єврей-
ським Новим роком (Рош-га-
Шана), i новий посол вирiшила 
вiдвiдати синагогу. На той час 
усi синагоги в Москвi вирiшили 
перетворити на ляльковi теат-
ри або архiвнi установи, але ди-
вом уцiлiла та, що була в цент-
рi Москви, куди й попрямувала 
Голда Меiр. У своїх мемуарах, 
виданих в Ізраїлi, вона так опи-
сує побачене: «Зазвичай на свя-
та, як менi сказали, в синагогу 
приходило не бiльше ста людей. 
Але того дня вулиця перед сина-
гогою була невпiзнаваною: вона 
була вщерть заповнена людьми, 
тобто не синагога, а вся вули-
ця. Крiм лiтнiх людей, тут були 
представники рiзних поколiнь 
— пiдлiтки, малi дiти тулилися 
до батькiв, були тут солдати й на-
вiть офiцери Червоної армiї.
 У першу хвилину я не мог-
ла зрозумiти, що вiдбувається: 
хто вони, цi люди? Але скоро зро-
зумiла: вони прийшли — доб-
рi, хороб рi євреї, прийшли, аби 
бути з нами, прийшли, щоб про-
демонструвати свою приналеж-
нiсть i вiдсвяткувати як Новий 
рiк, так i народження Держа-
ви Ізраїль. Без гучних слiв євреї 
Москви висловили своє стремлiн-
ня взяти участь у дивi створення 
єврейської держави, i я була для 
них символом цiєї держави.
 І я зрозумiла головне: Ра-
дянському Союзу не вдалося зла-
мати дух цих людей, тут Росiя з 
усiєю своєю могутнiстю зазнала 
поразки — євреї залишилися єв-
реями».
 Схвильована, зачарована Гол-
да Меiр не звернула уваги на те, 
що її зустрiч iз московськими єв-
реями фiксував легковик iз напи-
сом «Кінохроніка». Нiхто, зро-
зумiло, не знав, що цi «хронiке-
ри» нiякого вiдношення до до-
кументального кiно не мають, 
бо вони — кадровi офiцери держ-
безпеки. Усамiтнившись у своїх 
глядацьких залах, вдивляючись 

у кадри хвилюючої зустрiчi, вони 
встановили особи тих, хто прий-
шов на зустрiч з iзраїльським пос-
лом. Так було дано старт мракобiс-
сю в дусi державного сталiнсь-
кого антисемiтизму: комунiстiв 
було виключено з партiї, комсо-
мольцiв — iз комсомолу, студен-
тiв вiдрахували з вузiв, залиши-
ли без роботи тих, хто працював. 
Далi бiльше: спущена «згори» не-
нависть перейшла на всiх євреїв: 
почалися образи в громадських 
мiсцях, «випадковi» побиття дi-
тей у школах, вигнання євреїв з 
керiвних посад, про навчання в 
престижних вузах не могло бути 
й мови. Апофеозом цього серед-
ньовiчччя став розстрiл у повно-
му складi членiв президiї Єврей-
ського антифашистського комi-
тету (12 осiб), висмоктана з паль-
ця «справа лiкарiв» iз загрозою їх 
розстрiляти —«про «Чорну Кни-
гу» Еренбурга та Гросмана було 
забуто.
 ...31 серпня 1967 року Іллi 
Григоровича Еренбурга не ста-
ло... А вже за кiлька днiв до по-
сольства Голландiї в СРСР, яке 
представляло iнтереси Ізраїлю 
(пiсля близькосхiдної вiйни СРСР 
розiрвав з Ізраїлем дипломатичнi 
стосунки) ввiйшла жiнка, поп-
росила аудiєнцiї у посла Гiлбер-
та Ханна. То була Ірина Іллiвна 
Еренбург, дочка письменника. За 
згоди посла вона передала йому 
вiдзняту на плiвку «Чорну Кни-
гу», просила передати її Ізраїльсь-
кому меморiальному комплексу 
Яд-ваШем (iм’я та пам’ять). От-
римавши вiдзнятий рукопис, ди-
ректор комплексу Арон Вайс пе-
редав плiвки видавництву «Тар-
бут» в Єрусалимi, i книга побачи-
ла свiт єврейською, англiйською 
та росiйською мовами. Про те, 
щоб видати її в Радянському Со-
юзi, годi було й мрiяти. І тiльки 
тодi, коли Україна виборола Не-
залежнiсть (1991 рiк), українське 
видавництво «Оберiг» випустило 
книгу масовим тиражем.

«Чорна Книга» про українцiв
 На благословеннiй українсь-
кiй землi разом з українцями спо-
конвiку жили євреї. І коли на рiд-
ний край ринула навала озброє-
них людожерiв, якi найперше по-
чали знищувати євреїв, українцi 
не стояли осторонь. Звитяжних (i 
зворушливих) прикладiв «Чорна 
Книга» наводить чимало:
 «Назавжди в iсторiю євреїв 
України ввiйде протоiєрей Олек-
сiй Глаголєв. Разом з iншими ки-
янами вiн спостерiгав, як нiм-
цi гнали людей на київську Гол-
гофу — Бабин Яр. Раптом варто-
вий, що стояв спиною до нього, 
рвонувся вперед, аби заштовха-
ти в колону якогось старого. Тiєї 
ж митi отець Олексiй вихопив iз 
натовпу жiнку з дитиною, якi роз-
чинилися серед спостерiгачiв.
 Так були врятованi киянка 
Ізабелла Наумiвна Мiркiна i її ма-
ленька донька Ірина».
 Дружина Глаголєва Тетяна 
Павлiвна дала Мiркiнiй свiй пас-
порт. Два роки (!) подружжя Гла-
голєвих переховували молоду 
матiр i її доньку Ірочку — спочат-
ку в Києвi, а потiм у селi Злодiїв-
ка, звiдки родом отець Олексiй.

* * *
 «Ризикуючи життям, україн-
цi виявляли справжнiй героїзм. 
Із благоговiнням називаємо iм’я 
Павла Сергiйовича Зiнченка з 
села Благодатне Гуляйпiльської 
сiльради Днiпропетровської об-
ластi. Бухгалтер мiсцевого кол-
госпу, вiн мав мужнiсть схова-
ти, а значить, врятувати жит-
тя тридцятьом євреям — ста-
рим i жiнкам iз дiтьми. По вiйнi 
в селi Благодатне йому встанови-
ли прижиттєвий пам’ятник, бiля 
пiднiжжя якого завжди були 
свiжi квiти».

* * *
 «У Бердичевi всi знали сiм’ю 
старого Пекелiса: вiн i п’ятеро 
його синiв були пiчниками, ста-
вили печi не лише в Бердичевi, 
а й по всiй Українi й навiть у сто-
лицi. Коли ввiйшли нiмцi, вони 
загнали в гетто 30 тисяч мiсце-
вих євреїв, а потiм рiвними пар-
тiями методично їх розстрiлюва-
ли. Старого Пекелiса i двох його 
старших синiв також розстрiля-
ли, а двом молодшим — Мiхе-
лю та Вульфу — вдалося втекти. 
Пiзньої ночi вони тихо постукали 
у вiкно iнженера Євгена Осипови-
ча, що жив на вулицi Свердлова. 
Усе зрозумiвши, вiн сховав братiв 
у пiдвалi, де зберiгав дрова, году-
вав i поїв їх упродовж... 145 днiв. 
А коли харчi закiнчилися, Осипо-
вич привiв братiв у партизансь-
кий загiн, у складi якого Мiхель 
i Вульф визволяли Бердичiв».

Українцi про «Чорну Книгу»
Іван Дзюба, академiк Нацiональ-
ної академiї наук України, Герой 
України:
 «Темнi людиноненависниць-
кi  сили для своїх моторошних 
злочинiв чомусь обирають благо-
словеннi мiсця природи. Так, чу-
дова околиця Києва — Бабин Яр 
— стала мiсцем, куди бiльшови-
цька влада потай скидала жерт-
ви Голодомору 1933 року. А че-
рез вiсiм рокiв фашистськi загар-
бники обрали Бабин Яр мiсцем 
застрашливої демонстрацiї своїх 
методiв «остаточного вирiшення 
єврейського питання», тобто ви-
нищення євреїв як нацiї, а водно-
час i розправи над усiма непокiр-
ними рiзних нацiональностей, не 
в останню чергу — українцями, 
серед яких i наша видатна поете-
са Олена Телiга.
 Коли читаєш жахливу прав-
ду пiд назвою «Чорна Книга», на-
очно бачиш: радянська влада спо-
чатку гальмувала, а потiм прихо-
вувала правду про Бабин Яр — ту 
правду, яку розкрила опозицiй-
на режимовi iнтелiгенцiя — ук-
раїнська, єврейська, радянська. 
Минають роки, але пам’ять со-
тень тисяч невинних жертв во-
лала й волає до совiстi людства, а 
образ Бабиного Яру — це пересто-
рога всiм нам перед багатоликими 
силами людиноненависництва та 
деспотизму.
 Волею iсторiї нашi долi — 
долi українського та єврейського 
народiв — взаємопов’язанi, i ми 
неодноразово показували людс-
тву приклад поваги один до од-
ного, а якщо треба, то й допомоги 
один одному. Це був i надалi буде 
наш спiльний внесок у свiтову iс-
торiю».
Петро Григоренко, генерал, пра-
возахисник:
 «Мої враження вiд «Чорної 
Книги» такi: впродовж Другої 
свiтової вiйни євреїв фiзично зни-
щував Гiтлер, а пiсля вiйни їх зни-
щував Сталiн. Щоправда, мораль-
но: за термiнологiєю Кремля в Ба-
биному Яру загинули не євреї, а 
«мирнi радянськi громадяни», i цi 
слова були вибитi на каменi, бо на 
словi «єврей» за радянських часiв 
лежало залiзне табу.
 А коли стало вiдомо, що в яру 
загинули ще й українськi нацiо-
налiсти, вiйськовополоненi, тоб-
то «зрадники», а також i роми, то 
Бабин Яр сприймався Москвою як 
величезне звалище людей другого 
сорту. Та правди нiде дiти: нацис-
ти знищували в Бабиному Яру пе-
редусiм євреїв, а комунiсти зни-
щували навiть пам’ять про це.
 Та влада прорахувалася: гру-
па українських iнтелiгентiв — 
тi, хто склали ядро українського 
«шiстдесятництва» — разом iз не-
байдужими єврейськими активiс-
тами стали на захист честi та гiд-
ностi величезної єврейської моги-
ли на iм’я «Бабин Яр». ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

стiна
■
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Нещодавно український пар-
ламент підтримав у першому 
читанні законопроєкт про змі-
ну місця реєстрації онлайн. На 
перший погляд, нібито йдеться 
про суттєве спрощення склад-
ної бюрократичною процедури, 
з якою стикаються мільйони ук-
раїнців при зміні адреси прожи-
вання. Втім навіть за зручним 
діджиталізованим форматом 
ховається тоталітарний атавізм 
— радянська «прописка», яку 
жодна владна каденція так і не 
спромоглася скасувати.

«Привид комунізму»
 Минуло вже 20 років, як Україна ні-
бито відмовилася від пережитку «сталін-
щини» — так званої прописки, яка, по 
суті, прив’язувала громадян до певно-
го місця проживання, роблячи їх «кріпа-
ками» держави. Де-юре цей анахронізм 
було скасовано ще в 2001 році рішенням 
Конституційного Суду України, який виз-
нав юридичний інститут «прописки» ан-
тиконституційним. 
 А в 2004 році Верховна Рада Украї-
ни ухвалила Закон «Про свободу пересу-
вання та вільний вибір місця проживан-
ня в Україні», впровадивши нібито доб-
ровільну «реєстрацію місця проживання». 
При цьому законом було встановлено, що 
«реєстрація місця проживання чи міс-
ця перебування особи або її відсутність 
не можуть бути умовою реалізації прав і 
свобод, передбачених Конституцією, за-
конами чи міжнародними договорами Ук-
раїни, або підставою для їх обмеження».
 Водночас не все так просто вигля-
дає на практиці. Де-факто, рудимент ра-
дянської «прописки» нікуди не подівся 
— його лише завуальовано більш цивілі-
зованим поняттям «реєстрації». По-пер-
ше, де-юре в Україні реєстрація місця 
проживання є обов’язковою — згідно з 
профільним законом, громадянин пови-
нен зареєструватися на новому місці про-
живання не пізніше 30 днів iз дати знят-
тя зі старої реєстрації — інакше на нього 
очікує адміністративна відповідальність 
у вигляді штрафу. 
 По-друге, зняття з реєстрації місця 
проживання військовозобов’язаних Цен-
тром адміністративних послуг (ЦНАП) не-
можливе без зняття з обліку у військкоматі 
— згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
від 2 березня 2016 р. № 207 «Про затверд-
ження Правил реєстрації місця проживан-
ня та Порядку передачі органами реєстра-
ції інформації до Єдиного демографічного 
реєстру». Тож громадяни змушені вистою-
вати в чергах, щоб потрапити «на поклон» 
до воєнкома.
 По-третє, де-факто реєстрація міс-
ця проживання українців прив’язана в 
Україні до розгалуженої інфраструктури 
публічних послуг. Інакше кажучи, грома-
дянин, котрий не «прописаний», фактич-
но позбавлений у нашій державі можли-
вості скористатися низкою адміністратив-
них сервісів. Зокрема, без «прописки» не 
вдасться оформити внутрішній чи закор-
донний паспорт; оформити пенсію, піль-
ги, ЖК-субсидію чи інші соціальні випла-
ти; оформити ідентифікаційний код чи 
зареєструватися приватним підприєм-
цем тощо. Фактично держава у нас вико-
ристовує реєстрацію місця проживання 
не для статистики й соціально-економіч-
ного планування, як у більшості цивілізо-
ваних країн, а передовсім iз метою конт-
ролю й примусу, з дозвільними цілями! 
Чи не аналогічно інститут «прописки» ви-
користовувався в СРСР — без сталінсь-
кого «штампа» в паспорті людина була 
фактично уражена в правах.
 І по-четверте (що найгірше), чинний 
інститут «прописки», закамуфльований 
під «реєстрацію місця проживання», де-
факто порушує конституційне право гро-
мадян «володіти, користуватися і розпо-
ряджатися своєю власністю» (стаття 41 
Конституції України).
 Наведу приклад із реальної прак-

тики, яким поділилися з нашою Асоціа-
цією мешканці Києва. Рік тому столична 
сім’я не змогла терміново продати квар-
тиру (гроші потрібні були на лікування) 
— причому раніше знайшлися покупці, і 
вже був підписаний договір завдатку. Річ 
у тім, що через тиждень після цього в Ук-
раїні було оголошено карантин у зв’язку 
з пандемією — тож ЦНАПи і військкома-
ти припинили надання «послуг», онлайн-
формат, звісно ж, не діяв. Водночас по-
купці відмовилися реалізувати основну 
угоду без зняття власників з реєстрації 
місця проживання, очевидно, усвідомлю-
ючи всі ризики, зокрема й довготрива-
лої судової тяганини. Так минув місяць, 
а з ним і строк попереднього договору. 
Коли ж уряд «поновив» публічну послу-
гу зняття з реєстрації, чоловік звернувся 
до військкомату, щоб знятися з обліку. 
Здається, вже жодних перешкод не було 
— втім у військкоматі йому повідомили, 
що поставлять штамп у військовому квит-
ку лише після проходження ним медичної 
комісії (виявляється, є і така норма в бю-
рократичних «аналах» держави). Завер-
шилося все тим, що покупці відмовилися 
від придбання квартири, оскільки не мог-
ли аж так довго чекати. 
 Виникає природне запитання: чому 
влада й досі не скасувала абсурдні пра-
вові норми й інституційні перепони, які 
перетворюють життя людей на бюрокра-
тичне пекло? Не кажучи вже про те, що 
чинний інститут «прописки» об’єктивно 
створює величезний тіньовий ринок iз 
фіктивної реєстрації громадян за гроші, 
який, вочевидь, традиційно «кришуєть-
ся» силовиками.

Замість реформи — ті самі 
«граблі»
 Слід констатувати, що чинна влада 
таки поставила на порядок денний від-
мову від рудиментів «прописки». Про-
цес реформування очолило Міністерство 
цифрової трансформації, і подекуди не-
безуспішно. Наприклад, громадяни, які 
мешкають не за місцем реєстрації, отри-
мали можливість змінити виборчу адре-
су за допомогою кваліфікованого елек-
тронного підпису. Таким чином, багато 
хто з них мав можливість проголосува-
ти на місцевих виборах 2020 р. Водно-
час надання державної медичної допо-
моги так само сьогодні не залежить від 
місця реєстрації, українці можуть вибра-
ти сімейного лікаря в будь-якому місті чи 
районі країни. 
 Міністр цифрової трансформації 
Михайло Федоров на початку ниніш-
нього року визнав, що близько трети-
ни українців живе не за місцем реєстра-
ції, а мільйон громадян узагалі її не ма-
ють. Тоді ж міністр анонсував масштаб-
ну реформу інституту реєстрації, яка, за 
задумом, має бути переведена повністю 
в електронний формат, щоб бути макси-
мально комфортною для українців. Чи-
новник пообіцяв повністю лібералізува-
ти цю марудну процедуру, уможливити її 
в кілька кліків, а також — скасувати не-
обхідність фізично відвідувати військко-
мат для військовозобов’язаних. При цьо-
му, мовляв, штамп у паперовому паспор-
ті чи довідка про реєстрацію для ID-карт-
ки повинні відійти в минуле. 
 Більше того, з травня цього року стар-
тував експериментальний проєкт з елект-
ронної реєстрації місця проживання: меш-
канці кількох міст, котрі мають ID-карти, 
можуть пройти цю процедуру повністю 
дистанційно — через портал публічних 
послуг чи мобільний додаток «Дія». 
 Головне ж, за словами пана Фе-
дорова, «ми змінюємо цілу філосо-

фію прописки і хочемо зробити про-
писку декларативною. Це означає, що 
користувач просто у смартфоні або на 
порталі зможе вказати адресу, за якою 
фактично проживає». Власне, всі ці за-
сади мали би бути закріплені в профіль-
ному законопроєкті, який теж було анон-
совано міністром. Здавалося б, якби всі 
ці принципи були реалізовані, мільйони 
українців зітхнули б з полегшенням. Втім, 
як часто відбувається в нашій країні, не 
так сталося, як жадалося.
 15 липня ц. р. Верховна Рада України 
схвалила в першому читанні законопро-
єкт № 5463 від 05.05.21 «Про реалізацію 
публічних електронних послуг iз реєст-
рації та декларування місця проживання 
в Україні». Та, як виявилося, документ 
має небагато спільного з «райдужними» 
і справді прогресивними новаціями, що 
їх анонсував керівник Мінцифри. І ось 
чому. Перше. Чи не єдиним справді «ре-
волюційним» аспектом документа є усу-
нення головної перешкоди, що унемож-
ливлювала цифрову послугу з реєстрації 
місця проживання. Річ у тім, що реєстра-
ційні дані про громадян містяться в ок-
ремих реєстрах місцевої влади (нині — 
об’єднаних територіальних громад), що 
не кооперуються ні між собою, ні з цен-
тральними публічними реєстрами. Зако-
нопроєкт вводить «міжвідомчу електрон-
ну взаємодію», завдяки якій буде нала-
годжено обмін інформацією між місцеви-
ми реєстрами, відомчою інформаційною 
системою, Єдиним демографічним реєс-
тром тощо. Відтак цифрова послуга ста-
не доступною для громадян, і це — чи не 
єдина позитивна новина в цьому сенсі.
 Далі. Законопроєкт закріплює нове 
юридичне поняття «декларування міс-
ця проживання/перебування особи» — 
із внесенням цієї інформації до реєстру 
територіальної громади. Але з тексту до-
кумента геть незрозуміло, чим «деклару-
вання» відрізняється від «реєстрації міс-
ця проживання». До речі, у висновку Го-
ловного науково-експертного управління 
ВР зазначається, що новий правовий ін-
ститут «незначним чином відрізняється 
від інституту реєстрації місця проживан-
ня, що існує наразі». І справді, згідно з 
законопроєктом, декларування місця про-
живання передбачає подання до держор-
гану громадянином аналогічного паке-
та документів, що й для реєстрації (зок-

рема, й документ, що підтверджує право 
проживання в квартирі/будинку або згоду 
власника/співвласників житла). Водночас 
лишається чинною норма, згідно з якою 
декларування, чи реєстрація є для грома-
дян обов’язковою, а за порушення строку 
в 30 днів передбачається адміністративна 
відповідальність у вигляді штрафу. 
 Даруйте, але який тоді сенс у такому 
декларуванні? І чи такий а ля радянсь-
кий формат і є анонсованою паном Фе-
доровим зміною «цілої філософії про-
писки»?! До речі, альтернативний і не 
провладний законопроєкт №5463-1 від 
20.05.2021, який встановлює саме пові-
домний, декларативний принцип реєст-
рації місця проживання, без строків і по-
карань, без кіп документів та зайвої бю-
рократії, ВР зняла з розгляду. 
 Ще. Згідно з документом, деклару-
вання або реєстрація місця проживан-
ня особи не є підставою, зокрема, під-
твердження права на проживання у жит-
лі (користування житлом), а головне — 
набуття прав власності на нього. Також у 
документі нібито закріплюються гарантії 
для власників житла, котрі погоджують-
ся зареєструвати в ньому інших осіб. Так, 
господар квартири нібито отримує пра-
во відміняти реєстрацію третіх осіб без 
суду. Водночас це право виглядає суто 
декларативним, оскільки законопроєкт 
не містить відповідних змін у профіль-
не законодавство. 
 З іншого боку, існують значні сумніви 
в тому, що ця новація запрацює на прак-
тиці: зокрема, сприятиме масовій реєст-
рації власниками квартир орендарів, 
що винаймають житло. В реаліях, через 
значне податкове навантаження на орен-
додавців, 90% ринку оренди перебуває 
в тіні. В українському суспільстві існує 
стійкий стереотип, згідно з яким реєстра-
ція місця проживання прирівнюється до 
права власності на житло. Так, за даними 
соцопитування, нещодавно проведеного 
аналітичним центром CEDOS, 95 % рес-
пондентів відповіли, що вони за жодних 
обставин не зареєстрували б орендарів у 
власному житлі.

Про право розпоряджатися 
майном і медогляд у 
військкоматі
 Нiде правди діти: ці побоювання — не-
безпідставні, оскільки «прописка» у квар-

тирі навіть нечленів сім’ї може спричини-
ти значні негативні наслідки для власників, 
як-то обмеження повноцінного володіння, 
багаторічна судова тяганина тощо. Адже в 
чинному (!) Житловому кодексі Української 
РСР є вельми контраверсійна норма, яку те-
оретично можуть застосувати суди: «Ніхто 
не може бути виселений із займаного жит-
лового приміщення або обмежений у праві 
користування житловим приміщенням інак-
ше, як з підстав і в порядку, перед баченому 
законом».
 Й останнє, проте не менш важливе: 
документ геть не скасовує макабричну 
кріпосну систему, за якої зняття з реєст-
рації місця проживання неможливо ре-
алізувати для військовозобов’язаних без 
марудного візиту у військкомат у форматі 
«живої черги». А подекуди — й без прохо-
дження медичної комісії (що, до речі, на 
голому місці створює значні корупційні 
ризики). Водночас, за даними народно-
го депутата Сергія Соболєва, 70% з тих 
громадян, хто змінює місце реєстрації, 
є військовозобов’язаними. Однак для 
цієї категорії громадян онлайн-процеду-
ра зняття з військового обліку (чи поста-
новки на облік) документом не передба-
чена. 
 І попри те, що законопроєктом вно-
сяться певні зміни в Закон України «Про 
військовий облік» (щодо необхідності 
для військкоматів здійснювати взят-
тя на військовий облік чи зняття з ньо-
го «в електронній формі... на підставі ві-
домостей... надісланих органами реєст-
рації через єдину інформаційну систе-
му МВС до Єдиного державного реєстру 
призовників, військовозобов’язаних i ре-
зервістів»), усе це аж ніяк не скасовує 
чинний абсурдний порядок реєстрації 
місця проживання з прямою й необхід-
ною прив’язкою до інституту військово-
го обліку. Врешті-решт, чому право роз-
поряджатися власним майном повинно 
залежати від проходження медичного 
огляду у військкоматі?! То, може, перш 
ніж впроваджувати електронну реєстра-
цію, чинній владі слід було законодавчо 
розв’язати цю штучно створену «попере-
дниками» проблему?! 

Реєстрація «з людським 
обличчям»
 Маємо сьогодні визначитися, яку 
саме державу будуємо — кріпосну й то-
талітарну, поліцейського наглядача з на-
гайкою, чи вільну, демократичну й євро-
пейську державу-сервіс. Остання ж не-
можлива за існування радянського руди-
мента у вигляді феодальної «прописки», 
яка цинічно маскується під квазіцивілі-
зовану «реєстрацію місця проживання». 
А відтак необхідно впровадити для гро-
мадян справді декларативний, повідом-
ний принцип «підтвердження фактичної 
адреси» (як це діє в Німеччині, Франції, 
Фінляндії, Естонії та інших країнах) — у 
цифровому форматі, лишивши радянсь-
ку «прописку» в минулому. Слід відмо-
витися від адміністративної чи будь-якої 
іншої відповідальності за невчинення 
громадянами такого декларування. Вод-
ночас слід законодавчо скасувати пря-
му залежність реалізації наріжних прав 
і свобод громадян, отримання публічних 
послуг від інституту декларування місця 
проживання.
 Також має бути розроблений дієвий 
і оперативний алгоритм повідомлення 
власників житла про декларування треті-
ми особами місця проживання в їхньому 
житлі, а надто — елементарний і зруч-
ний формат відмови власника від вчи-
нення реєстраційним органом такої дії. 
Якщо ж особа з якихось причин не має 
можливості задекларувати місце прожи-
вання, слід передбачити опцію заявити 
такими контактними даними адресу міс-
цевого органу влади.
 Урешті-решт, потрібно відокремити 
на законодавчому рівні інститути декла-
рування місця проживання і військового 
обліку. Тим паче що Україна намагаєть-
ся імплементувати стандарти НАТО, які 
кардинально протилежні колишнім «ун-
тер-пришибєєвським» порядкам радян-
щини. Вже сьогодні у військовому будів-
ництві акцент робиться на створенні ви-
сокопрофесійної контрактної армії, осна-
щеної найсучаснішими видами озброєнь, 
скасуванні в перспективі кількох років 
обов’язкового військового призову. ■

КОЛІЗІї

Скасувати не можна 
відмовитися
Чому де-юре реєстрація місця проживання все ще 
залишається «пропискою»

■

Реєстрація місця проживання залишається головним болем.❙
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Ганна ВОЛКОВА

На липовій алеї поряд з Пол-
тавською обласною держад-
міністрацією пройшла тради-
ційна виставка-ярмарок «Street 
Fest #Виробники Полтавщини», 
в якій взяли участь понад 40 
представників малого та серед-
нього бізнесу. І чого там тіль-
ки не було! Дитячі пластмасові 
іграшки, надруковані на 3D-при-
нтері, вишукані жіночі прикраси 
з квітів, залитих епоксидною 
смолою, пастила з манго, віта-
міни й мікроелементи у мікро-
зелені, варення з соснових ши-
шок... 
Кореспондентка «України моло-
дої» пройшлася рядами вистав-
ки-ярмарку з фотоапаратом і 
зафіксувала найцікавіші момен-
ти. 
 Зізнаюсь, найдовше затри-
малася біля ятки товарів жіно-
чих прикрас, які ось уже понад 
15 років виготовляє полтавка 
Людмила Опришко. Її кольє 
ручної роботи з бісеру — це 
справжні витвори мистецтва. 
Які, слід зауважити, доступ-
ні будь-якій жінці. Але мене 
чомусь найбільше вразили се-
режки і кулони із засушени-
ми квітами всередині. Та й не 
тільки мене. Поки ми розмо-
вляли з Людмилою, одна мо-
лода панянка придбала одразу 
два гарнітури. 
 — Тут ось «Анютини глаз-
ки», а тут — королівська ге-
рань, — демонструє майстриня 
саморобну красу. — Переваж-
но збираю квіти сама, але іноді 
купую цілі букети, щоб пусти-
ти їх на прикраси. Висушую, 
заливаю епоксидною смолою 
— і виходить така краса. Коли 
я починала лише займати-
ся цим, ще не було інтернету, 
тобто не було куди підглядати, 
тому багато фантазувала й екс-
периментувала. Працюю у він-
тажному стилі. Мої прикраси 
— а їх тисячі — носять жінки 
не лише по всій Україні, а й за 
кордоном. Вони всім пасують. 
 Людмила говорить, що ру-
коділлям любить займатися з 
дитинства, і захоплення стало 
справою життя.
 А її сусідка у торговому 
ряду — Ольга Шило, дитяча 
психологиня, каже, що ніколи 
не проміняє свою роботу на біз-
нес, хоча задумується над тим, 
щоб розширити виробництво і 

збут, найняти людей. Поки що 
ж сама виготовляє фруктову 
пастилу у вільний від роботи 
час. 
 — Оскільки я притриму-
юсь здорового харчування, то 
варення, у яке йде багато цук-
ру, не вживаю, — розповідає 
Ольга. — А фруктів у батьків, 
які живуть у Тахтауловому під 
Полтавою, завжди багато. Куди 
їх дівати? Тому три роки тому 
вирішила зайнятися виготов-
ленням пастили — щоб збере-
гти у сезонних фруктах макси-
мум корисних речовин. Зараз 
виготовляю близько двадцяти 
видів цього делікатесу: зі слив, 
яблук, вишні, малини, виног-
раду, журавлини, навіть ман-
го. Моя пастила розходиться в 
основному по кав’ярнях Пол-
тави. Це дає приблизно такий 
же дохід, як і основна робота.
 55-річну мешканку Світло-
гірського Кобеляцької тери-
торіальної громади Лілію Кос-
тенко перейти на здорове хар-
чування змусили проблеми з 
підшлунковою залозою. Вона 
вирішила спробувати пити сік 
пророслої пшениці. 
 — Через два тижні я забу-
ла, де в мене підшлункова за-
лоза, і взагалі стала почувати-
ся бадьоріше, — розказує пані 
Лілія. — Потім чоловіка «під-
садила» на такий сік, і в ньо-
го покращилось самопочуття. 
Нас це зацікавило. Дізнали-
ся, що рослина на стадії про-
ростання акумулює максимум 
поживних речовин, тому вона 
дуже корисна. Тепер ми маємо 
ферму мікрозелені Royal Green 
у Полтаві, на якій вирощуємо 
до десяти видів рослин: кінзу, 
буряк, редис, соняшник, го-
рох, капусту... Їмо самі й на 
продаж маємо. Дуже приємно, 
що все більше людей перехо-
дять на здорове харчування. 
 «Наші споживачі — свідомі 
люди, які піклуються про те, 
що споживають», — говорять 
представники ТОВ «Оржиць-
кий молокозавод», що вироб-
ляє продукцію під торговою 
маркою «Зарог». Біля їхньо-
го лотка було весь час людно, 
бо там можна було продегус-
тувати практично всю смачну 
продукцію підприємства, ви-
готовлену з натуральних ком-
понентів, без додавання шкід-
ливих речовин: йогурти, ря-
жанку, кефір... Особливо всі 

нахвалювали десерт сирковий 
«Бланманже» з різноманітни-
ми наповнювачами. Ця новин-
ка виробника, безумовно, при-
йдеться до смаку покупцям. 
 Гостей вуличного фестива-
лю частували своєю продук-
цією і Пирятинський сирза-
вод, і фермерське господарс-
тво «Еко-край» із Засулля 
Лубенського району, що спе-
ціалізується на переробці еко-
логічно чистих ягід і фруктів, 
і приватне підприємство Воло-
димира Опришка з Сергіївсь-
кої громади Миргородсько-
го району, де печуть хліб, роб-
лять сири й згущене молоко 
без будь-яких штучних кон-
сервантів... Родина полтавців 
Романа та Оксани Камалетди-
нових спеціалізується на ви-
готовленні варення. У їх ньо-
му асортименті є досить не-
звичний для нас цибульний 
конфітюр, що пасує до... кар-
топляного пюре, а також із со-
снових шишок, який може ви-
користовуватися як соус до 
м’ясних страв і водночас поєд-
нуватися з морозивом, а ще ко-
рисний при простудах і бронхі-
тах. Варення родини Камалет-
динових під торговою маркою 
Endorfine продається у багать-
ох торгових точках України.
 Крафтові виробники Пол-
тавщини роблять унікальні 
речі домашнього вжитку з де-
рева, шерсті, кераміки, на-
туральне мило й креми, а та-
кож м’ясні чипси, шоколадні 
цукерки, крем-мед, горіхову 
пасту, медовуху, різноманіт-
ні наливки... А в Решетилів-
ці навіть друкують... іграшки 
з полімеру на 3D-принтері, які 
важко зламати, що особливо 
цінують батьки дітлахів.
 Захід був організований 
Департаментом економічно-
го розвитку, торгівлі та залу-
чення інвестицій Полтавської 
облдержадміністрації у рам-
ках комплексної програми 
розвитку малого та середнього 
підприємництва. ■

ЯРМАРКИ

Крокодили, надруковані на принтері, 
й вишукані прикраси з квітів у смолі
Малий та середній бізнес Полтавщини завойовує нові ніші на ринку продукції

■

Іграшку, надруковану на 3D-принтері, важко зламати — 
і це дуже тішить батьків.

❙
❙

Кожен товар має свого покупця.
Фото автора.

❙
❙

Сережки із засушеними квітами вражають жінок наповал.❙

Корисні натуральні соки.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Полтавська область

У лютому минулого року се-
лище Нові Санжари несподі-
вано прославилося на увесь 
світ через автобус, який віз 
до місцевого санаторію лю-
дей на двотижневий карантин. 
Ті пасажири якраз прибули з 
охопленого пандемією Китаю 
і через брак інформації нара-
зилися на агресивний спротив 
місцевих жителів, підбурених 
всюдисущими провокаторами. 
Телевізійні сюжети в результаті 
вразили безкомпромісністю, 
кинувши густу тінь на репу-
тацію країни в цілому. Ново-
санжарців тоді звинуватили у 
надмірній жорстокості, навіть 
не поцікавившись причиною 
їхнього страху. Ніхто не хотів 
розуміти, що в разі поширення 
ковіду це містечко опинилося 
б сам на сам зі страшною хво-
робою, бо тоді не було жодної 
уяви, як з цим лихом боротися. 
Що змінилося з того часу і чи 
готові медики сьогодні до осін-
ньої хвилі пандемії?

Ціна захисної маски
 Автобус, який приїхав до 
селища в супроводі силовиків, 
навіяв непідробний страх. За 
словами головної лікарки Но-
восанжарської лікарні Ольги 
Гирі, напередодні в місцевих 
аптеках захисна маска кош-
тувала 90 копійок, а за якусь 
мить її вартість злетіла до 3 
гривень. Але то були дрібниці 
в порівнянні з повною неготов-
ністю усієї вітчизняної систе-
ми охорони здоров’я до масш-
табу пандемії. Що робити і як 
зарадити лихові, точно не знав 
ніхто. Через два тижні приїха-
ли інфекціоністи. Проконсуль-
тували. Стало зрозуміло, що 
специфіка нового штаму вима-
гає кардинально інших методів 
лікування, застосувати які не-
можливо без спеціалізованої 
матеріально-технічної бази. 
 На щастя, допомогти ме-
дикам зголосилася місцева 
територіальна громада, яка 
виділила стартові кошти на 
ліки, засоби індивідуального 
захисту та дезінфекції. Прид-
бали також прилад для вияв-
лення антитіл, висококласні 
апарати ШВЛ і окремий рен-
тгенапарат, аби інфіковані 
пацієнти не контактували зі 
здоровими. Завдяки спонсо-
рам, тут оперативно з’явився 
дефібрилятор, пірометри й 
експрестести для діагности-
ки. Перші премії за роботу з 
ковідниками медперсоналу 
теж виплачувала адмініст-
рація територіальної грома-
ди, оскільки на початку пан-
демії заяви на звільнення на-
писали 14 медсестер і стільки 
ж санітарок. «Люди просто 
боялися, — пригадує Ольга 
Гиря. — А ті, хто пішов пра-
цювати в це відділення, вони 
всі отримали стимулюючі над-
бавки. Втім ситуація з кадра-
ми стала більш-менш стабіль-
ною вже після того, як Кабмін 
ввів ковідну доплату в розмірі 
300 відсотків». 
 Боротьба за життєво не-
обхідний кисень — окре-
ма історія. Так звані кисневі 
доріжки тут облаштовували 
знову ж таки переважно влас-
ним і спонсорським коштом. 
Зрештою, в лікарні з’явилося 
42 спеціалізованi ліжка, ос-
нащених необхідними прила-
дами, і кілька кріоциліндрів 
для зберігання рятівного пре-
парату. Їх появу переоціни-
ти важко. «У нас був період, 
коли заправник iз полтавсь-
кого заводу медичного скла 

приїздив через день, — з су-
мом пригадує пані Ольга. — 
Ось ніби є ціла тонна кисню, 
а за ніч видихали все! Добре 
хоч саме підприємство неда-
леко — всього 30 кілометрів 
від нас». 
 Дісталося від згубного 
вірусу і медикам, оскільки 
під час сплеску інфекції пере-
хворіло 58 фахівців. На жаль, 
одну з медсестер врятувати 
не вдалося. Наразі Новосан-
жарська лікарня «переведена 
у резерв». Якщо наплив хво-
рих знову стане критичним, 
їх везтимуть і сюди.

Досвід експериментаторів
 Розповідаючи про те, як в 
авральному темпі укомплек-
товували ковідне відділення, 
Ольга Гиря час від часу наго-
лошує на тому, що частину 
витрат лікарня взяла на себе. 
Це стало можливим завдяки 
тому, що тут досить оператив-
но освоїли ази нової медичної 
реформи, якою державним ме-
дичним закладам дозволили 
самостійно заробляти кошти. 
 Якщо говорити про ради-
кальні зміни, то на долю Но-
восанжарської лікарні випа-
ло подвійне випробування. 
Спочатку тут старанно освою-
вали реформу від профільно-
го відомства півзабутої Уляни 
Супрун, а потім швидко приз-
вичаювалися до нового стату-
су, що виник у процесі регіо-
нальної децентралізації. Зре-
штою, районна лікарня транс-
формувалася в заклад, який 
обслуговує 32 тисячі мешкан-
ців трьох територіальних гро-
мад і, як тут кажуть, частину 
населених пунктів четвертої. 
 Ольга Гиря системні змі-
ни коментує без зайвих емо-
цій. Мовляв, як лікували лю-
дей, так і лікуємо. До того ж 
місцеве начальство фактично 
не змінилося, оскільки Ново-
санжарською ТГ продовжує 
керувати колишній очіль-
ник району Геннадій Супрун, 
який небайдужий до проблем 
медицини. Що ж стосується 
горезвісних фінансів, то цей 
аспект нововведення пані Оль-
зі навіть подобається, оскіль-
ки дає можливість для само-
стійного розвитку. «Сьогод-
ні наша лікарня — звичайне 
підприємство, — каже вона. 
— Тобто, як і решта підпри-
ємств, згідно з господарчим 
кодексом і можемо заробляти 
кошти наданням послуг».
 «Бухгалтерія» тут проста. 
До 75 відсотків бюджету за-
кладу наразі поповнює держа-
ва в особі Національної служби 
охорони здоров’я. Комуналь-
ні послуги в основному опла-
чують територіальні грома-
ди за принципом співфінансу-
вання. А решта — гроші, що 
зароблені самостійно завдяки 
сучасній діагностичній базі. 
У цьому сенсі Полтавщині, де 
опрацьовувався пілотний про-
єкт медичної реформи, неаби-
як пощастило, оскільки регіон 
виграв гранд Світового банку 
на придбання нового ультра-
звукового обладнання та від-
криття власних лабораторій. 

Частина цих коштів потрапи-
ла і до сільських районів. Піз-
ніше деяку техніку придбали 
коштом ТГ. Зрештою, у Нових 
Санжарах з’явився цифровий 
рентген, сучасна флюорогра-
фія, кабінети УЗД, ендоскопії 
і функціональної діагности-
ки. Для вітчизняної глибин-
ки, на жаль, така техніка й 
сьогодні вважається недосяж-
ною розкішшю, що інакше, як 
нонсенсом, не назвеш. Скажі-
мо, в Нових Санжарах старий 
рент генапарат пропрацював 
40 років...
 Утiм наявність нового об-
ладнання ще не означає його 
доступність, адже жителі 
сільських районів не завжди 
мають кошти на платні пос-
луги. Але, за словами, Оль-
ги Гирі, тут у пацієнтів є пев-
ний вибір. Вони можуть звер-
нутися до сімейного лікаря й 
отримати направлення на без-
коштовне обстеження. А для 

тих, хто не хоче або не може 
чекати своєї черги у списку, 
існує певний тариф. Отри-
мані кошти якраз і поповню-
ють фонд власного розвитку 
закладу. Цю систему, звісно, 
може освоїти лише вправний 
менеджер, тому в лікарень, 
де адміністрація знається на 
тонкощах підприємництва, є 
шанс вийти на новий рівень. 
 До речі, як «УМ» повідом-
ляла, недавно на Харківщині 
влаштували акцію протес-
ту медики Валківської лікар-
ні. Причиною стала невипла-
та заробітної плати і ковідних 
надбавок. Але на плакатах, 
які тримали пікетники, була 
і вимога звільнити керівника 
і менеджмент їхнього закла-
ду. Вочевидь традиційна від-
мовка на кшталт «нам це не по 
кишені» людей більше не вла-
штовує, оскільки і в держав-
ній системі охорони здоров’я 
почали потроху з’являтися 

фінансово успішні проєкти. 
Проте організувати їх можуть 
лише фахівці з підприємниць-
ким хистом. 

Мистецтво заманити лікаря
 Частину зароблених кош-
тів у Новосанжарській лікар-
ні направляють на поквар-
тальні премії медперсона-
лу, але є тут і особлива стат-
тя витрат, якою буквально 
«заманюють» молодих фахів-
ців. «Минулого і позаминуло-
го року в нас навчалося п’ять 
лікарів, а сьогодні троє — сто-
матолог, терапевт і анестезіо-
лог, — каже Ольга Гиря. — 
Вони зараховані в штат і от-
римують заробітну плату. Ми 
також акумулювали власні 
кошти для того, аби придбати 
дві службові квартири для мо-
лодих спеціалістів. Інакше не 
виходить. Самі по собі лікарі 
не прийдуть».
 Одна зі згаданих квартир 
дісталася анестезіологу, що 
зовсім не випадково. Незадов-
го до цієї події з лікарні пішов 
один iз двох фахівців цього 
профілю, а той, що залишився, 
вже пенсійного віку. «Ми за-
лучали, говорили, їздили, шу-
кали, — пригадує пані Ольга, 
— але намарно. Жодні методи 
не допомогли». А ось квартира 
стала дієвим стимулом. 
 Утiм ситуація з кадрами й 
далі залишається дуже склад-
ною. Скажімо, в поліклініці 
селища наразі не вистачає 50 
відсотків сімейних лікарів. 
Непросто все з фахівцями 
й у сільських ФАПах. «Там 
працюють люди старшого 
віку, і замінити їх фактич-
но ніким, — каже голова Но-
восанжарської ТГ Геннадій 
Супрун. — Намагаємося ви-
користовувати систему сти-
мулів. У нас є програма під-
тримки фельдшерських пун-
ктів. Працювати їм доводить-
ся у непростих умовах, адже 
густота населення тут дуже 
мала, а віддаленість сіл нав-
паки — велика. Живуть там 
в основному пенсіонери».
 Про серйозні демографіч-
ні проблеми свідчить і ось ця 
сумна статистика. Наразі у 
Нових Санжарах можна от-
римати замалим не увесь 
спектр гінекологічних пос-
луг. Є тут і ліжка, призна-
чені для лікування патології 
вагітності, а ось пологового 
відділення уже немає. «Ще 
якихось 10 років тому в нас 
постійно на обліку перебу-
вало до 100 вагітних, а зараз 
ось — 43, — каже головна лі-
карка. — Буває і так, що ми-
нає тиждень, а у нас жодних 
пологів. Тому ми й прийняли 
рішення відвозити породіль 
до Полтави. Для цього влас-
ним коштом у 2018 році при-
дбали спеціалізований ав-
томобіль. Його вартість — 1 
мільйон 800 гривень». 
 Про дитячу тему на в’їзді 
до селища нагадує також 
дбайливо оформлена панора-
ма. На пагорбі над дорогою 
тут височіє капличка Віри, 
Надії, Любові та матерії їх 
Софії, а поруч розкинувся 
молодий парк батьків і дітей 
XXI століття, висаджений 
на честь народження малень-
ких новосанжарців. Якщо у 
цей світ приходить хлопчик, 
тут з’являється молодий ду-
бок, якщо дівчинка, — лип-
ка. Геннадій Супрун каже, 
що виділеної площі вже бра-
кує, тому задля продовження 
зворушливої традиції шука-
тимуть нову ділянку. Схоже, 
назву каплички тут обирали з 
вірою у майбутнє. ■

ДОСВІД 

Життя у період змін
Реформовані лікарні мають стати підприємствами, які самостійно 
заробляють кошти. Чи під силу це медичним закладам в 
українській глибинці?

■

Головна лікарка Ольга Гиря отримує спонсорську допомогу. 
Фото із сайту poltava.to.

❙
❙

Парк, висаджений на честь маленьких новосанжарців. 
Фото автора.

❙
❙
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Коли робота стає пеклом...
 Стреси супроводжують лю-
дину впродовж усього життя. 
Щодня ми одержуємо дозу нега-
тиву, яку не виміряти в жодних 
одиницях. А тут ще й удома не-
приємності — чоловік втратив 
роботу, дитина на прогулян-
ці не відповідає на телефонні 
дзвінки... Добре, якщо людина 
вміє розслаблятися і сприйма-
ти неприємності по-філософсь-
ки. Але, на жаль, дехто вважає 
за краще «скидати» негативні 
емоції на тих, хто поруч. 
 У народі це вельми пошире-
не явище називають психоло-
гічним (енергетичним) вампі-
ризмом. Визначення доволі не 
конкретне, запозичене з езоте-
ричної літератури. Проте  як 
явище — існує. Психологічний 
вампіризм — це грубе, некон-
трольоване бажання у легкий 
спосіб поліпшити собі настрій, 
зіпсувавши його іншому. 
 «Якщо один із членів сім’ї 
знущається з родичів, усе за-
вершується сумно: домаш-
нім насильством або розлучен-
ням. Конфлікти, сварки — жи-
вильний «бульйон» для такої 
особи. Біда, якщо ця «страва» 
з’являється в колективі: інтриг, 
скандалів не уникнути, а робо-
та для багатьох перетворюєть-
ся на пекло. Ще гірше, якщо 
це начальник або особа, що має 
владу. До речі, такі люди часто 
прагнуть обійняти високу поса-
ду, аби безкарно відіграватися 
на підлеглих», — переконаний 
кандидат медичних наук, пси-
хотерапевт Валерій Лісничий. 

Не хвороба — 
модель поведінки 
 Майте на увазі: «вампір» — 
істота боязка. Він ретельно ви-
бирає жертву: нізащо не наки-
неться на «потрібних» або силь-
них людей, обрушиться лише 

на слабших, делікатніших. У 
крайньому разі, образить попут-
ника в автобусі, який випадково 
трапився під гарячу руку. Час-
тенько він одразу тікає, не дав-
ши жертві рота розтулити: ос-
таннє слово має залишитися за 
ним, інакше задоволення буде 
«змазаним». Якщо «вампіра» 
заганяють у кут, він, як прави-
ло, виправдовується: я не винен, 
це життя у мене таке важке. 
 Кожна людина має психо-
логічну енергію, яка створює, 
умовно кажучи, поле, що вихо-
дить за межі фізичного тіла. Це 
поле називають енергетичним 
тілом. Самопочуття людини за-
лежить від розміру цього тіла. 
Енергетичні «вампіри» потер-
пають від нестачі власної пси-
хологічної енергії і намагають-
ся відняти її в інших. 
 Брак енергії можуть відчу-
вати всі, але кожен поповнює її 
по-різному. Один іде до церкви, 
інший — на концерт класичної 
музики, хтось — із рюкзаком у 
похід, а комусь до вподоби йога 
або плетіння. 
 «Однак є люди, які не вміють 
або не хочуть відновлювати за-
паси енергії самотужки, не за-
чіпаючи інших, — стверджує 
Валерій Лісничий. — Все зале-
жить від рівня духовного роз-
витку людини. «Вампіри» сто-
ять на низькому ступені розвит-
ку, для них найкращий спосіб 
«перезавантаження» — погли-
нання чужої енергії. Це не хво-
роба, а модель поведінки. Її ви-
токи слід шукати в сім’ї, мож-
ливо, там були схожі, успадко-
вані, моделі».

Змініть тему, смійтесь, 
жартуйте
 Фахівці з психології наголо-
шують: вампіризм — це слаб-
кість, а не сила. Щаслива са-
модостатня людина ніколи не 

«крастиме» чужого, зокрема 
й чужу енергію. Якщо людина 
так поводиться — вона нещас-
на, їй потрібно допомогти вий-
ти зі стану жертви і почати уп-
равляти ситуацією. Якщо ви 
впевнені у своїй самооцінці і вас 
важко вивести з себе — вам не 
страшні «вампіри». Але якщо 
склалася ситуація, коли ви зму-
шені терпіти (боїтеся піти від 
начальника, бо ви мати-одинач-
ка, не можете кинути родича з 
важким характером, бо йому 
потрібен догляд), вам доведеть-
ся і далі свідомо «годувати» му-
чителя своєю енергією. 

 Психологи кажуть: енер-
гетичні вампіри рідко здога-
дуються про свої здібності. У 
власних очах вони аж ніяк не 
виглядають монстрами і не ро-
зуміють, чому іншим так по-
гано поруч із ними, не бачать 
зв’язку між власним станом й 
емоціями інших. Найімовірні-
ше, на думку психологів, вампі-
ри — це люди, які з певних при-
чин не можуть зберігати власну 
життєву енергію. 
 Який вихід? Найкраще — 
обмежити спілкування з таки-
ми людьми. Але часто це склад-
но зробити з об’єктивних при-

чин, адже енергетичними вам-
пірами можуть виявитися дуже 
близькі люди. У такому випад-
ку фахівці радять просто пояс-
нити людині: вам не подобаєть-
ся спілкування зі спалахами аг-
ресії чи нападами меланхолії, і 
ви більше не дозволите маніпу-
лювати собою. Зрештою, вам-
пірів можна обеззброїти зви-
чайним ігноруванням. Коли 
відчуваєте намагання маніпу-
лювати собою — просто ігно-
руйте це: не розмовляйте або 
різко змініть тему, смійтеся, 
жартуйте. Якщо від вас не над-
ходитиме необхідної вампірові 
енергії, він облишить спроби от-
римати її у будь-який спосіб.
 «У таких випадках допомо-
же лише розуміння того, що ви 
це робите усвідомлено, — пе-
реконаний Валерій Лісничий. 
— Тоді сил на боротьбу з «вам-
піром» піде значно менше. Те, 
що є багато людей, готових їсти 
одне одного поїдом і виживати 
за рахунок ближнього, свідчить 
про низький духовний рівень 
суспільства. Таке суспільство 
нездорове і приречене стражда-
ти від вірусу агресії. Вакцину, 
що знищує цей вірус, на жаль, 
ще не винайшли». ■

Юлія КРУК 

 Похолодання традиційно приносить 
із собою сплеск застудних захворювань. 
Серед них нежить (або риніт) трапляєть-
ся найчастіше. Часто ми ставимось до 
нежиті як до незначної неприємності, 
яка швидко минає. Тож дозволяємо собі 
ходити із симптомами недуги на роботу 
й ігноруємо лікування. Однак лікарі за-
стерігають: робити цього категорично не 
можна.
 «Через брак адекватного лікуван-
ня й ослаблений імунітет нежить може 
призвести до розвитку ларингіту, фа-
рингіту, бронхіту, пневмонії й отиту, 
— застерігає лікар-отоларинголог Юрій 
Молочек. — Майте на увазі, що в дітей 
нежить найчастіше переходить у гаймо-
рит, який у запущених випадках уск-
ладнюється гнійним запаленням мозко-
вих оболонок. Тому залишати нежить на 
самоплив у жодному разі не можна». 
 Чим найкраще лікувати недугу? Од-
нозначної відповіді лікарі не мають, ос-
кільки причини нежиті різні: це можуть 
бути віруси, бактерії, алергени, травми 
слизової оболонки носа. Крім того, ор-
ганізм людини унікальний, і в кожного 
з нас є свої перевірені на практиці спосо-
би лікування недуги. 
 «За перших ознак нежитю  — закла-
денні носа, відчутті свербіння в ніздрях, 

появі рідкого назального секрету, бага-
торазовому чханні — слід змастити сли-
зову оболонку носа соком свіжого час-
нику або цибулі, — радить сімейний лі-
кар Ігор Сидоренко. — В цих рослинах 
сконцентрована величезна кількість фі-
тонцидів — потужних протимікробних 
компонентів, які згубно діють на всіх 
збудників респіраторних захворювань. 
Проте часник і цибуля ефективні лише 
на початковій стадії риніту або для його 
профілактики. Якщо процес уже пішов  
і почалися рясні виділення з носа, голо-
вний біль, важке дихання, кон’юнктивіт 
— потрібне серйозне лікування». 
 Насамперед слід провести так зва-
не етіотропне лікування, спрямоване на 
сам збудник. Нині в аптечній мережі не 
бракує етіотропних препаратів від нежи-
тю. А ліки з антибіотиками ефективні 

для профілактики ускладнень, оскіль-
ки головними винуватцями «приєднан-
ня» до нежитю вторинних інфекцій є 
саме бактерії, каже лікар. 
 «Не забувайте і про народні спосо-
би лікування, ефективність яких завж-
ди була на високому рівні, — додає Ігор 
Сидоренко. — Полегшить перебіг неду-
ги гаряча ванна для ніг, а також загаль-
на ванна, особливо з додаванням солі з 
екстрактами хвої. Ці ж екстракти вико-
ристовують і для носових інгаляцій. Для 
цього роблять відвар із соснових голок і 
дихають над ним упродовж пів години, 
накрившись щільною тканиною.
 Не забуваймо про вітаміни — можна 
вживати як аптечні препарати, особливо 
з високим вмістом аскорбінової кислоти, 
так і домашні варіанти — чай з лимоном 
чи ягодами».

 

Згубні для хвороботворних мікроор-
ганізмів і концентровані сольові розчи-
ни (2 чайні ложки солі на пів склянки 
води). Бажано щодня 4—5 разів полос-
кати ними носові ходи. Активне ліку-
вання можна проводити не лише вдень, 
а й уночі, надягнувши шкарпетки з на-
сипаним усередину сухим гірчичним по-
рошком. Дотримуючись цих рекоменда-
цій, можна позбутися нежитю через 3-4 
дні, додає лікар. ■

Сезон дощів, сезон застуд… 
Зміцнюйте імунітет і бережіть себе!
Фото з сайту wlife.in.ua.

❙
❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

«Парасоля» від нежитю
Не вилікуваний вчасно риніт здатен спричинити 
пневмонію, отит і гайморит. Протистояти недузі 
допоможуть інгаляції, тепла ванна та вітаміни

■

ДУМКА З ПРИВОДУ

 Спробуйте зрозуміти
 «вовка»

Лідія Струтинська, психолог:
 — «Вампір» — це звичайна лю-
дина, яка просто має особливу влас-
тивість натури. Нею може виявити-
ся хто завгодно — бабця у черзі, ваш 
колега, друг, чоловік, персонаж в ін-
тернеті, з яким ви затіяли дискусію. 
Якщо відчуваєте, що вас використову-
ют, — припиніть реагувати, і побачи-
те, що енергетичний вампір безсилий. 
У будь-якому разі, боятися їх не варто. 
 Людина тоді «зривається», коли їй 
погано. Неприємності, щось не скла-
дається чи просто бракує людсько-
го тепла та уваги — і ви починаєте об-
ражати інших, ніби захищаєтесь чи 
мститеся усім за те, що вам особисто 
зле. В такі хвилини ми найчастіше об-
ражаємо близьких нам людей або ко-
лег по роботі. Так чинять практично всі 
люди. Варто замислитися: може, ту 
людину, яка постійно на вас дивиться 
вовком, також мучить душевний біль? 
І, виявляючи негативне ставлення до 
неї, ви лише збільшуєте його? Спро-
буйте змінити своє ставлення до лю-
дини, зрозуміти її, і, повірте, вона пе-
рестане вам докучати і подобрішає. 

■Є ПРОБЛЕМА

Вірус агресії?
Чому енергетичний вампіризм підточує 
психічну і фізичну силу та як захиститись 
від чужого негативу

■

Як зрозуміти вампіра і змусити його відступити?
Фото з сайту ganok.in.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 На думку психологів, енергетичні вампіри поділяються на активних і пасивних. 
Активні найчастіше поводяться по-хамськи, зухвало, зумисне провокують викид 
сильних емоцій. Саме з такими людьми найчастіше виникають сварки, конфлікти. В 
їхньому арсеналі — не лише лайка й відверті образи, а й образливі натяки, іронічні 
висловлювання на адресу співрозмовника, поблажливі манери і зневага. Вони б’ють 
туди, де людина найменше захищена, оскільки в таких осіб зазвичай добре розви-
нена інтуїція. Не підозрюючи про провокацію, ми відповідаємо на дошкульні заки-
ди, таким чином дозволяючи вампіру «перекачувати» власну енергію. 
 Пасивні енергетичні вампіри ведуть себе не менш активно, проте діють іншими 
способами. Вони не агресивні і не провокують конфліктів. Навпаки: такі люди нама-
гаються справити враження розуміючих, уважних, але їх чомусь, як вони кажуть, за-
вжди хтось кривдить. Пасивні вампіри скаржаться на те, що з ними несправедли-
во поводяться, принижують і ображають. У них в арсеналі — сотні історій про чис-
ленні нещастя, які переслідують їх від самого народження. Іноді вони бувають дуже 
релігійні або, навпаки, впадають в іншу крайність — містику. «Скривджені» завжди 
намагаються тиснути на жалість, совість та інші сентименти співрозмовника. Вод-
ночас не вимагають якоїсь конкретної допомоги, їм важливо, аби їх вислухали і по-
говорили про їхнє нещастя. Найчастіше ми навіть не помічаємо, як такі розмови нас 
спустошують.

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

 Чого ми чекаємо від мему-
арів? Горизонтальних зв’язків ав-
тора-ієрарха, історії повсякдення 
зсередини, колишніх оцінок, пе-
ревірених наступними часами. 
Усе це знаходимо вже в адресо-
ваних Наталі Марченко листах. 
У книжці самого Рутківсько-
го нерідко стикаємося з тими са-
мими сюжетами — та вони вже 
«переписані» з приватного регіс-
тру на літературно-публічний. 
Так, «На берегах пам’яті» — це 
справжнісінька проза. Це вісім 
оповідань, найбільш подібними 
до яких є мемуарні новели Васи-
ля Шкляра (Треба спитати у Бога. 
— Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
2020).
 За коротке передслів’я до 
книжки Марченко править лист 
Рутківського з вельми промовис-
тим свідченням: «Якби був років 
на двадцять молодший, то, може, 
й спокусився би на роман без по-
чатку і кінця, на роман, в якому 
немає ні вчора, ні завтра, а лише 
сьогодні — і нічого, крім сьогодні». 
По-перше, таки спокусився: «На 
берегах пам’яті» — це таки поча-
ток «роману без початку і кінця», 
і саме зараз Володимир Григоро-
вич пише його продовження. А 
друге і головне — це обрана пись-
менником оптика, крізь яку не 
проглядає «ні вчора, ні завтра, 
а лише сьогодні — і нічого, крім 
сьогодні». 
 Як на мене, Володимир Рут-
ківський увійде (чи вже?) до ка-
нону сучасного українського 
письменства саме своєю ексклю-
зивною здатністю «розчинятися» 
у віці свого героя-оповідача. Світ 
«Ганнусі» — це непомильно світ 
четвертокласників. Як і підліт-
ковий світ «Джур». Але ж події-
проб леми, про які оповідає Рут-
ківський, — завжди «дорослі»; 
навіть у «Бухтику». Що вже каза-
ти про його «Сині Води» (К.: Тем-
пора, 2011), котрий цілком уля-
гає парадигмі «Чорної стріли» 
Стівенсона або й навіть «Трьох 
мушкетерів» Дюма. Наталя Мар-
ченко порівнює Рутківського 
із Сент-Екзюпері та Скоттом — 
усі ці класики уславилися вмін-
ням перевтілитися й поглянути 
на світ очима підлітка чи юнака. 
Їхня читацька слава ґрунтується 
на здатності абстрагуватися від 
сьогодення і ніби провадити стрім 
із минулого — як із сьогодення.
 Марченко пише про Рутківсь-
кого: «Переміг в собі вірус неми-
нучої дорослости... Пам’ятаєте 
біблійне «Будьте як діти — і від-
криється Вам Царство Боже». 
Цю перемогу найліпше презен-
тує книжка про дитячі вражен-
ня під час німецької окупації —  
«Потерчата» (2008, 2013), яка 
«по праву посіла місце поряд із 
такими перлинами українсь-

кої автобіографічної класики як 
«Зачарована Десна» О.Довженка, 
«Гуси-лебеді» М.Стельмаха, 
«Климко» та «Вогник далеко в 
степу» Григора Тютюнника». 
Тут же наведено і думку про «По-
терчат» В.Вздульської на сайті 
Національної бібліотеки Украї-
ни для дітей: «Текст надається 
не тільки до постколоніально-
го та психоаналітичного прочи-
тань, а й до коментування в кон-
тексті знакових філософських 
пошуків ХХ ст., що стосуються 
тоталітарних злочинів і приро-
ди утопій».
 Усе це є і в нових мемуарних 
оповіданнях Рутківського — і так 
само детерміновано тамтим віком 
оповідача: стилістика спогадів з 
1950-х помітно відрізняється від 
мемуарів з 1970-х. Тобто щоразу 
— адекватна оптика очевидця, а 
не спогадувальника. Ми, читачі, 
разом із автором занурюємося, а 
не аналізуємо, як, до прикладу, у 
споминах Оксани Забужко (поза 
тим, вельми-вельми цікавих). 
Отже, пірнаймо.
 Довший час Володимир Рут-
ківський працював на Одесько-
му обласному радіо. Йому випав 
джекпот: Валентин Мороз, това-
риш-поет, котрий працював на 
радіо, запропонував на вакантну 
посаду вже помітного на одесько-
му рівні поета Рутківського. За-
рахували. Відкрилися неосяжні 
перспективи. Бо в тодішній Ук-
раїні радіо було справжнім жур-
налістським Олімпом. «Гоно-
рари на радіо були чи не втричі 
вищими» від газетних. До того ж 
«виступити по радіо було мрією 
чи не кожного з чиновників... 
Тому з погляду радіожурналіс-
та його робота була дуже пре-
стижною. Про неї мріяв кожен, 
хто вмів тримати перо». Тоді 
ще не існувало поняття «джин-
са», але сам феномен таки-так, 
існував: завідувач сільського 
відділу «навіть квартиру одер-
жав не від радіо, а від обласного 
сільгоспуправління». 

 Отже, молодий Рутківський-
радіожурналіст крутився у кру-
тому середовищі: «До участи в 
програмі я запрошував не лише 
місцевих знаменитостей — Ми-
хайла Водяного, Петра Тодоровсь-
кого, Станіслава Говорухіна, Во-
лодимира Бортка... а й київських 
прозаїків Володимира Дрозда, Єв-
гена Гуцала, режисерів Віктора 
Іванова, Леоніда Осику, московсь-
ких акторів Володимира Висоць-
кого, Валерія Золотухіна, прозаї-
ка Аркадія Вайнера». Та про ці 
імена у нинішніх спогадах поки 
не йдеться — може, в наступних. 
А от про постійних чи тимчасових 
земляків — чимало. «Чомусь при-
йнято вважати, що в Одесі було 
лише двійко видатних поетів: 
Борис Нечерда і Тарас Федюк», 
— значить мемуарист і розпові-
дає про юних літстудійців (уні-
верситетських та обласних) Оде-
си — Володимира Базилевського, 
Володимира Яворівського, Петра 
Осадчука, Олексу Різникова; ну і 
ще «інколи зазирав якийсь хлопе-
ць на прізвище Жванецький».
 А ось власне про Одесу як сере-
довище, яке все це породжувало: 
«Це була велетенська комуналь-
на квартира... Це вже пізніше 
місто заполонили заслужені та 
напівзаслужені відставники, 
сексоти та вертухаї з Колими, 
Магадану та Чукотки». Добрим 
словом згадує студент Рутківсь-
кий «викладача політекономії 
Лева Абрамовича Суркіса, дядь-
ка сучасних власників київсько-
го «Динамо»... Мого колишнього 
майже друга Руслана Боделана... 
Ми надривали животи під час ін-
ститутських капусників, де го-
ловну партію вели старшокурс-
ники Карцев та Ільченко, а біля 
них постійно крутився невисо-
кий коротун із водного інститу-
ту з вінницьким прізвищем Жва-
нецький». Отже, проза, заснована 
на отому всюдисущому «на реаль-
них подіях», фекшн.
 Щодо принади мемуарів як 
історії повсякдення зсередини, 

то ось яскравий епізод за участи 
ще одного одеського поета Ана-
толія Глущака, котрий на той 
час спромігся на посаду у від-
ділі інформації обкому: «Грали 
у Чапаєва (ця гра, де супротив-
ники щигликом збивають шаш-
ки з шахівниці, на той час була 
дуже популярною в ідеологічних 
колах)... Глущак почав перед обід-
ньою перервою телефонувати го-
лові радіокомітету і керівним го-
лосом наказував: — Передайте 
товаришу Рутківському, щоб 
зайшов до мене». Ну так: веселий 
абсурд за Еміром Кустурицею.
 Розкошування поета-радіо-
журналіста на сінекурній посаді 
тривало недовго. По-перше, весь 
час запитували: коли вступати-
меш до партії?! Рутківський ре-
агував специфічно: «Он Мороз, 
як член партії, вільно проникає в 
приміщення обкому і в тамтеш-
ньому книжковому кіоску дістає 
такі книжки, які безпартійному 
книголюбові і не снилися. То чим я 
гірший за нього?». Але бібліопри-
страсть поступилася вагомішим 
внутрішнім переконанням: до 
КПРС так ніколи й не вступив.
 Та ще й трапилася халепа. 
Чеський журналіст, який заві-
тав до Одеси до 1968-го, зацитував 
Рутківського на якомусь «воро-
жому голосі» вже після окупації 
Чехословаччини СССРом. Внаслі-
док примірники першої книжки 
Рутківського «Плоти» були ви-
лучені з книгарень та бібліотек, 
а збірку «Експромт», на яку я 
покладав неабиякі надії, викину-
ли з видавничих планів. І що най-
гірше — кудись поділися мої ру-
кописи... Втішаю себе, що кілька 
кращих віршів я знаю напам’ять, 
а гірші... туди їм і дорога». Наслід-
ки не забарилися за всією верти-
каллю: «у Спілці взагалі зняли з 
квартирного обліку».
 Тоді Рутківський почувався 
так: «Повністю сприймаю слова 
мого друга Тараса Федюка: «Раба 
вичавлюю по краплі. / Живу. Як 
вичавлений раб». І вирішував — 
ким бути у письменстві: поетом 
чи дитячим письменником, бо 
«першу книжку для дітей та пер-
шу збірку поезій написав майже 
одночасно». Мрія про поетичну 
кар’єру попервах асоціювалася з 
виступом якогось  столичного по-
ета в одеській студентській авди-
торії. Ось діалог однокурсників: 
«— От би й нам з тобою стати 
поетами... — Атож, це було б доб-
ре. Аплодисменти, захоплені пог-
ляди однокурсниць, мабуть, купа 
грошей. Бо той поет мав ситий 
вигляд, був зодягнений з голоч-
ки і від нього пахло якимось ши-
карним одеколоном». Приблизно 
так описав своє входження в по-
езію Сергій Жадан у недавньому 
інтерв’ю Юрієві Андруховичу.
 Далі на обрії Рутківсько-
го намалювався Борис Олійник: 
«Старий, якщо ти не проти, то 

я хотів би бачити тебе в моїй ко-
манді». Тоді модно було гуртува-
тися навколо більш-менш відомо-
го імені. Це приносило обопільну 
вигоду: лідер міг пишатися тим, 
що має поетичну школу власного 
імени, а його підопічні сподівали-
ся на підтримку у виданні своїх 
безсмертних творів». Але далі 
пішло косо: Олійник «не прихо-
вував, що бачить себе в першій 
п’ятірці українських поетів. А 
мені сказав: «Старий, у першій 
десятці кращих тобі втрима-
тися буде важко, а ось у першій 
двадцятці — нема проблем»... 
Я, як і кожен із молодих, мріяв 
лише про чільне місце в літера-
турі. Але коли така людина як 
Борис сумнівається в цьому, — 
то, може, краще перекинутися 
на щось інше? Наприклад, на ди-
тячі повісті».
 Написав «Ганнусю». «Єдине 
дитяче видавництво в Україні 
повернуло рукопис із редвиснов-
ком: «Такого в житті не буває... 
Відсутній виховний момент, 
повість явно полегшеного типу 
і, взагалі, — що таке дружба до-
рослого та довірливої дівчин-
ки?! Так, знаєте, можна зайти 
дуже далеко». Друзі допомогли 
вислизнути зі санкційної Одеси: 
рекомендували до вступу в мос-
ковський Літінститут. Там пішов 
до всесоюзної «Дитячої літера-
тури»: за «Ганнусю» вчепилися 
так, що попри всі плани підготу-
вали рукопис до друку менше, 
ніж за півроку. Книжка вийш-
ла у Москві 1977-го; 150 тисяч 
розійшлися за кілька днів. В Ук-
раїні «Ганнуся» вийшла більш-
менш адекватним чином лише 
2012-го («ВСЛ»).
 Наталя Марченко пропонує 
числити Володимира Рутківсь-
кого у славетній категорії «шіст-
десятників». Як на мене, цілком 
слушно. Пригадую, як сидів у 
компанії «україномовних оде-
ситів» на початку 2000-х: до при-
сутнього Рутківського ставили-
ся підкреслено шанобливо. А от 
із книжки Н.Марченко: «На-
прикінці 1980-х керівництво 
«Детской литературы» запро-
понувало відновити співпрацю, 
проте  за умови, що В. Рутківсь-
кий не писатиме «переклад з 
української». Письменник від-
мовився». Відмовився від серйоз-
них тиражів-гонорарів, коли в 
Україні його повністю ігнорува-
ли. І поруч виринає ще один спо-
гад, коли редакторка московсь-
кої «Дєтской літератури» каже: 
«— Володимире Григоровичу, ось 
ми з вами редагуємо вже третю 
книжку. То чи не пора вам пере-
ходити бодай на середньоросій-
ський діалект? А то у вас все 
Україна та Україна... — Але ж 
у мене немає жодної згадки про 
Україну, — боронюся я. — Госпо-
ди, та у вас же кожен рядок ди-
хає Україною!». 

НОМІНАНТ 

Славетні одесити,
джури та потерчата

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: ХРЕСТОМАТІЯ

«Лідери літа» – це видання перших восьми місяців року, що набули 
найвищої експертної оцінки. Номінантів подано за абеткою, оскіль-
ки місця «розставить» – з урахування повного річного репертуару 
– чотириденна експертна сесія рейтингу-2021 наприкінці грудня.
Інформація по всіх номінаціях тут: https://www.facebook.com/
knyzhkaroku 
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■

Костянтин РОДИК

Про мемуари думають усі, хто чогось досягнув у публічному житті. Але безпосередні поштовхи вті-
лити цю думку — в кожного різні. Схоже, «хрещеною матір’ю» книжки спогадів Володимира Рут-
ківського «На берегах пам’яті» (Одеса: Друк Південь, 2020) стала Наталя Марченко, високофаховий 
біобібліограф та одна з найтонших знавців дитячої літератури. Їхнє листування почалося понад десять 
років тому, коли в українському літпроцесі вибухнув роман Рутківського «Джури козака Швайки» (К.: 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2007). Ті письменницькі листи вже були протоспогадами. Згодом Марчен-
ко написала книжку «Володимир Рутківський: тексти долі. Біографічний нарис» (Тернопіль: Богдан, 
2014) — коментований епістолярій та літературознавче дослідження під однією обкладинкою. Звідси 
стелився прямий шлях до класичного мемуару.
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«У нас були можливості для взяття воріт «Олександрії», але через 

розслабленість i розхлябаність в атаці ми їх не реалізували. А що більше 
часу проходило, то більше ми поспішали, метушилися і помилялися, 

особливо в останньому пасі».
Мірча Луческу
румунський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Веслування
 На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, котрий завершився в Копен-
гагені, збірна України здобула п’ять нагород, три з яких — золоті. Як повідомляє Феде-
рація каное України, у столиці Данії національна синьо-жовта команда показала свій най-
кращий за всю історію виступів на планетарних форумах результат. Загалом, ви боровши 
три «золота», одне «срібло» та одну «бронзу», в медальному заліку українська збірна 
посіла третє місце, слідом за командами Угорщини (6 золотих, 8 срібних та 4 бронзові 
нагороди) та Білорусі (4-2-2).
 Лідером «синьо-жовтих» за кількістю здобутих медалей стала каноїстка Людмила 
Лудан, котра зібрала на ЧС-2021 повний комплект нагород.
 На найвищу сходинку п’єдесталу вона піднялася разом з Анастасією Четверико-
вою за підсумками перегонів у каное-двійці. «Срібло» Лудан взяла в одиночному ка-
ное, а «бронзу» — в «четвірці», де її партнерками були Четверикова, Олена Циганкова 
та Юлія Колесник. Іще дві золоті медалі українській збірній принесли чоловічі кварте-
ти байдарочників (Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін) та ка-
ноїстів (Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк та Тарас Міщук).

Баскетбол
 Виборовши титул найкращої команди чоловічого чемпіонату країни, баскетболісти 
«Прометея» отримали можливість спробувати свої сили в Лізі чемпіонів. Свій турнірний 
шлях команда ізраїльського спеціаліста Ронена Гінзбурга розпочала з кваліфікаційно-
го раунду й попри непростий його характер (у відборі «на вибування» потрібно було не 
схибити в трьох матчах поспіль) пробилася до основного етапу турніру. У болгарській 
Софії, де український чемпіон грав свої матчі кваліфікації, команда Гінзбурга по чер-
зі здолала місцевий «Левськи» (96:56), чеську «Опаву» (100:78) та російську «Парму» 
(67:65). Тепер на «Прометей» чекають матчі групового етапу, де його екзаменуватимуть 
«Тенеріфе» (Іспанія), «Людвігсберг» (Німеччина) та «Динамо Сассарі» (Італія). ■

ХРОНІКА■

На ЧС-2021 в Копенгагені каноїстка Людмила Лудан здобула 
повний комплект нагород.
Фото з сайту ukraine-canoe.org.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Слабка втіха
Призери минулого сезону реабілітувались в УПЛ після невдалого 
початку у євротурнірах.

■

Пізній гол Циганкова допоміг «Динамо» втримати лідерство в УПЛ.
Фото з офіційного сайту «Динамо».

❙
❙

Олексій ПАВЛИШ

 Після не надто вдалого 
старту на груповій стадії єв-
рокубків (лише «Динамо» 
вдалося здобути заліковий 
бал) представники України 
на євроарені синхронно здо-
були перемоги у чемпіонаті.
 Сенсаційно поступившись 
«Шерифу», «Шахтар» зігнав 
злість на молоді «Маріупо-
ля» (азовці не могли у цьо-
му поєдинку розраховувати 
на 12 футболістів, орендова-
них саме у «гірників»). Ро-
тація та напівтренувальний 
хід поєдинку дозволили мо-
лодим талантам донеччан Сі-
кану (котрий, до речі, знову 
отримав виклик до збірної) 
та Мудрику відзначитись де-
бютними голами за головну 
команду «Шахтаря», а Геор-
гій Судаков уперше зробив 
«дубль».
 Проте у складі «гірників» 
розгром клуба-побратима із 
Маріуполя не вважають ре-
абілітацією після провалу з 
«Шерифом».
 «Ні, це не можна розціню-
вати як реабілітацію, бо «Ше-
риф» —  це Ліга чемпіонів. За 
цю поразку ми маємо, у пер-
шу чергу, реабілітуватись 
саме в ЛЧ», —  сказав Суда-
ков.
 Водночас наставник «гір-
ників» Роберто де Дзербі пох-
валив молодих футболістів та 
додав, що завдання команди 
—  грати із сильними клуба-
ми так само результативно, 
як і з «Маріуполем».
 Натомість «Динамо» після 
нульової нічиєї з «Бенфікою» 
добряче намучилось із грозою 
авторитетів УПЛ — «Олек-
сандрією». Після перемог над 
«Шахтарем» і «Зорею» підо-
пічні Юрія Гури були близь-
кими до того, аби відібрати 
очки і в чинних чемпіонів, 
але таки пропустили на ос-
танній хвилині після супере-
чливого пенальті. Як часто 
буває у таких випадках, дум-
ки тренерів суперників щодо 
11-метрового розійшлись. 
 Наставник киян Мірча Лу-
ческу переконаний, що пе-
нальті —  100-відсотковий.
 «Навіть нема питань щодо 
пенальті, він був —  100%. 
Але хотів би також відзначи-
ти, що ми грали проти дуже 
хорошого суперника, який 
діяв агресивно, із хорошим 
контролем м’яча. Це був важ-
кий матч», —  сказав румун.
 Водночас він визнав, що 
його підопічні дуже легко от-
римували жовті картки (аж 
шість за гру) та пообіцяв поп-
рацювати над дисципліною.
 А от його український ко-
лега Гура вважає, що при-
чин для призначення пеналь-
ті не було, хоча й визнав, що 
«Динамо» грало краще. Тре-
нер олександрійців додав, 
що санкцій щодо Сергія Ри-
балки, фол якого і призвів до 
фатального 11-метрового, не 
буде.
 «Можливо, ви перегляне-
те цей момент. Там не було 
хапання за футболку. Просто 
нема слів», —  заявив Гура, 
спілкуючись із журналіста-
ми.
 Далі ж на українських 
грандів чекає очне протисто-
яння у рамках Суперкубка 
—  уже цієї середи на столич-
ному НСК «Олімпійський» 
«Динамо» і «Шахтар» розіг-

рають трофей.
 Поки провальним видаєть-
ся євросезон для бронзово-
го призера минулого сезону 
—  луганської «Зорі». Двічі 
поступившись «Рапіду» в ос-
танньому раунді відбору Ліги 
Європи, «біло-чорні» опусти-
лись в турнір рангом нижче. 
Утім і в нових для себе зма-
ганнях дебютувати з перемо-
ги їм не вдалося —  луганчани 
несподівано програли на виїз-
ді чемпіону Норвегії «Буде-
Глімту» (1:3). Попереду в 
«Зорі» матч проти «Роми», 
який і визначить перспек-
тиви щодо боротьби за плей-
оф.
 Після поразки у Норвегії у 
ЗМІ навіть почали з’являтись 
чутки про ймовірну відстав-
ку тренера луганчан Вікто-
ра Скрипника, утім у керів-
ництві клубу запевнили, що 
у нього чинний контракт. За 
прикру невдачу у ЛК «Зоря» 
спробувала реабілітуватись 
у чемпіонаті, і їй це вдалось 
—  розгромна перемога над 
«Чорноморцем» «на класі».
 Поразкою «Олександрії» 
скористались інші претен-
денти на місця у зоні єврокуб-
ків — «Десна», «Дніпро-1» та 
«Ворскла». Чернігівці вдо-
ма дотиснули «Рух» та поки 
йдуть третіми, а дніпряни 
мінімально здолали «Верес». 
Натомість «Ворскла», схоже, 
остаточно відійшла від болю-
чого вильоту з Ліги конферен-
цій та впевнено здолала «Ми-
най».
 Першу звитягу після від-
ставки багаторічного трене-
ра Руслана Костишина здобув 
«Колос», обігравши у матчі 
«за шість очок» «Інгулець». 
 Головними ж претенден-
тами на виліт поки є «Маріу-
поль» та «Львів».
 Наставник азовців Остап 
Маркевич після поразки від 
«Шахтаря» поскаржився на 
кадровий дефіцит (через за-
борону від «гірників» гра-
ти орендованим футболістам 
команда з Маріуполя навіть 
не змогла зібрати повну за-
явку на матч), а новий тренер 
львів’ян Олег Дулуб визнав, 
що йому потрібно більше часу 
на виправлення ситуації.

* * *
 Тим часом, наставник на-
ціональної збірної Олександр 
Петраков уже оприлюднив пе-

релік футболістів, які будуть 
готуватися до жовтневих мат-
чів «синьо-жовтих». Знову до 
збірної поїде Андрій П’ятов, 
який уже оголошував про 
припинення виступів у збір-
ній, ще один шанс отримали 
і Сікан із Булецою, котрі де-
бютували за головну команду 
саме під керівництвом Петра-
кова.
 Виклик до збірної отри-
мали усі лідери, окрім хавбе-
ка «Аталанти» Руслана Малі-
новського. Під керівництвом 
нового тренера Руслан пере-
став бути гравцем стартово-
го складу у збірній, а ЗМІ на-
віть писали про його образу 
та конфлікт із наставником. 
Хай там як, але перелік ще не 
остаточний і Маліновського 
ще можуть довикликати. ■

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 8-й тур. «Десна» — «Рух» — 1:0 (Тотовицький, 90), «Інгулець» 
— «Колос» — 0:2 (Чорноморець, 26; Чурко, 90+5), «Маріуполь» — «Шахтар» — 
0:5 (Сікан, 18; Мудрик, 20; Тете, 54; Судаков, 77, 80), «Дніпро-1» — «Верес» — 1:0 
(Чуже, 78), «Динамо» — «Олександрія» — 1:0 (Циганков, 90+7 (пен.)), «Ворск-
ла» — «Минай» — 2:0 (Кане, 37; Лиховидько, 73 (у свої ворота)), «Зоря» — «Чор-
номорець» — 3:0 (Кабаєв, 2; Гладкий, 45 (пен.); Сайядманеш, 89), «Львів» — «Ме-
таліст-1925» — 0:0.

Турнірна таблиця:
  I     В     Н     П      М     О
1. «Динамо» 8  7 1 0 23-2 22
2. «Шахтар» 8 6 1 1 19-4 19
3. «Десна» 8 5 1 2 12-12 16
4. «Дніпро-1» 8 5 1 2 13-8 16
5. «Ворскла» 8 4 3 1 15-7 15
6. «Олександрія» 8 4 2 2 8-6 14
7. «Зоря» 8 4 2 2 16-9 14
8. «Верес» 8 3 2 3 8-8 11
9. «Рух» 8 2 2 4 6-10 8
10. «Колос» 7 2 2 3 5-12 8
11. «Інгулець» 8 2 1 5 8-14 7
12. «Металіст-1925» 8 2 1 5 6-12 7
13. «Минай» 7 1 3 3 5-9 6
14. «Чорноморець» 8 1 2 5 9-21 5
15. «Маріуполь» 8 1 1 6 11-21 4
16. «Львів» 8 0 3 5 4-13 3
Бомбардири: Циганков («Динамо») — 6.

■



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК—СЕРЕДА, 21—22  ВЕРЕСНЯ 202116

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №87■

ПОГОДА■

УКРАЇНА МОЛОДА

1 
2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон редакції: 
+38 091 625 66 32

Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net

Рекламне бюро: 

reklama-umoloda@ukr.net

Вiддiл реалiзацiї: 

454-84-41

sale_umoloda@ukr.net

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Відділи:

економіки  — wagmer@ukr.net

 культури, історії, суспільних проблем —

vsamchenko@i.ua

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009087

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 427—428
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
Газета виходить 

у вівторок—середу (спарений 
номер) і п’ятницю, двічі на тиждень

Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +1…+6

 +6…+11

Північ +1…+6

 +6…+11

Центр +1…+6

 +6…+11

Схід +4…+9

 +10…+15

дощ, 

гроза
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хмарність
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дощ

сніг
Південь +4…+9

 +10…+15

 — А ти чув, яке опудало сусід 
поставив у себе на гоpодi?
 — Яке?
 — До того жахливе, що воpони 
повернули уpожай за минулий рік.

* * *
 Затримав полiцiянт небезпечного 
злочинця. Зібрали з цього приводу прес-
конференцію. Журналісти запитують:
 — Як же вам удалося його за-
тримати? Він же був переодягнений 
у жiнку! Як ви здогадалися?
 — Та дуже просто! Йшов цей 
тип по вулиці й не зупинився перед 
жодною вітриною.

* * *
 — Любий, я схожа на ідеальну 
жінку?
 — Ти — щось більше!
 — І наскільки?
 — Кілограмiв на 50.

* * *
 Чоловiк пише дружинi смс.
 — Із друзями на дачі. Шашли-
ки робимо і будемо зараз випивати.
 Через 10 хвилин отримує смс 
вiд дружини:
 — Тiльки не напивайся.
 — А можна було ранiше це на-
писати?

По горизонталі:
 1. Відомий режисер, засновник 
театру «Березіль», розстріляний у 
1937 році в Карелії в урочищі Сан-
дармох. 3. Виноград без кісточок. 
7. Машина для висиджування яєць. 
11. Наказний гетьман Війська Запо-
розького, голова Козацької держа-
ви в Лівобережній Україні, який на 
Чорній Раді 1663 року був опонен-
том гетьмана Брюховецького. 12. 
Ризикована шахрайська оборудка. 
13. Змагання за певними правила-
ми, прикладом якого є Олімпійські 
ігри. 14. Димуча сульфатна кислота, 
розчин триоксиду сірки у безводній 
сульфатній кислоті. 15. Збірка карт 
на одну тему. 16. Вищий дворянсь-
кий титул у середньовічній Іспанії. 
18. Боєць підрозділу  цивільно-вій-
ськового співробітництва Збройних 
сил України, який займається допо-
могою мирному населенню, що опи-
нилося в зоні бойових дій. 20. Ме-
ханічна людина. 21. Зерно, з якого 
виходить пшоно. 23. Ім’я радянської 
дитячої поетеси, яка писала вірш про 
Таню, яка плаче через м’ячик, який 
упав у річку.  25. Знаменитий нідер-
ландський художник, майстер порт-
рету. 26. Висадка військових підроз-
ділів із літаків чи кораблів на сушу. 
27. Термінове офіційне повідомлен-
ня; донесення. 
По вертикалі:
 1. Зручний м’який стілець із 

бильцями та спинкою. 2. Фінансо-
ва установа. 4. Старовинна міра рі-
дини (переважно вина чи горілки), 
яка дорівнює 1/8 або 1/10 відра. 
5. Відомий австрійський компози-
тор, «король вальсу». 6. Знаряддя 
вбивства і захисту. 7. Найвищий ти-
тул монарха. 8. Місце, звідки запус-
кають ракети в космос. 9. Республіка 
в складі Росії зі столицею в Казані. 
10. Документ, який унормовує діяль-
ність Верховної Ради або тривалість 
виступу доповідача. 17. Відгородже-
на частина подвір’я з приміщеннями 
для худоби. 19. Пластинка з важіль-
цем, якою зачиняють і відчиняють 
двері чи хвіртку. 22. Річка, на якій 
стоїть міст Мірабо. 24. Абревіатура 
Генеральної дирекції з обслугову-
вання іноземних представництв. ■

Кросворд №85
від 14—15 вересня

Варка ВОНСОВИЧ

 У той час, як мільйони людей на 
планеті бояться вакциновуватися, 
вважаючи, що їм таким чином мо-
жуть вживити... чип, ця «страш-
на» штукенція допомогла коту по-
вернутися додому через 10 років 
відсутності. Історія кота Форбса 
вже підкорила тисячі сердець у соц-
мережах, адже як може не розчу-
лити «одіссея» тваринки, яка спо-
чатку зникла кудись, а через деся-
тиліття чудовим чином повернула-
ся в сім’ю. 
 «Мандрівник» жив у шотланд-
ському місті Абердін у родині Люсі 
та Ніла Хендерсонів, а потім у 2011 
році кудись зник. Власники киці 
були невтішні, адже Форбс був над-
звичайно ласкавим і доброзичли-
вим, його всі просто обожнювали, 
тож на пошуки улюбленця були за-
діяні не лише члени сім’ї, а й друзі, 
сусіди. Усі разом вони обходили всі 

покинуті приміщення в місті, гара-
жі, сараї й інші «злачні» для тва-
рин місця — все марно. Ніл і Люсі 
невтомно розмножували оголошен-
ня й розклеювали їх по всьому міс-
ту, та дарма. Через вісім місяців по-
шуків і сподівань Хендерсони втра-
тили надію ще будь-коли побачити 
свого Форбса, а згодом сім’я й уза-
галі переїхала в інше місто.
 Йшли роки. Важко навіть уяви-
ти, де і як жив увесь цей час котик, 
проте в службу абердинської органі-
зації порятунку домашніх тварин 

надійшло повідомлення, що на ву-
лицях міста помічено кота з мікро-
чипом. Тварину спіймали і за допо-
могою пристрою зісканували, кому 
вона належала та домашню адресу. 
Звісно, за цією адресою хазяї Форб-
са вже не мешкали, але все ж Хен-
дерсонів знайшли і повідомили про 
знайду. Ніл і Люсі були страшенно 
розчулені, але й здивовані, а от  Форб-
су тепер доведеться звикати до нових 
обставин і нових улюбленців родини, 
адже за ці роки в сім’ї з’явилися ще 
два коти і дві собаки. ■

Дара ГАВАРРА

 Британський 74-річний співак 
та музикант Елтон Джон давно вже 
планував завершувати свою творчу 
кар’єру, проте то пандемія завадила, 
а тепер ще й нова біда — виконавець 
травмував ногу. Спочатку Елтон ду-
мав, що минеться, адже просто впав 
на твердому покритті й пошкодив кін-
цівку. Та рекомендовані фізіотерапев-
тичні процедури і спеціальне лікуван-
ня, прописані лікарями, якось не дуже 
допомагали. Коли ж біль став уже не-
стерпним, то спеціалісти порадили 
зробити негайно операцію на стегні, 
що допоможе зірці невдовзі поверну-
тися в хорошу фізичну форму.
 Прощальне турне Елтона Джона, 
про яке він оголосив ще в 2018-му, 
мало пройти влітку 2022-го, але через 
локдаун його таки довелося відтермі-
нувати на літо 2023 року. Зрештою, 
організатори яскравого шоу (а в зір-

ки вони завжди феєричні) 
обіцяють, що вже в січні 
2022-го американські по-
ціновувачі творчості спі-
вака зможуть насолоди-
тися його музикою.
 Поки ж співак лікуєть-
ся, вже в жовтні цього року 
вийде його новий альбом із 
дуже актуальною назвою 
«Локдаун», який він записав 
під час карантину. Крім Елто-
на, в роботі над альбомом узя-
ли участь популярні виконав-
ці Дуа Ліпа, Стіві Уандер, Lil 
NAS X і Стіві Нікс.
 До речі, партнер Елтона Джо-
на по шлюбу Девід Ферніш також 
не сидить склавши руки, а планує 
зняти разом із Меган Маркл ані-
маційний серіал «Перлина» про 
12-річну дівчинку, яку надихають 
у житті впливові жінки, що твори-
ли історію. ■

СВІТ ТВАРИН

Чіпи допомагають жити
Домашній улюбленець повернувся додому 
через 10 років

■

Елтон Джон.❙

ЗВУКИ МУЗИКИ

Остання гастроль 
співака
Елтон Джон планує завершувати творчий шлях

■

22 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вiтер 
пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +4...+6, удень 
+7...+9.

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +3...+5, удень 
+8...+10. Вiнниця: мiсцями невеликий дощ. Уночi +4...+6, удень 
+9...+11. Одеса: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +12...+14.

20 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях — 17-21 градус, у Днiпрi бiля Києва — 17 градусiв.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями невели-
кий дощ. Трускавець: уночi +2...+4, удень +7...+9. Моршин: 
уночi +3...+5, удень +8...+10.

Маріуполь дивує 
Як прифронтове  місто за кілька років облаштувало зразкові парки та центри культури
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