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Мороз і сонце
Про аномальні як для початку жовтня заморозки на ґрунті українців 
попередили фахівці ДСНС
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«Навіть похолодання — не привід сидіти та сумувати вдома». 

Наталія Діденко
синоптик

УКРАЇНА МОЛОДА

ПОГОДА

Мороз і 
сонце 
Про аномальні як 
для початку жовтня 
заморозки на ґрунті 
українців попередили 
фахівці ДСНС
Ірина КИРПА

 За прогнозом синоптиків, у всіх ре-
гіонах України очікуються нічні хо-
лоди від 0 до мінус 5 градусів нижче 
нуля.
 Із 4 по 6 жовтня 2021 року перше 
в цьому сезоні випробування холодом 
пройдуть жителі центру країни, а та-
кож північних, східних i західних ре-
гіонів.
 — Холодний антициклон прилетів 
до нас відразу ж після Дня вчителя та 
змусив трохи довше й тепліше одяга-
тися, — розповідає синоптик Наталія 
Діденко. — Та навіть похолодання — 
не привід сидіти та сумувати вдома. 
Достатньо добре утеплитися й можна 
спокійно йти на шопінг чи зустрічати-
ся з друзями в кафе або ж на природі.
 Цікаво, що для жителів Херсонсь-
кої, Миколаївської та Одеської облас-
тей погода на ці дні підготувала спе-
ціальний бонус у вигляді досить ком-
фортної температури: вдень від 16 до 18 
градусів тепла та вночі у межах 8-9 гра-
дусів вище нуля.
 На сайті Українського гідрометцен-
тру зазначено, що найхолоднішою вия-
виться ніч iз вівторка 5 жовтня на сере-
ду 6 жовтня 2021 року. П’ятиградусний 
мороз відчуватиметься не лише на ґрун-
ті, а й у повітрі, тому вже сьогодні ба-
жано підготувати на день — теплі курт-
ки, шапки, рукавички, а також картаті 
пледи, гарячий чай i теплих котів — на 
ніч.
 Тим більше що за невеликим потеп-
лінням в Україну прийде друга хвиля 
холодів, відразу після свята Покрови.
 Народний синоптик Леонід Горбань 
попереджає, що 17-18 жовтня ми знову 
зіткнемося з різким похолоданням до 
п’яти градусів морозу в усіх областях 
України.
 У ці дні на заході Україні пройде 
мокрий сніг, а в Києві, Київській об-
ласті та прилеглих районах можливі 
сильні опади у вигляді дощу зі снігом 
та ожеледиця.
 — Бабине літо у 2021 році почнеть-
ся з 22 жовтня та протримається до кін-
ця місяця, — пояснює народний синоп-
тик Леонід Горбань. — Потеплішає до 
13-18 градусів тепла вдень, а вночі тем-
пература повітря не опуститься нижче, 
ніж 9 градусів вище нуля.
 На жаль, потепління матиме корот-
костроковий характер і вже на початку 
листопада всі регіони України огорнуть 
густі тумани, дощі почнуть зривати з 
дерев пожовкле листя, а температура 
невблаганно впаде до плюс 5-6 удень та 
близько 2-3 градусів тепла вночі.
 На думку синоптиків, українцям 
потрібно готуватися до суворої зими, 
зі сніговими завірюхами, міцними мо-
розами та невеликими відлигами.
 Найхолодніша погода очікується в 
лютому, коли можливі рясні снігопади 
та крижані дощі.
 А ось весна випробує наше терпіння 
та затримається на пару тижнів точно 
так само, як і в попередній раз.
 Судячи з усього, погода зважила-
ся відігратися за дві аномально теплі 
зими, які ми спостерігали у 2019 та у 
2020 роках. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Ситуація на фронті лишається на-
пруженою. Інтенсивність бойових дій 
то зростає, то знижується. Але одно-
значно можна сказати — сторона про-
тивника всіляко намагається розгойда-
ти ситуацію. Протягом минулих трьох  
діб Збройні формування Російської 
Федерації продовжили ігнорувати ре-
жим припинення вогню. Російсько-оку-
паційні війська 29 разів порушили ре-
жим припинення вогню, з них дев’ять 
— із застосуванням забороненого 

Мінськими домовленостями озброєн-
ня. 
 Найгарячіше було в напрямку Ле-
бединського: противник кілька діб пос-
піль вів вогонь зі станкових протитан-
кових та автоматичних станкових гра-
натометів. Біля Новозванівки ворожі 
збройні формування здійснили при-
цільний обстріл наших позицій з міно-
метів калібру 120 мм, артилерії калібру 
122 мм та ручних протитанкових гра-
натометів, поблизу Водяного, що на 
Приазов’ї, — з мінометів калібру 82 
мм. Біля Луганського та Новолугансь-

кого росіяни використовували руч-
ні протитанкові та підствольні грана-
томети, а також стрілецьку зброю. По-
близу Мар’їнки найманці застосували 
міномети калібру 120 мм та 82 мм. У 
бік Станиці Луганської окупанти гатили 
з протитанкового ракетного комплек-
су. Поряд із Золотим-4 ворог вів во-
гонь з великокаліберних кулеметів та 
підствольних гранатометів. У районі 
Світлодарська противник здійснив 
щільний обстріл з гранатометів різних 
систем, великокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї. У напрямку Авдіївки 
окупанти двічі застосували міномети 
калібру 120 мм. Під обстріл потрапив 
і сам населений пункт, внаслідок чого 
пошкоджено житлові будинки та при-
леглу територію. Втрат серед цивіль-
ного населення немає. 
 Крім того, кожного дня на Луган-
щині фіксували проліт ворожого безпі-
лотника, ймовірніше за все, це Орлан-
10, з перетином лінії розмежування. 
Взагалі противник активно застосовує 
БПЛА з намаганням завдати макси-
мальної шкоди нашим військам. На До-

неччині біля Первомайського ним було 
скинуто з повітря гранатометні пострі-
ли, а в районі Нью-Йорка безпілотник 
здійснив скидання ВОГ-17. 
 Внаслідок ворожих обстрілів троє 
військовослужбовців Об’єднаних сил 
отримали вогнепальні поранення. Вої-
ни перебувають у лікувальному за-
кладі. Стан обох поранених — за-
довільний. На обстріли противника ук-
раїнські захисники відкривали вогонь 
у відповідь, чим змусили його знизи-
ти вогневу активність. 
 За даними української сторони 
СЦКК, патрулями спільної моніторин-
гової місії ОБСЄ на тимчасово окупо-
ваній території у заборонений зоні за-
фіксовано розміщення з порушення-
ми 133 одиниць озброєння та війсь-
кової техніки. Наприклад, на полігоні 
поблизу селища Бугаївка (в 37 км на 
південний захід від Луганська), за да-
ними повітряного спостереження, ви-
явлено «Гради», «Гвоздики», гаубиці 
«Жаби», «Мста-Б» протитанкові гар-
мати «Рапіра», танки, зенітно-ракетні 
комплекси тощо. ■

НА ФРОНТІ 

І на землі, і в повітрі
Росіяни розгойдують ситуацію на 
лінії розмежування, ігноруючи режим 
припинення вогню

■

ПИЛЬНУЙ!

Хвороба 
справжня, 
довідки — 
фальшиві
У Чернігові викрили схему 
фальсифікації ПРЛ-тестів та 
COVID-сертифікатів 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Майже 5 тисяч нових випадків коронавіру-
су підтвердили в Україні за останню добу. Госпі-
талізували понад дві тисячі пацієнтів. Понад сто 
хворих померли. Найбільше інфікованих додало-
ся на Харківщині. Лідерами за поширенням кові-
ду також є Чернівецька, Дніпропетровська, Жи-
томирська та Львівська області. За даними Мініс-
терства охорони здоров’я, наразі сім регіонів від-
повідають «помаранчевій» зоні карантину. Там 
перевищено рівень захворюваності та госпіталіза-
цій. 
 І поки країна бореться із заповненістю лі-
карень хворими на ковід, у регіонах все більше 
з’являється фейкових тестів на небезпечну хво-
робу. У Чернігові викрили схему фальсифікації 
ПРЛ-тестів i COVID-сертифікатів. Організували 
її двоє місцевих мешканців. Підробки пропонува-
ли клієнтам туристичної агенції. Вартість однієї 
фальшивої довідки сягала 500 гривень. А свідоц-
тва про вакцинацію — півтори тисячі. Схему діл-
ки налагодили ще в червні цього року. Так звані 
послуги зловмисників мали попит. Щомісяця вони 
виготовляли до пів тисячі підробних документів. 
Тепер протиправну діяльність шахраїв розсліду-
ють правоохоронці. 
 Водночас усе більше інформації з’являється 
стосовно вакцинації громадян. Вагітним жінкам 
та дітям від 12 років, які мають супутні захворю-
вання, необхідно вакцинуватися від коронавірусу. 
На цьому наголосила медична експертка ЮНІСЕФ 
Катерина Булавінова. Також вона додала, що лю-
дям з алергією можна робити щеплення від Covid-
19. Не вакцинуватимуть лише тих, у кого був ана-
філактичний шок від першої дози вакцини. 
 А у Швеції вирішили дозволити 15-річним під-
літкам вакцинуватися проти Covid-19 усупереч ба-
жанню батьків. Загалом батьки мають дати пись-
мову згоду на щеплення дитини, але якщо виник-
нуть розбіжності, представники охорони здоров’я 
можуть дозволити вакцинацію. Для цього оціню-
ють ступінь зрілості підлітка. Діти заповнюють 
анкету й відповідають на різні запитання про їхнє 
здоров’я. Очікується, що з 11 жовтня вакцинація 
дітей у віці від 12 до 15 років розпочнеться по всій 
Швеції. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах успішно завер-
шився традиційний книжковий 
фестиваль, котрий тривав три 
дні — з 1 по 3 жовтня в облас-
ній філармонії по вулиці Хреща-
тик. На цьому фестивалі, четвер-
тому за рахунком, зібралися ві-
домі українські майстри пера та 
їхні читачі — любителі паперової 
книги не лише з Черкащини, а й 
з усієї України.
 Організатори дійства на чолі 
з черкащанкою Людмилою Фіть 
зуміли комфортно облаштувати 
оригінальні локації, де була змо-
га зустрітися і поспілкуватися з 
письменниками, ознайомитися 
з новинками книговидання, пос-
лухати лекції, зробити світлину 
на пам’ять в оригінальних фото-
зонах.
 Серед майстрів слова, які по-
бували у Черкасах, — Андрій Ко-
котюха, Вахтанг Кіпіані, Яніна 
Соколова, Ірен Роздобудько, Во-
лодимир В’ятрович, Сашко Лір-
ник, Тамара Горіха Зерня та ба-
гато інших. Кожен читач (і не 
лише дорослий, а й маленький) 
мав змогу послухати свого пись-
менника. 
 «Книжок купили, автографів 
назбирали, у жовтій курточці із 
Жовтим псом сфотографувались. 
«Мам, а може, ше трохи книжок 
прикупимо, бо наступний фес-
тиваль буде не скоро», запитува-
ла моя донька Надійка», — гово-
рить черкащанка Юлія Фомічо-
ва, яка прийшла на книжковий 
фестиваль iз двома донечками.
 Юлія каже, що не пропустила 
ще жодного фестивалю, на яких 
традиційно купує винятково ди-
тячу літературу.
 «І попри те, що мої діти ма-
ленькі, вони вже теж знають, що 
таке книжковий фестиваль, і за-
здалегідь знали, які саме книж-
ки вони хочуть придбати, — і ми 
їх придбали. Тож найбільший 
плюс в організації, що захід для 
читачів різних вікових категорій 
— навіть для тих, хто ще не вміє 
читати. Адже презентації дитя-
чих книжок в ігровій формі — це 

чудовий спосіб залучати дітей до 
читання, любові до книжок і лі-
тератури», — наголошує Юлія 
Фомічова.
 До речі, у соціальних мере-
жах читачі активно діляться 
враженнями та світлинами з 4-
го Черкаського книжкового фес-
тивалю, називаючи його «бальза-
мом для душі». Зокрема, зазна-
чають, що це подія тепер уже да-
леко не регіонального значення, 
на ній було все продумано до де-
талей: оригінальні сучасні фо-
тозони, опіка і допомога волон-
терів, захопливі лекції і презен-
тації.
 Письменниця Ірен Роздобудь-
ко називає книжковий форум у 
Черкасах розкішним, змістов-
ним,  насиченим і стильним та 
дякує команді і Людмилі Фіть за 
таку важливу справу і справжнє 
свято. 
 Нагадаємо, цей проєкт реалі-
зується в межах партнерської 
програми «Культура. Туризм. 
Регіони» Українського куль-
турного фонду та Державного 
агентства розвитку туризму Ук-
раїни. ■

Маленька Надійка з книгами, 
про які мріяла.
Фото автора та Юлії Фомічової.

❙
❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Бальзам для душі
На черкаському Хрещатику успішно провели 
традиційний книжковий фестиваль

■
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Вік живи 
— вік 
учись
Майже півтори 
тисячі жителів 
Тернопільщини 
позбулися безробіття 
завдяки новим 
професійним знанням
Світлана МИЧКО

 В Україні, як і в багатьох інших 
державах, уже традиційно проходив 
Тиждень освіти для дорослих. Нага-
даємо, що це міжнародна ініціатива, 
яка проводиться під егідою ЮНЕС-
КО з 1999 року. В основному її офіцій-
на підтримка в нас здійснюється по 
лінії Міністерства освіти і науки, од-
нак беруть участь і організації та ус-
танови інших сфер, зокрема і служби 
зайнятості. «Служба зайнятості Тер-
нопільщини також надає низку пос-
луг iз професійного навчання дорос-
лого населення, — повідомляє дирек-
тор Тернопільського обласного цент-
ру зайнятості Василь Олещук. — За 
8 місяців 2021 року 1 тис. 567 без-
робітних проходили в нас професій-
не навчання або підвищували свою 
кваліфікацію за рахунок коштів Фон-
ду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на 
випадок безробіття. Завершили нав-
чання 1 тис. 486 осіб, iз них 98% уже 
працевлаштовано.
 Також 19 особам видано вауче-
ри на оплату навчання у закладах 
освіти України».
 За інформацією відділу організа-
ційно-інформаційної роботи ТОЦЗ, 
сьогодні в системі державної служ-
би зайнятості України діють 11 цен-
трів професійно-технічної освіти, 
де можна здобути фах i підвищити 
кваліфікацію за 345 (!) напрямами 
та професіями — у сферах будівниц-
тва, послуг, промисловості, ІТ-тех-
нологій, сільського господарства, 
транспорту і зв’язку, народних про-
мислів тощо. Це спеціалізовані за-
клади освіти для навчання доросло-
го населення, які здійснюють кур-
сове та індивідуальне навчання, в 
тому числі дистанційно, мають по-
тужну сучасну матеріально-тех-
нічну базу з найновішим обладнан-
ням і технікою, а в разі потреби — і 
місця для комфортного проживан-
ня. За вісім місяців цього року 896 
жителів Тернопільщини пройшли 
курс навчання у центрах професій-
но-технічної освіти Рівного, Льво-
ва, Івано-Франківська, Одеси, Пол-
тави та Херсона (через карантин по-
над 300 безробітних навчалися он-
лайн iз проходженням практики на 
місцевих підприємствах). Вони здо-
бували спеціальності робітника зе-
леного господарства, плодоовочів-
ника, тракториста-машиніста, ку-
харя, рибовода, електрогазозварю-
вальника, продавця тощо. З 893 
осіб, які завершили навчання,  по-
над 95 відсотків уже працевлашто-
вані. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Не так давно громадсь-
кість Полтавщини й не тіль-
ки, людей, які шанують свій 
культурно-історичний спа-
док, зберігають пам’ять про 
витоки свого роду-племені, 
сколихнула прикра новина: в 
селі Козубівка Хорольської те-
риторіальної громади невідо-
мі вночі пограбували етногра-
фічний музей «Древо». П’ять 
років тому його відкрив у май-
же столітній хаті, що опустіла 
після смерті дідуся й бабусі, 
палкий шанувальник старо-
вини Едуард Крутько. Обрав-
ши за професію медицину, мо-
лодий чоловік знаходив час на 
те, аби дбати й підтримувати 
в належному стані музей, по-
повнювати його новими експо-
натами, проводити тут заходи, 
які збирали людей не лише з 
України, а й з-за кордону. І 
от, навідавшись сюди одного 
ранку, Едуард побачив на две-
рях зірваний замок. Картина, 
що відкрилася очам усередині 
приміщення, просто вжахну-
ла: усе тут було догори дри-
гом. 
 «Якісь крадіжки у дворі 
траплялися регулярно: то 
алюмінієвий бідон злодії, 
було, поцуплять, то ще якісь 
дрібні речі. Бачте, садиба не 
огороджена з усіх боків: в од-
ному місці є паркан, в іншому 
— немає. Тож на подвір’я по-
трапити нескладно. Але на ко-
лекцію нечисті на руку люди 
посягнули вперше, — розпові-
дає засновник музею. — Речі, 
які мають слугувати людям, 
зірвали з манекенів, зі стін, 
меблів тощо й вивезли неві-
домо куди. Знаєте, страшно 
втратити не матеріальні цін-
ності, а кращі зразки народ-
ного мистецтва, що з таким 
трепетом збиралися, вивча-
лися. Кожна річ із музею має 
свою історію, пов’язана з кон-
кретним місцевим родом, ро-
диною. Обікрали не мене осо-
бисто, а сотні людей, які при-
їжджали до музею не тільки з 
України, а й з усього світу». 
 Злодії поцупили десятки 
речей: одні з найкращих у ко-
лекції вишиті сорочки, поя-
си, рушники, срібні прикра-
си, намиста, ікону. Орієнтовна 
сума втрат, за словами Едуар-
да Крутька, становить близь-
ко 50 тисяч гривень. Молодий 
чоловік припускає: імовірно, 
той, хто зробив свою чорну 
справу, відвідував музей і пре-
красно орієнтувався в тому, де 
яка річ експонується.

 Втім відповіді на всі запи-
тання має дати слідство, що 
проводиться в межах кримі-
нального провадження, від-
критого за статтею ККУ 
«Крадіжка, поєднана з про-
никненням у житло, інше при-
міщення чи сховище».
 Загалом питання безпе-
ки етнографічного музею на-
зріло давно. Частково його 
вирішувала бездротова сиг-
налізація від компанії Ajax 
Systems, але, за фатальним 
збігом обставин, тієї ночі, 
коли сталася крадіжка, вона 
була вимкнена. Серед мінусів 
роботи цієї системи — її за-
лежність від інтернету, який 
у Козубівці нерідко відсут-
ній. Зокрема, не було його й 
тієї злощасної ночі, коли зло-
дії здійснили свій злий на-
мір.
 «Варто зазначити, що 
представники Ajax Systems, 
зв’язавшись зі мною, по-
обіцяли удосконалити наяв-
ну сигналізацію, додавши не-
обхідне обладнання за кошт 
компанії, — продовжує роз-
повідь Едуард Крутько. — 

Приємно, що все-таки існує 
відповідальний бізнес. Од-
нак давно назріла потреба в 
тому, аби гарантія безпеки 
поширювалася на весь двір. 
Відтак потрібна повноцінна 
система безпеки з відеокаме-
рами, датчиками руху, засо-
бами оповіщення тощо. Само-
тужки я цього зробити не міг, 
адже, за попередніми підра-
хунками експертів, забезпе-
чення повноцінного захисту 
такого об’єкта обійдеться десь 
у 30 тисяч гривень. І от завдя-
ки друзям музею й підтримці 
широкої громадськості вда-
лося зібрати приблизно таку 
суму. Тож найближчим часом 
будемо замовляти необхідну 
апаратуру».
 Поки що музей повноцін-
но не працює. І, як стверд-
жує Едуард, доки не встанов-
лять сучасну систему захисту, 
не відновить своєї роботи. Тут 
лише прибрали сліди після 
злодіїв і частину експозиції, 
яка має більшу цінність, ви-
везли до надійного місця. Хоч 
власник музею обнадіює: поно-
вити експозицію цілком мож-

ливо, адже колекція зібраних 
ним та його однодумцями ре-
чей велика. До того ж відгук-
нулося багато людей, готових 
подарувати музею старовинні 
речі з домашніх колекцій, аби 
перекрити те, що вкрадено. 
 «І фінансово багато хто 
допомагає — скидає гроші на 
банківську картку. Звісно, 
вони не зайві — навіть якщо 
необхідна на якісну систему 
захисту сума буде більшою, 
існують й інші потреби: ска-
жімо, давно пора встанови-
ти паркан там, де його немає, 
зробити водостік тощо. Звіс-
но, ця ситуація дещо виби-
ла мене з колії, — зізнається 
Едуард Крутько. — Найваж-
че було кілька тижнів замов-
чувати те, що сталося, — слід-
чі схилялися до думки, що 
поки не варто розголошувати 
інформацію. І оце було най-
жахливіше — лишитися сам 
на сам із неприємностями. А 
коли вже все стало відомо і 
я отримав значну підтримку 
людей, багато підбадьорли-
вих слів, тоді, звичайно, ста-
ло легше». ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Щоб не всохло «Древо»
Пограбований етнографічний музей за допомогою небайдужих 
людей потроху відновлюється

■

Доки не встановлять повноцінну систему захисту, музей не відновить своєї роботи.
Фото зі сторінки Едуарда Крутька у фейсбуці.

❙
❙

ОГОЛОШЕННЯ

 Втраченi диплом і дода-
ток до диплому КГ №017931 від 
25.06.1993 року, реєстраційний 
№2028 (наказ Київського  універси-
тету імені Т. Шевченко №780-33 від 
25.06.1993 року), видані Кащенко 
Валентині Григорівні, вважати не-
дійсними.

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 У Харкові розпочався 
монтаж лінії з виробництва 
вакцини CoronaVac, розроб-
леної китайською фірмою 
Sinovac Biotech. Перша пар-
тія вітчизняних препаратів 
надійде у продаж вже у 2022 
році. «Це одна з перших. І на 
етапі підписання меморан-
дум про інвестицію набага-
то більшу, — повідомив дня-
ми міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко. — До кінця 
цього року ми точно будемо 
знати чіткі дедлайни вироб-
ництва вакцин».
 На сьогоднішній день гру-
па компаній «Лекхім», бу-
дучи офіційним та ексклю-
зивним постачальником 
CoronaVac в Україну, пере-
дала вітчизняним центрам 
вакцинації понад 8 мільйонів 
доз препарату. Це стало мож-

ливим у рамках угоди про 
співробітництво терміном 
на п’ять років, які сторони 
підписали на початку цьо-
го року. «Крім продажу вак-
цини CoronaVac, — йдеть-
ся у поширеному пресрелізі, 
— співробітництво передба-
чає організацію масштабно-
го виробництва готових лі-
карських форм вакцин (у 

тому числі CoronaVac) з 2022 
року в Україні. А з 2025 року 
планується організувати пов-
ний цикл виробництва основ-
ного переліку вакцин».
 У новий проєкт «Лек-
хім» планує вкласти 25-30 
мільйонів доларів. Як відо-
мо, CoronaVac — інактиво-
вана вакцина. У ній вико-
ристовується традиційний 

для препаратів такого кла-
су механізм, при якому зад-
ля активізації імунної систе-
ми вводиться неживий вірус. 
Випускатимуть профілактич-
ні ліки у наповнених шпри-
цах, що полегшить роботу 
медперсоналу. 
 Компанія Sinovac Biotech 
почала розробляти вакци-
ну, подібну до CoronaVac ще 
в 2004 році, коли з’явилися 
штами SARS-CoV першого 
типу. Тоді китайським фар-
мацевтам вдалося завершити 
розробку і пройти доклініч-
ну та першу фазу клінічних 
випробувань нового препара-
ту. Але оскільки розповсюд-
ження вірусу не стало масш-
табним, подальші досліджен-
ня припинили. Втім саме ці 
розробки дозволили компанії 
швидко почати роботу зі ство-
рення вакцини проти вірусу 
SARS-CoV-2, який викликає 
хворобу COVID-19. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Своя лінія
Фармацевтичне підприємство «Лекхім» 
наступного року розпочне випуск 
вітчизняної вакцини проти коронавірусу 
та різних штамів грипу

■
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Тетяна РУБЛЕВСЬКА

Ну це пісня — олігархів майже здолали, 
корупцію ледь не викорінили, ще трохи 
— й заживемо, як усі цивілізовані краї-
ни! Щоправда, це, на жаль, виявилося 
фейком. Адже в прийнятому Верховною 
Радою законі про олігархів є юридична 
колізія через протиріччя у тому, який ор-
ган визначатиме статус олігарха, право 
надано двом — і РНБО, і НАЗК. 
Історично таке голосування має великі 
заслуги перед тоталітарними режимами 
країн СНД — за остаточну дискредита-
цію демократії як системи, чужої постра-
дянському простору. 
А нервові зведення з парламентського 
фронту світоглядних опозиційних боїв 
свiдчать про назріваючу перспективу за-
тягування боротьби з тотальним впливом 
олігархів (як силою, що руйнує державу 
та її інститути корупцією у найвищих еше-
лонах влади).

А баба Яга — Разумков — проти!
 Нагадаємо, запеклі дискусії та супере-
чки, взаємні звинувачення у підтримці 
олігархів та блокування трибуни — під 
такий супровід Верховна Рада ухвалила 
ініційований президентом України так 
званий «антиолігархічний» закон. Якщо 
на Банковій вважають це кроком до змен-
шення впливу олігархів на владу, то в опо-
зиції та в експертному середовищі гово-
рять про нарощування впливу президен-
та та можливість у ручному режимі «при-
значати» олігархами своїх опонентів. 
 Глава фракції «Голос» Ярослав Желез-
няк сказав: «Ось треба було так поспішати 
і гнати по беззаконню вчора, щоб сьогодні 
вже починати його судомно виправляти!
100 тис разiв говорили, що там є юридич-
ні помилки... Врахували одночасно три 
(!) правки, які суперечать одна одній».
 Турбодепутати вважають, що випра-
вити юридичну колізію в законі про олі-
гархів, що виникла у зв’язку з підтри-
манням взаємовиключних поправок, 
можна шляхом відхилення однієї з них 
або ж внесенням змін до документа піс-
ля того, як він набуде чинності.
 Зокрема, керівник Комітету з питань 
фінансів, податкової та митної політики 
нардеп «Слуги народу» Данило Гетман-
цев сказав: «Дійсно, мова йде про помил-
ку, яку зробив комітет, це наша спільна 
помилка, але ми це виправимо... або че-
рез статтю 131 регламенту, або шляхом 
внесення змін до цього закону... Ми за-
раз проводимо консультації. Якщо ми не 
скористаємося процедурою 131-ї статті, 
ляже на стіл (на підпис президенту) той, 
який є (текст законопроєкту), а потім ми 
внесем зміни... Закон через пів року на-
буде чинності, тому ніяких проблем iз 
цим немає». 
 Але тут спікер парламенту Дмитро 
Разумков плутається під ногами «слуг» 
зі своєю іншою точкою зору. Він вважає, 
що президент Володимир Зеленський 
може ветувати законопроєкт про олігар-
хів через правову колізію.
 «Його не потрібно переголосовувати, 
оскільки процедура працює, коли закон 
голосувався за регламентом, згідно з Кон-
ституцією. Я як голова парламенту вва-
жаю, що було порушення регламенту. 
Тому запускати 131-шу статтю, перего-
лосовувати якісь правки — це буде непра-
вильно, — зазначив Дмитро Разумков. 
— Це можна виправити, або якщо доку-
мент буде ветований президентом і повер-
нутий до ВР з пропозиціями, тим більше 
що президент є автором цього законопро-
єкту; або ж коли закон буде підписаний, і 
після цього вносити в нього зміни».
 Спікер також зазначив, що наступно-
го вівторка будуть проголосовані поста-
нови, що фактично блокуватимуть під-
пис законопроєкту. 
 «Я сподіваюсь, що до цього часу комі-
тет видасть коректний текст, за котрий 
голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це 

станеться, в той же день я підпишу закон 
і направлю на підпис президенту», — за-
значив Разумков. 

Тролінг як показник
 Але ж чи справді просто помилились, 
чи так було сплановано: закон прийняти 
і не прийняти? Це питання постає в усьо-
му своєму непристойно голому вигляді 
й слідує за народним фольклором: одна 
нога взута, інша — боса. А як ще викру-
титись перед олігархами, «взути» всіх пе-
ресічних українців, а головне — показа-
ти закордону наші демократичні устрем-
ління? 
 «Слуги» ж не тужать iз приводу юри-
дичної колізії: розважаються далі, про-
довжуючи пінг-понг антиспікеріади. 
Зокрема, щодо іронічної подяки Разум-
кова парламентарiям за підтримку його 
поправки до законопроєкту про деолігар-
хізацію, Гетманцев сказав: «У спікера за-
вжди було класне почуття гумору. Я ду-
маю, що це такий вишуканий тролінг».
Однак ніхто так не вміє тролити слуг, як 
вони самі себе. Скажімо, поспіхом прий-
нятим законом. 
 А мотивували голосувальний галоп 
усім, що під руки потрапляло. Зокрема, 
перманентним невдоволенням самостій-
ністю та своєрідною опозиційністю голо-
ви Верховної Ради Дмитра Разумкова до 
влади «Слуги народу». Сюди ж додума-
лись підтягнути й замах на першого по-
мічника президента Зеленського — Сер-
гія Шефіра, мовляв, олігархи мстять за 
проєкт закону. Щоправда, остання версія 
мусолилась недовго — білі нитки, якими 
зшили цю легенду, порозлазились на очах 
під масштабними кпинами громадянсько-
го суспільства. Ну неправдоподібно вигля-
дає, що один з основних зв’язкових пре-
зидента з олігархами буде рубати гiлку, 
на якiй вмостилось благополуччя його 
та гаранта Конституції. Хоча так, див-
ний збіг, однак справжню причину об-
стрілу автомобіля Сергія Шефіра навряд 
чи хтось публічно назве, бо правда — це 
справи Шефіра, орієновані на координа-
цію гаранта Конституції та олігархів, а не 
незрілі версії Банкової.

Тінь Кремля 
 Думки експертів щодо «антиолігар-
хічного» закону розділилися так само, 
як і позиції провладних та опозиційних 
депутатів у парламенті.
 Політолог Володимир Фесенко вва-
жає, що окреслилася олігархічна ко-
аліція. Мовляв, кожна з опозиційних сил 
захищала інтереси свого олігарха.
 «Євросолідарність», природно, «то-
пила» за Порошенка, ОПЗЖ — за Мед-
ведчука, Фірташа, Льовочкіна і потен-

ційних олігархів на регіональному рівні. 
Природно, були проти і друзі Ахметова з 
різних фракцій та серед позафракційних. 
Але і з-поміж олігархів знайшлася «слаб-
ка ланка» — Ігор Коломойський. Він, ма-
буть, давно вже примирився з тим, що 
буде в Реєстрі олігархів, і для нього (та 
його партнерів у Раді) головне — не всту-
пати в конфлікт iз президентом», — вва-
жає Фесенко.
 Директор Інституту світової політи-
ки Євген Магда, зі свого боку, оцінює ух-
валений закон як небезпечний. І бачить у 
ньому ознаки зусиль Кремля та наслідки 
слабкості опозиції.
 Євген Магда критикує визначений за-
коном механізм того, кого вважатимуть 
олігархом. Це визначає РНБО, всі члени 
якого призначаються указами президен-
та.
 «Отже, сам Зеленський визначати-
ме, хто є олігархом?» — зауважує полі-
толог.
 Однією зі справжніх цілей цього доку-
мента він вважає не боротьбу з впливом 
олігархів, а спробу тиску на експрезиден-
та Петра Порошенка, якого на Банковій 
уже два роки намагаються притиснути.
 Загалом же, на думку експерта, олі-
гархом можуть оголосити будь-кого зі 
статками понад 80 мільйонів доларів, а в 
Україні таких декілька тисяч. 
 «Усім їм можуть запропонувати сиді-
ти тихо, не відсвічувати і чекати, як в 
анекдоті про радянську армію, «три зе-
лені свистки». Але в цьому випадку ма-
ються на увазі «свистки» від команди Зе-
ленського», — іронізує Магда.

Олігархічна диктатура президента?
 Голова аналітичного центру «Інсти-
тут законодавчих ідей» Тетяна Хутор за-
значає, що Інститут п’ять років аналізує 
законопроєкти на наявність корупцій-
них ризиків, але саме цей законопроєкт 
можна по праву назвати найяскравішим 
прикладом надання «неконтрольованих» 
повноважень органу влади без будь-яких 
запобіжників, наслідки чого важко перед-
бачити. 
 Суть прийнятого Закону зводиться 
до надання РНБО на чолі з президентом 
повноважень визнавати фізичних осіб 
олігархами та контролювати контакти 
посадовців з такими особами та їх пред-
ставниками», — вважає Тетяна Хутор. 
 На її думку, основними загрозами но-
вого Закону є:
 — Отримання небувалих повнова-
жень РНБО надавати та позбавляти ста-
тусу олігарха на власний розсуд.
 — Можливість посадити на «гачок 
звільнення» будь-якого посадовця, адже 
відтепер одна незадекларована зустріч iз 

представником олігарха, який не пред-
ставився, є підставою для позбавлення 
посади. 
 — Створення комфортних умов для іс-
нування «нових» олігархів «з бездоган-
ною діловою репутацією», без обмежень, 
які поширюються на старих.
 — Потрапляння до реєстру не лише олі-
гархів, а й великих бізнесменів через роз-
миті критерії належності до олігархів.
 Власне, все, що вписано в характе-
ристику олігарха за цим фейковим зако-
ном, сьогодні має президент Володимир 
Зеленський. Можливо, є підстави нази-
вати його вже «громадянин олігарх Зе-
ленський»?
 Напевне, запитання, чи використо-
вує пан Зеленський політичну владу для 
збільшення капіталів свого оточення, є 
риторичним. 
 «У легенду про бідного царя, в якого 
багаті слуги, я не вірю, — зазначає еко-
номіст, ексміністр фінансів Ігор Умансь-
кий. — Звичайно, особисто громадя-
нин олігарх Зеленський грошей у руки 
не бере. Зате люди президента контро-
люють чимало державних підприємств, 
міністерств і відомств. А в цих підпри-
ємствах, міністерствах і відомствах, за 
інформацією ЗМІ, процвітає корупція.
 За найтаємнішими чутками, з цієї ко-
рупції ніби навіть платять надбавки де-
путатам, звісно, не офіційно, а в конвер-
тах. Зрозумiло, це предмет для дослід-
ження НАЗК, НАБУ та інших кваліфіко-
ваних співробітників. Можливо, одного 
прекрасного дня вони щось накопають».
 Чи контролює Зеленський ЗМІ? Ав-
жеж! Так, президент — не власник. Але 
він як хоче, так і користується медіа. 
Крутить значною частиною медіа з виго-
дою для себе і свого оточення. 
 Не обов’язково впливати фінансово. А 
ось впливати адміністративно, через ло-
яльну Нацраду з ТБ — це 100% про на-
шого Зе. Не просто так інші олігархи хва-
лять громадянина олігарха Зеленського в 
ефірах ТБ?
 З прийняттям недоперепрацьованого 
закону Зеленський буде й надалі контро-
лювати ЗМІ через закон «про олігархів». 
Опосередковано, через РНБО, але це все 
буде він. Якщо, звичайно, РНБО не виз-
нає очевидний факт, що президент — олі-
гарх.
 І доки саме цей персонаж сидить на 
Банковій, перспективи в нашій країні 
є лише в «общині 95 кварталу» та тих, 
хто довкола нього зв’язаний, на ньому 
зав’язаний і з ним пов’язаний. Володимир 
Зеленський, звісно, хоче справляти вра-
ження проєвропейського політика, але 
далі, окрім словесних намірів, на жаль, 
справа не йде. ■

КОЛІЗІЇ

Раз, два, три — олiгархом будеш ти
Деолігархізація України виявилася фейковою: тi, хто є ними, навіть не злякались

■

А ти записався в олігархи?!❙
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У Білорусі ліквідували Гельсінський 
комітет 
 Верховний Суд Білорусі ліквідував Білоруський 
Гельсінський комітет. Це була остання незалежна ор-
ганізація, що займалася захистом прав людини і яка 
легально працювала в Білорусі. Основою для лікві-
дації Білоруського Гельсінського комітету було ніби-
то порушення закону, пов’язане зі спостереженням 
на минулорічних президентських виборах. Із заявою 
заборонити діяльність організації виступило Мініс-
терство юстиції РБ. Голова Білоруського Гельсінсь-
кого комітету Олег Гулак висловив думку, що органі-
зацію ліквідують. На його думку, це політичне рішен-
ня, що є частиною теперішньої хвилі утисків і ліквіда-
ції громадських організацій та інституцій у Білорусі. 
Зокрема, вже закрито діяльність білоруського ПЕН-
центру, Білоруської спілки журналістів і Товариства 
білоруської школи. На підтримку Комітету виступила 
низка міжнародних правозахисних об’єднань. Незва-
жаючи на рішення суду, Білоруський Гельсінський 
комітет обіцяє продовжувати свою роботу і далі.

ФРН 31-й День національної єдності: 
різниця між заходом і сходом досі є 
 Німеччина відсвяткувала 3 жовтня День націо-
нальної єдності. 31 рік тому відбулося об’єднання 
двох німецьких республік у єдину Федеративну Рес-
публіку Німеччина. Центральні врочистості відбули-
ся в місті Галле. У них брала участь канцлерка Ангела 
Меркель, яка прощається зі своєю посадою. Ангела 
Меркель у промові на урочистостях у День німець-
кої єдності наголосила на важливості відстоювання 
здобутків демократії. Так звана «остання промова» 
канцлерки була підсумком чотирьох термінів її пов-
новажень та накреслила перспективи для розвитку 
Німеччини в майбутньому. Присутні підтримали три-
валими оплесками останню промову Меркель та, ап-
лодуючи, підвелися зі стільців. 
 Річниця возз’єднання Німеччини стала наго-
дою для підбиття підсумків спільного тридцятиріч-
чя. Зокрема, тижневик «Шпігель» стверджує, що на-
далі є різниця між сходом та заходом. Колишній спі-
кер Бундестагу Вольфганг Тірсе зауважив, що в 1990 
році чимало західних політиків не усвідомлювали, з 
якими проблемами вони зіткнуться під час реформу-
вання економіки колишньої Німецької Демократич-
ної Республіки. І жодними святковими урочистостя-
ми не приховати надалі існуючі поділи між двома ко-
лишніми Німеччинами. Доказом тому є те, що за пе-
ріод після возз’єднання німецьких земель близько 4 
мільйонів мешканців колишньої НДР полишили свої 
домівки і переїхали жити до більш заможних захід-
них земель. 

Восьмеро загиблих унаслідок 
катастрофи літака в Мілані
 Вісім людей загинули в катастрофі невеликого 
приватного літака марки Pilatus PC-12, який упав на 
двоповерховий офісний будинок на передмісті Міла-
на на півночі Італії, повідомила агенція «Рейтер». Че-
рез поточну реконструкцію двоповерхова будівля, 
на яку впав літак, була порожньою. За інформацією 
агенції «Ассошiейтед Пресс», у результаті інциден-
ту загинуло вісім людей — шестеро пасажирів, се-
ред яких була дитина, і два пілоти. Національність 
загиблих влада не повідомляє. За повередніми да-
ними, всі загиблі пасажири — французи. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Катарі в суботу, 2 жовт-
ня, відбулися перші в історії 
держави парламентські вибо-
ри. Жителі країни обирали 30 
з 45 членів Меджлісу аш-Шура 
— консультативних зборів при 
емірі, органу, який наділений 
лише обмеженими парламент-
ськими повноваженнями. Ви-
бори в Меджліс аш-Шура про-
писані в Конституції Катару, 
прийнятiй на референдумі в 
2003 році, — проте за майже 20 
років їх неодноразово відклада-
ли і так і не провели. Як відомо, 
в Катарі наступного року відбу-
деться чемпіонат світу з фут-
болу, тому авторитарна влада 
країни вирішила продемонс-

трувати світу свою «демокра-
тичність» і нарешті таки дозво-
лила хоч імітацію виборів.
 Участь у виборах була фор-
мально дозволена також жін-
кам, хоча їх серед претенден-
тів на обрання до державного 
органу країни було лише 26 iз 
загальної кількості 233 претен-
дентів, передає інформагенція 
dpa. У підсумку, жодну з 26 кан-
дидаток не обрали до Меджлі-
су. Всі 30 виборних місць здо-
були кандидати-чоловіки. Ще 
15 представників призначить 
емір. З 2013 року цей пост зай-
має Тамім бін Хамад бін Халі-
фа Аль Тані. Катар — абсолют-
на монархія, останнє слово там 
за еміром, а політичні партії за-
боронені. Явка виборців стано-

вила 63,5 відсотка, повідомило 
МВС Катару в неділю, 3 жовт-
ня.
 Меджліс аш-Шура зможе 
схвалювати закони, державний 
бюджет і наглядати за роботою 
міністрів. Водночас цей орган 
не контролює поліцію та зброй-
ні сили, економічну й інвести-
ційну політику держави. Усі рі-
шення консультативна рада му-
сить приймати двома третина-
ми голосів, а потім їх ратифікує 
емір. Катар — заможна країна, 
що є одним зі світових лідерів із 
виробництва й експорту скрап-
леного газу.
 Вибори вважаються супереч-
ливими, бо проголосувати змог-
ла менша частина населення, 
зазначає агентство dpa. У Ка-

тарі, населення якого становить 
три мільйони осіб, можливість 
проголосувати мали лише 300 
тисяч мешканців. Це пов’язано 
з законом, прийнятим в сер-
пні 2021 року. Згідно з текс-
том документа, виборчим пра-
вом володіють тільки нащад-
ки тих, хто жив у Катарі до... 
1930 року. Багато жителів Ка-
тару походять з інших країн, се-
ред них більшість є трудовими 
мігрантами. 
 Владу емірату неоднора-

зово звинувачували в пору-
шенні прав мігрантів, задія-
них на будівництві спортивних 
об’єктів. Катар також виявив-
ся замішаним у корупційно-
му скандалi, пов’язаному з ви-
бором країни-господарки мун-
діалю. Однак у ФІФА відмови-
лися визнати, що керівництво 
організації присудило Катару 
проведення чемпіонату з фут-
болу за хабар iз боку влади цієї 
країни, як і переносити чемпіо-
нат світу до іншої країни. ■

Перемога увосьме 
 Прем’єр-міністр Грузії 
Іраклій Гарібашвілі вже при-
вітав своїх однопартійців 
та прихильників із перемо-
гою: «Я хочу привітати вас 
усіх. Дорогі мої, для нас ве-
лика честь перемогти у вось-
мий раз. Я хочу привітати вас 
і кожного члена партії «Гру-
зинська мрія».
 Представники грузинсь-
кої опозиції, включно з Мі-
хеїлом Саакашвілі, який є 
неформальним лідером пар-
тії ЄНР, вважають місцеві 
вибори референдумом, який 
має стати підставою для при-
значення дострокових пар-
ламентських виборів, якщо 
правляча партія набере мен-
ше 43 відсотків голосів ви-
борців. Про це домовилися 
під час переговорів про вихід 
із політичної кризи у Грузії. 
Відповідну угоду підписали 
навесні 2021 року представ-
ники правлячої партії й опо-
зиції за посередництва голо-
ви Європейської Ради Шар-
ля Мішеля, зазначає інфор м-
агенція «Інтерфакс».
 У ЄНР довго відмовлялися 
підписувати угоду. Через по-
зицію опозиційної партії на-
прикінці липня «Грузинська 
мрія» вийшла з угоди і заяви-
ла, що умова про призначен-
ня дострокових парламентсь-
ких виборів більше не чинна. 
Та на початку вересня ЄНР 
заявила, що все-таки підпи-
ше угоду. У «Грузинській 
мрії» відповіли, що не повер-
татимуться до цього питання, 

вважають угоду нечинною, а 
парламентські вибори не при-
значатимуться.

Гамарджоба, Міхо 
 Міхеїл Саакашвілі у пе-
редчутті, що ці вибори є ви-
рішальними для нього як 
політика, так і майбутньо-
го Грузії, за чотири дні до 
їх проведення прибув до 
Грузії через Батумі (як потім 
з’ясувалося, нелагально — у 
вентиляційній кабіні трейле-
ра, яким кермував його спіль-
ник). Його затримали напере-
додні виборів у Тбілісі та по-
містили до слідчого ізолято-
ра. Перед цим Саакашвілі 
закликав своїх прихильників 
зібратися 3 жовтня на площі 
Свободи у Тбілісі. У Грузії на 
Саакашвілі заведено чотири 
кримінальні справи, за де-
якими з них колишній пре-
зидент був заочно визнаний 
винним і засуджений. Зокре-
ма, до 3 і 6 років ув’язнення.
 Проте партія колишнього 
президента Грузії Саакашвілі 
вірить у свою перемогу в сто-
лиці, можливо, і в країні. «У 
нас будуть дострокові парла-
ментські вибори в Грузії, і за-
вдяки цій перемозі колишній 
президент Грузії Міхеїл Саа-
кашвілі, звичайно ж, буде 
звільнений з в’язниці» — за-
явив лідер партії ЄНР та кан-
дидат у мери Тбілісі Ніка 
Мелія.
 Для таких заяв є підстави, 
оскільки кілька опозиційних 
партій Грузії заявили в неді-
лю про фальсифікації на ми-

нулих муніципальних ви-
борах, проведених на тлі аре-
шту колишнього президента 
Мiхеїла Саакашвілі. Про це 
повідомляє агенція «Франс 
Пресс» iз посиланням на сво-
го кореспондента в Тбілісі.
 «Ми бачили залякування 
виборців і підкуп голосів пе-
ред виборами, а потім багато-
разове голосування в день ви-
борів», — сказав AFP Георгій 
Барамідзе, лідер партії «Єди-
ний національний рух». Він 
також пообіцяв, що його фор-
мування використовуватиме 
«всі законні засоби для скасу-
вання цієї фальсифікації».
 Лідер партії «Лело» Бадрі 
Джапарідзе також засудив 
«широкомасштабне заляку-
вання», повідомляє корес-
пондент. 
 Політична криза в Грузії 
триває після того, як опози-
ція засудила масові фальси-
фікації на парламентських 
виборах в жовтні 2020 року, 
на яких нібито перемогла 
«Грузинська мрія».
 Стосовно самого Міхеї-
ла Саакашвілі, то він оголо-
сив голодування після свого 
затримання в Грузії. Він за-
явив, що вважає себе політич-
ним в’язнем, вимагає зустрічі 
з консулом України і не зго-
ден зi звинуваченнями, які 
раніше висунули йому гру-
зинські слідчі органи. Прези-
дентка країни Саломе Зурабі-
швілі в свою чергу зазначила, 
що «ніколи» не помилує Са-

акашвілі. Хоча український 
президент Володимир Зе-
ленський й замовив за нього 
словечко та додав, що Украї-
на намагатиметься поверну-
ти додому свого громадяни-
на: «Пан Саакашвілі є грома-
дянином України, тому всі 
інституції, включно з Мініс-
терством закордонних справ 
і нашими посольствами, які 
працюють у Грузії, і на рів-
ні посла Грузії, який пра-
цює в Україні, і на рівні роз-
мов між нашими Кабінета-
ми Міністрів, на рівні розмов 
прем’єрів — ми всі будемо 
цим займатися». Ось так Ук-
раїна виявилася вплутаною в 
ще один міжнародний скан-
дал. ■

Жінки голосували, але до парламенту не потрапили.❙

О ЧАСИ, О ЗВИЧАЇ

Знай своє місце, жінко 
На перших в історії Катару парламентських виборах слабка стать 
зазнала поразки

■

Опозиція заявила про фальсифікації на виборах у Грузії.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 На виборах мера Тбілісі, за да-
ними ЦВК, чинний очільник міста, 
член партії «Грузинська мрія» Каха 
Каладзе набирає майже 45 відсо-
тків голосів. Але цього недостат-
ньо для перемоги в першому турі 
(треба понад 50 відсотків). Голова 
«Єдиного національного руху» Ніка 
Мелія отримав підтримку в майже 
34 відсотки виборців. Другий тур 
виборів мера столиці відбудеться 
30 жовтня.
 Нагадаємо, колишній футболіст 
київського «Динамо» Каха Каладзе 
вперше був обраний мером Тбілісі 
в жовтні 2017 року. Це його дру-
га спроба сісти в крісло очільника 
грузинської столиці.

■

ЇХНІЙ ВИБІР

Ва-банк Саакашвілі не вдався 
У Грузії правляча партія лідирує на місцевих виборах, а Україна намагатиметься 
повернути «блудного сина»

■

Ігор ВІТОВИЧ

Правляча проросійська партія Грузії «Грузинська мрія», за ре-
зультатами остаточного підрахунку протоколів, набирає понад 
46,56 відсотка голосів на місцевих виборах, що відбулися 2 
жовтня. На другому місці — опозиційна партія «Єдиний на-
ціональний рух» (ЄНР), яку заснував експрезидент Грузії Мі-
хеїл Саакашвілі, що здобуває 30,7 відсотка голосів. На треть-
ому місці з великим відривом фінішувала партія експрем’єра 
Георгія Гахарії «Для Грузії» з 7,79 відсотка голосів. Усього у ви-
борах брали участь 50 партій. Явка виборців становила 51,92 
відсотка. Проголосували понад 1,81 мільйона виборців.
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Рай для військових і студентів?
 Міністр фінансів Сергій Мар-
ченко нещодавно представив у 
Верховній Раді проєкт Держав-
ного бюджету на 2022 рік. Чи-
новник заявив: головним пріо-
ритетом будуть медики, їх за-
рплати мають зрости в 1,6 раза. 
Також серед пріоритетів — вій-
ськові та ветерани: влада пла-
нує забезпечити житлом усіх ве-
теранів АТО, які перебувають у 
житловій черзі. 
 Також Марченко акценту-
вав на масштабній цифровізації 
країни, витрати на неї збільшать 
в 1,7 раза. Вперше з 2017 року 
планують збільшити стипендії 
студентам і надати рівні можли-
вості для кожної дитини отрима-
ти якісну освіту. «Головний фі-
нансовий документ нашої країни 
— це бюджет інвестицій в люди-
ну, країну і майбутнє», — сказав 
Марченко. За словами чинов-
ника, проєкт кошторису реаліс-
тичний і збалансований. А отже, 
документ, на думку Марченка, 
зуміє пожвавити економічну ди-
наміку та відновити споживчий 
та інвестиційний попит. 
 Головні цифри Держбюдже-
ту-2022 оприлюднив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. За його 
словами, основні макроеконо-
мічні параметри держбюджету 
будуть такими: зменшення де-
фіциту бюджету до 3,5%, змен-
шення державного боргу, зрос-
тання зарплат, стабільний курс 
гривні, зниження інфляції, ре-
кордний за останні 10 років рі-
вень зростання ВВП. 
 Видатки бюджету: медицина 
— 197,2 млрд грн, освіта — 185,6 
млрд грн, підтримка Пенсійного 
фонду — 531 млрд грн, соціаль-
ний захист — 320 млрд грн, обо-
рона — 319,4 млрд грн, культу-
ра — 13,5 млрд грн, спорт — 11,3 
млрд грн, будівництво доріг — 
124 млрд грн. 
 За словами очільника ук-
раїнського уряду, проєкт Дер-
жавного бюджету на 2022 рік 
передбачає зростання заробіт-
них плат медичних працівни-
ків, збільшення стипендій для 
студентів навчальних закладів, 
а також фінансування 100% чер-
ги для ветеранів АТО для прид-
бання житла. 
 Доходи Держбюджету наступ-
ного року мають становити 1 трлн 
277 млрд грн, що на 161 млрд грн 
більше в порівнянні з нинішнім 
роком. Витрати складуть 1 трлн 
65 млрд грн, таким чином, дефі-
цит бюджету в 2022 році станови-
тиме 188 млрд грн, знизившись із 
5,5% до 3,5% ВВП. Державний 
борг — 2,7 млрд грн. 
 Зростання реального ВВП 
України очікується на рівні 
3,8%, інфляція — (грудень до 
грудня) складе 6,2%, середній 
курс гривні до долара — 28,6-

28,7 гривні за долар. Номіналь-
ний ВВП України складе 5368,7 
млрд грн, середньомісячна за-
рплата — 15 258 гривень, рівень 
безробіття — 8,5%. 

Влада «мінус», оборона — 
«плюс»
 Експерти зазначають, що піс-
ля стрімкого зростання в 2021 
році видатків на Верховну Раду, 
Президента і Кабінет Міністрів у 
2022-му їх бюджетні «апетити» 
будуть трохи скорочені — сумар-
но на 6,7%. 
 Фінансування Міністерства 
внутрішніх справ майже не змі-
ниться, але фінансування право-
охоронних органів виросте: за ра-
хунок скорочення на 1,93 млрд 
грн коштів на закупівлю вертоль-
отів міністерство збільшить вит-
рати правоохоронних структур. 
 Витрати на Міністерство обо-
рони виростуть більш істотно 
— на 11,4%, або 13,4 млрд грн. 
Більше також отримають Голов-

не управління розвідки Мінобо-
рони (+ 11,8%) і Служба зовніш-
ньої розвідки (+ 11,2%).
 Розширене фінансування та-
кож отримає антикорупційна та 
інша правоохоронна інфраструк-
тура: офіс генпрокурора — на 
17,5%, Національне агентство з 
питань запобігання корупції — на 
12,7%, Національне антикоруп-
ційне бюро — на 10,6%, Держав-
не бюро розслідувань — на 3,4%. 
 Поліпшать своє матеріальне 
становище і нереформовані суд-
ді: витрати на Державну судову 
адміністрацію виростуть на 13%, 
а на нещодавно створений Вищий 
антикорупційний суд — на 36%. 
При цьому фінансування Верхов-
ного та Конституційного судів 
«оптимізується».
 «У проєкті Державного бюд-
жету України на 2022 рік на пот-
реби Міністерства оборони пе-
редбачено меншу суму, ніж не-
обхідно, — заявив заступник 
міністра оборони Олександр Но-
сов. — Нам пропонується виділи-
ти 131 млрд грн. Але нам цього 
недостатньо, нам необхідно, щоб 
нормально закінчити наступний, 
близько 170 млрд грн». 

«Соціальний», 
але не «проїдання»
 «Цей бюджет певною мірою 
унікальний, оскільки йому пере-
дувала нарешті ухвалена бюджет-
на декларація, яка і позначає ос-
новні вектори та стратегічні на-
прямки, за якими буде формува-
тися як політика держави, так і 
бюджет країни», — сказала голо-
ва підкомітету з питань видатків 
держбюджету Комітету ВРУ з пи-
тань бюджету Леся Забуранна. 
 За її словами, Держбюд-
жет-2022 «буде відповідати ре-
альності і враховувати основні 
пріоритети розвитку України». 

«Будуть і далі в пріоритеті роз-
виток інфраструктурних проєк-
тів, будівництво доріг, великих 
капітальних інвестицій, пла-
нується збільшення витрат на 
медицину на 34 млрд грн. Мене 
засмучує, що це не буде 5% від 
ВВП. Хоча я вважаю, що остан-
ні події у світі та Україні чітко 
демонструють, що медицина має 
бути пріоритетним напрямом», 
— сказала законодавець. 
 Позитивною тенденцією про-
єкту бюджету вона назвала праг-
нення до скорочення дефіци-
ту бюджету. «Тобто не формува-
ти «бюджет проїдання», хоча со-
ціальні ініціативи — підвищення 
заробітної плати, соціальні випла-
ти — будуть присутні. Однак бюд-
жет буде все ж націлений на роз-
виток національної економіки і 
великих інфраструктурних на-
прямів. Тому можна сказати, що 
це буде реальний бюджет з акцен-
том на розвиток», — наголосила 
вона, додавши, що головний кош-
торис країни повертає Україну до 
стратегії систематичного знижен-
ня дефіциту бюджету і боргового 
навантаження.
 Ексзаступник міністра еко-
номіки Павло Кухта додає: різ-
ке скорочення планового дефіци-
ту з 5,5% до 3,5% ВВП є правиль-
ним рішенням. «Нарешті ми по-
вертаємося до динаміки, в якій 
жили до «ковідного» 2020 року, 
а саме — починаємо менше пози-
чати. Згідно з проєктом держбюд-
жету, ми платимо за відсотками 
більше, ніж беремо в борг. Це на-
зивається «первинний дефіцит» і 
означає, що ми поступово скоро-
чуємо свої борги і боргове наван-
таження», — написав він.

«Оборонка» — 
за рахунок Заходу… 
 Ще один плюс, на його дум-
ку, це продовження тенденції до 
незначного, але все ж зниження 
частки доходів бюджету у ВВП: з 
24,6% у 2021 році до 23,6% у на-
ступному. «Це теж добре, оскіль-
ки означає нехай і маленьке, але 
зниження навантаження держа-
ви на економіку. Держава менш 
ефективна, ніж приватний сек-
тор, і в наших умовах і так пере-
розподіляє занадто велику части-
ну національного багатства.
 Утім дохідна частина бюдже-
ту залежить від ухвалення кон-
траверсійного законопроєкту 
№5600. Проти багатьох його по-
ложень виступав бізнес та еконо-
місти, зараз цей законопроєкт уз-
годжується з істотними змінами в 
профільному комітеті Верховної 

Ради. Від того, в якому вигляді 
він буде ухвалений, залежить як 
виконання держбюджету-2022, 
так і його вплив на економіку», 
— додав він.
 На його думку, важливим є 
також заплановане суттєве збіль-
шення зарплат для лікарів — до 
22 500 грн у середньому, або в 
1,6 раза. «Це логічний і правиль-
ний крок, враховуючи виснажен-
ня лікарів «ковідним» роком, — 
сказав Кухта. — Важливий еле-
мент бюджету — забезпечення 34 
млрд субсидій на опалювальний 
сезон 2021/2022 років. Це перед-
бачено як проєктом бюджету на 
2022 рік, так і змінами в бюджет-
2021, представленими урядом до 
Верховної Ради. Цієї суми повин-
но вистачити, щоб забезпечити 
людей субсидіями на час склад-
ної зими, яку нам готує РФ».
 Експерт водночас пропонує 
полегшити доступ громадян до 
субсидій. «Доступ до субсидій 
очевидно повинні полегшити. 
Важливо, щоб усі вразливі верс-
тви населення реально їх отрима-
ли, а не залишилися один на один 
зі зростанням платіжок, — ко-
ментує він. І продовжує: Витрати 
на «оборонку» закладено на рів-
ні 5,95% ВВП, або 320 млрд грн. 
Питання полягає в тому, що знач-
на частина збільшення оборон-
них витрат, близько 40%, — це 
міжнародна офіційна підтримка 
США, Франції і Великобританії. 
Тобто зростання більшою мірою 
очікується за рахунок зовнішнь-
ої підтримки, від надання якої ми 
будемо суттєво залежати. А, влас-
не, самі витрати на оборону були 
збільшені тільки на 5,8%».
 Є в експертів питання і щодо 
фінансування капітальних вит-
рат. «Річ у тім, що значна їх час-
тина безпосередньо пов’язана 
з ресурсним законопроєктом 
№5600. Найбільше від «мож-
ливих майбутніх» податкових 
надходжень з «5600» залежать 
70% витрат на розвиток транс-
портної інфраструктури, 52% 
витрат на розвиток стратегічної 
промисловості та 35% витрат на 
культуру. А також фінансуван-
ня об’єктів «Великого будівниц-
тва» — навчальних закладів та 
сфери культури». 

І знову фінансуємо чужих
 На думку Кухти, представле-
ний урядом бюджет адекватний 
ситуації, що склалася, адже він 
повертає нас до стратегії систе-
матичного зниження дефіциту 
бюджету й боргового наванта-
ження. Що є критично важли-

вим для стабільності нашої еко-
номіки. З іншого боку, за його 
словами, занепокоєння все ж 
викликає значне покладання 
надій уряду на суперечливий 
законопроєкт №5600, а також 
міжнародну фінансову допомогу 
в оборонній сфері. «Зараз важ-
ливо зберегти й ухвалити Держ-
бюджет-2022 приблизно в тако-
му вигляді, як він був поданий. 
Це важливо для забезпечення 
макроекономічної стабільності 
та розвитку країни», — резюму-
вав він.
 Так оптимістично фінансо-
вий документ сприймають не 
всі. Заступник голови Коміте-
ту Верховної Ради з питань еко-
номічного розвитку Дмитро Ки-
силевський стверджує: «Весь 
бюджет пронизано трьома сис-
темними проблемами. Перша 
— нерозуміння важливості екс-
порту, причому не сировинного, 
а високотехнологічного. Дру-
га — нерозуміння того, що екс-
порт складних товарів не росте 
сам собою, а потребує держав-
них зусиль, причому почина-
ючи з виробництва і закінчую-
чи просуванням та захистом на 
зовнішніх ринках. І третє — не-
розуміння різниці для економі-
ки між купівлею імпортного то-
вару й українського». 
 Нардеп зазначає: «Впадає 
у вічі нарощування дефіци-
ту торгівельного балансу. За 
урядовими розрахунками, ек-
спорт товарів та послуг у 2022 
році зросте на 6,5%, до 70,3 
млрд доларів, тоді як імпорт — 
на 9,2%, до 78,9 млрд доларів. 
Тобто українська економіка за-
платить за імпорт на 8,6 млрд 
доларів більше, ніж заробить 
на експорті. Це наша хронічна 
хвороба, лікуванням якої уряд 
себе не надто обтяжує.
 Інакше кажучи, уряд поки 
не зрозумів того, що є зв’язок 
між примітивізацією і недостат-
нім ростом українського ВВП з 
одного боку та відкритістю еко-
номіки для імпорту високотех-
нологічних товарів, які в пере-
важній більшості є субсидова-
ними урядами країн походжен-
ня, — з іншого». 
 Також, за його словами, в 
такій ситуації державні видат-
ки, які мали б пожвавити еко-
номіку, пожвавлюють еконо-
міку інших країн через імпор-
тні товари. Те саме стосується і 
відсутності дер жавної політики 
щодо стимулювання переробки 
сировини замість стимулюван-
ня її експорту. «Очевидно, що 
її переробка в інших країнах за-
безпечує зайнятість, податки та 
економічне зростання там, а не у 
нас», — наголошує нардеп. ■

НАШІ ГРОШІ

Паски на середній позначці
Перший варіант Держбюджету-2021 скорочує плановий дефіцит, збільшує зарплати, 
а також витрати на суддів і правоохоронців

■

Чи не найбільше очікують «постковідного» 2022 року українські лікарі 
— їхня зарплата має зрости в 1,6 раза.
Фото з сайту vitae.com.ua.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Вакцини на боці бюджету 
 Через велику кількість невакцино-
ваного населення Державний бюджет 
України на 2022 рік може недоотрима-
ти заплановані надходження. Жорс-
ткий карантин, який може бути оголо-
шений як наслідок різкого зростання 
захворюваності, призведе до того, що 
доходи країни будуть падати. При цьо-
му головний фінансовий документ до-
ведеться коригувати. 
 Таку думку висловив народний де-
путат України Олексій Устенко, додав-
ши, що епідемія, на його думку, безу-
мовно вплине на виконання головного 
фінансового документа країни. 
 «Міністр охорони здоров’я України 
Віктор Ляшко каже, що більшість насе-
лення, яке потрапляє в лікарню, хворіє 
у важкій формі — це люди невакцино-
вані. За прогнозами, смертність буде 
збільшуватися», — сказав нардеп і до-
дав: — Якщо не буде задовільною вак-
цинація і якщо буде карантин, надход-
ження в бюджет падатимуть».

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

В Україні стартував бюджетний процес. Проблеми, які стоятимуть наступ-
ного року перед державою, — фундаментальні. З одного боку, треба 393 
млрд гривень на сплату боргів та плюс ще 181 млрд гривень піде на об-
слуговування боргу. У кошторис ці гроші не закладені, і їх доведеться по-
зичати. З іншого боку, значного фінансування вимагає Пенсійний фонд. 
Зрештою, оскільки ми живемо в час війни, то й оборонний сектор. 
Уряд намагався знайти компроміс. Утім базовий варіант Держбюджету, 
який розглянули у Верховній Раді — тільки перший крок у цьому процесі. 
Далі будуть пропозиції народних депутатів щодо збільшення фінансуван-
ня окремих галузей і окремих статей, які зазвичай є значно фундамен-
тальнішими, ніж може дозволити собі держава.



Анатолій КОВАЛЬЧУК
Київ 

 Першого вересня 1939 року 
почалася, а другого вересня 1945 
року закінчилася велика шести-
річна війна, що отримала назву 
Другої світової.
 Для деяких народів, у тому 
числі українського, війна по-
чалася набагато раніше. Зокре-
ма, закарпатські українці, землі 
яких після Першої світової вій-
ни ввійшли до складу новоство-
реної Чехословаччини, вступи-
ли у війну з угорським агресором 
ще в березні 1939 року. Після зни-
щення німцями Чехословаччини 
українські патріоти на чолі з Ав-
густином Волошиним проголоси-
ли заселені русинами-українцями 
території Закарпаття незалежною 
державою — Закарпатською Ук-
раїною. Проте її ніхто не визнав. 
Існувала вона недовго. Чому?
 Утворення Української держа-
ви в самісінькому центрі Європи 
не входило до планів ні комуніс-
та Сталіна, ні націонал-соціаліста 
Гітлера. Обидва диктатори, незва-
жаючи на взаємну ворожо-непри-
миренну риторику, знюхалися на 
базі дещо схожих партійних ідео-
логій, політичних програм і прак-
тик та агресивних прагнень. Вели-
кі демократичні країни (передусім 
Великобританія і Франція), керу-
ючись власними вузькоегоїстич-
ними інтересами, могли й не зна-
ти, що русини — єдиний корінний 
народ Закарпаття. Проживаючи 
тисячі років на рідній землі, вони 
мають право на політичне і де-
ржавне самовизначення.
 Сталінський режим стриво-
жився — яка ще може бути Украї-
на за Карпатами, якщо в складі 
Московської імперії є маріонетко-
ве утворення під назвою УРСР? За 
згодою Гітлера в Закарпаття втор-
глися угорці й жорстоко приду-
шили визвольний виступ русинів. 
Єдиною силою, яка реально допо-
магала їм у боротьбі за волю, були 
українці з Галичини. Декілька со-
тень членів ОУН добровільно при-
були в Закарпаття і взяли участь 
у боях з агресором. Через перева-
гу регулярної угорської армії ук-
раїнські загони були розбиті й 
відступили в гори. Багатьох по-
лонених карателі підло розстрі-
ляли. Закарпаття відійшло до 
складу Угорщини — сателіта Ні-
меччини.
 Важливим чинником участі 
українців у бойових діях першо-
го періоду Другої світової стало 
те, що чимало мешканців Захід-
ної України, яка входила на по-
чаток вересня 1939 р. до складу 
Польщі, служили в її збройних 
силах. Тому, вірні присязі, вони 
з перших днів війни разом із по-
ляками відбивали наступ вермах-
ту. Хоча мали підстави не любити 
польську влади за грубе порушен-
ня національних прав українсько-
го населення. У міжвоєнний час 
чимало патріотів, зокрема ОУН, 
вважаючи польську державу оку-
пантом, вели проти неї підпільну 
боротьбу. Незважаючи на це, ба-
гато вояків-українців загинули в 
боях, зазнали поранень або потра-
пили в німецький полон. Ніхто й 

ніколи не називав їх зрадни-

ками чи поплічниками ворога.
 Значною мірою з українців 
були сформовані бойові части-
ни Червоної армії, які 17 вере-
сня 1939 року перейшли захід-
ний кордон УРСР і вступили на 
територію тодішньої Польщі, яка 
фактично програла війну. Нібито 
з метою захистити українське на-
селення Галичини й Волині від ні-
мецької окупації. Хоча нині знає-
мо, що підписаний у Кремлі 23 
серпня 1939 р. таємний додаток 
до угоди між СРСР і Третім рей-
хом (пакт Молотова—Ріббентро-
па) передбачав знищення поль-
ської держави і поділ її території 
між обома «дружними» черво-
нопрапорними країнами. Польсь-
ка влада називала дії Кремля під-
лим ударом у спину в той момент, 
коли її знекровлена армія ще чи-
нила опір німцям.
 Знаємо, що після нападу Ні-
меччини на СРСР багато україн-
ців, які служили в Червоній ар-
мії, героїчно воювали за рідну 
землю, гинули в боях, потрап-
ляли в оточення й полон. У 1943 
році, після відступу німців зі 
Східної України десятки тисяч 
чоловіків, навіть 16-річних юна-
ків, польовими військкомата-
ми були мобілізовані до Червоної 
армії. Не обмундировані, не нав-
чені військової справи малолітні 
хлопці відразу були кинуті в бої і 
масово гинули. Часто це трапля-
лося за декілька кілометрів від 
рідних сіл і міст. У майже трид-
цяти тисячах братських могил на 
території України спочивають за-
гиблі сини нашого народу!
 В арміях США й Канади, які 
брали участь у війні проти Німеч-
чини на Західному фронті, також 
було багато вояків українського 
походження. Українці хоробро 
воювали у складі сформованої на 
Харківщині Чехословацької бри-
гади Людвіґа Свободи.
 Понад 60% і більше особового 
складу всіх чотирьох Українсь-
ких фронтів становили українці. 
Українцем був і лейтенант Олек-
сій Берест, який разом із двома 
солдатами 30 квітня 1945 р. вста-
новив прапор Перемоги над Рейх-
стагом. На відміну від Єгорова 
і Кантарії, він через свою націо-
нальність не отримав звання Ге-
роя СРСР, оскільки Георгій Жу-
ков не любив українців.
 У період з 9 до 20 серпня 
1945 р. десятки тисяч українців 
воювали у складі Забайкальсько-
го і двох Далекосхідних фронтів 
проти Квантунського угрупован-
ня Японії. 
 2 вересня 1945 р. у Токійсь-
кій затоці на борту американсь-
кого лінкора «Міссурі» Японія 
підписала акт про капітуляцію. 
Свої підписи під ним поставили 
представники країн-перемож-
ців: США, Великобританії й Ки-
таю. Від імені СРСР Акт підпи-
сав українець генерал-лейтенант 
Кузьма Дерев’янко.
 Наведені факти доводять важ-
ливість внеску українського на-
роду в перемогу країн-учасни-
ків антигітлерівської коаліції 
у Другій світовій війні і запере-
чують викривлення історичних 
фактів президентом сусідньої де-
ржави. ■

Степан ТРОХИМЧУК, 
професор, голова Львівського обласного 
відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів
Львів

Люди сильні тоді, 
коли відстоюють сильну ідею

З. Фрейд
Нація без націоналізму — 

організм без імунітету.
І. Франко

 Кожна модерна нація побудувала або на-
магається побудувати унітарну мононаціо-
нальну державу, в якій вона вільно і без тис-
ку ззовні створює умови для процвітання і 
для свого майбутнього мирного життя і роз-
витку. Так наші сусіди побудували польсь-
ку Польщу для поляків, чеську Чехію для 
чехів, хорватську Хорватію для хорватів 
тощо. Ці нації не відчувають національного 
приниження, визиску й асиміляції сильні-
шим сусідом чи колонізатором, вільно роз-
вивають свою економіку, соціальну сферу, 
мову, культуру, плекають самобутність, у 
них відсутній страх за своє майбутнє. На-
ціональні меншини тут теж мають усі мож-
ливості для повноцінного життя, бо вони 
сприяють корінній нації.
 Українці протягом віків не тільки мрія-
ли, а й жертовно боролися за свою свобо-
ду і власну національну державу, багато з 
них навіть у колоніальних умовах відчу-
вали себе вільними. Візьміть для прикла-
ду Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українку, 
М. Драгоманова, М. Міхновського, С. Бан-
деру, В. Чорновола та багатьох інших бор-
ців. Незалежна Україна існувала в піснях 
і думах, оспівувалася в художніх творах, 
у народному епосі. І ось 30 років тому ми 
з великими віковими жертвами добили-
ся відновлення своєї державності, попере-
дниками якої була Русь із центром у Києві, 
Галицька Русь, Велике Литовське князівс-
тво, Козацька держава Б. Хмельницького та 
І. Мазепи, Українська держава часів Цент-
ральної Ради, Гетьманату і Директорії, Кар-
патська Україна!
 Дуже дорогою ціною відновилася наша 

державність: московські більшови-

ки-селекціонери протягом свого 75-річного 
панування кривавим котком прокотилися 
нею, організувавши три штучні голодомо-
ри, фізичне винищення всіх незалежни-
ків, інтелігенції, всього цвіту нації, заля-
куванням і приниженням тих, хто вижив 
у цій страшній м’ясорубці. Вони надіяли-
ся, що живими залишилися лише раби, а 
раби повинні родити лише рабів. Але глибо-
ко помилилися. Гени свободи залишилися 
в генетичному коді кожного українця. Ук-
раїнський націоналізм перемогти не вдало-
ся. Він був, є і буде базою української націо-
нальної ідеї, яку нікому і ніколи не вдасться 
здолати. Але, на жаль, частині українців, 
типовим представникам колгоспної ери, їм 
вдалося прищепити цей ген рабства. Вони 
ще й сьогодні ладні бути рабами чужинців 
у своїй не своїй вільній Україні, державі ук-
раїнської нації. Національний суїцид, на-
певно, залишився ще як національна ідея 
в частини совкових хохлів і малоросів, які 
досі не доросли до українців.
 Згідно з масовими опитуваннями, які 
замінюють перепис населення, в сучасній 
Україні етнічні українці складають 92% її 
населення, а це, за міжнародними стандар-
тами, свідчить про мононаціональність на-
шої держави. Серед національних меншин 
вирізняються росіяни (6%), євреї (0,2%), 
поляки, угорці, білоруси, румуни, молдо-
вани. Корінними націями є також кримські 
татари, кримчаки, гагаузи, які за межами 
України не мають власних етнічних держав. 
Перераховані президентом В. Зеленським 
на параді незалежності десятки дрібних ет-
носів і народностей РФ представлені неве-
личкими громадами, вони переважно росій-
ськомовні і сповідують ідеї «русского міра» 
та не мають відчутного впливу на життя на-
шого суспільства.
 Історичний розвиток не має заднього 
ходу, його поступ іде по висхідній. Українці 
вже ніколи не повернуться до становища ко-
лоніальних рабів, Вільна Незалежна Собор-
на Демократична Європейська Українська 
Держава закарбована у генах кожного ук-
раїнця, який любить себе і свій народ. Ми 
переможемо! Слава Україні! ■

ПОЛІТПАРНАС

Не забувай
Ганна ПАНАМАРЕНКО
с. Наумівка, Корюківський район, 

Чернігівська область

 Шановна редакціє моєї улюб-
леної газети «Україна молода» 
— порадниці й подруги протягом 
багатьох років! Щиро вітаю вас із 
ювілеєм — з 30-річчям газети та 
Незалежності рідної України. Вірю, 
що моя Батьківщина вистоїть, по-
долає і ворога, і всі негаразди!

Якщо тебе покличе раптом доля
І поведе кудись в краї чужі,
Не забувай, синочку мій, ніколи
Хатину білу й вишню на межі.
Прилинь-прийди, хоча буде неблизько,
Постукай в шибку вранці на зорі,
Не забувай, що тут твоя колиска
Гойдалась на калині у дворі.
В цей час, коли всім захищать дісталось 
І землю рідну, й батьківський поріг,
Молюсь до Бога, щоб сини вертались
Живими всі із вогняних доріг.
Над Україною летять лелеки, 
Лишають свої гнізда до весни.
В дорозі, знаю, буде їм нелегко,
Та вірю, що повернуться вони.

■

ФАКТИ ІСТОРІЇ

Друга світова війна: 
український вимір
Відповідь сусіду-агресору на викривлення 
історичних фактів

■ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Націоналізм — це базис 
держави
Побудова української України для українців — основне 
стратегічне завдання української нації

■

Осінь — чудова пора для подорожей, а також пізнавання 
й ознайомлення з рідним краєм, визначними місцями й 
особистостями. Хто ще не стикався з творчістю легендарного 
й таємничого скульптора й різьбяра Георга Пінзеля, варто 
вирушити до подільського старовинного містечка Бучач, що 
на Тернопільщині. Окрім того, що в Бучачі була майстерня 
Пінзеля, тут ще й народився майбутній нобелівський 
лауреат з літератури Шмуель Агнон. Перші згадки про 
містечко датуються 1260 роком. Розквіту поселення набуло 
в середні віки. Тут ви зможете помилуватися міською 
ратушею, збудованою в 1751 році, прекрасно збереженим 
монастирем отців василіан, який також був заснований на 
початку ХVІІІ століття. Затишні вулички містечка сприятимуть 
романтичному настрою, до того ж ви зможете випити кави в 
кав’ярні «На Агнона», адже бучанці шанують пам’ять свого 
земляка й назвали його ім’ям вулицю свого міста.

7УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 5—6 ЖОВТНЯ 2021Я ВАМ ПИШУ...



8 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 5—6 ЖОВТНЯ 2021 ІСТОРІЯ

«Ніколи не піде український 
націоналізм на компроміси із 
займанцями України»
 Під час Другої світової вій-
ни столиця України  була одним 
із багатьох осередків національ-
но-визвольного руху, який спра-
ведливо асоціюється з діяльністю 
націоналістичного підпілля, зок-
рема боротьбою Організації ук-
раїнських націоналістів. На той 
час ОУН була єдиною політич-
ною і військовою організацією, 
що ставила за мету відновлення 
незалежності України. Очевид-
но, що вона готувалася до війни, 
мала свою тактику і стратегію.
 Так, у 1939 році, ще задовго 
до військових дій на теренах Ук-
раїни, у Римі відбувся другий Ве-
ликий збір українських націо-
налістів, де було зроблено аналіз 
політичної ситуації в Європі та 
окреслено політичні напрями бо-
ротьби ОУН. В одній із резолю-
цій наголошувалося: «Українсь-
кі визвольні змагання всеціло під-
метні в своїй основі й незалежні 
від кожночасного укладу міжна-
родних сил. Ніколи і в ніякій си-
туації не піде український націо-
налізм на компроміси із займан-
цями України, вбачаючи мож-
ливість спільного діяння з тільки 
з тими народами, що респекту-
ють ідею українського державно-
го і соборного визволення» (На зов 
Києва. Український націоналізм 
у Другій світовій війні. Збірник 
статей, спогадів і документів/Зре-
дагув. К. Мельник, О. Лащенко, 
В. Верига; — К.: Дніпро, 1994 — 
стор. 450). Цього прин ципу ОУН 
дотримувалася упродовж  усієї 
війни. І не лише дотримувалася, 
а й намагалася активно реалізува-
ти у практичній діяльності.
 З цією метою керівництво Ор-
ганізації розпочало роботу з підго-
товки похідних груп ОУН, яким 
ставили завдання опанувати гро-
мадське і політичне життя Украї-
ни, після того як німці звільнять 
її від більшовиків.
 Безпосередньо біля кордонів 
України, а точніше на етнічних її 

землях — Лемківщині, Посянні, 
Холмщині та Підляшші — розпо-
чався вишкіл провідних кадрів 
ОУН, які мали вирушити в Украї-
ну. Олег Кандиба-Ольжич, один 
iз провідників ОУН, заснував Ко-
місію державного планування, 
яка готувала низку документів, 
що мали б регламентувати різ-
ні аспекти державного життя на 
випадок, якщо вдасться відроди-
ти державну незалежність. Про 
серйозність намірів ОУН також 
свідчить і те, що один з її провід-
них членів Микола Сціборський 
опрацював нарис «Проєкту ос-
новних законів (Конституції) Ук-
раїнської держави», яка визна-
чала устрій та основні принципи 
функціонування української дер-
жавності.
 Навесні 1941 року Холмщи-
ну, Полісся та Лемківщину відві-
дав голова ОУН полковник Анд-
рій Мельник. Він зробив останні 
доручення, що стосувалися від-
правки похідних груп ОУН.

«По обох сторонах 
Хрещатика видко було гори 
радіоприймачів»
 Перші похідні групи ОУН ви-
рушили в Україну влітку 1941 
року одразу ж після початку ра-
дянсько-німецької війни. При 
цьому керівництво ОУН особли-
ву увагу приділяло так званим 
«Осереднім і Східнім землям», 
які понад двадцять років перебу-
вали під більшовицькою окупа-
цію. Туди направляли провідні й 
найкращі кадри ОУН.
 Загалом на схід вели три до-
роги. Північна похідна гру-
па ОУН йшла шляхом Дуб-
но—Шепетівка—Житомир—
К и ї в — П о л т а в а — Х а р к і в . 
Середня — Проскурів—Вінни-
ця—Умань—Дніпропетровськ—
Донбас. Південна пролягала з 
Вінниці на Одесу та Миколаїв. 
Рух на Велику Україну очолив 
Олег Ольжич, відомий українсь-
кий вчений і поет, провідний 
діяч ОУН.
 До Києва перші члени ОУН 

нелегально прибули у двадцятих 
числах вересня 1941 року, коли 
ще тут перебували частини Чер-
воної армії. Згодом до Києва при-
було більше сотні українських на-
ціоналістів.
 Ось як згадує про перші дні пе-
ребування в столиці член київсь-
кої похідної групи ОУН К. Радзе-
вич: «Першою важливою подією, 
що проходила на моїх очах, — це 
вибухи і початок пожару, що зни-
щив центр Києва... На хідниках 
по обох сторонах Хрещатика, 
видко було гори радіоприймачів, 
які населення міста здавало на на-
каз німців, видрукований на ве-
ликих плакатах, розліплених по 
місті. Нагло перед нами ми поба-
чили стовп чорного диму і вслід 
за цим почули жахливий вибух, 
відтак другий. Побачили групи 

людей, що в паніці бігли в нашо-
му напрямі... Шкла з тріском по-
летіли на хідники. Так почалася 
пожежа Києва, що знищила вели-
ку і то наймодернішу частину міс-
та». (На зов Києва. Український 
націоналізм у Другій світовій вій-
ні. — стор.128).
 Дійсно, Київ зустрів українсь-
ких патріотів багатьма зруйнова-
ними більшовиками будинками, 
голодом і холодом, який посилю-
вався з наближенням зими. Ситу-
ація ускладнювалася й тим, що 
німці не були зацікавлені у нор-
малізації міського життя. А тому 
основний тягар у відбудові Киє-
ва, налагодженні роботи його ко-
мунальних служб, забезпечення 
мешканців продуктами харчу-
вання та дровами взяли на себе 
українські націоналісти, члени 
похідних груп ОУН.
 Вже на четвертий день піс-
ля зайняття німцями Києва було 
створено Міську управу, яку спо-

чатку очолив професор О. Оглоб-
лін, а згодом інженер В. Багазій. 
Саме на плечі останнього ліг важ-
кий обов’язок — відродити зруй-
нований більшовиками Київ.

«Церкви очищуються від 
більшовицького барахла й 
будуть повернені народові»
 У жовтні почалися відновлю-
вальні роботи. Так про це згадує 
очевидиць Федір Гайовий: «Пра-
ця тут кипить жваво, всі горнуть-
ся і працюють. Київ місто дуже 
чудове, однак більшовики лиши-
ли на ньому свою печатку. Це — 
знищення міста взагалі: вулиці 
й хідники погані й ненаправлю-
вані, фасади домів запущені й не-
обновлювані, бо населення міс-
та не мало грошей і на мінімаль-
ні потреби життя. Чудові київські 

старовинні церкви також пони-
щені: хрести й бані порозвалю-
вані, а церкви перемінені на при-
ватні доми або на клуби... Тепер 
усі церкви очищуються від біль-
шовицького барахла й в скорому 
часі будуть повернені українсько-
му народові. Вже в Андрієвсько-
му соборі на крутому березі Дніп-
ра відбулося святочне висвячен-
ня собору й відбуваються в ньому 
щодня Служби Божі при масовій 
участі народу». (На зов Києва. Ук-
раїнський націоналізм у Другій 
світовій війні. стор.191).
 У листопаді розпочалося нав-
чання у київських школах. За-
галом було відкрито понад 70 за-
гальноосвітніх шкіл і 30 гімназій. 
Відновилося навчання у Свято-
Володимирівському університеті. 
При цьому слід наголосити, що всі 
школи та вищі навчальні заклади 
були забезпечені кваліфіковани-
ми українськими кадрами. Ось як 
про це писала на своїх шпальтах 

газета «Українське слово» (но-
мер від 5 листопада 1941 року), 
яка виходила на той час у Києві: 
«4 листопада розпочалося нав-
чання в українських загальних 
(семирічних) школах м. Києва. 
Умови воєнного часу не дали змо-
ги раніше розпочати навчання. 
Адже потрібно було забезпечити 
школи паливом, відремонтувати 
пошкоджені большевиками бу-
динки, дібрати відповідні кадри 
вчителів і опрацювати нові нав-
чальні програми. Остання справа 
була особливо тяжкою і відпові-
дальною, бо большевицька «ідео-
логія», що засмічувала усі шкіль-
ні програми і до нитки просякала 
всі підручники, настільки чужа 
й ворожа кожній культурній на-
ції, що остаточне викорінення її 
є справою негайною і доконечно 
потрібною.
 Українська національна шко-
ла, що гуртується на засадах вихо-
вання молодого покоління на здо-
рових націоналістичних основах, 
вимагає нових форм роботи, нової 
методології у викладанні всіх дис-
циплін. Гнилий совєтский «інтер-
націоналізм» і облудний сталінсь-
кий «демократизм», що становив 
альфу і омегу комуністичної мо-
ралі, мусить поступитися перед 
прищепленням почуття націо-
нальної гідності і загальнолюдсь-
кої моралі, властивій кожній по-
рядній людині.
 Українська молодь мусить ви-
ховуватися на зразках героїчного 
минулого свого великого народу, 
знати його історію, знати і вивча-
ти велетнів української культу-
ри в їх справжньому, не покалі-
ченому совєцкими коментатора-
ми вигляді.
 Завдання, що стоїть перед 
вільною українською школою, 
вимагають глибоко продуманого 
підходу до реалізації їх, вимага-
ють нових методів і поглибленої 
роботи наукових інституцій про-
тягом довгого часу, до остаточно-
го розв’язання цих завдань і вті-
лення їх у життя.
 Зараз закінчено складання 
програм з усіх дисциплін, крім 
історії й української літератури.
 Ми відвідали кілька шкіл і з 
задоволенням бачили чисто при-
брані й напалені шкільні при-

ПАМ’ЯТЬ 

Правда про
■

За даними істориків, у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена ОУН

Богдан ЧЕРВАК

У світі існує чимало місць, які увічнюють пам’ять про тих, хто став 
жертвою загарбницьких планів нацистської Німеччини у роки Дру-
гої світової війни. Одне з таких місць розташоване в Україні. Це 
Бабин Яр, урочище в Шевченківському районі Києва. Тут упродовж 
1942-1943 років німецькi окупанти закатували, за деякими підра-
хунками, понад сто тисяч людей різних національностей, зокрема 
українців, євреїв, ромів, росіян тощо. 
Рiк у рік до Бабиного Яру приходять люди, щоб віддати шану по-
леглим, а головне — зберегти у суспільній свідомості пам’ять про 
трагічні дні страшної війни. 
На перший погляд, Бабин Яр мав би стати місцем спокою та скор-
боти. Адже усіх, хто знає про жахливу трагедію Бабиного Яру, 
об’єднує біль за невинно убієнними. Однак уже тривалий час Бабин 
Яр, а точніше трагічні події, пов’язані з масовими захороненнями в 
урочищі, збурюють громадську думку, є предметом політичних, а 
подекуди міжнаціональних та міжрелігійних суперечок.
Так, більше чверть століття в незалежній Україні відбувається гост-
ра дискусія з приводу інтерпретації подій, які відбулися в урочи-
щі Бабин Яр у 1941–1942 роках, в тому числі щодо вшанування 
жертв нацистського терору. Фактично, існують два непримиренні 
погляди на трагедію Бабиного Яру. З одного боку, окремі єврей-
ські організації наполягають, що в 1941–1942 роках у Бабиному 
Яру відбувся Голокост, а отже, Україна і світова спільнота мають 
трактувати ці події як трагедію винятково єврейського народу, й 
концепція вшанування пам’яті жертв має віддзеркалювати історію 
Голокосту. Але існує й інше бачення цієї трагедії. Оскільки у Баби-
ному Яру від рук німецьких окупантів загинули не тільки євреї, а й 
роми, українці, представники інших національностей, не можна цю 
трагедію трактувати винятково як Голокост, а пам’ять про жертви 
має віддзеркалювати багатонаціональний характер цього страш-
ного злочину.
Власне, тільки тому, що до цього часу немає консенсусу в цьо-
му питанні, існують два проєкти вшанування жертв Бабиного Яру. 
Так званий «громадський» проєкт «Меморіальний центр Голокосту 
«Бабин Яр», який в основному фінансується московськими олігар-
хами, і державний — «Комплексна меморіалізація Бабиного Яру», 
який здійснюється за підтримки українського уряду та Інституту 
історії України.
Існує також винятково український вимір цієї проблеми. У зв’язку 
з масованою комуністичною пропагандою, усталеними радянськи-
ми стереотипами українська влада багато років поспіль не мог-
ла офіційно визнати, що в Бабиному Яру свій останній притулок 
знайшли українські націоналісти, зокрема учасники похідних груп 
Організації українських націоналістів. 

Оскільки в Бабиному Яру від рук німецьких окупантів 
загинули не тільки євреї, а й роми, українці, 
представники інших національностей, не можна цю 
трагедію трактувати винятково як Голокост, а пам’ять 
про жертви має віддзеркалювати багатонаціональний 
характер цього страшного злочину.

Пам’ятник Олені Телізі в Бабиному Яру. 
Фото з сайту zeft.in.ua. 

❙
❙
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міщення, добре дібрані колекти-
ви вчителів і святково зодягне-
них учнів. Початок навчання у 
вільній новій школі — справжнє 
свято для українських школярів 
і українського суспільства. Діти 
чекають від вільної школи но-
вих настанов, ґрунтовних знань 
і справжньої допомоги у майбут-
ньому самостійному житті.
 Усього в Києві є 67 загаль-
них шкіл — семирічок, 4 чоти-
рилітки і 24 гімназії, з них 10 
чоловічих і 14 жіночих. Крім 
того, мають бути відкриті спе-
ціальні професійні школи, що 
будуть готувати фахівців серед-
ньої кваліфікації. Гімназії і про-
фесійні школи розпочнуть нав-
чання пізніше, бо відповідні про-
грами для них ще не повністю оп-
рацьовані. При кожній загальній 
школі відремонтовано кухню і 
їдальню для гарячих сніданків. 
Відділ постачання має ближчи-
ми днями забезпечити школи не-
обхідними продуктами.
 Відділ освіти Міської управи 
провів велику роботу щодо підго-
товки шкіл до початку навчання. 
Але ще багато важливих завдань 
стоїть перед ним. Українська на-
ція вимагає від нього ґрунтовної 
наполегливої праці в справі на-
ціонального виховання молоді.
 Побажаймо ж широкого роз-
квіту рідній школі, вогнищу ук-
раїнської національної культу-
ри». 
 У кооперативних формах 
відроджувалося приватне під-
приємництво та профспілко-
вий рух, зокрема було заснова-
но Всеукраїнську кооперативну 
спілку та профспілку.
 На культурній ниві, окрім 
Спілки письменників, діяли 
Спілка образотворчих мистців, 
Спілка музик, Спілка лікарів і 
медичних працівників, Спілка 
інженерів тощо.
 Для координації церковного 
життя було створено Церковну 
раду Української автокефальної 
православної церкви.
 Досить плідною була робота 
Українського Червоного Хрес-
та, який опікувався полоненими 
українцями та надавав посильну 
матеріальну допомогу українсь-
кій інтелігенції.

 Значну увагу приділяли мо-
лоді. Зокрема, було заснова-
но мережу молодіжних органі-
зацій спортивного товариства 
«Січ», яке вело роботу з фізич-
ного та патріотичного вихован-
ня молоді.
 ОУН таємно залучала до спів-
праці українських військовиків. 
З цією метою було засновано вій-
ськовий клуб ім. гетьмана Полу-
ботка.

Олена Теліга організувала при 
Спілці письменників їдальню 
для нужденних 
 Окремо слід зупинитися на 
культурному і духовному відро-
дженні столиці, яке безпосе-
редньо пов’язане з діяльністю 
визначної української поете-
си, чільного діяча ОУН Олени 

Теліги. Вона прибула до Києва 
у складі перших похідних груп 
ОУН й одразу ж активно вклю-
чилася в організаційну роботу 
з налагодження повноцінного 
культурного і духовного жит-
тя столиці. Насамперед відшу-
кала у місті відомих київських 
письменників та організувала 
Спілку українських письмен-
ників. Її авторитет у середовищі 
української інтелігенції був на-
стільки вагомим, що Олену Телі-
гу одностайно обрали головою 
Спілки. Секретарем став поет-
закарпатець, член ОУН Іван Ір-
лявський. Усім членам Спілки 
видали посвідчення.
 Олені Телізі доводилося ор-
ганізовувати не лише культур-
не і літературне життя, а й дба-
ти про соціальний захист пись-
менників, які інколи не лише не 
мали умов для творчої праці, а й 
голодували, часто хворіли. Вона 
організувала при Спілці їдаль-
ню для допомоги найменш со-
ціально захищеним письменни-
кам і поетам. Не раз Олена Теліга 
зверталася до Українського Чер-
воного Хреста з проханням допо-

могти тому чи іншому письмен-
никові.
 Щоб реалізувати свої завдан-
ня у сфері відродження українсь-
кої духовності, Олена Теліга за-
сновує й редагує літературний 
тижневик «Літаври». Часопис 
об’єднав довкола себе талановиту 
молодь. На його сторінках друку-
вали заборонених радянською 
владою письменників і поетів. 
Так, до грудневого числа «Літав-
рів» Теліга підготувала матеріа-
ли про розстріляних у грудні 
1934 року українських письмен-
ників Григорія Косинку, Дмитра 
Фальківського, Костя Буревія та 
Олексу Влизька. З «Літаврами» 
співпрацювали такі відомі пос-
таті, як Улас Самчук, Євген Ма-
ланюк, Олег Ольжич.
 Очевидці згадують про Олену 

Телігу не лише як про таланови-
ту поетку й публіцистку, а й ви-
могливу редакторку. Вона не доз-
воляла розміщувати на сторінках 
тижневика будь-які панегірики 
на честь нової окупаційної вла-
ди, дбала про високий естетич-
ний та художній рівень творів, 
що з’являлися у виданні.
 Важливе місце в духовному 
житті столиці відіграла періо-
дична поява газети «Українське 
слово», яку редагував член ОУН, 
поет Іван Рогач. Газета, що ви-
ходила 50-тисячним накладом 
й поширювалася далеко за ме-
жами Києва, несла правду про 
мету і завдання українських на-
ціоналістів, інформувала людей 
про останні політичні події, була 
речником української нації, яка 
боролася за свою державу. «На-
ціональнотворча роля київсько-
го «Українського слова» перед-
усім у тому, що воно ні на хви-
лину не припиняло пропаганди 
ідеї української державності. Це 
було те, що являло пряму небез-
пеку для імперіалістичної полі-
тики Третього Рейху. Редакто-
ри це добре собі усвідомлювали. 

Але вони йшли напролом. Важ-
ливо було зробити в цьому напря-
мі якнайбільше, поки ворог поч-
не свої репресії», — так визначив 
роль і місце «Українського сло-
ва» в окупованому Києві відомий 
історик, учений професор Юрій 
Бойко. (Бойко Ю. У сяйві нашо-
го Києва. — На чужині, 1955. — 
стор.15).

Вогонь національних змагань у 
стольному Києві
 Активним також було полі-
тичне життя столиці. В цьому 
велика заслуга Олега Ольжича, 
який фактично був ініціатором 
та організатором усіх політич-
них заходів, що їх здійснювала 
в Києві ОУН та українські націо-
нальні сили.
 Олег Ольжич вів законспіро-
ваний спосіб життя, оскільки 
його вважали особливо небезпеч-
ним для німецької влади. Попри 
це йому вдавалося бувати у різ-
них куточках Києва, вести пере-
говори з політичними і громадсь-
кими діячами, реалізовувати за-
думане. 
 Саме Ольжич виступив з ідеєю 
створення у Києві Української 
Національної Ради, яка згодом 
стала важливим державницьким 
інститутом поневоленої України. 
Вона постала на початку жовтня 
1941 року на велелюдних зборах у 
Києві. Очолив Раду професор Ми-
кола Величківський.
 За своєю структурою та полі-
тичною спрямованістю УНРа-
да нагадувала Центральну раду 
часів Української Народної 
Республіки. Це символізувало 
спадкоємність державницької 
традиції.
 УНРада складалася зі 130 де-
легатів, які представляли всі ук-
раїнські землі. Це не була од-
нопартійна формація, оскіль-
ки до її складу ввійшли члени 
різних політичних напрямів: 
від гетьманців до націоналістів. 
Керівним ядром стала Президія, 
до якої, крім професора Миколи 
Величківського, ввійшли інже-
нер Антон Баранівський, геолог 
Іван Дубина і член проводу ОУН 
Осип Бойдуник.
 Установчі збори ухвалили Де-
кларацію та Відозву, автором якої 
був Олег Ольжич і де було сформу-
льовано основні завдання УНРа-
ди, а саме:
 — належно репрезентувати 
український народ перед німець-
кими чинниками, що перебува-
ють в Україні;
 — поборювати більшовицьку 
пропаганду й агітацію серед насе-
лення;
 — доступними засобами побо-
рювати більшовицьку диверсію і 
саботаж;
 — виховувати молодь фізично 
і духовно на добрих громадян;
 — утверджувати громадсько-
суспільні цінності: розвивати на-
ціональну культуру і освіту, від-
будовувати церковно-релігійне 
життя, економіку, сільське гос-
подарство.
 Заснування Української На-
ціональної Ради привітали найав-
торитетніші на той час українсь-
кі діячі, серед яких митрополит 
Андрей Шептицький, колишній 
президент Карпатської Украї-
ни Августин Волошин та голова 
ОУН Андрій Мельник.
 У політичному сенсі діяль-
ність УНРади, особливо її київсь-
кого періоду, мала величезне зна-
чення. По-перше, від часу окупа-
ції України більшовиками вогонь 
національних змагань запалав не 
тільки в Галичині, а й у стольно-
му Києві; по-друге, був розвіяний 
міф про нібито цілковиту підпо-
рядкованість наддніпрянських 
українців їх московським поне-
волювачам та неготовність спри-
йняття націоналістичних кличів; 

по-третє, ОУН у взаєминах з УН-
Радою продемонструвала не лише 
визвольну силу, а й великий де-
ржавотворчий потенціал, який, 
хоч і частково, таки вдалося ре-
алізувати в Україні; по-четверте, 
драматичний період УНРади під-
твердив соборницький характер 
українських визвольних змагань, 
їх історичну тяглість.

«Я вдруге з Києва не виїду»
 У грудні 1941 року Президія 
Української Національної Ради 
звернулася до німецьких чинов-
ників по дозвіл відзначити в Києві 
чергову річницю проголошення 
22 січня 1918 року самостійності 
Української Народної Республі-
ки. Німці не лише не дали дозво-
лу, а й одразу ж заборонили діяль-
ність УНРади.
 Розпочалися масові арешти і 
розстріли. Першими від рук на-
цистів у Києві загинула група 
українських націоналістів на 
чолі з Романом Бідою. У сере-
дині грудня заарештовано гру-
пу працівників редакції газети 
«Українське слово» Івана Рога-
ча, Петра Олійника, Ярослава 
Оршана-Чемиринського, Івана 
Кошика, Якова Шумедлу. «Ук-
раїнське слово» перестало вихо-
дити. Натомість з наказу німців 
з’явилося так зване «Нове ук-
раїнське слово» з виразною про-
німецькою спрямованістю.
 В очікуванні наступних аре-
штів керівництво ОУН у Києві 
вирішує відправити зi столиці 
«засвічених» членів ОУН, зок-
рема Олену Телігу. Однак пое-
теса навідріз відмовилася поки-
дати Київ: «Я вдруге з Києва не 
виїду», — категорично заявила 
вона, оскільки була переконана, 
що не має права покидати своїх 
друзів.
 На початку лютого 1942 року 
прокотилася нова хвиля аре-
штів і розстрілів. У Бабиному 
Яру знайшли свою смерть Оле-
на Теліга та її чоловік Михайло 
Теліга. Там також поховані мо-
лоді тіла поета-закарпатця Івана 
Ірлявського, Івана Кошика, про-
фесора Гупала.
 Від рук німецьких окупантів 
гинуть інженери Романів i Си-
ченко, проректор Київської полі-
техніки, учасник визвольних 
змагань 1917-1919 років Тодот 
Чередниченко. Голову Київсь-
кої облспоживспілки Бондарен-
ка німці розстріляли разом iз 
дружиною та дітьми.
 Лицарською смертю загинув 
провідний член ОУН Домазар-
Діброва, який на стіні камери 
Лук’янівської в’язниці кров’ю 
написав: «Спливаю кров’ю — але 
не зраджу тайни друзів».
 Історик Сергій Карамаш, 
старший науковий співробіт-
ник відділу інформації та вико-
ристання документів Державно-
го архіву м. Києва, вважає, що за-
галом у Бабиному Яру розстріля-
но 621 особу — членів ОУН. Тут 
загинули міський голова Києва 
В. П. Багазій, голови районних 
управ міста: професор Махиня, 
Євген Форостівський iз дружи-
ною, Рудь, Чверда, інженер Ро-
манів, професор Лазорко.
 Жертвами німецького терору 
стали близько пів тисячі членів 
«Буковинського Куреня».
 Не жаліли нацисти українсь-
ких священників і монахинь. У 
Яру знищено архімандрита Виш-
някова та проторірея Павла.
 Безперечно, Бабин Яр — ос-
таннє місце спочинку українсь-
ких героїв, які в роки Другої сві-
тової війни у стольному Києві ви-
борювали незалежність України. 
Варто пам’ятати про це й не за-
бувати, коли будуватимемо ме-
моріал на вшанування трагедії, 
яка сталася в Яру в роки Другої 
світової. ■

ПАМ’ЯТЬ 

український Київ
■

Пам’ятний хрест на спомин про загибель у Яру українських націоналістів. 
Фото з сайту babynyar.gov.ua.

❙
❙

Провідний член ОУН Домазар-Діброва на стіні камери 
Лук’янівської в’язниці кров’ю написав: «Спливаю 
кров’ю — але не зраджу тайни друзів».
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«Ми раді, що займаємося 
тим, до чого лежить душа»
 «Тут ви бачите роботи трьох  
авторів: мої, старшої доньки 
Наталії Дмитренко й молод-
шої — Ольги Пілюгіної, якій 
тільки-но вручили посвідчен-
ня заслуженого майстра на-
родної творчості України. А 
загалом у нашій родині троє 
заслужених майстрів: я, дру-
жина Лариса, котра володіє 
мистецтвом вишивки, а тепер 
ще й Ольга. Щодо Наталії, то, 
думаю, це лише питання часу, 
— розповідає глава творчого 
сімейства Євген Пілюгін. — 
Ми раді, що займаємося тим, 
до чого лежить душа».
 Цікавлюся в Євгена Івано-
вича, як так сталося, що оби-
дві доньки перейняли захоп-
лення всього його життя. «А 
куди б вони ділися? — сміється 
він. — Ми з дружиною викла-
дали в художньому професій-
ному училищі, тож доньки там 
і виховувалися. Вони змалку 
були свідками того, як народ-
жуються килими. А це магія, 
яка не може не заворожува-
ти. У підсумку Наталія закін-
чила відділення килимарства, 
де викладав я, а Ольга — від-
ділення художньої вишивки, 
де викладала дружина. Тка-
ти ж молодшу доньку навчи-
ла старша. Оце Наталчині ру-
котвори. Ми з дружиною при-
везли її до Решетилівки, куди 
приїхали працювати після за-
кінчення художнього учили-
ща, 8-місячною. А Ольга вже 
тут народилася. Головна робо-
та на нашій родинній виставці 
— це Ольжин гобелен розміром 
2,65х2 метри під назвою «Доб-
робут», який уособлює міць 
України. Як бачите, на ньому 
зображене древо життя, що ви-
ростає з глечика. Тут дуже ба-
гато знахідок Ольги як худож-
ниці: погляньте, як кольори 
від теплих поступово стають 
усе холоднішими із такими 
собі вкрапленнями золотого. 
Подібну роботу такого ж роз-
міру — килим «Козацький» — 
менша донька подарувала На-
ціональному музею українсь-
кого народного декоративного 
мистецтва, що розташований 
на території Національного 
Києво-Печерського історико-
культурного заповідника. А 
в Полтавському художньому 
музеї (Галереї мистецтв) імені 
Миколи Ярошенка десь три со-
тні наших килимів, але їх ніх-
то не бачить. На жаль, то мерт-
вий скарб. Отак наше поколін-
ня відлучають від культурних 
традицій. Добре, що ще існу-

ють такі осередки народного 
мистецтва, як Решетилівка. І 
добре, що є майстри, всім сер-
цем віддані йому».
 Загалом на родинній вис-
тавці багато справжніх 
витворів мистецтва. Поміж 
них одна з останніх робіт Оль-
ги Пілюгіної — зображення 
на повний зріст молодої киян-
ки Василини в українському 
національному одязі, від якої 
йдуть гілки того ж древа жит-
тя — досить поширеного сим-
волу, притаманного не лише 
українській культурі. За сло-
вами Євгена Пілюгіна, цю ро-
боту замовили батьки дівчини, 
яка й у житті полюбляє ходити 
столичними вулицями в націо-
нальному вбранні. От такі ці-
каві бувають замовлення. 
 «Ліворуч і праворуч від 
Ольжиного гобелена «Добро-
бут» — дві мої роботи «Зем-
ля» і «Свято». Тут знову ж 
таки древо життя, яке, як ви 
помітили, зустрічається в ба-

гатьох наших роботах, вітряк, 
українська хата, річка. Земля 
в мене не чорна (хоч чорний 
колір і присутній), а барвиста. 
А килим «Святковий» — це 
просто вибух яскравих коль-
орів, що створює відповідний 
настрій. У своїй творчості ста-
раємося дотримуватися тради-
цій килимарства. Усі оці ки-
лими настінні, по них не мож-
на ходити», — наголошує зна-
ний килимар. 

Замовників небагато — 
переважно це українці, які 
живуть за кордоном
 Таїнство створення килима 
ручної роботи (від фарбування 
ниток у потрібні кольори до 
ткання) — досить тривалий і 
копіткий процес. Євген Івано-
вич «просвітлює» мене, що за 
день вдається виткати лише 
3—4 сантиметри килима за-
вширшки з метр. Відтак, щоб 
ви розуміли, килим розміром 
1,5х1 метр можна створити за 
30—40 днів. 
 «А на оцей килим «Добро-
бут» Ольга витратила півроку, 
— стверджує майстер. — Вона 
трудоголік — бува, сидить у 
майстерні й удень, і вночі. Я 
ж довго вже не витримую — 

болить спина. Можу сидіти за 
верстатом щонайбільше три 
години. Тому беруся за робо-
ти невеликих розмірів. Нато-
мість Ольга полюбляє працю-
вати з розмахом — у неї багато 
сил. З-під її рук вийшли такі 
гобелени, як «Таємна вече-
ря», «Благовіщення» з поста-
тями людей — загалом по 8—
10 квадратних метрів. Сьогод-
ні Ольга поїхала автівкою на 
чернігівську фабрику, де на 
німецькому обладнанні з но-
возеландської та австралійсь-
кої сировини для неї виготов-
ляють нефарбовані натуральні 
нитки. Бо вона задумала й уже 
створює серію гобеленів із не-
фарбованої овечої вовни, як це 
робили колись. Як на мене, це 

надзвичайно цікаво».
 Зрозуміло, що авторські ру-
котворні стовідсотково нату-
ральні килими, на виготовлен-
ня яких витрачається чимало 
часу (до того ж треба врахову-
вати ще й вартість сировини), 
не можуть бути дешевими. Тим 
паче що кожна з цих робіт не-
повторна. Не дивно, що раніше 
подібні ткані вироби (скажімо, 
персидські килими, французь-
кі гобелени) були на вагу золо-
та.
 «На виставці представлено 
лише незначну частину наших 
робіт, — зазначає Євген Пілю-
гін. — А вдома в нас зібра-
на колекція з понад 200 ки-
лимів. Готові вироби чекають 
на своїх покупців. А чом би й 
ні? Нам же треба платити за 
орендовані приміщення майс-
терень, за фарби, сировину, та 
й на прожиття кошти потріб-
ні — на 3 тисячі гривень пенсії 
особливо не розженешся». 
 Попри це, невгамовний 
чоловік полюбляє виставко-
ву діяльність. Інакше, гово-
рить, просто не може. Прига-
дує: було таке, що на закор-
донні виставки вивозили й 
по 70 килимів. «Коли в тебе 
на руках лист від посольства, 

то через кордон можна прово-
зити їх без обмежень, — за-
певняє Євген Іванович. — На 
виставку до Парижа ми з На-
талкою взяли стільки своїх 
тканих виробів, скільки змог-
ли піднести. До Лондона я во-
зив їх зо два десятки — зно-
ву ж таки, скільки зміг під-
няти. Ольга разом зі своїм 
чоловіком на запрошення по-
сольства чимало килимів во-
зила на виставку в Угорщи-
ну. На рахунку меншої донь-
ки вже близько ста виставок 
— не тільки в Україні, а й за 
кордоном. Вона прекрасна ху-
дожниця, до того ж досконало 
володіє технікою ткацтва».
 На жаль, в Україні творін-
ня уяви й рук килимарів не 
надто затребувані. От років 20 
тому, за словами Євгена Пілю-
гіна, був справжній килимо-

вий бум. Усі хотіли мати гобе-
лен у своєму інтер’єрі. Нині ж 
настінні килими cтали немод-
ними, несучасними. «Тож за-
мовників небагато — і пере-
важно це українці, які жи-
вуть у Канаді, Америці, Італії, 
Ізраїлі тощо. Вони знаходять 
нас самі через інтернет або за 
переказами друзів. Є ще одне 
болюче питання. Спілкуючись 
із майстрами з Литви, Біло-
русі, дізнався, що вони отри-
мують стипендію від держави. 
Я ж, будучи заслуженим майс-
тром народної творчості Ук-
раїни, не маю ніякої підтрим-
ки, — скаржиться килимар. — 
А дуже хотілося б, щоб і в нас 
майстри не були покинуті на-
призволяще — мали держав-
ну стипендію, щоб їх не дави-
ла податкова служба. Невже 
ми хочемо так багато?». ■

ВЕРНІСАЖ

А з розсипаних зірок вийшов гарний 
килимок
Як килимарство стало справою життя
цілої родини

■

Ольга Пілюгіна може сидіти в майстерні й удень, і вночі.
Фото авторки та Костянтина Бобрищева.

❙
❙

Знаний килимар із Решетилівки Євген Пілюгін на тлі свого й доньчиного гобеленів, 
представлених на виставці.

❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава 

У Полтаві у відділі мистецтв обласної універсальної наукової біб-
ліотеки імені І. П. Котляревського працювала виставка творів 
майстрів рослинного килимарства міста Решетилівка «Натхненні 
рідним краєм», де були представлені високохудожні роботи батька 
й доньки Петра та Людмили Шевчуків, Олександра Бабенка, Васи-
ля Деркача, Сергія Вакуленка, Євгенії Липовецької, Тетяни Зінчен-
ко, Ніни Токової, майстерні художніх промислів «Соломія». Відома 
творча родина Пілюгіних вирішила підтримати колег, розмістивши 
з іншого краю зали свою виставку килимів «Родинне древо».

За день вдається виткати лише 3 — 4 сантиметри 
килима завширшки з метр.  Відтак, щоб ви розуміли, 
килим розміром 1,5х1 метр можна створити  
за 30 — 40 днів. 
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Природа нас цьогоріч ба-
лує неймовірним урожаєм 
слив. Компот, варення, 
джем, конфітюр, желе, 
пастила, цукати — все це 
можна зробити з цих со-
лодко-кислуватих фрук-
тiв. А ще сливи можна ма-
ринувати, сушити, в’ялити 
і навіть смажити.
Тож аби взимку смач-
на начинка для пирогів, 
ароматний компот та гос-
тренький сливовий кетчуп 
були на столі, полички у 
комірчині необхідно за-
повнювати баночками з 
апетитними заготовками 
просто зараз.

«У варенні щастя» 
 Пам’ятаєте, як гово-
рив мультяшний люби-
тель солодкого Карлсон 
і з’їдав цілу банку сли-
вового варення? Так ось. 
Знаючи цей рецепт, ви та-
кож будете лише встига-
ти вимивати порожні ба-
ночки. 
 Однак у приготуванні 
цих ласощів є один сек-
рет, який мені розповіла 
моя мама, а мамі — бабу-
ся: варення ми не варимо, 
а смажимо на сковороді. 
Чули про таке? Тож якщо 
ви заінтриговані, я про-
довжу свою розповідь. 
 У нашій родині дуже 
люблять цей смаколик не 
тільки за п’янкий аромат 
і божественний смак, а й 
за надзвичайно красивий 
колір. Та мушу вас чес-
но попередити, що у сма-
женого варення є один 
мінус: велику порцію за 
один раз приготувати не-
можливо, адже не буває 
домашніх сковорідок діа-
метром, приміром, метр 
чи півтора. Та, витратив-
ши на приготування всьо-
го-на-всього пів години, 
ви можете приготувати 
таке варення в декілька 
підходів.
 Для початку сливи 
вимийте, витягніть кіс-
точку та висипте на суху 
чисту сковороду, додаю-
чи цукор. Скільки? А то 
як ви уже любите. Безпе-
рервно помішуючи, пос-
тавте сливи на середній 
вогонь і доведіть масу до 
закипання. Сливи відра-
зу пустять багато соку, 
тож зніміть піну і змен-
шіть вогонь до мінімаль-
ного. Накрийте сковорід-
ку кришкою і тушкуй-
те 10 хвилин. За цей час 
слива пом’якшає, а сік 
увариться. Кілька разів 
перемішайте і зніміть 
піну. Продовжуємо ва-
рити, чи то пак смажи-
ти наше варення. Воно 
уже звариться, але буде 
досить рідким. Якщо хо-
чете густіше, варіть ще 
хвилин 10-15 до утворен-
ня потрібної густоти. Го-
тове варення розфасуйте 
гарячим у сухі стерилі-
зовані банки, герметич-
но закрутіть та перевер-
ніть догори дном до пов-
ного охолодження.

Угорський леквар 
з угорок
 Гостюючи на Закарпат-
ті в Береговому, господиня 
Ауріка подала до сніданку 
неймовірно смачний де-
серт, з яким жодна нутел-
ла не зрівняється. Розпи-
тала в жінки, що ж воно 
таке, й Ауріка відкрила 
таємницю цього смаколи-
ка. Виявилося, що це сли-
вове повидло, яке назива-
ють леквар. Варять його 
зі слив-угорок. Господар 
Шандор повідав, що для 
варіння збирається вся ро-
дина. Чоловік готує дрова 
для вогнища, встановлює 
велетенський казан, дру-
жина звільняє плоди від 
кісточок. І починається 
майже магічний процеc. 
 Варення варять у мід-
них казанах на відкрито-
му вогні до темно-синьо-
го, майже чорного кольо-
ру. Сливи виварюють так, 
аби готовий продукт мож-
на було ледь не нарізати 
скибками. Головна род-
зинка — у страві зовсім не-
має цукру.
 Варити леквар треба не 
менше 24 годин, при цьо-
му впродовж доби необ-
хідно постійно помішува-
ти. Спочатку не дуже час-
то, тому що слива виділяє 
велику кількість соку. А 
ось пізніше, через кіль-
ка годин, коли маса почи-
нає густіти — тут ловити 
ґав уже не можна, інакше 
повидло пригорить і смак 
його буде безнадійно зіпсо-
ваний. На ніч леквар слід 
зняти з вогню і залишити 
вихолоджуватися.
 Слід зазначити, що з 
50-55 кг м’якоті слив от-
римуємо всього 5 кг леква-
ру. На другий день при-
готування страву можна 
куштувати. Готове повид-
ло розливають у відерця і 
глечики.

Шоколадна «Нутелла» 
зі слив
 А цей смаколик — для 
всіх любителів шокола-
ду. Він подобається на-
віть тим, хто варення вза-
галі не їсть. Якось мені до-
велося скуштувати його в 

сусідки і зізнаюся, що од-
разу навіть не зрозуміла, з 
чого ж воно приготовлене. 
Чесно скажу, перші мої ба-
ночки не дійшли навіть до 
льоху. Шоколадні нотки 
підкорили з першої лож-
ки так, що сімейство поз-
мітало все з такою швид-
кістю, що довелося вари-
ти ще одну порцію.
 Отже, 2 кілограми 
стиглих слив розділяємо 
на дві половинки, вида-
ляємо кісточки, й у вели-
кій мисці засипаємо од-
ним кілограмом цукру та 
обережно перемішуємо. 
Залишаємо все на добу, 
щоб слива пустила сік.
 Потім додаємо 40 гра-
мів какао, ванільний цу-
кор і знову перемішуємо. 
Варимо на невеликому 
вогні приблизно пів годи-
ни, для більш насичено-
го кольору й смаку додає-
мо ще трішки какао, якщо 
потрібно підсолодити — 
досипаємо цукор і варимо 
ще 30 хвилин.
 Варево має набути ко-
ричневого кольору, схо-
жого на шоколадну по-
мадку, що ми готуємо для 
тортів. У готове варення 
кладемо 150-200 грамiв 
вершкового масла і в га-
рячому вигляді розливає-
мо в стерилізовані банки й 
закручуємо. 
 Заради експерименту в 
одну порцію цього смако-
лику замість какао вкину-
ла чорний шоколад. Ска-
жу відверто — смак ней-
мовірний!

А хто сказав, що можна 
готувати тільки солодкі 
страви? 
 Якщо ваші рідні люб-
лять м’ясні страви, вам 
точно не обійтися без сли-
вового соусу до м’яса. І 
повірте, він набагато смач-
ніший, ніж магазинний. 
Для цього «кетчупу» вам 
знадобляться часник, сли-
ви, трохи спецій та гарний 
настрій. Як бачите, нічого 
складного.
 Кілограм слив миє-
мо, перебираємо і відо-
кремлюємо від кісточок, 
пе рець чилі миємо, розрі-

заємо навпіл і видаляємо 
все насіння. Щоб соус вий-
шов непекучий — достат-
ньо однієї перчини. Якщо 
любите такий, щоб уууух 
— візьміть дві і прокрутіть 
через м’ясорубку. Слідом 
за гострим перцем прокру-
чуємо і підготовлені сливи 
та почищений часник (100 
грамів буде досить). У мис-
ку з перекрученими слива-
ми додаємо 6 столових ло-
жок цукру, сіль та каррі. 
Кількість цієї приправи 
регулюйте на ваш смак.
 Миску зі сливовою 
сумішшю ставимо на 
плиту, перемішуємо всі 
інгредієнти та доводимо 
масу до кипіння. Після 
цього зменшуємо вогонь 
і кип’ятимо масу ще 20 
хвилин. Потім киплячий 
кетчуп обережно перели-
ваємо в чисту стерилізо-
вану тару і закриваємо 
металевими кришками. 
Готовий соус зберігаємо в 
прохолодному місці. По-
даємо до гарячих і холод-
них м’ясних закусок. 

Мариновані сливи — 
це така пікантна закуска
 І хоч усі господині 
звикли маринувати помі-
дори, огірки та кабачки, 
сливи за цим рецептом 
виходять просто бомбець-
кі і нагадують смак оли-
вок. Вони можуть бути 
чудовим доповненням до 
різноманітних страв або 
й просто смачною закус-
кою, а на столі йдуть «на 
ура». Для їх приготуван-
ня найкраще обирати 
тверді й м’ясисті плоди, 
від яких буде добре відо-
кремлюватися кісточка. 
Утім можна маринувати 
й з кісточкою. 
 Отож сливи добре ви-
мийте і кожну з них на-
коліть дерев’яною па-
личкою, щоб вони краще 
промаринувалися. На дно 
кожної стерилізованої ба-
ночки покладіть спеції: 
три гвоздички, дві-три го-
рошини чорного й запаш-
ного перцю, пару лавро-
вих листочків і наповніть 
сливками «по плічка». За-
лийте окропом, банки на-

крийте прокип’яченими 
кришками і залиште хви-
лин на 15. 
 Кількість води вимі-
рюйте, щоб ви змогли пра-
вильно розрахувати про-
порцію. 
 Тепер зливаємо воду 
в каструлю й готуємо ма-
ринад. На 300 мл води до-
даємо 2 чайні ложки солі, 
170 г цукру та 80 г оцту. 
Доводимо до кипіння і за-
ливаємо банки зі сливами 
вже готовим маринадом і 
одразу закручуємо криш-
ками. 

Який святковий стіл 
без наливки? 
 Рецепт терпко-солод-
кої наливки мені дістав-
ся від пана Петра. А він 
— великий мастак готу-
вати алкогольні напої і на 
горілці, і без неї, з кісточ-
ками, на м’яті, мелісі і на-
віть iз... варення! 
 Утім багато хто вва-
жає, що приготування на-
пою — доволі складний і 
тривалий процес, та й міц-
ність «дамська» — всьо-
го 15-17 «оборотів». Тож 
не варто навіть морочити 
собі голову. Проте приго-
тування за цим рецептом 
просте і доступне навіть 
для винороба-початків-
ця. Та і для тих, хто біль-
ше любить слабоалкоголь-

ні напої, це те, що треба.
 Утім одразу запасіть-
ся терпінням, адже допо-
ки лікер «вистоїться», не-
обхідно 3-4 місяці! 
 Отже, візьміть 5 кі-
лограмів стиглих слив 
сорту «Ренклод» або 
«Угорка», добре вимийте, 
видаліть кісточку та пере-
кладіть плоди у великий 
скляний бутель iз широ-
ким горлом. Влийте воду, 
долайте 3 кілограми цук-
ру та добряче все збовтай-
те. Зверху накрийте міц-
ною тканиною, зав’яжіть 
і поставте в темне теп-
ле місце на 5 діб. Щойно 
почнеться процес бродін-
ня, надягніть на горлеч-
ко ємності медичну рука-
вичку. Спочатку вона над-
меться, а через 35-45 діб 
вона опуститься вниз, а 
це означатиме, що процес 
бродіння завершився.
 Напій процідити через 
ватно-марлевий фільтр, 
відтиснути осад і також 
процідити. Усе з’єднати 
в одній ємності й перемі-
шати. 
 Розлити у стерилізо-
вані пляшки або слоїки, 
закрутити кришками й 
винести у підвал на 3-4 мі-
сяці до повної готовності. 
Якраз на новорічні свята 
вже можна й дегустувати! 
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Якщо сливи вродили...
Солодкі, пікантні та хмільні страви з найдешевших осінніх фруктів 

■

Соус, iз яким не нудно їсти м’ясо.❙

Сливова наливка: головне — дочекатися, поки настоїться.❙

Ароматне варення — спогад про літо.❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 4—5 ЖОВТНЯ 2021 КУЛЬТУРА

Валентина САМЧЕНКО

У Варшаві у вересні відбулися 
сьомі Дні української музики, які 
незмінно організовує музикозна-
вець і диригент Роман Ревакович 
— поляк з українським корінням. 
«Україна молода» розпитує про 
особливості цьогорічних трьох 
концертів у польській столиці та 
наступні в Україні за участі пана 
Романа, які заплановані вже на 
жовтень-листопад. 

Варшава фінансово підтримує 
ДУМи
 ■ Пане Романе, чим для вас 
в організації і проведенні сьомі 
Дні української музики особ-
ливо вирізнялися від поперед-
ніх?
 — Цього разу ми мали 
своєрідний комфорт: місто Вар-
шава у 2019-му призначило нам 
трирічну дотацію на організа-
цію трьох едицій фестивалю — 
2020, 2021 і 2022 років. Тобто 
після наших шостих Днів ук-
раїнської музики (ДУМ), мину-
лоріч, ми знали, що маємо фі-
нансування на черговий рік; так 
як сьогодні знаємо, що 2022-й в 
основній частині фінансово за-
безпечений. 
 Утім це не дає нам «розсла-
битися» повністю. Бо дотація 
міста Варшава, яка забезпечує 
орієнтовно 70% коштів, вима-
гає доповнення додатковим фі-
нансуванням — це умова гран-
ту. Як бачите: не художній ас-
пект приходить на думку при 
вашому запитанні. 
 Тож через нетривалий час 
ми почали перейматися тим, 
як нам доповнити дотацію міс-
та Варшава. Це не нова пробле-
ма в активності нашого фонду 
Pro Musica Viva — організатора 
ДУМ; знову довелося проявити 
«креатив» і розшукувати ці до-
даткові кошти. Вже від осені 
минулого року ми вели перего-
вори з Українським інститутом 
у Києві, що давало нам деякий 
«внутрішній спокій». Нас ще 
підтримали Товариство захис-
ту авторських прав ZAiKS та 
Товариство захисту прав вико-
навців Stoart у Варшаві і поль-
ська Спілка Magovox. Цьогоріч 
нас підтримала також українсь-
ка компанія «Оболонь». Ще 
оголошували збір грошей через 
фейсбук — відгукнулися та-
кож індивідуальні жертводав-
ці. Так ми «закрили» фінансо-
во потреби фестивалю класич-
ної української музики. До-
велося його дещо в концертах 
обмежити: замість чотирьох 
вийшли три, але я дуже вдово-
лений цим кшталтом заходу — 
вважаю, що мав він вдалий діа-
пазон. 
 ■ Чи публіка у Варшаві одна-
ково сприймає у фестивальних 
концертах польські й українсь-
кі колективи?
 — Я не думаю, що тут є сенс 
розрізняти виконавців за на-
ціональнiстю. Музика — це 
мова, яка не потребує перекла-
дача. Концепція нашого Фес-
тивалю зводиться до наступ-
ного — представляємо музику 
українських композиторів у 
виконанні артистів різних на-
ціональностей. До цього часу 

ми мали лише музикантів iз 
Польщі та України, але уяв-
ляю собі, що в силу наших фі-
нансових можливостей зможе-
мо колись запросити цікавих 
виконавців і з інших країн, інс-
піруючи їх у цей спосіб до роз-
ширення свого репертуару ук-
раїнською музикою. 

Три концерти доступні онлайн
 ■ Виконавців розрізняємо за 
місцем утворення і діяльності 
колективів. Які художньо-ви-
конавські особливості концер-
тів, що відбулися в межах сьо-
мих Днів української музики у 
Варшаві?
 — Ми запропонували вар-
шавській публіці хоровий кон-
церт у виконанні львівського 
ансамблю A cappella Leopolis 
під диригуванням Людмили 
Капустіної, в репертуарі яко-
го прозвучала українська хо-
рова класика XVII та XVIII 
століть. Відбулися також ка-
мерний концерт за участю ві-
домого варшавського квартету 
Royal String Quartet (викона-
но твори, Євгена Станковича, 
Золтана Алмаші, Олексія Ре-
тинського і Валентина Сильвес-
трова) та оркестровий концерт, 
на якому виступив Національ-
ний ансамбль солістів «Київсь-
ка камерата» під моїм диригу-
ванням (виконано твори Воло-
димира Загорцева, Ігоря Щер-
бакова, Володимира Рунчака, 
Олега Киви та Олександра Ко-
заренка). 
 Пройшли вони в дуже гар-
них місцях столиці Польщі: 
хоровий — в головному храмі 
Варшави, Архікатедральній ба-
зиліці святого Івана Хрестите-
ля, та два наступні — у Концер-
тній студії Польського радіо ім. 
Вітольда Лютославського з уні-
кальною акустикою. Хочу вио-
кремити виступ солістів у кон-
церті «Київської камерати» — 
флейтистки Марії Кіях-Берего-
вої, скрипаля Кирила Бондара, 
арфістки Ярослави Неклаєвої, 
які прекрасно солювали в творі 
Загорцева, та співачки Окса-
ни Нікітюк, яка виконала твір 
Киви так, що слухачі тамува-
ли подих. Окремі слова захоп-
лення — знаменитому піаністу 
Дмитру Таванцю, що солював у 
кількох творах з кульмінацією 
в Козаренка Concerto Rutheno. 
 Я надзвичайно радий спів-

праці з «Київською камера-
тою» — це фантастичний колек-
тив! Тут мої щирі слова подяки 
і вітання творцеві ансамблю та 
його постійному керівнику Ва-
лерію Матюхіну.
 Такі були цьогорічні сьомi 
Дні української музики у Вар-
шаві. Це, звичайно, мініфес-
тиваль, утім він уже дав мож-
ливість позначити українсь-
ку музику на культурній мапі 
Варшави, а завдяки інтернет-
трансляціям можна було кон-
церти дивитися по цілому світі 
(вони й зараз є у відкритому до-
ступі на ютуб-каналі Fundacja 
Pro Musica Viva). Коли взяти 
до уваги, що українська висока 
культура майже зовсім відсут-
ня в польських культурних ус-
тановах — польські філармонії 
та театри за ліченими винятка-
ми не виконують українсько-
го репертуару, цей наш Фести-
валь дає сигнал, що в просторі 
української культури є ваго-
мі явища, які — як колись вис-
ловився польський журналіст 
у своїй згадці про наш захід — 
можуть збагатити польське му-
зичне життя. 
 ■ Цього разу до проведення 
ДУМ у Варшаві долучився Ук-
раїнський інститут. Чим відріз-
няються інституції, які підтри-
мають культурницькі проєкти, 
в Польщі та Україні?
 — Я дуже радий цій спів-
праці і сподіваюся, що вона 
буде мати тривале продовжен-
ня, адже наша діяльність добре 
вписується у місію Українсь-
кого інституту — промоцію ук-
раїнської культури за кордо-
ном. Є тут своя специфіка. Ук-
раїнська установа діє на інших 
засадах, аніж наші польські 
грантодавці — не має конкурсу 
на дофінансування проєкту. Ми 
проводили творчі спілкування, 
враховуючи також побажання 
Інституту, що внесло до програ-
ми Фестивалю цікаві ідеї. 
 Що для мене особливо стало 
несподіванкою — це дуже висо-
ка заформалізованість проце-
дури реалізації фінансування 
проєкту. У Польщі все набага-
то простіше, вже діють механіз-
ми освідчення, а не посвідчен-
ня. Можна сказати, що Поль-
ська держава в якомусь сенсі 
більше довіряє своїм громадя-
нам. Цей досвід дав мені інфор-
мацію, наскільки в Україні ще 

потрібно реформувати цю сфе-
ру, щоб наблизити її до стан-
дартів Євросоюзу. Звичайно, я 
розумію, що це все виникає з 
чинного законодавства, яке де-
ржавна установа має виконува-
ти, і ми терпляче проходили ці 
всі трохи для нас дивні процеду-
ри. Все-таки хотілося б побажа-
ти Україні спрощення цих фор-
мальностей — вони радше не до-
помагають, а гублять енергію, 
яку можна б приділити креа-
тивній сфері.
 ■ Ви встигли у короткому ча-
совому проміжку між трьома 
концертами у Варшаві долучи-
тися до проєкту в Києві. Розка-
жіть про це.
 — Весь фестиваль був уже 
запланований. Я зміг бути на 
відкритті і привітати коротким 
словом публіку. І тут хочу вис-
ловити слова вдячності Посоль-
ству України в Польщі, яке до-
помогло нам у цих складних 
епідемічних, кордонних про-
цедурах. Дякую також за при-
вітальне слово на першому кон-
церті пану Олегу Куцю, радни-
ку-посланнику посольства. 
 А потім мені довелося по-
летіти в Київ на репетиції з 
«Київською камератою» і загра-
ти в українській столиці нашу 
«варшавську» програму. Кон-
церт струнного квартету Royal 
Sting Quartet я дивився в Києві 
по інтернету, а у Варшаві фес-
тиваль мав надійну опіку моїх 
партнерів з Фонду. Пандемія 
примусила думати про музич-
ну активність також у такому 
віртуальному плані. І завдяки 
цій новій ситуації я не втратив 
дуже цікавого концерту. Мушу 
висловити мої слова вдячності 
цьому польському колективо-
ві з міжнародним визнанням — 
вони поставилися до чотирьох 
нових для себе творів дуже ре-
тельно та виконали їх на най-
вищому рівні. Незабаром запис 
цього концерту, після монтажу 
відео буде доступне в інтернеті 
— кожен зможе перевірити мої 
слова.

І музика часів Першої Речі 
Посполитої 
 ■ Подальші плани популя-
ризації українсько-польської 
музики в найближчому часі, 
якщо не завадить коронавірус, 
теж дуже насичені. Чим заці-
кавите поціновувачів класич-
ної музики в різних містах Ук-
раїни?
 — Моя вже багатолітня 
діяльність полягає, зокрема, в 
будуванні польсько-українсь-
ких музичних мостів. Найбли-
жчі плани — це виконання чо-
тирьох концертів iз польською 
музикою в чотирьох вагомих 
культурних центрах України. 
Концерти плануються: 9 жов-
тня у Харківській філармонії, 
30 жовтня — у Дніпровській, 
11 листопада — у Чернівець-
кій (тут зможемо вшанувати 
річницю відновлення незалеж-
ності Польщі) та 3 грудня — у 
Запорізькій філармонії. 
 Всюди виконуватимемо один 
репертуар, частину найяскраві-
ших шедеврів польської музи-
ки: Увертюру до опери «Галька» 
Станіслава Монюшка (1819—

1872), знаменитий Скрипко-
вий концерт ля-мажор Мєчис-
лава Карловіча (1876—1909) та 
«безсмертний» Фортепіанний 
концерт мі-мінор Фридерика 
Шопена (1810—1849). Всюди 
виступатимуть яскраві соліс-
ти та симфонічні оркестри міс-
цевих філармоній під моїм ди-
ригуванням. У чотирьох кон-
цертах візьме участь українсь-
кий скрипаль-віртуоз зі Львова 
Марко Комонько, у Харкові шо-
пенівський концерт заграє мо-
лодий український піаніст, але 
вже лауреат багатьох конкурсів 
Дмитро Чоні, а три наступні 
концерти прозвучать за участю 
мого багатолітнього сценічно-
го друга, визначного львівсько-
го піаніста Йожефа Єрміня. Ці 
концерти проводяться завдяки 
дотації польського міністерства 
культури, національної спад-
щини та спорту, у співпаці з 
Польським інститутом у Києві 
та Агенцією UKR Artists. Сер-
дечно запрошую їх відвідати!
 ■ Ще один концерт плануєть-
ся у Києві на 19 жовтня, до яко-
го ви долучилися організацій-
но. Що варто поціновувачам 
музики знати про нього?
 — Це буде знахідка для лю-
бителів старої музики! До Киє-
ва приїжджає знаменитий ан-
самбль, який у ній спеціалі-
зується — Wroclaw Baroque 
Ensemble під диригуванням 
свого засновника та постійно-
го керівника Анджея Косен-
дяка, директора Національно-
го форуму музики у Вроцлаві 
з одним iз кращих залів світу. 
У костелі Святого Олександра 
19 жовтня вони виконувати-
муть репертуар польської му-
зики від XVI до початку XVIII 
століть. У Львові виступати-
муть 17 жовтня. 
 Двадцять музикантів во-
кально-інструментального ан-
самблю гратимуть на копіях 
старих інструментів. Вони 
відрізняються від їх сучасних 
видів — скрипки, наприклад, 
мають коротший гриф, а духові 
інструменти зберігають належ-
ний попередній епосі вигляд, 
що, звичайно, дає інше звучан-
ня. 
 Десь із другої половини ми-
нулого століття розвивається у 
світі виконання старої музики у 
спосіб, максимально наближе-
ний до того, як це могло звуча-
ти колись. Звичайно, як це на-
справді було, ми не можемо зна-
ти — немає звукозаписів з тих 
часів, утім збереглися описові 
матеріали, які допомагають 
розшифровувати давніші спосо-
би виконання цієї музики. Ви-
користання інструментів з епо-
хи тої музики також цьому до-
помагає. 
 Варто наголосити, що для 
збереження автентичності ко-
лектив iз Вроцлава привозить 
позитив — це такий мініатюр-
ний орган, який виконує ваго-
му роль. Отже, в Україну при-
їжджає ансамбль, який покаже 
публіці музику часів Першої 
Речі Посполитої. Хочу похва-
литися, що вдалося мені намо-
вити їх залучити до репертуа-
ру один український твір того 
часу — Миколи Дилецького. У 
часи Першої Речі Посполитої 
вагомою її частиною була все-
таки Україна — концерт iз та-
кою назвою без хай і невелико-
го українського акценту був би 
якось неповноцінним. На мою 
думку, варто пам’ятати, що 
цей досвід Першої Речі Поспо-
литої нині є також підставою 
долучення України до цивілі-
зації Західної Європи. Тож му-
зика об’єднує — запрошуємо, 
вхід на вечірній концерт віль-
ний. ■

ВИСОКА НОТА

Роман Ревакович: Для збереження 
автентичності привозять позитив
Організатор Днів української музики у Варшаві аналізує сьому едицію музичного 
фестивалю і запрошує на концерти в Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Чернівцях

■

«Київська камерата» у Варшаві з Оксаною Нікітюк і Романом 
Реваковичем (у центрі).
Фото Ольги РАІНКИ.
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Отже, український видавець 
ухопився за позачасово актуаль-
ну проблему «як виховати чита-
ча»; швидко переклав і видав (К.: 
ArtHuss, 2020). Вабив також ста-
тус авторок: Памела Пол та Марія 
Руссо, редакторки The New York 
Times book Review. Для українсь-
кого читача цей лейбл — ніби 
совєтський «знак якости». Це, 
без сумніву, поважне видання, 
але не найкраще (хіба найтираж-
ніше) серед західних книжкових 
медій. До всього, хто такі «редак-
торки»? Ті, що сепарують рецен-
зії, котрі надходять до редакції. 
Мені у «Книжнику-review» до-
водилося кілька разів міняти ре-
дакторів відділів, які систематич-
но блокували матеріали, що не 
узгоджувалися з їхньою точкою 
зору. Можливо, така доля чекає і 
на Пол та Руссо?
 Їхня книжка — паразитуван-
ня на коуч-моді: спроба конверту-
вати куций досвід у всезагальні 
рекомендації. Хоча імпульс здо-
ровий: ми навчили своїх дітей ре-
гулярно читати — прагнемо поді-
литися здобутком. Цілком згоден 
із рамковою спонукою до писан-
ня: «Діти можуть дізнатися про 
складні проблеми по-різному — в 
інтернеті, від друзів, на шкільно-
му подвір’ї, підслуховуючи балач-
ки в міському автобусі. Книжка 
— найкраще з можливих сере-
довищ для їхнього засвоєння». І, 
звісно, ніяк не погодитися з ко-
аном «Говоріть про книжки за 
вечерею так само, як про телепе-
редачі або справи на роботі».
 Але що авторки вважають чи-
танням? «На бейсбольних кар-
тках багато тексту. В «Моно-
полії» теж удосталь слів. І все 
це — читання». Це красиво, але 
безґлуздо. Написи на парканах — 
це не книжки. Бра9ти їх у союзни-
ки — це як посилатися на меми з 
Джокондою у розмові про мистец-
тво. Про книжки як такі в авторок 
теж специфічне уявлення: «Як не 
крути, це все ж розвага для дорос-
лих». В одній фразі — дві концеп-
туальні помилки. По-перше, для 
дорослих — принаймні притом-
них — це не так розвага, як робо-
та. Процес самоідентифікації. На 
верхніх ієрархічних щаблях це 
виглядає так: «Трамп якось від-
крито перед журналістами пояс-
нив, що не читає книжок, тому 
що «я завжди зайнятий, багато 
працюю». Але що, як читання 
теж може бути роботою?». (Лія 
Прайс. Про що ми говоримо, коли 
говоримо про книжки. Історія та 
майбутнє читання. — К.: Yakaboo 
publishing, 2020). Саме так: увесь 
функціонал державця мусить по-
чинатися з примітки: Рішення 
ухвалюються після узгодження з 
відомою із книжок теорією-прак-
тикою. Наслідок нехтування цим 
— крайня тридцятилітня історія 
України.
 По-друге, книжка — не тіль-
ки для дорослих. Навіть для їх-
ньої розваги вона стає придатною 
лише після призвичаєння у ди-
тинстві. А там вона — не стільки 
ігровий компонент, скільки не-

простий, проте вельми ефектив-
ний інструмент дорослішання. І 
процес дорослішання, як знати, 
— то не завжди «справжнє задо-
волення», з яким тільки й асо-
ціюється у наших авторок книго-
читання. Дуже добре видно їхній 
украй спрощений погляд на чи-
тання-навчання у розважаннях 
про нонфікшн-книжки для мо-
лодших школярів: «Вони виг-
лядають краще від першодже-
рел… бо не лише коротші, а й 
зрозуміліші. Все багатослів’я 
й побічні пояснення, на нашу 
радість, прибрали геть». 
 Ну це вже майже за класиком 
соцреалізму: пишіть, як для до-
рослих, тільки краще. Сумнівної 
якости афоризм, стовідсотково 
популістський. Це як порівнюва-
ти червоне з кислим. Аби розріз-
няти тексти для дітей і для дорос-
лих потрібні не так філологічні, 
як психологічні знання. А з цим 
у американських редакторок су-
тужно. Може, замість тиражува-
ти недолугість заокеанських дів-
чаток, українському видавцеві 
варто було замовити книжку з та-
кою самою притягальною назвою 
вітчизняним знавчиням? Їх не ба-
гато, але вони є. 
 Ось, до прикладу, одна з най-
кращих, Емілія Огар, пише: 
«Дитина потребує постійного 
зв’язку з тим, що має хоч якісь 
ознаки магічного, символічного, 
фантастичного» (Дитяча книга: 
проблеми видавничої підготовки. 
— Л.: Аз-Арт, 2002). Американ-
ки на цій потребі не застановля-
ються, лише по-бухгалтерському 
фіксують: діти обожнюють фен-
тезі. А далі у пані Огар ще глибша 
думка: «Важливою психологіч-
ною рисою дітей… є романтичне 
ставлення до дійсности. Дитина 
розуміє дійсність реалістично, а 
ставиться до неї романтично». 
У дорослих все навпаки: мрії ко-
регуються побутом. І на цій пара-
дигмі — на спробі її осягнути та 
якось протиставитися — базуєть-
ся чи не вся модерна літерату-
ра. Їй знадобилося багато-багато 
років, аби пригадати себе-дити-
ну — у латиноамериканському 
магічному реалізмі. Якщо поди-
вимося бодай на нобеліантів цьо-
го напрямку — Астуріаса, Марке-
са, Варґаса Льосу — завважимо 
багатосторінковість їхніх творів. 
Складність проблеми вимагає 
розлогої інтерпретації. 
 Коротше: «коротко» — не си-
нонім «якісно». І коли амери-
канські редакторки огульно зви-
нувачують дорослий нонфікшн 
у багатослів’ї — то про що вони, 
власне, говорять? Про значну 
частину книжок, написаних гра-
фоманами? Ну, так було, є і пре-
буде. Просто не варто читати по-
гані книжки. Звісно, ми знаємо, 
чиєю сестрою є стислість, але при-
сутности її брата у книжці Пол та 
Руссо — не помітно. Натомість — 
побутові забобони, з якими нині 
яскраво змагається доказова ме-
дицина, як-от: «Читайте, поки 
малюк вовтузиться зі снідан-
ком» або й навіть таке: «Читан-

ня в туалеті може допомогти 
привчити до горщика». От що на 
це сказала б єдина за останні деся-
тиріччя справжня міністерка охо-
рони здоров’я, якби її не усунули 
фармацевтичні барони?
 Ні, книжка «Як виховати чи-
тача» — не всуціль провальна. По-
гано те, що вона підносить емпі-
ричні судження авторок до статусу 
теорії. От дівчатка з The New York 
Times book Review значать: «Ідея 
в тому, щоби за будь-якої нагоди 
створювати ситуації для вклю-
чення книжок у життя підліт-
ка». Чудово! Прийнято! Але як це 
здійснити? «Складно? Тоді просто 
покажіть, де стоїть Стівен Кінг». 
Гаразд, а далі? «Пам’ятайте: під-
літок, який захоплюється Кінгом 
і Кунцем, може навчитися цінува-
ти класику — коротку прозу Ед-
гара Аллана По чи Говарда Філі-
па Лавкрафта». Ну, так: двічі по 
два — чотири. А який вихід з Лав-
крафта до Шекспіра, наріжного 
каменя євроатлантичної цивілі-
зації? На жаль, це поза тезауру-
сом авторок.
 Тобто «Як виховати чита-
ча» — це легкостравно, але без 
інтелектуального шарму. Поп-
са. «Поцелуй мєня вєздє, восем-
надцать мнє уже». Коуч-гімн. На 
жаль, це не поодинокий випадок 
у намаганні українських видав-
ців прищепити нам пришелеп-
куваті погляди на літературу. 
Згадаймо книжку ще однієї пе-
рекладеної редакторки (з регіо-
нального німецького радіо): Ка-
таріна Маренгольц (Література! 
Мандрівка світом книжок. — Х.: 
Віват, 2018) — краще б її, також 
красивої, також не було.
 Дивує, м’яко кажучи, супро-
від кожного «вікового» розділу в 
тексті Пол та Руссо їхніми реко-
мендаціями-анотаціями на аме-
риканські книжки. Дивує, звіс-
но, не в оригіналі, а в перекладі. 
Навіщо це нам (а це —  третина 
обсягу всієї книжки)? Так, де-
які перекладені у нас і зазначені 
у примітках,  але їх переваж-
на меншість. Невже видавець 
справді вважає, що пересічний 
читач стежитиме за появою їх на 
вітчизняному ринку?!
 Ну так — це може бути обу-
мовлене ліцензійною угодою: 
все або нічого. Але ось що цікаво: 
не всі анонсовані американками 
видання супроводжуються реп-
родукціями обкладинок. Отже, 
вони не обов’язкові? Тоді навіщо 
показувати нам тамті картинки, 
що здебільшого не витримують 
конкуренції із сучасними зраз-
ками українського книжково-
го дизайну? А далі ще цікавіше: 
наш видавець доповнив амери-
канське видання (привіт ліцен-
зійній угоді) рекомендованим 
списком читання для різних ві-
кових груп від порталу «Барабу-
ка». Про «унікальний перелік», 
як зазначено на звороті обкла-
динки, змовчу: недобросовісна 
самореклама поки що не визна-
на злочином. Але чому навіть ці 
самопроголошені зразки (біль-
шість — таки гідні уваги) не 
супроводжені ілюстраціями об-
кладинок? Чи не через оту дурну-
вату «толерантність/політкорек-

тність», що не дозволяє визнати: 
наші обкладинки дитячих кни-
жок — набагато талановитіші за 
американські?
 В «унікальному переліку» 
«Барабуки» зовсім порожня про-
позиція графічних романів, ме-
муарів та нонфікшн’у для мо-
лодших підлітків — а вони є, і 
не помічати їх може хіба недоб-
росовісний конкурент. Як казав 
справжній професор Григорій 
Штонь, ці дівчатка вищебетали 
собі свою мову — просто як си-
рени якісь, що знесилюють кож-
ного слухача. І видавництво по-
велося на ці співи.
 Коли Емілія Огар розмірко-
вує про «феномен літературного 
тексту подвійної адресности», 
— «Трьох мушкетерів», напри-
клад, — ані американські редак-
торки, ні колективна «Барабу-
ка» не надають цьому значення; 
це для них книжки, які підлітки 
просто беруть з полиці батьків. 
Але чому вони беруть саме ці? 
Чому, приміром, «Сині Води» Во-
лодимира Рутківського однаково 
витребувані що дорослим чита-
чем, а чи підлітком? Або як ут-
ворюється «подвійна адресність» 
трилогії Сергія Оксеника «Лісом, 
небом, водою» та романів Володи-
мира Арєнєва? Тут філологічний 
аналіз повертає собі право голосу 
поруч психологічного. Утім ані 
того, ні другого немає у книжці 
«Як виховати читача».
 Відповіді можна знайти у мо-
нографії Е.Огар «Дитяча кни-
га в українському соціумі (до-
свід перехідної доби)» (Л.: Світ, 
2012), куди інтегровано і її рані-
ше дослідження. Але цей пошук 
не буде легким. Авторка змуше-
на була писати у так званому ака-
демічному жанрі — концентру-
ватися не так на власних ідеях, 
як на демонстрації лояльности до 
корпоративного світу постсовєт-
ської науки. Цей давно мертвий 
жанр гальванізують лише ста-
тусні преференції: хочеш бути 
доктором наук із відповідним гро-
шовим супроводом, — пиши, як 
завгосп: інвентарні номери, де-
тальний опис не вартого уваги, 
реверанси перед тими, хто вар-
тий копняка.
 Іще цей жанр-труп вимагає від 
автора оперувати лише леґітимі-
зованими державою джерелами. 
Як-от статистикою Книжкової па-
лати — справжнім задзеркаллям. 
Ось у книжці пані Огар таблиця, 
складена на підставі статистики 
Книжкової палати: «Структу-
ра репертуару дитячої книги (за 
мовною ознакою)». Невтаємни-

чений читач гляне — і аж засві-
титься гордощами: українська 
всюди переможно перемагає! Але 
ж це — без урахування імпорто-
ваної російської книжки, яка у ті 
часи окупувала 90% українсько-
го ринку, в тому числі й у дитя-
чому сеґменті. А відтак  у серед-
ньому третина російськомовних 
дитячих книжок, випущених в 
Україні, виглядає вже не толе-
рантністю до етнічної меншини, 
а колаборантською активністю 
«п’ятої колони». Така-от якість 
держстатистики від Книжкової 
палати.
 «Уважне вивчення якісного 
складу кількісного «лідера» — ук-
раїномовного сеґменту дитячої 
книжки показало, що стоїть за 
позитивною статистикою. Про-
тягом 1990-х рр. високі показни-
ки україномовній книзі забезпе-
чили багаторазові перевидання 
українського фольклору і творів 
українських письменників мину-
лого, які вивчаються за шкільною 
програмою». Наша дослідниця 
слушно бере у лапки слово лідер, 
сумніваючись у добросовіснос-
ти даних від Книжкової палати. 
Так, це і про ностальґію батьків, 
які вибирають книжки для своїх 
дітей, і про диктат школи. Але 
запрограмоване Книжковою па-
латою викривлення ще й у тому, 
що обліковано лише наклади, а 
не продажі. Хоч-як-хоч, а постає 
питання: навіщо нам за немалі де-
ржавні кошти статистика бізне-
сових рішень видавців? Ми ж не 
знаємо, яка частина підрахову-
ваних Книжковою палатою тира-
жів реально продана, а яка рока-
ми захаращує видавничі склади 
або й пішла в макулатуру? А що 
ще гірше, така «статистика», оп-
лачена з бюджету, ще й заводить 
на манівці науку про книжки. 
 От думаю собі: якби видавниц-
тво замовило пані Емілії книж-
ку з умовною назвою «Як навчи-
ти читати» — це таки був би не 
формальний, а сенсовий бестсе-
лер. І для батьків, і для справж-
ньої, не скутої прокрустовими 
мірками науки. Тим більше, що 
така практика в Україні вже ус-
талилася: років із десять як істо-
рики пишуть чудові «науково-
популярні» книжки (насправді, 
просто очищені від «академіч-
ности»). Останні п’ять років ви-
давці активно залучають філосо-
фів. Може, вже час звернутися до 
фахівців з дитячого читання?
 І — не шукати за американсь-
ким акцентом, котрий часом є 
єдиним «достоїнством» перекла-
ду. ■

КНИЖКИ І ДІТИ

Коуч-бєспрєдєл,
або Конвеєр 
банальностей

■Костянтин РОДИК

2019-го в Америці вийшла книжка «Як виховати читача». Назва ок-
реслює глобальну проблему, для характеристики якої патосу ніколи не 
буде забагато. Дитина, що не навчилася читати книжок, — майбутня 
небезпека. Якщо вона не «виб’ється в люди» — поповнить армію ре-
сентименту, ображених на весь світ і готових до соціальної деструкції. 
Від ІДІЛу до «услиш Донбас». Проте може стати і мільярдером — але 
підніметься лише на спекулятивному, популістському, оманному полі 
(не згадую вже про кримінал). Суспільних дивідендів з того — нуль. 
П’ятирічку Трампа світ відгикуватиме ще довго. Зазвичай гроші йдуть 
за розвиненим книжкою розумом. Подивіться біографії тих, що створи-
ли щось для загальнолюдського поступу: спочатку була ідея, породже-
на попереднім читанням, — мільярди прийшли ніби самі собою.
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Олексій ПАВЛИШ

 Сезон в УПЛ, який стар-
тував ще в липні, дійшов до 
своєї третини — команди зіг-
рали по 10 матчів із 30, тому 
вже можна робити певні про-
міжні підсумки.
 Вишенькою на торті у пер-
шій частині чемпіонату мож-
на вважати  «класичне про-
тистояння» між «Динамо» 
і «Шахтарем», яке, до речі, 
стало сотим в історії цих двох 
команд. Попри величезну 
кількість моментів та насиче-
ну гру, українські «гранди» 
так і не зуміли забити, офор-
мивши «суху» нічию. Зважа-
ючи на перевагу у три пунк-
ти, цей результат вигідніший 
саме для киян, які йдуть лі-
дерами на перерву на матчі 
збірних.
 «Суху» мирову у складі 
принципових суперників про-
коментували по-різному.
 Наставник донеччан Ро-
берто де Дзербі, який воче-
видь залишився незадоволе-
ний результатом, сказав піс-
ля гри, що у футбол грала 
лише одна команда — його, 
хоча і в «Динамо» було вдос-
таль нагод, аби забити.
 «Лише одна команда хоті-
ла грати, команда, яка пос-
тійно грала на чужій половині 
поля. Я бачив матч, де тільки 
«Шахтар» грав. Не знаю, що 
бачили інші», — дещо самов-
певнено сказав італійський 
фахівець.
 Водночас його румунський 
візаві Мірча Луческу похва-
лив своїх підопічних за вип-
равлені помилки після про-
граного Суперкубка (0:3) та 
визнав, що результат законо-
мірний.
 «Була досить рівна гра. 
У нас були шанси у першому 
таймі, суперник же у другому 
виглядав свіжіше. Грали дві 
команди, які хотіли виграти, 
але мені здається, результат 
показує те, що було на полі», 
— резюмував Луческу.
 І кияни, і донеччани до 
цієї зустрічі підходили із про-
блемами в атаці — у «гірни-
ків» на 7 місяців через трав-
му коліна, отриману в поє-
динку ЛЧ, вибув основний 
форвард Ласіна Траоре, якого 
у «класичному протистоян-
ні» замінив номінальний він-
гер Педріньйо, а у киян упер-
ше у старті вийшов новачок 
Вітіньйо, котрий мав кілька 
нагод, аде жодної з них не ре-
алізував.
 Принциповий матч не 
обійшовся і без протистояння 

ультрас. Так, фанатський рух 
«гірників» вивісив досить об-
разливий банер щодо Лучес-
ку, назвавши його Іудою (той 
не захотів іти у чемпіонсько-
му коридорі у Суперкубку). А 
київські ультрас палили фає-
ри біля офіційного фаншо-
пу «Шахтаря» поблизу НСК 
«Олімпійський», заявляючи, 
що Київ — це територія «Ди-
намо».
 Третьою на паузу йде пол-
тавська «Ворскла», яка не за-
лишила жодних шансів «Ін-
гульцю». Після того, як кра-
щий бомбардир минулого 
чемпіонату Владислав Ку-
лач пішов на підвищення, 
роль лідера у складі полтав-
чан узяв на себе представник 
збірної Люксембургу Олів’є 
Тілль, котрий лідирує в УПЛ 
за системою «гол+пас» (5 точ-
них ударів і 4 передачі). До 
речі, «Ворскла» підписала і 
брата Олів’є Венсана, який 
поки за нову команду ще не 
дебютував. 
 А бразилець Рангел, гол 
якого завершив єврокубко-
вий сезон підопічних Юрія 
Максимова на самому стар-
ті, уже забиває у складі пол-
тавчан: після гола у спарингу 
форвард нарешті відзначився 
і в офіційному матчі.
 Ще один претендент на ме-
далі — «Зоря» — після пора-
зок у Європі зганяє злість в 
УПЛ: підопічні Скрипника 
досить упевнено здолали пря-
мого конкурента у боротьбі за 
призи і піднялись уже на чет-
верте місце. 
 Натомість унизу таблиці 
поки все стабільно. Із 10 стар-
тових турів аж вісім програв 
«Маріуполь», наставник яко-
го Остап Маркевич скаржить-
ся на брак досвідчених фут-
болістів.
 Проблеми в захисті і в 
«Чорноморця» і у «Львова», 
які на двох пропустили май-
же 40 голів. 
 Невдала серія призвела до 
вже другої відставки з «Ми-
ная» Василя Кобіна. Мину-
лого сезону ексфутболіст 
«Шахтаря» та молодий тре-

нер, який вивів закарпатців 
до еліти, вже йшов з посади, 
але коли минайці таки зали-
шились у вищому дивізіоні, 
повернувся. Успішного каб-
меку, утім, не вийшло — поп-
ри владий старт та навіть ні-
чию з «Шахтарем», підопіч-
ні Кобіна почали програвати 
прямим конкурентам у бо-
ротьбі за виживання, а під-
писання Євгена Селезньова, 
котрий женеться за бомбар-
дирським рекордом, поки не 
принесло жодних результатів 

— 35-річний форвард ще не 
забивав.
 Далі збірники поїдуть гра-
ти вирішальні матчі за вихід 
на ЧС-2022, а тренери та фут-
болісти матимуть час на спа-
ринги чи перепочинок. Зок-
рема, «Шахтар», у якого по-
переду два матчі з «Реалом», 
відпустив своїх футболістів, 
які не отримали шансів у 
збірних, до 9 жовтня. 
 Попри очікування екс-
пертів, до збірної так і не до-
викликали хавбека «Ата-

ланти» Руслана Маліновсь-
кого. Не допоможе «синьо-
жовтим» і ще один зірковий 
легіонер — Олександр Зін-
ченко, який доліковує трав-
му.
 Проте до штабу збірної 
їдуть динамівці Георгій Бу-
щан, який, навпаки, повер-
нувся після ушкодження, та 
Артем Шабанов, котрий упер-
ше за рік зіграв в ЛЧ, хоча й 
не дуже успішно (кияни, на-
гадаємо, програли «Баварії» 
0:5). ■

«Динамо» йде на паузу лідером із відривом у 3 пункти від «Шахтаря».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Сухе» класичне
У сотому матчі в історії «класичних протистоянь» «Динамо» 
і «Шахтар» не порадували голами

■

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 10-й тур. «Маріуполь» — «Рух» — 0:2 (Таллес, 25; Климчук, 
37), «Колос» — «Чорноморець» — 2:1 (Лисенко, 15; Ренан, 58 — Смирний, 29), 
«Львів» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 2), «Ворскла» — «Інгулець» — 3:0 (Ран-
гел, 66; О. Тілль, 77, 84), «Верес» — «Олександрія» — 0:0, «Зоря» — «Десна» 
— 2:0 (Булеца, 19; Громов, 69), «Металіст-1925» — «Минай» — 1:0 (Габелок, 72 
(пен.)), «Динамо» — «Шахтар» — 0:0.

Турнірна таблиця:
   I В Н П  М О
1. «Динамо» 10 8 2 0 25-2 26
2. «Шахтар» 10 7 2 1 23-5 23
3. «Ворскла» 10 6 3 1 19-7 21
4. «Зоря»  10 6 2 2 22-9 20
5. «Дніпро-1»  10 6 1 3 14-12 19
6. «Олександрія» 10 5 3 2 10-7 18
7. «Десна» 10 5 1 4 13-16 16
8. «Металіст-1925» 10 4 1 5 9-13 13
9. «Верес» 10 3 3 4 9-12 12
10. «Рух» 10 3 2 5 8-12 11
11. «Колос»   9 3 2 4 7-14 11
12. «Інгулець» 10 2 2 6 9-18 8
13. «Львів» 10 1  3 6 6-15 6
14. «Чорноморець» 10 1  3 6 11-24 6
15. «Минай»   9 1 3 5  6-12  6
16. «Маріуполь» 10 1 1 8 12-25  4
 Бомбардири: Циганков («Динамо») — 7.

■

Після поразок на євроарені «Зоря» зігнала злість на «Десні».
Фото з сайта zarya-lugansk.com.

❙
❙



ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 5—6 ЖОВТНЯ 2021 15СПОРТ
«Всі хочуть потрапити до першої команди, тому й бачимо серйозну 

конкуренцію на літньому чемпіонаті України».
Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Літні змагання на лижоро-
лерах раніше не надто приваб-
лювали провідних українсь-
ких біатлоністів. Утім у про-
цесі підготовки до зимової 
Олімпіади-2022, котру в лю-
тому прийматиме Пекін, на-
ставники синьо-жовтої ко-
манди вирішили, що їхнім пі-
допічним необхідне додатко-
ве змагальне навантаження. 
Виставковий турнір у Вісба-
дені, літній чемпіонат світу та 
України — на усіх цих стар-
тах не обійшлося без лідерів 
української збірної.
 Особливо здивувала при-
сутність вітчизняних зірок на 
літньому ЧУ в Чернігові, де, за 
словами президента ФБУ Воло-
димира Бринзака, цього року 
спостерігалася незвично висо-
ка конкуренція. Очільник фе-
дерації припускає, що інтриги 
національним баталіям додав 
фактор наближення Олімпій-
ських ігор. «Всі хочуть потра-
пити до першої команди», — 
зауважив Бринзак.
 Свою ж передсезонну фор-
му представники синьо-жов-
тої команди А демонструва-
ли в спринті та гонці переслі-
дування. Спринтерські пере-
гони у жінок виграла Дар’я 
Блашко, серед чоловіків кра-
щим став Богдан Цимбал.
 Водночас у «персьюті» від-
стояти свої перші позиції їм 
не вдалося. Першою в жіночо-
му переслідування виявила-
ся Віта Семеренко, а чоловічі 
«наздоганялки» найкраще 
вдалися Дмитру Підручному.
 «Відчувається конкуренція 
в команді перед Олімпіадою. Є 
дівчата, які ще розвиваються, 
а для деяких цей сезон може 

стати останнім і найважливі-
шим. Принципи роботи дещо 
різні, але на мотивацію це не 
впливає — вона є. Наразі я за-
доволений роботою», — роз-
повів ситуацію всередині жіно-
чої збірної України її словенсь-
кий наставник Урош Велепець. 
Змагання в Чернігові дозволи-
ли йому побачити в ділі тих 
спортсменок, котрі проводили 
літню підготовку за індивіду-
альним планом. Проте найбли-
жчим часом уся жіноча коман-
да збереться в повному складі й 
розпочне цілеспрямовану під-
готовку до офіційного сезону.
 «Скоро вирушаємо на ви-
соту, після чого спустимося на 
сніг, а там уже й перший етап 
Кубка світу», — ділиться най-
ближчими планами Велепець. 
З огляду на конкуренцію в ко-
манді наставнику незадовго до 
Олімпіади потрібно буде зро-
бити непростий вибір — виз-
начити шістку тих біатлоніс-
ток, хто поїде до Пекіна.
 А в старшого тренера чо-
ловічої збірної України Юрая 
Санітри вже є чіткий план 

відбору: «Команда до Олім-
пійських ігор готується чо-
тири роки. Я вже досить дов-
го працюю з цими спортсме-
нами і добре знаю їхні мож-
ливості. Тому думаю, що 

склад на Пекін ми будемо ви-
бирати з тих хлопців, які го-
тувалися як основа в цьому 
році. Але, звичайно, треба 
буде підтвердити рівень го-
товності на перших стартах в 

грудні. І я б хотів, щоб шість 
претендентів у команду — ос-
новна п’ятірка і запасний — 
були затверджені Федерацією 
вже після закінчення четвер-
того етапу Кубка світу». ■

БІАТЛОН

Із думками про Пекін
У Чернігові лідери 
біатлонної збірної 
України пробігли 
кілька гонок літнього 
чемпіонату України

■

У Чернігові відбувся літній чемпіонат України за участі кращих стріляючих лижників та лижниць країни.
Фото з сайту biathlon.com.ua.
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Григорій ХАТА

 Наприкінці літа в Чикаго 
прима вітчизняного тенісу Елі-
на Світоліна виграла свій пер-
ший у нинішньому році турнір 
WTA. Минулого тижня перша 
тенісистка України знову гос-
тювала в штаті Мічиган і споді-
валася там примножити свої 
трофейні здобутки. Володіючи 
першим номером посіву на тур-
нірі Chicago Fall Tennis Classic, 
саме Світоліна вважалася голо-
вною його фавориткою. Однак 
далі чвертьфіналу Еліна прой-
ти не змогла.
 Уперше в кар’єрі програла 
тенісистці з Тунісу Онс Жабер, 
яка на турнірі в Чикаго була 
посіяна під шостим номером 
— 4:6, 2:6.
 Цікаво, що в першому сеті 
програного матчу українка 
вела перед 4:1, однак у подаль-
шому програла дев’ять геймів 
поспіль і змушена була попро-
щатися з надією на підсумко-
вий тріумф.
 Після матчу з’ясувалося, що 
грати проти Жабер Світоліній 
довелося з травмою стегна. 
Як результат, ранній виліт з 
Chicago Fall Tennis Classic та 
подальше падіння в рейтингу 
WTA. Здавалося б, упродовж 
поточного року тенісна прима 
України демонструє доволі ста-
більний результат: десять разів 
вона вже грала в чвертьфіналах 
представницьких турнірів, які 
проводяться під егідою Жіно-
чої тенісної асоціації. Але, нез-
важаючи на цей показник, у та-
белі про ранги WTA Еліні дове-
лося втратити кілька позицій. 

Доволі тривалий час вона міц-
но трималася в «топ-5» рейтин-
гу, проте впродовж короткого 
часу поступово скотилася з чет-
вертої на сьому сходинку.
 Примітно, що з шостої по-
зиції, котру українка займала 
в попередньому рейтингу, Сві-
толіну посунула переможни-
ця турніру в Чикаго — іспан-
ка Гарбіньє Мугуруса. При цьо-
му кращою за рейтинговими 
очками тенісисткою планети, 
як і раніше, залишається авс-
тралійка Ешлі Барті. Водночас, 
окрім Світоліної, в першій со-
тні WTA фігурують ще три ук-
раїнки — Марта Костюк (58-ме 
місце), Ангеліна Калініна (62) 
та Даяна Ястремська (75).
 А от наших повпредів у 
«топ-100» чоловічого рейтин-
гу планетарного тенісу взагалі 
немає.

 Кращий на даний момент 
рейтинговий показник поміж 
українських тенісистів має 
Ілля Марченко, котрий посі-
дає 166-те місце. В оновлено-
му табелі про ранги він втра-
тив одразу 15 позицій. Пози-
ції другого тенісиста країни 

— Сергія Стаховського — виг-
лядають ще скромніше — лише 
234-й рядок.
 До слова, останнім часом 
українські шанувальники тені-
су стали більше уваги приділя-
ти виступам чоловіка Еліни 
Світоліної — Гаеля Монфіса з 

Франції. Так от, після нещо-
давнього одруження з україн-
кою він уперше за 20 місяців 
дійшов до фіналу турніру АТР, 
а в світовому рейтингу тені-
систів-професіоналів піднявся 
на дві сходинки, сягнувши 18-ї 
позиції. ■

ТЕНІС

Невиправдані сподівання
Через травму кращій 
тенісистці України не 
вдалося підтвердити 
свій статус рейтинг-
фаворита на 
представницькому 
турнірі в Чикаго

■

У чвертьфіналі турніру в Чикаго Еліна Світоліна програла Онс Жабер з Тунісу.
Фото з сайту ua-football.com.
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +1…+7

 +13…+18

Північ +1…+6

 +11…+16

Центр +1…+6

 +11…+16

Схід +1…+6

 +10…+15

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +3…+9

 +11…+16

 — Тату, а правда, що справж-
ній чоловік у будь-якій ситуацiї за-
лишається спокійним?
 — Правда, синку.
 — Тоді тобі що спочатку показа-
ти — мій щоденник чи мамину нову 
сукню?

* * *
 У магазин зброї вбігає розлюче-
ний чоловік і кричить:
 — Рушницю мені, швидко.
 — А для чого вам?
 — Щоб застрелити тещу, діста-
ла вона мене вже.

 — Але якщо ви хочете застрели-
ти тещу, то я б порадив вам почекати.
 — Навіщо?
 — Вам потрібно заспокоїтися, то -
му що в такому стані ви промахнетеся.

* * *
 Покупець питає у продавчинi:
 — Скільки у вас усього курей?
 — Шість.
 — Виберіть iз них три най-
старішi.
 Та швидко відбирає трьох курок.
 — Вам запакувати їх?
 — Ні, я вiзьму три iншi.

По горизонталі:
 1. Країна Східного Сонця. 4. 
Японська мафія. 7. Давньоєгипетсь-
кий бог пустелі, хаосу, війни та смер-
ті. 8. Певний відрізок часу в радіо-
ефірі. 9. Найменша неподільна час-
тинка речовини. 11. Невеликий вій-
ськовий підрозділ в Українській 
галицькій армії. 12. Південноаме-
риканська домашня в’ючна твари-

на. 13. Країна зі столицею Хартум. 
15. Іспанський мореплавець, який 
відкрив Америку. 17. Американсь-
кий штат, де розташований полігон з 
випробування ядерної зброї. 19. Ук-
раїнський народний смичковий му-
зичний інструмент, що нагадує віо-
лончель. 22. Нерідний син. 25. Рес-
публіка в складі Росії, що межує з 
Монголією. 26. Пора року, на яку 
припадає Різдво. 28. Місто в Біло-
русі, залізничний вузол. 29. Добро-
вольчий батальйон, підпорядкова-
ний Міністерству внутрішніх справ. 
30. Річка на кордоні Німеччини і 
Польщі. 31. Система умовних знаків 
для передачі інформації. 32. Осіння 
квітка. 33. Медоносне дерево з біли-
ми пахучими квітками.
По вертикалі:
 1. Конусоподібний виступ 
м’якого піднебіння в ротовій порож-
нині. 2. Ім’я народної артистки Украї-
ни, яка брала участь у студентсько-
му голодуванні у жовтні 1990 року. 3. 
Хижий птах. 4. Крива турецька шаб-
ля. 5. Ін’єкція. 6. Іспанська назва вій-

ськово-морських сил. 8. Меблі для 
обіду. 10. Єврейський пісний хліб, 
який їдять на Песах. 13. Речовина, 
яка допомогла Солом’яному бичку 
зловити диких звірів. 14. Карпатсь-
кий мольфар, вбитий ножем у 2011-
му році. 16. Хижа комаха. 18. Один 
із останніх князів Київської динас-
тії. 19. Ручний протитанковий гра-
натомет в армії США 1940-50 років. 
20. Результат додавання. 21. Коро-
ва, яка не погуляла, без теляти. 22. 
Буддійський храм. 23. Трансляція 
програми по радіо чи телебаченню. 
24. «А ... мовчить собі, витріщивши 
очі! Як ягнята: «Нехай, — каже, — 
Може, так і треба». Так і треба! Бо не-
має Господа на небі!» (Тарас Шев-
ченко). 27. Газ, якого найбільше у 
повітрі. 28. Давньогрецька ріка за-
буття. ■

Кросворд №89
від 28—29 вересня

Дара ГАВАРРА

 У кожної родини є свої традиції, а 
в королівських тим паче. У британсь-
кої королівської сім’ї є їх чимало, а от 
відвідувати прем’єри фільмів про на-
ціонального «героя» Джеймса Бонда 
— одна з улюблених. Свого часу відві-
дувала ці кінопокази і сама королева 
Єлизавета, цього ж року вона делегу-
вала цю місію сину Чарльзу з невіст-
кою Камілою. Та найбільша увага на 
прем’єрі чергової бондіани  була при-
кута до герцогині Кембриджської Кейт 
Міддлтон, і недарма. 
 Цьогорічна світська вечірка з де-
монстрацією 25-го фільму про Джей-
мса Бонда була особливою, адже че-
рез 15 років і 5 картин виконавець го-
ловного героя Деніел Крейг вирішив 
«піти у відставку», вважаючи, що зро-
бив усе, що міг, для уславлення куль-
тового героя на екрані. Відповідно, на 
прем’єру зійшлося чимало британсь-
ких аристократів та зірок шоубізнесу. 
Королівський Альберт-хол у Лондоні 

перетворився на подіум модного де-
філе, адже вищий світ продемонс-
трував найвишуканіше вбрання та 
найдорогоцінніші прикраси. Зір-
кою ж вечірки по праву стала Кейт 
Міддлтон, яку після цього захо-
ду всі одностайно визнали майбут-
ньою королевою Британії: молода 
жінка була одягнена в сонцесяйну 
сукню-кейп своєї улюбленої дизай-
нерки Дженні Пекхем, прикраше-
ну тисячами золотистих леліток, 
яку доповнювали золоті ж сережки 
однієї з пакистанських ювелірних 
фірм. По-справжньому царський 
вигляд герцогині «вінчала» пишна 
висока зачіска. Кейт просто сяяла 
красою і свіжістю, які ніби відблис-
кували на обличчі щасливого при-
нца Вільяма, що гордо супроводжу-
вав свою дружину. Жовта преса оці-
нила цей вихід роял-пари як нокаут 
їхнім непроголошеним суперникам 
— принцу Гаррі та Меган Маркл, пер-
ший вихід у світ яких у Нью-Йорку 
виявився повним провалом. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Чималу загрозу для літаків 
складають птахи — саме вони мо-
жуть стати причиною аварій. І чого 
лишень не вигадали технарі, щоб 
відлякувати пернатих від летовищ: 
непривабливі звуки, лазери, птахи-
хижаки. В одному з найбільших ае-
ропортів Європи — нідерландсько-
му «Схіпголі» — навіть порахува-
ли, що на 10 тисяч вильотів припа-
дає 6,6 випадка зіткнень із птахами, 
тож це високий ризик для життів 
тисяч пасажирів. Аж ось на цьому 
летовищі сталася ще одна неприєм-
ність: між двома злітними смугами 
розташовані сільгоспугіддя (відо-
мо ж, що Нідерланди — країна не-
велика, тож кожен клаптик землі 
— на вагу золота), на яких вирощу-
ють цукровий буряк. Позаяк після 
збору врожаю на цих ділянках за-
лишаються якісь рештки буряку, 

то охочих до них вистачає — зліта-
ються гуси, щоб поласувати соло-
деньким. Саме ці пернаті й скла-
дають велику загрозу польотам лі-
таків.
 Адміністрація летовища ви-
найшла оригінальний і вже точно 
самобутній метод, як позбутися не-
бажаних «гостей» поблизу злітних 
смуг: до роботи залучили «бригаду» 
свиней з двадцяти особин, яка під-
биратиме рештки врожаю і самою 
своєю присутністю відлякуватиме 

птахів. Поки що «бригада» працю-
ватиме 6 тижнів, а там, виходячи з 
ефективності цього методу, «місію»  
або продовжать, або ж припинять. 
Крім того, на такій самій ділян-
ці паць не буде, проте винахідники 
цього методу за допомогою радара 
спостерігатимуть, на яку з них усе ж 
таки прилітатимуть гуси і наскіль-
ки експеримент зі свиньми виправ-
довує себе. Що ж, триматимемо ку-
лачки за «п’ятачків», щоб їхня пра-
ця виявилася ефективною. ■

ОВВА!

Свині-диспетчери
Штат нідерландського летовища поповнять 
парнокопитні

■

СІНЕМА

Краса по-царськи 
Герцогиня Кембриджська затьмарила навіть зірок 
шоубізу

■

Кейт Міддлтон.❙

6 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвден-
но-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +4...+6, удень 
+12...+14.

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5, удень +12...+14.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +2...+4, удень +13...+15.
Одеса: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +12...+14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +4...+6, удень +15...+17. Моршин: уночi 
+4...+6, удень +15...+17.

Життя за біткоїни
Мати викраденої дівчини розповіла про деталі резонансної справи: зловмисники сподівалися отримати 
викуп у криптовалюті
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