Половина — на їжу! Лише бiзнес — i нiчого особистого
Українці витрачають на
харчування понад 40%
заробленого: при цьому
харчі продовжують стрімко
дорожчати

Медіахолдинг олiгарха
Ахметова виявляє
неприховану лояльнiсть до
президента Зеленського

» стор. 6

» стор. 4
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«Зродились ми
великої години»
Як УПА воювала на два
фронти — проти нацистської
Німеччини і згодом проти
радянської влади
» стор. 8

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,355 грн
1 € = 30,476 грн
1 рос. руб. = 0,366 грн

Дух гетьмана
У Батурині презентували зйомки телесеріалу про Івана Мазепу
та його титул князя Священної Римської імперії

» стор.

7

❙ Директорка «Гетьманської столиці» Наталія Реброва, президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, доброчинець Євген Сур та дослідниця історії Гетьманщини Тетяна Таїрова-Яковлева
❙ у Батурині вшанували пам’ять про тисячі українських жертв російського війська у 1708 році.
❙ Фото надала «Медіа Група Україна».

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на листопад

стор. 14
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«Маємо певну підозру, що це симетрична відповідь Єрмака, бо в його світі анонімних
телеграм-каналів ми працюємо на Порошенка, а отже, й мститися треба саме йому. Мені
якось трошки «невдобно», бо ні, ми їдемо до Зелі з власної подачі».

Віктор Трегубов
співзасновник «Демократичної сокири»

■ ПРОТЕСТ

■ НА ФРОНТІ

«Уже навіть не
Квартал-95, а
аншлаг-аншлаг»

Хто винен? Пенсіонери...

До будинку президента
Зеленського приїхали десятки
автоактивістів
Тарас ЗДОРОВИЛО
Як відомо, всякому терпінню є межа й, очевидно,
цей терпець щодо, м’яко кажучи, неконструктивних
дій влади українцям таки урвався. Все більше людей вважають, що президент повинен відповісти перед правосуддям і за «вагнерівців», і за використання поліції задля крадіжки плакатів, і за знищення
корпоративної реформи, і за всі ті приводи, з яких
активісти ледь не щотижнево виходять на демонстрації. Тож найактивніші вирішили провести автопробіг до будинку Зеленського, який і стартував у неділю, 10 жовтня, від парковки біля ТЦ «Магеллан»
у Києві.
Невдовзі біля будинку президента в Кончi-Заспі
сонячного вихідного дня зібралося близько півтори
сотні активістів, які приїхали на десятках авто на
акцію протесту. Люди тримали плакати з написами:
«Це вже навіть не Квартал-95, а аншлаг-аншлаг»,
«Тебе судитимуть за вагнергейт» тощо.
При цьому будинок Володимира Зеленського, за
підрахунками організаторів, охороняло близько...
500 нацгвардійців i поліціянтів, які вишикувалися
на виїзді в резиденцію вздовж паркана. Представник поліції діалогу Роман Чеповський зауважив, що
кількість правоохоронців достатня для забезпечення
порядку на мирній акції.
Співорганізатори акції — лідер партії «Демократична сокира» Юрій Гудименко та співзасновник цієї
партії Віктор Трегубов. «Банкова продовжує узурпацію влади. Політичне керівництво країни саботує
розслідування «вагнергейту». Влада бреше нам про
офшори Зеленського. Коломойський повертає свій
вплив, а країну ведуть до геополітичного розвороту
на схід. Вас теж це все задовбало? Тоді долучайтеся
до протесту!» — закликали організатори.
«Наше завдання — показати, що події останніх
десяти днів щодо зізнання президента у телефонуванні Лукашенку й попередженні про «вагнерівців»,
справи Мецгера, нападу на журналістів, з «офшорів95», позавчорашнього нападу на наших активістів,
які намагалися розгорнути банер про Коломойського, з учорашніми й сьогоднішніми «тітушками», —
це далеко виходить за межі поведінки влади. У нас
немає як таких політичних вимог, оскільки вони недоречні на тлі такої кількості проблем», — пояснив
Юрій Гудименко.
При цьому він наголосив, що учасники акції «не
хочуть революції». Згодом мітингувальники запалили фаєри, а також розгорнули банер із зображенням
Зеленського та написом «Коломойського — під санкції». Саме цей банер 8 жовтня поліція відібрала в
учасників акції, коли вони намагалися його розгорнути в столиці.
Нагадаємо, що 8 жовтня в Києві та регіонах
з’явилися банери з вимогою до Зеленського та РНБО
запровадити санкції проти Коломойського. «У центрі столиці активісти намагалися розгорнути такий
банер. До них одразу підбігла поліція, почала розштовхувати групу та відібрала банер. Одного з присутніх поліціянти били в ребра й спробували душити. Через свавілля правоохоронців було викликано
оперативну слідчу групу та написано заяву», — повідомляв представник «Руху опору капітуляції» Ілля
Кононов.
Варто зауважити, що про цю акцію було оголошено через фейсбук ще у п’ятницю, а в суботу невідомі особи почали мітинг біля будинку експрезидента
Петра Порошенка в Козині. «Маємо певну підозру,
що це симетрична відповідь Єрмака, бо в його світі
анонімних телеграм-каналів ми працюємо на Порошенка, а отже, й мститися треба саме йому. Мені
якось трошки «невдобно», бо ні, ми їдемо до Зелі
з власної подачі. А якщо так, то п’ятий президент
страждає за наші гріхи. Вибачте, Петре Олексійовичу, накладочка. Як компенсацію спробуємо по дорозі
закинути вам фруктів», — зауважив співзасновник
«Демократичної сокири» Віктор Трегубов. ■

Окупанти в ОРЛО звинуватили літніх людей у «поширенні коронавірусу»
■ А ТИМ ЧАСОМ...

Тарас ЗДОРОВИЛО
Збройні формування Російської Федерації
продовжують ігнорувати
режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних сил України з метою підтримання
напруги та провокування
вогню у відповідь.
Упродовж недільної
доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська
десять разів порушували
режим припинення вогню, з них двічі — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Окупанти обстрілювали позиції українських
захисників поблизу Мирного, Причепилівки, Новотошківського та Попасної. Ворог гатив по наших
бійцях з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу,
автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт
ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно Орлан-10, iз перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних
сил немає. На збройні
провокації противника
наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7-му годину ранку 11 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в

❙ Контрольні пункти в’їзду-виїзду на території проведення
❙ операції Об’єднаних сил функціонують щоденно. Однак рух
❙ у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано
❙ з боку тимчасово окупованої території України.
❙ Фото пресслужби ООС.
районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання
за призначенням.
Додамо, що в районі
Операції об’єднаних сил
військові ЗСУ почали використовувати комплекс
протидії дронам EDM4S.
Збройні сили України
використовують систему
виробництва литовської
компанії NT-Servise.
Система EDM4S призначена для протидії дистанційним пілотованим
авіаційним системам.
Цього досягають шляхом
перехоплення контролю.
Пристрій повністю переносний. Усі модулі інтегровані в систему, яку використовують шляхом
активації протидронової
рушниці.
Зауважимо, окупаційна влада так званої «ЛНР» заявила, що

сплеск захворюваності
коронавірусом у Луганській області викликаний
пенсіонерами. Йдеться
про тих, хто відвідує підконтрольну Україні територію для отримання соціальних виплат. За словами «міністра охорони
здоров’я «ЛНР» Наталії
Пащенко, коронавірус
нібито «потрапив на територію «ЛДНР» в основному з території України».
«Анамнестичний
зв’язок захворювання і
зараження коронавірусною інфекцією з відвідуванням України або контактом з особами, які перетинали найближчим часом кордон з територією
України, — це підтверджений факт», — сказала
«міністерка». Таким чином вона прокоментувала
введені з боку окупантів
обмеження на пропуск на
КПВВ «Станиця Луганська».

Упродовж минулого
тижня військовослужбовці Національної гвардії України, котрі виконують завдання за призначенням
у районі проведення ООС,
продовжували здійснювати охорону громадського
порядку в населених пунктах Донецької та Луганської областей. Гвардійці несли службу у складі як самостійних, так і спільних піших патрулів.
Так, нещодавно, рухаючись маршрутом патрулювання у місті Сіверськодонецьк, військові НГУ затримали молодиків, які мали у
кишенях згортки з речовиною зеленого кольору вагою
2 та 5 грамів.
Осіб було затримано
до з’ясування обставин. На
місце події було викликано слідчо-оперативну групу
районного відділку Національної поліції.
Крім того, 9 жовтня
гвардійці, повертаючись із
виконання завдання на мобільному блокпосту, помітили чоловіка з мішком,
який при наближенні військового автомобіля змінив
напрямок руху та пустився
навтьоки. Гвардійці наздогнали чоловіка та викликали наряд поліції для встановлення його особи. При
з’ясуванні обставин виявилося, що чоловік у мішку
ніс мінімийку, яка проходила напередодні в орієнтуванні як вкрадена.
Стосовно громадянина
1974 р.н. складено протокол
за частиною 3 статті 185 КК
України «Крадіжка».
Пресслужба НГУ в ООС

■ СПІВПРАЦЯ

Болід повітряної «Формули-1»
Харківський виробник i дві швейцарські компанії планують спільний
випуск електролітаків
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Уже до кінця 2025
року АТ «ФЕД» та швейцарські компанії Sirius
Aviation AG і Sauber
Engineering AG планують
випустити перші 50 електролітаків із вертикальним злетом і посадкою.
Ця невелика повітряна
машина може прийняти
на борт п’ять осіб або 500
кілограмів вантажу і при
цьому не вимагає в процесі експлуатації складної інфраструктури. За
типом повітряних суден
— це конвертиплан. Утім,
на відміну від подібних літальних апаратів, двигуни тут розміщені в крилі

унікальної конструкції,
що спрощує процес їх використання.
Крилату новинку фахівці вже встигли назвати болідом справжньої
«Формули 1», але тільки
в повітрі. З української
сторони, окрім інтегратора АТ «ФЕД», над проєктом працюють державні
підприємства «Антонов»
і «Мотор Січ». Разом вони
провели науково-дослідну та конструкторську
роботу, а також виготовлять двигуни і ще низку комплектуючих. У
свою чергу, виробництво фюзеляжів довірено італійському консорціуму Leonardo S.p.A, а

внутрішній інтер’єр —
дизайнерському
бюро
BMW. Остаточною збіркою і випробуванням літака, якому дали назву
Sirius Jet, займатимуться згадані швейцарські
компанії.
Майбутній електролітак на одному заряді
спроможний здолати 240кілометрову відстань зі
швидкістю 310 кілометрів за годину. Але учасники проєкту готують і
другу версію боліда, що
працюватиме на водневих паливних елементах.
Така машина долатиме
відстань до 800 кілометрів зі швидкістю 500 кілометрів за годину. Sirius

Jet можна використовувати як повітряне таксі,
персональний бізнесджет
або, наприклад, як машину для аеромедичної евакуації хворих.
Пробні випробування нової моделі вже
пройшли в аеродинамічній трубі компаній
«Антонов»
і
Sauber
Engineering AG, де були
підтверджені її унікальні технічні характеристики. Перший тренувальний політ Sirius Jet
заплановано на другу половину наступного року.
Орієнтовна вартість майбутнього літака — близько 4 мільйонів доларів.
■
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Масштаб нової хвилі

Раптова
зупинка

Харківщина продовжує лідирувати за кількістю хворих на коронавірус —
регіон можуть занести до «червоної» зони
Лариса САЛІМОНОВИЧ
За добу 10 жовтня в Україні зафіксували традиційно для вихідних (бо
роблять менше тестувань) меншу кiлькiсть нових хворих на коронавірус — 8
тис. 832 випадки. З них 2 тис. 672 особи потрапили на лікарняне ліжко і 207
— померли. Водночас побороли коронавірусну інфекцію за цей же період
2 тис. 53 особи.
Як і в попередні дні, лідером iз поширення пандемії залишається Харківський регіон. Станом на неділю тут
було зареєстровано 1 тис. 419 нових випадків інфікування.
Медичні заклади міста наразі
вщерть переповнені, хоча в спеціалізованих відділеннях збільшили кількість обладнаних киснем ліжок. Скажімо, кілька днів тому відкрили для
прийому хворих диспансер радіаційного захисту, але вже тепер він через
стовідсоткову наповненість не приймає нових пацієнтів.
Та сама історія повторилася і з резервним госпіталем для ветеранів війни в Баварському районі, де спеціально обладнали 256 місць. Із резерву терміново вивели також Вовчанську ЦРЛ
та Ізюмську центральну міську лікарню Піщанської Богоматері.
Найбільшим центром лікування ковідних хворих у Харкові залишається лікарня №17, де змонтовано
вже 420 спеціалізованих ліжок. Проте під цю кількість місць тут поки що
не набрали необхідний медичний персонал.
«У сьогоднішніх реаліях ми формуємо додаткові бригади для того, аби

Серед версій загибелі
народного депутата
Антона Полякова —
отруєння метадоном
Людмила НІКІТЕНКО

❙ Медзакладам усе складніше справлятися з великою кількістю хворих на covid-19.
забезпечити потрібний догляд хворим,
— каже головний лікар Дмитро Черепов. — Проблема з кадрами справді є,
бо потрібен високий рівень кваліфікації. Людей ми набираємо з виплатою
фонду зарплати до 300 відсотків».
Незважаючи на те, що в Харківському регіоні наразі перевищені три з
шести показників захворюваності на
ковід, тут діють лише обмеження, характерні для статусу «помаранчевої»
зони. Водночас на кожні 100 тисяч населення в області хворіє 571 людина
при нормі 75. Не виключено, що жорсткішi заходи буде введено після виборів мера, що заплановані на кінець

цього місяця.
Загалом Україна сьогодні посідає
третю позицію в Європі за добовою
смертністю і поширенням ковіду. Високі темпи захворюваності станом на
10 жовтня мають також Дніпропетровська область (765), Одеська (690),
Запорізька (687) та Житомирська
(510). Серед нових хворих — 863 дитини і 78 працівників медичних закладів.
У світі за добу 9 жовтня виявили
майже 300 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Очолювали сумний рейтинг Британія, Росія
і Туреччина. ■

■ ПАМ’ЯТЬ

Голодомор через призму Тегерана
У Києві показали постановку за п’єсою іранського драматурга Алі Сафарі
Валентина ГРИГОРЕНКО
На сцені Київського академічного театру на Печерську театральний колектив «Сегане» з Тегерана (Ісламська Республіка Іран)
вперше в Україні два вечори поспіль показував виставу «Голодомор» за п’єсою
іранського драматурга Алі
Сафарі, який також задіяний у постановці в ролі конвоїра Івана. Режисерка —
Раха Хаджизейнал, яка грає
у виставі чекістку-слідчу.
Прем’єра відбулася в
лютому на сцені театру
Neauphle-le-Chateau в Тегерані. «Голодомор» — це
частина трилогії названих
автора та режисерки. Дві
інші частини — «Жіночий
Аушвіц» та «Берлін 10:10»
— про Другу світову війну.
Посол України в Ісламській Республіці Іран Сергій
Бурдиляк після перегляду
вистави в Тегерані запросив
«Сегане» в Київ.
«Голодомор» — це перша
спроба винести на театральну сцену Азії тему геноциду
українського народу 1932—
1933 років, кажуть організатори приїзду театру в Київ.
Вистава викликала інтерес
серед іранської театральної
спільноти. Навіть в умовах
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У Чернігові у вихідні попрощалися з
народним депутатом України 33-річним
Антоном Поляковим, який раптово помер 8 жовтня в Києві. Йому стало зле в
таксі у Дніпровському районі столиці.
Чоловіка реанімували лікарі «швидкої»,
але, на жаль, пізніше вони констатували
смерть.
Після того як поліція повідомила, що
розглядає дві версії смерті народного депутата — це хронічне захворювання або отруєння невідомою речовиною, речник МВС
Артем Шевченко уточнив, що в організмі
нардепа виявили ще й метадон.
«Судово-медичні експерти повідомили
слідству, що в організмі загиблого 8 жовтня, крім невеликої дози алкоголю, є ще й
метадон», — заявив пан Шевченко в ефірі
одного з телеканалів. І додав, що після глибоких досліджень стане відомо, який саме
метадон, коли він потрапив в організм, як
це могло вплинути на смерть молодої людини.
«Версії дві: або був злочинний характер
смерті, або ні. Або він сам вжив препарат,
який, можливо, став причиною смерті, або
його отруїли. Іншого не може бути», — зазначив Артем Шевченко.
Наразі триває слідство, у цій справі, кажуть у поліції, затриманих поки немає. ■

■ ОВВА!

Сучасник
мамонта
Біля Пастирського знайшли
карликового бересклета
Людмила НІКІТЕНКО

❙ Вистава «Голодомор» театрального колективу «Сегане» в Києві.
❙ Фото надано організаторами.
протиепідемічних обмежень
спектакль щоденно відвідувало чимало глядачів.
І навіть якщо в Києві
вистава йшла без перекладу,
виразна гра акторів та письмова анотація дали змогу
відчути біль і горе української сім’ї, в якої намагаються забрати останні харчі, а

за непослух жорстоко карають. Дії спочатку відбуваються на Київщині, у селянській хаті родини Мельників та в камері НКВС, де
затриманих тримають, накидаючи мішок на голову,
б’ють, вішають i розстрілюють.
Через роки дію перено-

сять у Крим. Дитина, яку
чекіст узяв на виховання
після смерті батьків, виросла, і їй раптово відкрили правду. Це відбувається
у рік, коли надходить звістка про смерть Сталіна.
Київські глядачі з вдячністю аплодували тегеранським акторам. ■

На Черкащині в лісі біля села Пастирське представники Міндовкілля України, Київського еколого-культурного
центру та лісівники Кам’янського лісгоспу провели експедицію, аби спроєктувати
там заказник для охорони рідкісної рослини — карликового бересклета, занесеного
до Червоної книги України. Про це «УМ»
повідомили в Черкаському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.
«Карликовий бересклет — сучасник мамонта і шерстистого носорога. Ця реліктова рослина така давня, що в неї вже, напевно, за словами екологів, немає сил цвісти
— вона розмножується тільки вегетативно, — розповідають лісівники. — В Україні
карликового бересклета практично вже не
залишилося. Тому справжньою сенсацією
стало знаходження трьох балок в лісі біля
села Пастирське Черкаського району, де у
великій кількості росте карликовий бересклет».
Певно, це найбільша популяція рослини в Україні, а можливо, і в Європі», —
припускають лісівники Кам’янського лісгоспу.
Наразі в лісовому масиві біля Пастирського вони проводять роботи на трьох
ділянках, де зростає карликовий бересклет. Згодом саме тут буде створено ботанічний заказник і це допоможе зберегти та примножити популяцію рідкісної
рослини, занесеної до Червоної книги України. ■
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■ ПІДКИЛИМНІ ІГРИ

Лише бiзнес — i нiчого особистого
Медіахолдинг олiгарха Ахметова виявляє неприховану лояльнiсть до президента Зеленського
Тетяна ПАРХОМЧУК

У мільярдера Ріната Ахметова
з’явилося бажання возвеличитись на священній справі українізації й зробити патріотичний
національний проукраїнський телевізійний продукт.
Одразу скажемо, справа для нього іміджево важлива, особливо
на тлі того, що чимало просунутих українців зазначають, що
Рінат Ахметов (нехай і опосередковано і, можливо, не навмисне)
причетний до втрати Луганська й
Донецька. Ми не про те, що він готував вторгнення, боронь Боже, а
про те, що Ахметов так вибудував
свою бізнесово-піарну діяльність,
що Донбас ментально відривався
від інших регіонів України. Він з
апломбом позиціонував свою винятковість і ледь не основну роль
у тому, що вся Україна — тягар
для Донбасу і своєю ситістю має
завдячувати лише йому. Тому
внесок Ахметова в нинішню ситуацію на Донбасі, як би це комусь
не подобалось, очевидний.
Водночас медіамагнат залишається «незамінним» у питанні
вирішення конфлікту на Донбасі,
адже саме Донецьк був «серцем
бізнес-імперії» Ахметова.
Такий чіткий, хоча чималою
мірою і на позір, крен його ЗМІ
в бік українського патріотизму,
ймовірно, стався через усвідомлення, що перебування й надалі
в не зовсім визначеній, завислій
політичній позі починає бути небезпечним і може призвести до
втрати десятиліттями «нажитої
непосильною працею» бізнесімперії. Адже кремлівські не
церемоняться з бізнесами, тим
більше з чужими. Зрозуміло, що
це потребує і нарощування Ахметовим своєї політичної ваги. Така
воля історичної реальності: без
українізації своєї медіаімперії в
Україні — глухий кут.

Медійна маска Ахметова
І от цього року Рінат Ахметов інвестує у свій медіахолдинг
$307 млн. Це найбільша інвестиція в українське медіа за сім
років. Йдеться про телеканали
«Україна», «НЛО TV», «Індиго
TV», «Футбол 1/2/3», новинний канал «Україна 24» і цифрову платформу Oll.TV. Офіційно група СКМ пояснює, що на
рішення вплинули прискорення інфляції, наслідки пандемії
та тривала стагнація рекламного ринку. До речі, 2020 року обсяг реклами на українських телеканалах виріс, за різними даними, на 5,6%, або на 650 млн
грн.
Отже, інформаційний телеканал «Україна 24» взявся завойовувати патріотичного глядача. Однак через певний час
ейфорії в чималої проукраїнської аудиторії почалось світоглядне «нетравлення шлунка».
Бо не все так склалось, як патріотичним глядачам гадалось.
Ну неможливо зрозуміти
і сприйняти постійну присутність у напіваналітичних програмах та токшоу відвертого
прокремлівського ідеолога, лідера партії частини проросійських уламків та відголосків Партії регіонів — «Наші» Євгена
Мураєва на телеканалі «Україна 24», де він з надривом «мочить» Україну, її державність,
самостійність і все, що до цьо-

російської електрики, змушуючи його підприємства купувати в Ахметова.

Політика — концентрований
вираз економіки

❙ Союз з олігархом — чергові граблі президента.
❙ Фото з сайту dialog.ua.
го дотичне. Адекватно виправдати це, тим більше в часи війни, неможливо. І ведучі не спиняють і не поправляють його, не
роблять зауважень. То, власне,
що це? Редакційна політика? У
чому вона? В колаборації з усім
антиукраїнським? Чи плюралізм думок, який неможливо уявити в часи Другої світової війни, скажімо, на хвилях
Бі-Бі-Сі з висловленням своєї
нацистської позиції посібника Гітлера Геббельса чи його
італійського союзника фашистського диктатора Муссоліні або
румунського — Антонеску.
Чи... все простіше — гроші не пахнуть? Окупаційний
російський контент вільно прогулюється українськими телеканалами, вкладаючи устами
своїх мураєвих інформацію, необхідну Кремлю, в голови тих,
хто «хаває» з телевізорів, незважаючи на протипоказання та
алергічні реакції.
Головні біди України — чимала частина населення, котра
погано аналізує, страждає політичним несмаком, та олігархи.
До того ж останні — абсолютно
безсоромні. ЗМІ, особливо телеканали, — зброя масового ураження. То куди, на що, на кого
спрямована ця зброя пана Ахметова?

Телевізійна деолігархізація
Зеленського
Отже, телепроєкт канала
«Україна 24», що входить до
медіаімперії Ріната Ахметова,
«Велика деолігархізація» з першого випуску почав майоріти
низкою маніпуляцій, спрямованих на підміну понять. Наприклад, що основою олігархату
є не ті, кого зазвичай називають
олігархами, а корупціонери серед чиновників та окремі бізнеси, які збагачуються на бюджеті.
Усі ці маніпуляції не викликають негативу в президентській команді. Бо в телепроєкті
Зеленського представляють як
великого борця з олігархами,
якому заважають корумповані
можновладці. А втім, трохи все
ж остерігаються того, як надалі
цей телепроєкт команда олігарха використовуватиме в перего-

ворному процесі.
Наразі в ефірі команда Ахметова намагається перекласти
негативний шлейф олігархату
з найбагатшого українця на інших. І озвучує, по суті, позицію
власника телеканала: «Влада
вважає, що оскільки світова
економіка зростає, забезпечуючи більший прибуток, то й бізнес має платити більше податків. Бізнес не сперечається, що
світова економіка зростає, але
ж українська продовжує падати». Тобто нам на чеснi податки вiд українських товстосумiв
сподiватися на доводиться.
Що ж вийшло з прийняттям
антиолігархічного Закону — по
факту ми вже побачили. Його
прийняли з юридичним різнобоєм — головна колізія полягає
в тому, що визначенням статусу
олігарха займатиметься невідомо хто: або РНБО, або НАЗК..,
або обидва органи разом, або
ніхто, тобто сам президент Зеленський.
Щоправда, черговий піарпроєкт для президента Володимира Зеленського нагадує ті,
що вже виходили на каналі Ріната Ахметова за часів президентства Петра Порошенка: «У
ритмі спорту з Мариною Порошенко» та «Різдвяні зустрічі з
президентом».
Скажете, Рінат Ахметов зрадив? Та ні, для мільярдерів, як
і для більшості політиків, вчасно зрадити — означає передбачити. Можливо, пан Ахметов і
наступним президентом бачить
також Володимира Зеленського. Окрім того, є ще й бізнесова
взаємозацікавленість.

«Швидка» політична допомога
Отже, які ще інтереси президента та «олігарха №1» зійшлися в (та поза) телепроєктi «Велика деолігархізація»? Першим публічним проявом лояльності Ахметова до новообраного
глави держави Володимира Зеленського була купівля олігархом 200 карет «швидкої», ключі від яких урочисто вручав лікарям особисто президент. Цей
перший маленький прогин заклав основи для майбутнього
зближення з президентом, який
прийшов до влади саме на кри-

тиці олігархів і намірах їх дещо
«випатрати».
Ми далекі від думки, що Зеленський мав меркантильний
інтерес, зближуючись з Ахметовим. Але те, що президенту
було важко встояти перед можливістю скористатись медіаресурсами олігарха — наочний
факт.
Відчуваючи, що з боку Зеленського є зацікавленість до
приманок, які ненав’язливо
пропонує олігарх, останній намагається зв’язувати себе з владою все більш міцними путами.
Він чутливо відгукується майже на кожний натяк про можливу допомогу.
Ну і в інтересах президента як справжнього державного
діяча мало б бути — коли Україна відновить контроль над Донбасом, використати спроможність Ахметова надати гарантії
роботи тисячам людей.

Остаточно кинути
Коломойського
Зближення з Ахметовим є
тлом для певного охолодження
у стосунках з іншим олігархом,
якого називали головним бенефіціаром перемоги Зеленського, — Ігорем Коломойським.
Він стає все менш зручним для
Зеленського.
А фактором незручності олігарха є його непомірні вимоги.
Особливо в контексті спроб повернути ПриватБанк. Також
Коломойський намагався добитись зниження тарифів на
електроенергію для своїх феросплавних заводів. І взагалі
— обмежити вплив свого конкурента Ахметова на енергетичний сектор, де підприємства останнього виробляють ту
саму електрику і жодним чином не зацікавлені у зниженні
її вартості.
Натомість Ахметов, навпаки, стає опорною точкою для
Зеленського у справі позбавлення впливу Коломойського.
Саме в інтересах Ахметова в
уряді все більше посилюються
процеси витіснення людей Коломойського з провідних позицій у тому ж «Центренерго».
А також намагання не дати
йому доступу до більш дешевої

Посилює мільярдер Ахметов і політичну складову свого впливу. Він має кількох своїх депутатів, яким вдалося пройти в Раду по мажоритарних округах. І ці депутати
вибірково беруть участь у голосуванні за важливі для монобільшості проєкти. Тим часом і
в самій «Слузі народу» є пул депутатів, які нібито не цураються прислухатись до побажань
фігуранта списку Forbes.
Отже, олігарх, відчуваючи
все сильнішу прив’язку до нової
влади, вдається до спроб відстоювати інтереси власного бізнесу, намагаючись зберегти позиції, здобуті під час каденції попередніх політичних керівників держави.
А президент робить усний
посил пресі й усім зацікавленим, що в цієї людини були переконливі й корисні позиції у
питанні врегулювання політичної кризи.

Перст долі вказує на туманний
Альбіон
Тим часом у Лондоні вже
гучно лунає критика на адресу
імміграційних ініціатив уряду.
Представники бізнесу невдоволені тим, що охорона здоров’я,
фермерство, будівельна галузь
і готельний бізнес мають усі
шанси залишитись без персоналу. Варто зазначити, що главу вітчизняного Кабміну також
пов’язують з Рінатом Ахметовим.
Нагадаємо, свого часу — понад 10 років тому — Лондонський суд заборонив копирсатися
в сумнівному минулому тоді ще
зростаючого українського бізнес-«героя» Ахметова.
Але коли капіталіст номер
один, хитрозадо підіймаючи
Лондонський суд на захист від
допитливості преси до періоду
особистого накопичення первинного капіталу, рятує власну
п’яту точку й неосяжне бабло
від кризової пожежі, а це діяння збiгається з національними
інтересами, — то нехай буде.
Однак тодішнє звернення
олігарха в закордонні суди виглядало як таке, що має єдину
мету — навішати намордник
віднині і прісно, і на віки вічні
на всіх сторожових псів, котрі
виявляють інтерес до відсутніх
кримінальних сторінок глянцевої біографії, що не збереглися
навіть у відкоригованій кримінальній хроніці й відправлених
на кремацію справах.
А тим часом на тлі цієї співдружності «доброзичливці»
постійно роблять інформаційні вкиди про змову просунутих «слуг» і Банкової проти Зеленського, котрому, мовляв,
другий президентський термін
не світить за жодних обставин.
Проте наразі завуальована
вказівка Ахметова своїй пресі
благоговійно прилаштуватись у
чергу до поточного політичного
процесу, ініційованого Банковою, усе ще залишається актуальною. Так само, як і присутність в ефірах носіїв кремлівських наративів. ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

Інна СТЕПАНЧУК
Уперше в історії Чехії за бортом парламенту залишилися комуністи — такі попередні результати виборів, що відбулися в країні 8-9 жовтня. Ще однією
несподіванкою стало те, що вибори виграли праві ліберали — після підрахунку 99,5% голосів на першому
місці опинився блок Spolu, що отримує 27,72%. Цей
праволіберальний союз уже має фракцію у парламенті (досі йому належало 20% мандатів, а тепер він отримає майже вдвічі більше місць). Очільник цієї партії Петр Фіала, найімовірніше, стане прем’єр-міністром.
Водночас правляча партія чинного прем’єра Андрея Бабіша ANO, якій пророкували перемогу, несподівано для всіх зазнала поразки. Вона нині — на другому
місці з 27,2% голосів.
Третє місце посідає ще один ліберальний блок —
Партія піратів та STAN, що має 15,54% (власне, з цією
силою і планує формувати коаліцію переможець виборів). На четвертому — ультранаціоналісти та праворадикали з партії «Свобода та пряма демократія». Усі
інші партії не долають 5-відсотковий прохідний бар’єр.
Серед них і комуністична партія з попереднім результатом 4,61% голосів. Вона вперше не потрапляє до парламенту Чехії за весь постсоціалістичний період.
Президент Чехії Мілош Земан має дати доручення
про формування уряду новою коаліцією. Але наразі
очільник країни перебуває в реанімації непритомним
— його госпіталізували після зустрічі з прем’єр-міністром Андрієм Бабішем, йшлося, ймовірно, про програш на виборах. У центральному військовому госпіталі Праги повідомили, що у президента ускладнення
раніше поставленого діагнозу (минулого місяця Земан
більше тижня провів у лікарні, але його діагноз не розголошували). Цього разу діагноз теж називати не стали. Відомо, що 77-річний президент Земан страждає на
цукровий діабет, а з квітня цього року пересувається
на візку через проблеми з ногами. Він багато курить, а
раніше ще й мав негаразди з алкоголем. ■
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■ ДО РЕЧІ

Офшорний нокаут
Правляча партія програла вибори в Чехії, а президент
навіть потрапив до реанімації

Політолог Андрій Смолій
зазначає, що нинішній
прем‘єр Чехії Андрей Бабіш
виявився замішаним у скандалі навколо Pandora Papers.
Як з’ясувалося, у 2009 році
він перевів через офшорні компанії 22 млн доларів на
купівлю нерухомості на Французькій рив’єрі, а головне,
ставши політиком — не лише
не задекларував її, а й стверджував, що не має офшорних
рахунків. «Фактично це і стало причиною його програшу
на виборах», — зазначає експерт.
З наших українських реалій навіть дивно спостерігати, що в інших країнах корупційні скандали дійсно можуть
коштувати кар’єри політикам.
У Європі під кінець минулого тижня корупційною хвилею
«змило» ще одного прем’єра:
канцлер Австрії Себастьян
Курц заявив у суботу, що йде
у відставку після того, як проти нього розпочалося розслідування за підозрою в корупції. Новим канцлером Австрії стане Александер Шалленберг, міністр закордонних
справ країни в уряді Себастьяна Курца, повідомила «Німецька хвиля».

❙ Андрей Бабіш програв вибори через офшорний скандал.

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Хто і за що отримав
Нобеля-2021
Завершився Нобелівський тиждень
Інна СТЕПАНЧУК

Упродовж першого тижня жовтня Нобелівський комітет оголошує лауреатів
престижної премії, започаткованої за заповітом шведського винахідника динаміту
та бізнесмена Альфреда Нобеля. Саме тому
цей тиждень ще називають «нобелівським». Премію, нагадаємо, вручають з 1901
року. Цього року, як і попереднього, через
пандемію більшість урочистих заходів,
пов’язаних з оголошенням лауреатів та
врученням їм премій, скасовано.
Останньою інтригою Нобеля залишалася
премії з економіки. Переможців оголосили
вчора ближче до обіду за київським часом.
Лауреатами стали Девід Кард (за «емпіричний внесок в економіку праці») та Джошуа
Ангріст і Гвідо Імбенс (за «методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових
зв’язків», вони розділять між собою половину премії).

Який Нобель на дотик?
Першими минулого тижня оголосили імена переможців премії з фізіології
та медицини. Це двоє вчених із США —
Девід Джуліус та Ардем Патапутіану. Їх
премійовано «за відкриття рецепторів
температури та дотику». У нобелівському комітеті відкриття вчених назвали «революційним» та таким, що «допомогло зрозуміти, як тепло, холод і механічна сила можуть ініціювати нервові
імпульси, які дозволяють нам сприймати та адаптуватися до світу».

Клімат і фізика
У галузі фізики переможців троє.
Вчені Сюкуро Манабе, Клаус Гассельманн і Джорджіо Парізі отримають нагороду за «новаторський внесок у наше
розуміння складних фізичних систем»,
у тому числі клімату Землі. За повідомленням комітету, Сюкуро Манабе і Клаус Гассельманн нагороджені «за фізичне
моделювання клімату Землі і надійний
аналіз глобального потепління». Вони
спільно отримають половину премії.

Ще половину отримає Джорджо
Парізі — «за відкриття того, як безлад і
флуктуації (відхилення величини від середніх показників. — Авт.) взаємодіють
у фізичних системах від атомів до планет».

Органокаталіз і хімія
Премія з хімії дісталася Бенджаміну
Лісту та Девіду Макміллану «за розвиток
асиметричного органокаталізу». Як зазначається, Ліст та Макміллан розробили новий інструмент для молекулярного конструювання — органокаталіз. Це
дуже вплинуло на фармацевтичні дослідження, а також допомогло зробити хімію
екологічнішою.
Дослідники довгий час вважали, що
існує лише два види каталізаторів: метали та ферменти. Незалежно один від
одного цьогорічні лауреати Нобелівської премії з хімії розробили третій тип —
асиметричний органокаталіз, який спирається на невеликі органічні молекули.
«Ця концепція каталізу проста і геніальна, і факт у тому, що багато людей задавалися питанням, чому ми не думали про
це раніше», — сказав Йоган Аквіст, голова Нобелівського комітету з хімії.

Африка в літературі
Переможцем у галузі літератури став
письменник iз Танзанії Абдулразак Гурна. Він отримав премію «за безкомпромісне і співчутливе осмислення наслідків колоніалізму й долі біженців на їхньому шляху між культурами і континентами». У комітеті відзначили, що романи
письменника відкривають очі на багату
культуру Східної Африки, яка тривалий
час була закрита від європейців через стереотипні перекази колонізаторів.
72-річний Гурна живе в Британії і
пише англійською в жанрі реалізму. Народився у Занзібарі в родині мусульман
арабського походження. У 1968 році у
зв’язку з антиарабськими настроями переїхав до Британії, де продовжив навчання. Професор кафедри англійської мови у

❙ Марія Ресса та Дмитро Муратов отримали премію миру.
Кентському університеті. Автор романів
«Рай» (1994 рік), який був включений у
шорт-лист Букерівської премії, «Дезертирство» (2005 рік), «Біля моря» (2001
рік), «Гравійне серце» (2017).
З приводу цієї перемоги письменник Олександр Ірванець жартома написав у фейсбуці: «Нарешті найвищу літературну нагороду отримав не випадковий, а гідний автор. Адже це ім’я відоме
кожному — Абдулразак Гурна!». Справді, останніми роками цю премію отримують маловідомі широкому загалу автори,
серед яких дійсно відомі прізвища зустрічаються вкрай рідко (в 2003 році, наприклад, це був Джон Кутзее, в 2015-му
— білоруська письменниця українського походження Світлана Алексієвич, а
в 2016-му — музикант і поет Боб Ділан,
тоді як решта прізвищ навіть у літературних колах не надто відома).

Премія миру — журналістам
У номінації «Нобелівська премія
миру» перемогли одразу двоє опозиційних журналістів: головний редактор
російського незалежного видання «Новая газета» Дмитро Муратов та філіппінська журналістка-розслідувачка, авторка книг про тероризм Марія Ресса.
«Пані Ресса і пан Муратов отримують
премію миру за їхню мужню боротьбу за
свободу висловлення поглядів на Філіппінах і в Росії. Водночас вони є представниками усіх журналістів, які відстоюють
цей ідеал у світі, де демократія та свобода
преси стикаються з дедалі більш несприятливими умовами», — йдеться в заяві
Нобелівського комітету.

Марія Ресса відома розслідуваннями-викриттями зловживань владою, насильства та зростання авторитаризму на
Філіппінах, зазначає «Радіо «Свобода».
2019 року була заарештована за звинуваченням у публікації наклепу щодо місцевого бізнесмена Вільфредо Кенга, через
рік суд визнав її винною в наклепі.
Дмитро Муратов — відомий у Росії
та за її межами журналіст, який багато років захищав свободу слова в Росії
та розвивав незалежні медіа. Створив
нове незалежне видання, яке нині виходить під назвою «Новая газета», очолює
його дотепер. У березні 2014 року Дмитро Муратов був одним із тих, хто підписав звернення проти незаконної російської анексії Криму. А восени 2020 року
— підтримав протести в Білорусі проти
фальшування виборів та режиму Олександра Лукашенка. «З часу створення
газети було вбито шість її журналістів,
у тому числі Анну Політковську, яка писала критичні статті про війну в Чечні.
Незважаючи на вбивства та погрози, головний редактор Муратов не відмовився
від незалежної політики газети. Він послідовно відстоював право журналістів на
свободу слова», — так пояснили у Нобелівському комітеті своє рішення нагородити Нобелівською премією миру
російського журналіста.
Додамо, що серед кандидатів, яких
цьогоріч було номіновано на цю премію, були російський опозиціонер Олексій Навальний, бiлоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, шведська активістка Ґрета Тунберґ та американська
правозахисниця Стейсі Абрамс. ■
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ЕКОНОМІКА

■ НАШІ ГРОШІ

Половина —
на їжу!
Українці витрачають на харчування понад 40%
заробленого: при цьому харчі продовжують
стрімко дорожчати
Олег ГАНСЬКИЙ

Економічні аналітики констатують процес, який уже давно відчувають
своїми гаманцями пересічні українці — продукти харчування, та й не
тільки вони, в Україні стрімко дорожчають. За підрахунками статистиків, у вересні ми отримали рекорд — 11% інфляції у річному вимірі.
Гірше, ніж зараз, було тільки в 2018 році. Втім, як передбачається,
динаміка «цінозростання», попри весь оптимізм урядовців, продовжуватиметься і надалі.

На алкоголь більше,
ніж на освіту...
Споживчі ціни в Україні у вересні 2021 року порівняно з серпнем зросли на 1,5%. З початку 2021 року, за даними Державної служби статистики, зростання
становило 7,5%. У річному вимірі
інфляція прискорилася до 11%.
Тож маємо доволі різкий стрибок,
адже ще місяць тому вона становила 10,2%.
Таким чином, Україна встановила черговий рекорд: інфляція
перебуває на максимумі за останні три роки, вищою вона була тільки в травні 2018 року, коли становила 11,7%.
Аналітики стверджують: продукти харчування в Україні за вересень піднялися в ціні на 1,2%.
Найбільше подорожчали яйця —
на 13,6%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на
0,8%, на одяг і взуття — на 7,9%.
Житло, вода, електроенергія, газ
та інші види палива стали дорожчими на 0,5%, предмети домашнього вжитку і побутова техніка
— на 0,5%, охорона здоров’я —
на 0,4%, ціни на зв’язок зросли
на 0,6%, освіта подорожчала на
13,2%.
Натомість маємо і зворотний
процес: фрукти у перший місяць
осені подешевшали на 3,4%, соняшникова олія — на 0,9%, цукор — на 0,1%. Ціна на транспорт
знизилася на 0,1%, на відпочинок
і культуру — на 0,6%, відвідувати ресторани і проживати в готелях можна за ті ж самі гроші, що і
раніше.
Як повідомляють статистики,
найбільша стаття витрат для українців — «Продукти харчування і
безалкогольні напої». На них ми з
вами витрачаємо 41,4% від заробленого. Якщо оперувати цифрами,
то з квітня по червень 2021 року на
їжу і безалкогольні напої українці
витратили майже 362 млрд грн.
Ще 13,7% ми витрачаємо на
житло, воду, електроенергію, газ
та інші види палива. В абсолютних
коштах це 121 млрд грн. І це, зауважте, було до подорожчання, яке
зараз починається в Україні. Багато коштів іде на транспорт. На нього у ІІ кварталі ми витратили 80,8
млрд грн (9,3% витрат) і, нарешті,
на четвертому місці у наших з вами
співвітчизників — шкідливі звички. На алкогольні напої, тютюнові
вироби та навіть наркотики в українців йде 68,4 млрд гривень, що
становить 7,8%.
Далі йдуть «Охорона здоров’я»
— 53 млрд грн (6,1%), «Одяг та
взуття» — 36,8 млрд грн (4,2%),
«Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка і поточне утри-

мання житла» — 32,2 млрд грн
(3,8%), «Відпочинок і культура»
— 29,8 млрд грн (3,4%), «Зв’язок»
— 23,5 млрд грн (2,7%), «Ресторани і готелі» — 22,9 млрд грн
(2,6%), «Освіта» — 9 млрд грн
(1,1%), а також 34,2 млрд грн
(3,9%) — на «Різні товари та послуги».

І хліб, і дах
На думку деяких експертів, у
наступному році споживча інфляція битиме рекорди. Як заявив
економіст Олександр Теплюк, у
2022 році ціни в Україні зростуть
майже вдвічі. При цьому, попри
зростання середньої зарплати за
30 років незалежності, купівельна спроможність в Україні скоротилася на 30%.
Утім українська влада не втрачає оптимізму. Міністр фінансів
Сергій Марченко, наприклад, бачить потенціал для утримання інфляції в рамках 10% в 2021 році.
А от НБУ очікує, що за підсумками третього кварталу інфляція
досягне піку в цьому році на рівні
11,2%.
Одним із найболючіших для українців традиційно є подорожчання хліба. Експерти прогнозують до
кінця року здорожчання головного харчового продукту в Україні
одразу на чверть. У Всеукраїнській асоціації пекарів повідомляють, що це станеться через подорожчання природного газу та електроенергії. Там зазначають: за рік
газ здорожчав у сім разів, електрика — вдвічі. За підрахунками,
при піковій вартості частка енергоносіїв у собівартості хліба зросте з 5-7% до 15-20%. Відтак хлібобулочні вироби піднімуться в ціні
на 10-25%.
Додасть гостроти у «хлібному»
питанні й подорожчання удвічі
ключових інгредієнтів випічки:
цукру і рослинної олії — також
інфляція у понад 11% в річному
вимірі. Здорожчала і пшениця: за
рік із 6-6,6 до 7,7-8,5 тисячі гривень за тонну, тобто на 27-29%.
Експерти також повідомляють,
що за 8 місяців виробництво хліба знизилось на 3,5%.
Дорожчає й оренда житла. Втім
у найбільших містах України за
вересень попит на оренду житла
реалізували на понад 90%, тому
майже остаточно сформувалася
ціна на найближчі 2-3 місяці. За
даними експерта з нерухомості
Юрія Піти, у середньому за вересень оренда житла подорожчала на 5-10% в залежності від міста та інших факторів. Найбільше
зростання (до +10%) зафіксували
в Києві, Львові, Харкові, Одесі та
Дніпрі, в інших обласних центрах

❙ Майже половину заробленого українці витрачають на ринках і в супермаркетах.
❙ Фото з сайту informator.ua.
воно не перевищує 5%.
За його словами, малогабаритне житло радянської забудови користується попитом у 60-65%
наймачів, тож воно може вирости в ціні на 2-3%, при цьому тарифи, в тому числі вартість опалення, можуть істотно вплинути
на ціноутворення на ринку нерухомості: витрати на квартплату
не можуть перевищувати 30% від
вартості місячної оренди квартири. Але в реальності протягом опалювального сезону в старих радянських будинках комунальні
витрати можуть досягти 40-50%
від ціни оренди житла. Така ситуація може призвести до відтоку орендарів і зниження вартості
оренди на 10-15%.

За кордоном не краще
Подорожчання продуктів харчування — не суто український
феномен, а світова тенденція: на
тлі зростання попиту на продовольство у світі дорожчають продукти. Зокрема, за останній рік,
як свідчать дані FAO (Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН), вартість продовольчих
продуктів зросла на 33%. В організації вважають, що світові ціни на
продовольчі товари зросли у вересні через жорсткість умов пропозиції і високого попиту на основні продукти харчування, насамперед пшениці і пальмової олії.
У вересні індекс цін на продовольство FAO склав у середньому
130 пунктів, що на 1,2% більше,
ніж у серпні: цей показник відстежує щомісячні зміни світових
цін на основні продовольчі товари. Окремо FAO публікує дані про
зростання цін на зерно. Так, у вересні індекс цін на зернові виріс на
2% в порівнянні з попереднім місяцем, при цьому світові ціни на
пшеницю зросли майже на 4% —
і на 41% вище, ніж роком раніше.
На думку аналітиків, це сталося
через скорочення обсягів експорту на тлі високого попиту.
«Серед основних зернових
культур у найближчі тижні в центрі уваги буде пшениця, оскільки
необхідно перевірити попит на тлі
швидко зростаючих цін», — цитують ЗМІ старшого економіста FAO
Абдолреза Аббассіана.
Індекс цін на рослинні олії зріс
на 1,7% за місяць і на 60% у порівнянні з вереснем 2020 року, на молочні товари він піднявся на 1,5%
у порівнянні з серпнем. Індекс цін
на цукор за місяць зріс на 0,5%, а
за рік — на 53,5%. При цьому індекс цін на м’ясо у вересні практично не змінився в порівнянні
з попереднім місяцем і виріс на
26,3% в річному численні. ■

■ ТЕНДЕНЦІЇ
Бюджети, повні коштів
За 9 місяців 2021 року до загального фонду місцевих бюджетів в Україні надійшло 247 мільярдів 948 мільйонів гривень: це на
20,1% більше, ніж за той самий період торік.
Як повідомило Міністерство фінансів України, лідери за приростом надходжень — Дніпропетровська, Полтавська і Тернопільська
області.
Найгірші темпи приросту надходжень у Вінницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
При цьому надходження плати за землю склало 26 мільярдів
620 мільйонів 200 тисяч гривень, а збільшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 14,9%.

■ ВАЖЛИВО
Вчасно платити і не дурити
Станом на початок жовтня 2021 року понад 2,5 мільйона українців оформили житлові субсидії: у попередньому опалювальному сезоні допомогу від держави отримували близько 3 мільйонів
домогосподарств. Зокрема, за даними Міністерства соціальної
політики, у вересні кількість одержувачів субсидій збільшилася
на 100 тисяч.
За прогнозами відомства, в цьому опалювальному сезоні розмір
субсидії в середньому складе близько 1,9-2 тисяч гривень на сім’ю.
Чиновники заявили, що субсидії призначатимуть лише тим, хто
пройде перевірку в Єдиному реєстрі боржників. Відмовлять у допомозі боржникам за комунальні послуги; тим, хто не платить аліменти; а також українцям, що приховали свої доходи або майно.
Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко розповів,
що найчастіше відмовляють у житловій субсидії через прописки в
квартирі осіб, які там фактично не живуть. Мається на увазі те, що
під час обрахунку до загального доходу домогосподарства зараховується прибуток усіх прописаних, і в підсумку обсяг доходу перевищує норму з права на субсидію.
Раніше цю проблему вирішували спеціальні комісії при місцевих
органах влади, вивчаючи ситуацію, виходячи з реальних обставин
життя родини. Нині ж урядом ці комісії повністю скасовано. Відтак
за формальною ознакою мільйони домогосподарств втратили право на житлові субсидії. Розенко переконаний, що чинна влада намагається скоротити кількість субсидіантів до мінімуму.

■ ДО РЕЧІ
Заробітчани встають раніше
Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону зростає: тільки за серпень 2021 року він склав 1 млрд 229 млн доларів, що на
21,1% більше, ніж роком раніше, коли ця цифра становила 1 млрд
15 млн доларів. Усього, за даними НБУ, який враховував у своїй
статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну, за січень-серпень 2021 року в Україні з-за кордону
надійшло 9 млрд 70 млн доларів приватних грошових переказів, що
на 19,2% більше, ніж роком раніше — 7 млрд 610 млн доларів.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Конкуренція на злеті
Угода про єдиний авіаційний простір з ЄС, яку планують підписати вже нинішньої осені, дозволить підвищити в Україні конкуренцію, що знизить ціни на перельоти всередині країни. Крім того, договір дасть більше можливостей для використання безвізу. Так вважає віцепрем’єр-міністр України Ольга Стефанішина, зазначивши,
що насамперед «відкрите небо» з ЄС дозволить збільшити кількість
компаній на ринку авіаперевезень України. «Тобто компанії з ринку ЄС зможуть працювати на українському ринку. Це означає збільшення конкуренції, зниження цін, збільшення перельотів», — додала вона й уточнила, що прихід на ринок європейських авіакомпаній
дозволить збільшити кількість перельотів з інших міст України, а
не тільки з Києва. «Буде більше можливостей користуватися безвізом», — наголосила чиновниця.
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■ МІСЦЕ СИЛИ

Дух гетьмана
У Батурині презентували зйомки телесеріалу про Івана Мазепу
та його титул князя Священної Римської імперії
Валентина САМЧЕНКО
Батурин—Київ

Золотолистого 8 жовтня на території Цитаделі Батуринської фортеці, де за дерев’яним укріпленням ошатний мурований, iз декоративними фронтонами та мансардовим приміщенням
Гетьманський будинок i такого ж стилю Скарбниця як прообраз нацбанку, однак червоне намисто
кущів калини нагадує про трагедію спалення 1708 року міста над Сеймом, знову було особливо
людно. Спочатку директорка Національного історико-культурного заповідника Наталія Реброва
разом із третім президентом України Віктором Ющенком, а за ними й інші із зібрання попрямували віддати шану тисячам загиблих понад 300 років тому від люті російського війська Петра І. А
вже за якихось кільканадцять хвилин біля дерев’яної Замкової церкви Воскресіння Господнього
розпочали дійство реконструктори, відтворюючи події зі сторінок книги «Мазепа. Хроніки православного шляхтича. Руїна» відомої дослідниці Тетяни Таїрової-Яковлевої.
Подібні зібрання-презентації у Батурині, відродженого за президентства Віктора Ющенка, — це
вже добра закорінена традиція нагадувати про непросту українську історію та її достойників,
пам’ятаючи про злочини тих, хто намагався вдягати на себе овечу шкуру та маніпулювати фактами. Так, скажімо, на іншій великій локації заповідника — біля єдиного збереженого Гетьманського палацу Розумовського минулого жовтня презентували унікальне видання без купюр Літопису
Самійла Величка. Всі проєкти з означеннями «вперше», «нові факти» — можна перелічувати
довго.

❙ Рефат Чубаров та Віктор Ющенко на заході «Мазепа. Шлях до Батурина».
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.

До спільної перемоги
Президент України (2005—
2010) Віктор Ющенко говорив
про дух, завдяки якому приходять усі перемоги. «У Батурині ми хочемо побачити ті
сторінки, які вiдчутно важливі нам для сьогоднішнього
дня», — сказав Віктор Андрійович. І продовжив про те, що
в історії можна знайти багато прикладів, як маленька нація іноді з поганою зброєю перемагає самих лютих ворогів:
«Чим переміг Афган могутню
радянську імперію? Духом!
Чим переміг Афган найтехнологічнішу країну зараз? Духом! Не автоматами, не МІГами, не ПЗРК, але духом. Тож
треба, щоб і українці мали той
дух, який дасть нації говорити
одним голосом, спільним, а не
голосом розбрату і руїни».
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат
Чубаров біля Батуринської козацької церкви говорив про розуміння ним святості місця та,
на жаль, невикористані можливості середини XVII століття у часи Конотопської битви,
які були даровані українському і кримсько-татарському народам. І головне — не втратити шанс для спільної перемоги
нині.
Цього разу до дня Українського козацтва захід мав загальну назву «Мазепа. Шлях до Батурина». Зокрема, презентували два несподівані й унікальні експонати нової виставки
«Гетьман Іван Мазепа, князь
Священної Римської імперії»,
з якою всі бажаючі до 16 листопада можуть ознайомитися в
палаці гетьмана Кирила Розумовського. Вперше в Батурині
презентували єдину збережену печатку Івана Мазепи. Віднайшов і придбав цей винятково історично цінний експонат
відомий колекціонер Олексій
Шереметьєв.
Для огляду представлено
документ з австрійського архіву — лист до імператора Священної Римської імперії з проханням про надання княжого
титулу Іванові Мазепі. Помітка на аркуші свідчить, що титул було надано. Копію привезли у Батурин із Відня доброчинець Євген Сур, який багато років підтримує проєкти
НІКЗ «Гетьманська столиця»,
та його дружина Ірина.

❙ Унікальні печатка Івана Мазепи та документ про титул
❙ князя Священної Римської імперії.
❙ Фото надала «Медіа Група Україна».

❙ Реконструктори подій XVII століття.
Яким буде серіал?
У Батурині розповіли про
початок роботи над телесеріалом про українського політика, якому анафему оголошувала на кількасот років російська церква. Сценарій уже почали писати, до сценарної групи
входить професорка, доктор
історичних наук Тетяна Таїрова-Яковлева, авторка півтора
десятка наукових монографій
про Івана Мазепу та історію
Гетьманщини в цілому.
Робота над серіалом — за
першою щойно виданою художньою новелою «Руїна» історкині. Це — порівняно з іншими книжками Тетяни Таїрової-Яковлевої — невелике видання від Laurus представили
зібранню. Загалом новела написана за мотивами уже згадуваної книги «Мазепа. Хроніки
православного шляхтича. Руїна», третє видання якої вийшло у видавництві «Кліо» минулого року.
«Батурин відіграв ключову роль у житті Івана Мазепи. Саме сюди, у гетьманську резиденцію Івана Самойловича, проліг його шлях у
1674 році — шлях, який описує Тетяна Таїрова-Яковлева у
своїй новелі, — констатує директорка Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» Наталія Реброва. — Саме тут відбулося політичне становлення
майбутнього гетьмана в 1674—
1687 роках, за цей час Іван Мазепа пройшов шлях від бранця
до кандидата на гетьманську
булаву. Саме тут 22 роки перебувала його головна гетьманська резиденція, з якої він пра-

вив українським народом».
У Батурині Іван Мазепа
прожив половину свого життя
— 35 років із 70, які йому відміряла доля. «Саме з Батурином пов’язані найважливіші
рішення гетьмана Івана Мазепи і глибокі особисті його
історії. Батурин підтримав
виступ гетьмана Мазепи проти
Москви у 1708 році і став першою та найкривавішою жертвою політики Петра І. Слова «батуринці» і «мазепинці»
стали синонімами», — акцентує Наталія Реброва.
Тетяна Таїрова-Яковлева
коментує: «Понад 30 років я
займаюся історією Гетьманщини та понад 18 — особистістю Івана Мазепи. З’явилося
бажання донести свої знання
до більш широкої аудиторії
— звідси формат художнього
твору, який дозволяє не тільки розповісти про трагічну і
героїчну епоху, а й зробити героїв «ближчими», розкривши
їхню психологію і почуття.
Усі дійові особи та події книги
справжні та засновані на наявних в архівах документах».
Генпродюсер
Film.UA
Group Віктор Мірський розповів, що задум серіалу про
Івана Мазепу зародився років
10 тому після того, як він у
московському книжковому
магазині побачив книжку про
нього серії «ЖЗЛ». Виробника
теле- та кінопродукції здивувала присутність на російському ринку видання про постать
українського гетьмана, яку
від Петра І таврували «зрадником».
У Батурині Віктор Мірський
констатував: «Film.UA Group

спільно з «Медіа Групою Україна» і Тетяною Таїровою починають роботу з підготовки
серіалу про Мазепу. Планується, що сюжет книги ввійде в
сценарій. Ми усіляко підтримуємо роботу Тетяни та сподіваємося, що майбутній серіал
допоможе просуванню як цієї
книги, так і майбутніх книг із
циклу «Хроніки православного шляхтича».
«Ми давно мріяли з Віктором зробити проєкт, який
буде цікавий і глядачам Oll.
tv, і глядачам телеканала «Україна». Віктор запропонував
серіал про Мазепу, і сьогодні
Film.UA працює над написанням сценарію. Цей проєкт не
просто серіал, він є частиною
контентної стратегії «Медіа
Групи Україна», — розповів
Володимир
Бородянський,
який входить до наглядової
ради названої медіагрупи.
Результат на екранах глядачі можуть побачити років
через два. Утім уже зараз говорять про плани кількох сезонів. І головне тут — щоб заради комерційного успіху виробники не забули про історичні факти.

Потреба в нових наукових та
археологічних дослідженнях
А тим часом унікальні об’єкти Батурина, які
пов’язані з життям і діяльністю гетьмана Мазепи і потребують уваги держави та благодійників. І хоч усі локації
«Гетьманської столиці» є дуже
привабливими для туристів, у
науковців та адміністрації болить голова за кілька невирішених моментів.

Перший — Цитадель Батуринської фортеці, головна міська гетьманська резиденція.
Була «серцем» Батурина, «урядовим кварталом», а в 1708 році
стала його головним цвинтарем.
На пошану 300-річчя цих подій
у 2008 році пройшли основні будівельні роботи зi зведення архітектурно-меморіального комплексу. Його унікальністю є те, що всі відтворені об’єкти
були спершу досліджені археологічно і це дозволило розмістити їх на своїх історичних місцях
та в максимально наближеному
до автентичного вигляді. Вже
13 років Цитадель чекає завершення добудови — музеєфікації
та передачі на баланс заповідника «Гетьманська столиця».
А ще Гончарівка — заміська укріплена садиба Мазепи в
Батурині. Перед 1700 роком
гетьман звів її за прикладом
кращих резиденцій європейських володарів. Нею захоплювалися сучасники. Садиба
була дощенту розграбована у
1708 році та брутально руйнувалася кілька наступних десятиліть.
Нині Гончарівка — унікальна пам’ятка археології.
Це єдина в Україні гетьманська садиба площею 9 га з безліччю вже відкритих і ще не
досліджених об’єктів: земляними укріпленнями, палацом, церквою, дерев’яними
наземними і мурованими підземними спорудами. Ця цінна пам’ятка потребує систематичних наукових та археологічних досліджень, музеєфікації з врахуванням кращого
світового досвіду та сучасних
технологій. ■
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Наталія ОСИПЧУК

Дата 14 жовтня 1942
року вважається днем
створення УПА — військово-політичного формування, що діяло в Україні
до 1956-го. Обрана вона
невипадково, адже цього
дня відзначається свято
Покрови, День українського козацтва. Вояки Української
повстанської
армії брали до рук зброю,
аби захистити українців
від обох тоталітарних режимів — нацистського та
комуністичного.
Їхньою
стратегічною метою було
відновлення української
державності.

«Стати до боротьби
проти окупантів»
УПА також наслідувала козацькі військові
традиції. У постанові Української Головної Визвольної Ради йдеться: «У
жовтні 1942 року на
Поліссі постали перші
збройні відділи, що дали
початок Української повстанської армії. Для фіксування цього історичного моменту визначається
день 14 жовтня 1942 року
днем постання УПА. Для
вшанування цього моменту день 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА».
«Армія — навіть підпільна, повстанська чи
партизанська — не з’являється протягом одного
дня, для цього потрібен
тривалий час, але початкові заходи були зроблені
керівниками ОУН(б) на
Волині та Поліссі саме в
жовтні-грудні 1942 року.
Аналіз документів дозволяє стверджувати: процес оформлення постійних повстанських відділів ОУН(б) завершився до кінця лютого 1943
року. Тобто протягом
п’яти осінньо-зимових
місяців 1942-1943 років
було закладено підвалини майбутньої підпільної групи», — пише автор
дослідження «Перемога
або смерть»: український
визвольний рух у 1939—
1960-х роках» Іван Патриляк. У січні 1943 року
тодішній керівник ОУН(б)
Микола Лебідь видав відозву до членів Організації із закликом «стати до
визвольної боротьби проти німецьких і московсько-большевицьких окупантів...»
Із травня по листопад
1943 року головним командиром УПА був Дмитро Клячківський, з 1944
по 1950 рік — Роман Шухевич, з 1950 по 1954 рік
— Василь Кук. УПА воювала на два фронти — проти нацистської Німеччини і згодом проти радянської влади. Напади частин
УПА на німецькі військові підрозділи, як випливає з документів цих окупантів, тривали до серпня
1944 року, про збройний
конфлікт німців та УПА
свідчать і звіти радянських партизанів.
І під час Другої світової війни, і в умовах післявоєнного опору українські повстанці намагалися
впроваджувати свої ідео-

ІСТОРІЯ

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«Зродились ми
великої години»
Як УПА воювала на два фронти — проти нацистської
Німеччини і згодом проти радянської влади
логічні засади в життя.
Інформацію до людей доносили листівками. Одна
з них мала назву «За що
бореться УПА», її видавали у 1943 році. У ній писали, що «армія обстоює
новий справедливий лад
і порядок в Україні без
панів, поміщиків, капіталістів та більшовицьких комісарів». В іншому
зверненні УПА «Хто ми і
чого хочемо» сповіщали:
«Хочемо, щоб український селянин міг вповні
користуватися плодами
своєї землі і праці».

«Україна без холопа
і пана»
Повстанці не лише
вели широку пропагандистську кампанію, а й
на практиці втілювали
засади соціальної справедливості. Організатор і
перший командир на Волині Дмитро Клячковський («Клим Савур») підписав
«Розпорядження в земельній справі Головної Команди УПА як
найвищої і суверенної
влади на звільнених землях України з дня 15.07.
1943р.», в якому йшлося про ліквідацію колгоспної системи і передачу
частини власності селянам. Соціальний і національний захист українців, «Україна без холопа
і пана» — на цих засадах
будувалася робота УПА.
Власне, Українська повстанська армія й постала
на Поліссі та Волині передусім для оборони населення i від німецького терору, і від радянських карально-репресивних органів.
«Там десь далеко на
Волині//Там, де створилася УПА//Уже воскресла
Україна//І завитала свобода», — співалося у вояцькій пісні. Силою УПА
було те, що вона спиралася на розгалужену мережу Організації українських націоналістів, яка користувалася підтримкою
населення. З її ініціативи створено Головну визвольну раду (УГВР) як
верховний політичний
центр, якому підпорядковувалася УПА.
Політична платформа
УПА передбачала боротьбу за самостійну Україну,
за основні громадянські права разом з іншими поневоленими народами. Повстанська армія
об’єднала в своїх лавах
представників різних національностей, які змагалися за державу «без холопа і пана».
«Свобода
народам!
Свобода людині!»// Зов
волі по світі із наших знамен// За спільную спра-

ву ставай в одну лаву//
Узбек, українець, індус і
бушмен!» — співалося в
революційній пісні. Більшість вояків УПА були
зовсім юними. У часи розквіту боротьби УПА — у
1943-45 роках — 20% вояків були 18-19-річними,
15% — 20-річними, 13%
— мали 23 роки, 12% —
21 рік, 8%— 22 роки.
У всіх повстанців для
надійної конспірації було
по кілька псевдонімів.
Більшість із них — похідні від назв тварин, птахів,
рослин. Були також псевдо, похідні від назв явищ
природи: Хмара, Мороз,
Крига, Зима, Місяць. Деякі повстанці дивували
екзотичними псевдонімами — Непитай, Непий,
Вгадай, Зірвишапка, Розбийгора.
Підпільне життя було
сповнене небезпек і тривог, адже вояки облаштовували криївки — житла
під землею з вентиляційними отворами. У криївках вояки могли прожити кілька місяців, не виходячи на поверхню. За
час існування УПА було
спроєктовано приблизно
10 тис. криївок, у яких
розміщували
збройові
склади, шпиталі, друкарні і навіть швейні цехи.
Криївки були в лісі, а також «маскувалися» в
сільських хатах.
«В час найбільшого
розквіту УПА у 1943-1945
роках у бойових відділах
УПА було приблизно 200
тисяч людей, а у допоміжних відділах — приблизно 300 тисяч, — писав останній головний командир УПА Василь Кук.
— У тому часі існували незалежні республіки УПА;
на Поліссі — Колківська
республіка УПА. Активних учасників УПА було
близько пів мільйона людей».

«Ми переможемо,
хоч ворог лютує...»
Повстанці розуміли: у
підпільних умовах зброєю
стає і слово. За весь час
діяльності в підпільних
друкарнях УПА було видано понад 130 найменувань періодичних видань,
пів тисячі брошур, десятки вишкільних, мемуарних та поетичних збірок,
тисячі листівок, звернень
та відозв.

Першим журналом
Головного командування УПА був часопис «До
Зброї». Починаючи з
1946 року почали виходити «Повстанець», журнал
«Ідея і Чин», інформаційні вісники «Інформатор»,
«Бюлетень», «Бюро інформації УГВР». Книжки повстанців здебільшого були ідеологічного та
суспільно-політичного характеру: про мету, завдання, концепції боротьби з
ворогами. Неабиякою популярністю користувався сатиричний журнал
«Український перець».
Не менш цікавими були
й святкові листівки, які
виконували двома-трьома кольорами.
Назавжди
поєднав
своє життя з УПА легендарний художник Ніл
Хасевич, відомий також
під псевдонімами «Бей»,
«Зот», «Рибалка». Втративши ногу в підлітковому віці, він не здався, не
опустив руки. З 1943 року
і до смерті (1952 р.) співпрацював з УПА, створив
багато плакатів. Фактично Хасевич був керівником усіх друкарень УПА.
Слова
нескореного повстанця і сьогодні
звучать як заклик до боротьби: «У своєму житті я втратив уже все, але
як довго залишиться бодай одна краплина моєї
крові, я буду битися з ворогами свого народу. Я не
можу битися зброєю, але
б’юся різцем і долотом.
Я, каліка, б’юся в той час,
коли багато сильних та
здорових людей у світі не
вірять, що така боротьба
взагалі можлива. Я хочу,
щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б’ються».
Незмінним супутником повстанського життя була пісня. У збірник
«Марш Героїв» зібрані революційні, маршові повстанські, бойові повстанські, гумористичні пісні.
Поет Богдан Кравців писав, що пісні творилися
«в таких хвилинах, коли
пригасає людська думка,
холоне кров у жилах, перестає битися серце, —
зроджувалися оті пісні на
грані, де закінчується буденне, а починається героїчне».
«Ми
переможем!//
Хоч ворог лютує// Хоч

❙ Назавжди поєднав своє життя з УПА легендарний Ніл Хасевич.
❙ Графіка художника.
нищить, мордує// Хоч п’є
нашу кров// Ми встанем з
оков// Мета в нас єдина//
Державна Вкраїна!»

Боротьба до останнього
подиху...
Останні підпільні друкарні ОУН-УПА, як найбільш законспіровані, радянські каральні органи
виявили й ліквідували
у 1954 році. А останнім
помітним виданням, яке
згодом неодноразово перевидавали таким самим
підпільним способом і яке
виявилося чи не найнебезпечнішим для радянського режиму, була брошура «Хто такі бандерівці та
за що вони борються». Заповітом для прийдешніх
поколінь є слова незламного сотенного УПА Мирослава Симчича: «Боротьба вояків УПА дає дуже
багато прикладів сучасним українським воїнам.
Це передусім віра в перемогу й нестримне бажання до боротьби, адже дух
армії — це і є перемога.
Кожен з нас старався зробити більше, ніж міг. І ні
голод, ні холод, ні облави
не ставали нам на заваді.
Доказом того, що я кажу
правду, є те, що УПА існувало ще багато років після
війни. Я до останнього подиху стримівся до боротьби...»
У травні 1954 року до
рук гебістів потрапив Головний командир УПА
Василь Кук; у 1955 році
при спробі захоплення загинув провідник ОУН на
Волині Анатолій Маєвський. І хоча керівні ланки підпілля були ліквідовані, радянські органи безпеки не могли відзвітувати про цілковиту
«зачистку» територій.
«Останнім його акордом мала стати ліквідація Степана Бандери —
людини, яка і для самих
учасників, і для ворогів
визвольного руху стала
його символом. 15 жовтня 1959 року кагебісти
доповіли Микиті Хрущову про вбивство в Мюнхені провідника націоналістичного руху. Та цій

події не судилося стати завершальним етапом у протистоянні. Через півроку,
12 квітня 1960 року, на теренах Підгаєцького району Тернопільської області відбувся останній бій
групи підпільників, під
час якого двоє з них загинули. Тож останнє слово
таки було за повстанцями», — пише Володимир
В’ятрович у книжці «Історія з грифом «секретно». Сила повстанського
руху полягала в оперті на
власний народ, підтримці
всіх верств населення.
Повстанську боротьбу неможливо уявити без
активної участі жінок-українок. Дослідниця національно-визвольних змагань Оксана Кісь у своїй
науковій праці «Жіночий
досвід участі у національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-50-х
роках» пише, що жінки
повстанського підпілля
долали чимало відстаней
і перешкод, виконуючи
роль кур’єрів для упівців, доставляючи бійцям
УПА медикаменти, фальшиві документи, одяг, зброю. Дослідниця описує
випадок, що трапився з
Марією Трач: «Виконуючи доручення керівників
місцевого проводу ОУН,
Марія на Благовіщення
1941 року вплав перебралась через ріку Сян з боку
німецької зони окупації
на більшовицьку та віддала пакет документів тамтешнього підпілля, а відтак повернулася назад,
вдруге вплав подолавши
крижану воду».
Відданість, самопожертва, сила духу — такими рисами були наділені вояки УПА. «Зродились ми великої години//
З пожеж війни і з полум’я
вогнів», — ці рядки з
«Маршу українських націоналістів» не втратили актуальності й сьогодні. Так само, як і слова незламного Мирослава
Симчича: «Не треба падати духом, а боротися далі.
І не чекати, що хтось нам
щось принесе». ■
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Я ВАМ ПИШУ...
■ ПИТАННЯ РУБА

І. ШІМАНЧУК
Рівне
Вчинок МВФ, який виділив для України 2,7 млрд доларів як допомогу,
дасть змогу Україні створити для себе
ракетний щит, у тому числі з ракет
середньої дальності та балістичних.
Справа лише за президентом Зеленським і його командою, чи стануть вони
українськими державниками і чи будуть зміцнювати обороноздатність України, чи ж розпорошать виділені кошти по різних організаціях і між своїми
людьми.
Україна, маючи таке науково-стратегічне підприємство, як «Південмаш»,
злочинно не використовує його можливості для озброєння нашої армії всіма
видами ракет. Це виглядає як явний
саботаж, і правоохоронні органи чомусь ігнорують такий стан речей та дій
керівництва держави. Завдяки виділеним МВФ коштам зараз є можливість
виправити таке ставлення до «Півден-

Виділені МВФ кошти
як випробування
Чи стане Зеленський президентом-державником?
машу», давши йому державне замовлення, якого ніколи до цього не було.
У світі завжди цінують і поважають
сильних та успішних. Маючи ракетний
щит, ми давно опинилися б у НАТО.
Ще президент Кучма разом зі своїми
радниками, підписавши Будапештський меморандум, уважно не вивчивши
його пункти, де не давалося жодних гарантій безпеки України, зробив велику помилку, за яку платить тепер увесь
український народ. Вийшовши з «шинелі» Сталіна (навіть молодий Зеленсь-

кий вихований на російській культурі),
наші президенти такому «дріб’язку»,
як обороноздатність країни, не надавали значення. Без уваги залишилися і заяви президента Росії Єльцина, і
вже відкриті погрози Путіна в Лондоні
щодо України. Путін не приховував, а
зараз і поготів не приховує, що метою
Росії є знищення українців як окремого
народу і України як незалежної держави. Але чомусь для керівників України
агресія Росії виявилася несподіванкою,
як і сто років тому агресія більшовиків

проти УНР. Незнання історії свого народу керівниками держави призводить
до великих втрат, як матеріальних, територіальних, так і духовних.
Великою помилкою в 2014 році після нападу Росії на Україну було те, що
керівники держави не оголосили воєнного стану в країні. Не було мобілізовано весь народ на відсіч ворогу, не було
порвано всі дипломатичні, торгові,
транспортні відносини з агресором, не
були припинені виїзди українців на роботу в Росію, в’їзд російських артистів
у нашу країну. Український народ був
дезорганізований, у такому ж стані перебуває й досі, що й підтверджують результати виборів Зеленського.
Тільки патріотична частина суспільства як колись, так і тепер твердо стоїть на українських позиціях.
Чи стане Зеленський українським державником, чи піде шляхом своїх попередників, які оглядалися на Росію,
покаже освоєння виділених Україні
коштів від МВФ. ■

Хто сказав, що пора
кохання — це весна?
Варто лише побувати
в Тунелі кохання (що
в Клевані, Рівненська
область) восени,
щоб заперечити це
твердження. Золоте
й багряне листя, що
ніби сповиває цей
затишний коридор
із дерев. Килим з
опалого листя, що
встеляє його долівку,
створює найромантичнішу атмосферу, в
яку ще можна зануритися, поки осінні дощі
не затягнули свою
тужливу пісню.

■ ПОЛІТПАРНАС

Хто винуватий?
Вадим КРИЩЕНКО
Київ
Не хочу я свій рід ганьбити,
Та все ж признаюся, скажу:
Не треба в барабани бити
Й вишукувать вину чужу.
Були в нас хиби і утрати,
Невдачі голосні й німі.
А хто у цьому винуватий?
Частенько дуже — ми самі.
Але, згадавши про колишнє,
У майбуття наш погляд ліг.
Хай тих благословить Всевишній,
Хто вчитись на помилках зміг.

Вадим ПЕПА
Київ
Погибнеш, згинеш, Україно, Не стане й
знаку на землі
Т. Шевченко
Лихо з розуму вже настільки висміяне, що, здавалося б, не роззявить рота.
Аж ні. Вискакує, як голий з конопель. Або
як шолудивий пес, до якого причепилися
реп’яхи. Гудить на всі заставки українську
національну свідомість: «долбаные селюки». І з якої ж причини обпльовувати співвітчизників? Не схвалюють перейменування України на Русь-Україна.
Просвітити б неосвічених з неостанніми рангами державних службовців. Навряд що читатимуть. Та все ж слід указати. 2015 року в Нью-Йорку опубліковано
англійською мовою книгу Plokhy S. The
Gates of Europe: a Histori of Ukraine. Переклад українською мовою з дещо зміненою
назвою — «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності»
— здійснило 2016 р. накладом 10 тисяч примірників харківське видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля». Автор
об’ємистої праці — майже 500 сторінок
— виходець з України, професор історії
та директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій
Плохій. 2018 року це видання відзначено
Національною премією України імені Тараса Шевченка.
У післямові С. Плохій зазначає: «Англомовна преса зустріла вихід «Брами Європи» надзвичайно позитивно, з розлогими рецензіями від Wall Street Journal та
Economis до Times та New York Review of
Books. Але найнесподіванішим стало зацікавлення книгою в країнах Східної Європи та Євразії, адже видавці Польщі,
Румунії, Росії та Китаю придбали права
на її переклад».
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■ МОВА КАЛИНОВА

Пристрасним борцям за українську мову,
або Скандинавський етнонім «Русь»
На сторінці 53 українського перекладу чорним по білому надруковано: «Сьогодні більшість науковців вважає, що
слово «Русь» має скандинавське походження. Візантійські автори, які писали
грецькою, швидше за все, запозичили
його в слов’ян, а ті — у фінів, які використовували слово Руотсі (Ruotsi) для
позначення шведів, що шведською означає «люди, які веслують...»
Руські вікінги, що були, за теперішніми географічними ознаками, конгломератом норвезьких, шведських та, можливо,
фінських норманів, спершу потрапляли до
Східної Європи здебільшого як торговці,
а не завойовники, бо в лісах регіону було
мало поживи для грабунків. Справжні
скарби були на Близькому Сході, за землями слов’ян, через які вони мусили мати
право проходу. Та, судячи з того, що нам
відомо про вікінгів-русів, вони не вважали
торгівлю та війну (торгівлю й насильство)
несумісними. Зрештою, їм доводилося захищатися в дорозі, бо місцеві племена не
вітали їхньої присутності. А торгівля, якою
вони займалися, мала й елемент примусу, бо вони торгували не лише продуктами лісу — хутром і медом, а й рабами».
В Україні лихо з розуму ніяк не вгамується. Звільнена з посади вчорашня
речниця чинної влади товче воду в ступі:
«Українська російська мова — це частина культурного розмаїття нашої країни».
Якої нашої? З’ясувати б... Мовознавець
із відсторонених нещодавно від вла-

ди міністрів відкриває для легковірних
«слобожанську мову». Другорядні неуки зважили «Кобзар» з опублікованим
Т. Шевченком російською мовою. Тицяють пальцями на шальки терезів, нестямно доводять, що геніальний поет —
«русскоязычный»...
Який там Шевченко! Яка там украй загрозлива демографічна ситуація в Україні!
Яка там промисловість! Які там проблеми
в аграрному секторі! Які там комунальні
платежі! Який там добробут населення!
Коли декому українська мова застряє як
кістка в горлі! Самозваний мовознавець
із високопоставлених заявляє: «Нам треба
позбавитися кирилиці і перейти на латиницю». Доле праведна! Науковцям в Україні
не під силу визначити, який же неозорий
океан народнопоетичного багатства —
двісті тисяч пісень, окрилених мелодіями,
чи значно більше? А «Кобзар» латиницею
чиї серця й душі торкатиме й зворушуватиме? А понад те, скільки ж українських
громадян необхідно посадити за столи й
парти, аби попереписувати правічні мовні надбання з давніх-давен?
Предки українського роду з першими словами своєї мови зароджувалися на березі річки Десна в усесвітньо відомій Мізинській археологічній культурі.
Її вікування — понад ХХІ-ХІV тисячоліття до н. е. Матеріальні й духовні здобутки
попередниці успадковує її спадкоємиця,
артефакти якої вражають нині в Історико-культурному заповіднику «Трипільсь-

ка культура» в селі Легедзине Черкаської
області, поблизу Умані.
Розворушують уяву протоміста-гіганти. Одне з найбільших поселень — у
селі Тальянки. Розпросторилося на 450
гектарах. Три тисячі двоповерхових будинків квадратної форми. Стіни дерев’яні. Обмазані з обох сторін багатошаровою глиною, часто розписані темно-червоною
фарбою. Жили собі, були собі, вірогідно,
15 тисяч мешканців. Подібне поселення
доби пізнього палеоліту відкрив 1893 р.
на вулиці Кирилівській у Києві виходець
із чехів Вікентій Хвойка. Він же розкопав
на київському Подолі грандіозне скупчення кісток мамонтів. Велетенські тварини
скупчувалися на водопій до Дніпра, де
ставали здобиччю удачливих мисливців.
Одні з перших хліборобів на третій
від сонця планеті дотримувалися сівозміни. 2015 року археологи виявили велику піч місткістю 6 квадратних метрів з
кількома отворами для закладання дров.
Українські пращури на 3 тисячі років випередили еллінів, горн яких перед тим
відкриттям вважався найдавнішим.
«Культура мальованої кераміки» — винятково досконала. З-поміж унікального — так звана «парна упряж». Керамічне зображення волів, які тягнуть сани.
Круторогі, ймовірно, могли впрягатися й
у соху. Це в сорок разів продуктивніше,
ніж скородити ниву мотикою.
Одяг українські предки виготовляли
на ткацькому верстаті або виплітали гач-

ком. Плавили мідь. Гачку для риболовлі з
найстарішого металу України — 6,5 тисячі
років. Гострий. Можна вловити водоплавне вагою до 5 кілограмів. Серед визначного — так звана «біноклевидна керамічна посудина». Нагадує подвійні глечики, в
яких селяни носили в поле обід. Дослідникам пощастило знайти й найстаріше в
Європі насіння горобейника польового. З
1996 року Історико-культурний заповідник
«Трипільська культура» в селі Легедзине
на Черкащині позбавлений державного фінансування. Тримається всіма правдами на ентузіазмі директора Владислава Чабанюка й вузького кола працівників
та на гранти й допомогу меценатів, у тому
числі й зарубіжних...
Понад усе, Трипільська археологічна культура сама себе пропагує. Відлуння з її розквіту доносять до сучасності
колядки й щедрівки та пісні дотепер збережених календарно-обрядових дійств
на Різдво, Великдень, Зелену або Клечальну неділю, Купала, Маковія, Покрову, коли перший сніг припорошує землю,
не кажучи вже про зажинки та обжинки
тисячолітніх рільників, гречкосіїв. Предковічна пам’ять незнищенна.
З часів Ассирії, Давнього Єгипту й
античної Греції відомо: який диригент,
такі й оркестранти. Прислухатися б несповна освіченим до не засвоєного ними
з російської літератури: «А вы, друзья,
как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь». ■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Сталося так, що понад рік тому жителька Полтави Олександра Шостя, котра працювала нянею в дитсадку, звільнилася з роботи якраз
перед запровадженням жорсткого
карантину. Зрозуміло, знайти нову
роботу за таких обставин годі було
й мріяти. Тим паче що жінка мала
от-от переступити 40-річний рубіж,
а не секрет, що примхливі роботодавці все частіше висувають вимогу щодо віку працівника: не старший 35 років.

Розпочавши нову справу,
не чекайте, що від клієнтів
не буде відбою
— І тут подруга, котра має
власну домашню шоколадну
майстерню, знаючи, що мені
вдається випічка з дріжджового
тіста, порадила піти на платний
майстер-клас із випічки хліба на
заквасці й навіть позичила кошти, — розповідає Олександра. —
Сума як для безробітної людини
на ту пору була пристойною —
тисяча гривень. Звісно, з часом
ми з чоловіком її повернули. На
майстер-клас я прийшла підготовленою. Адже перед цим переглянула багато відеороликів про
те, як вивести закваску та спекти домашній хліб на ній. Не вистачало тільки практики — хотілося попрацювати разом з майстром з оцим тістом, яке геть не
таке, як дріжджове. Отак усе й
почалося. Відтоді вже понад рік
двічі на тиждень печу живий корисний хліб. Закваски не виводжу, хоч і знаю, як це робити. Річ
у тому, що майстер поділилася своєю закваскою, тож раз на
добу я її оновлюю, у такий спосіб
спрощуючи процес приготування випічки. Бо на те, щоб вивести закваску, потрібно витратити
від 5 до 10 днів.
За словами Олександри, багато людей, котрі відважуються
взятися за нову для себе справу,
гадають, що від клієнтів одразу
не буде відбою. І розчаровуються, не дочекавшись бажаного.
Вона ж із самого початку налаштувала себе на те, що все не
буде легко і просто.
— Я починала з одного-двох
клієнтів, — продовжує розповідь моя співрозмовниця, — і
то були приятелі, добрі знайомі,
котрі замовляли мій домашній
хліб тільки для того, щоб мене
підтримати. А далі спрацювало «сарафанне радіо»: мої друзі
рекламували спечений мною
хліб на заквасці своїм друзям. І
ті, зацікавившись, воліли спро-

■ ВЛАСНА СПРАВА

Хлібом єдиним
Ніякий карантин не страшний: пекарка
запевняє, що робота вдома не має мінусів
бувати його й собі. Хоч навіть зараз маю небагато охочих замовити домашній хліб. От, скажімо, завтра пектиму всього п’ять
хлібинок. Траплялося, що пекла і вісім, і 10 буханців, та загалом таке буває нечасто. Основні
замовники — це віряни з нашої
помісної церкви. Бо в нашій церковній громаді заведено підтримувати одне одного.
Якось Олександра Шостя
пригостила мене смачним гречаним хлібом — так я дізналася
про її домашнє мінівиробництво. Щодо асортименту, то, окрім уже згаданого, жінка пече
хліб із в’яленими томатами або
з кропом, із куркумою й соняшниковим насінням та гарбузовим. А ще — цільнозерновий
класичний, вермонтський (із
трьох видів борошна), житній
десертний (із курагою, чорносливом і грецькими горіхами),
зерновий (із насінням соняшника, гарбуза та льону), морквяний (із пюре моркви) тощо. За
словами прихильниці здорового харчування, найпопулярнішi
буханці — з кропом, а також із
додаванням гречаного борошна
зі смаженою цибулею. Житній
десертний хлiб із сухофруктами
часто замовляють дітям.
— Усілякі добавки на любителя — одна жіночка віддає перевагу класичному цільнозерновому
хлібу, бо саме такий полюбляє її
чоловік. Для своїх домочадців в
основному випікаю хліб, змішуючи залишки різних видів тіста,
— теж виходить дуже смачно.
Цільнозернове борошно дрібного помелу замовляю зі Львова: як
правило, 25-кілограмового мішка вистачає на два місяці. На відміну від сортового, це борошно
отримують особливим способом
(не відокремлюючи оболонки й
зародки), внаслідок чого в ньому
зберігаються всі корисні властивості злаків, — «просвітлює»
мене Олександра. — Щоправда,
й ціна його відрізняється від вартості того, яке ви купуєте в магазині, — кілограм цільнозернового борошна разом із пересилкою
обходиться мені в 30 гривень.
Відтак спечена мною хлібина без

■ ДОБРА СПРАВА

Спробуй на гойдалці
сам покататись
На Черкащині відкрили перший в області
дитячий інклюзивний майданчик
Людмила НІКІТЕНКО
У місті Сміла відкрили
перший в області інклюзивний майданчик для малечі,
збудований у межах обласного проєкту «Дитинство без
обмежень».
За словами голови Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка, це —
унікальний проєкт для Шевченкового краю. Оскільки
раніше будували майданчики, куди дітям з інвалідністю

був, по суті, закритий вхід.
«На Черкащині ми змінюємо цю ганебну традицію. Навеснi підписали меморандум про розвиток
безбар’єрної архітектури в
Україні в межах всеукраїнської ініціативи «Без бар’єрів»
Олени Зеленської. Наш проєкт «Дитинство без обмежень» — її практичне втілення», — наголошує пан Олександр.
«Майданчик відкрили в
самому центрі міста. Ми тут

особливих добавок витягує на 50
гривень, а з добавками — й того
більше.
І це при тому, що поки жінка
не закладає до ціни хліба витрат
на електроенергію й воду, а також на упаковку, аби він не став
ще дорожчим. Утiм людям, котрі
стежать за здоров’ям, стараються їсти корисну їжу, не шкода раз
на тиждень викласти за хлібинку 50—70 гривень. Річ у тім, що
її можна їсти цілий тиждень. Завдяки тому, що в хлібові Олександри Шості немає синтетичних
дріжджів, його свіжість зберігається тривалий час — ви його
швидше з’їсте, аніж він «зацвіте» чи засохне.

Хліб на заквасці не кожному
по кишені
— Моя найстарша донька Галина, яка вже живе окремо, часто замовляє гречані буханці, то
вони в неї й два тижні можуть
пролежати. До того ж мій хліб
дуже ситний — ви самі це відчули. Хоча треба визначити свою
норму його споживання. Скажімо, моєму чоловікові Анатолію
вистачає двох шматочків, щоб
наїстися, мені — одного, а дітям
— і пів шматочка. Хліб на заквасці не «повітряний», а, навпаки, щільний, тому важкуватий
для шлунка, через що споживати його потрібно обережно, — радить пекарка. — Іще хочу розвінчати такий міф: дехто думає, що
якщо хліб корисний, то від нього не поправишся. Це не так. І
хоч хліб на заквасці вважається менш калорійним порівняно

неподалік мешкаємо і тепер будемо часто приходити
сюди з дітьми», — додає Ірина Коваленко, жителька Сміли, мама двох хлопчиків 5 і 8
років.
До речі, як розповідають
у Черкаській ОДА, на Черкащині наразі працюють і
над іншими безбар’єрними
проєктами. Зокрема, тестують мобільний додаток для
альтернативної комунікації на базі навчального закладу «Країна добра», наповнюють електронну карту доступності, відпрацьовують онлайн-додатки, які
надають допомогу перекладача жестової мови на базі
Черкаської обласної лікарні, проводять системний аудит доступності об’єктів комунальної власності.
Водночас в області планують незабаром збудувати ще
два такi інклюзивнi майданчики для дітвори у Черкасах
i Золотоноші. ■

❙ На приготування домашнього хліба на заквасці Олександра Шостя
❙ витрачає цілу добу.
❙ Фото автора.
з дріжджовим, якщо ним надто
захоплюватися, можна набрати
вагу. Щоправда, багато з’їсти такого хліба просто нереально.
Хоча в приготування живого корисного хліба героїня цього матеріалу вкладає душу, про
якийсь суттєвий прибуток поки
що не йдеться. За її словами,
найчастіше вона виходить на
«нуль».
— Чому й говорю: коли починаєте нову справу, не розраховуйте на море клієнтів і суттєвий дохід, бо матимете велике
розчарування, — ще раз нагадує
Олександра Шостя. — Я зразу
налаштувала себе на те, що успіху не буде, мов за помахом чарівної палички. Завдяки цьому, мабуть, і тримаюся на плаву. Тут
потрібне велике терпіння. А ще
— треба любити цю справу так,
як я люблю. Витрачаю на приготування хліба цілу добу. Звечора готую опару, вранці — тісто. Далі йдуть заміси, викладки,
формовки тощо. Загалом якщо
починаю місити тісто о восьмій
годині ранку, то закінчую випікати хліб тільки о восьмій вечора. Зрозуміло, щоб віддавати цій
справі стільки часу, треба її посправжньому любити. Не можу
не згадати й про підтримку свого
чоловіка — без нього в мене нічого не вийшло б.
Немає сумніву, що хліб на заквасці, який готували ще наші
предки, є найкориснішим. У цьому, мабуть, і переконувати ніко-

го не треба. Та через невисокий
рівень достатку українців кожен, певно, тричі подумає, перш
ніж його купити. Так розмірковую вголос, спілкуючись з Олександрою.
— Звісно, у нас основна маса
людей живе за межею бідності.
Тому їм краще купити некорисний, зате дешевий хліб, —
погоджується жінка. — Це правда, не кожному хліб на заквасці
по кишені. На жаль, такі нинішні реалії.
І хоч про прибутки Олександра Шостя поки лише мріє, позитив уже хоча б у тому, що тепер їй жоден карантин не страшний. Вона вважає, що робота
вдома не має мінусів. Особливо
для мами, в якої діти відвідують молодшу школу і яких треба зустріти після уроків, а потім
відвести ще й на спортивну секцію: 9-річна донька Марія займається легкою атлетикою, а 7річний син Ростислав — вільною боротьбою.
— Якби десь працювала, мене
ніхто не відпускав би з роботи
по кілька разів на день. А так
сама собі хазяйка — можу розпоряджатися своїм часом. Навіть у «хлібні» дні в мене все розплановано: відправляю дітей до
школи, а тоді переключаюся на
хліб. Я цілком задоволена своїм
нинішнім життям, — стверджує
Олександра. — І поки діти не підростуть, не збираюся щось у ньому змінювати. ■

❙ Смілянська дітвора активно освоює новий інклюзивний майданчик.
❙ Фото пресслужби Черкаської ОДА.
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■ ДО СЕЗОНУ

Просимо пана баклажана до столу!
Улюблені рецепти із «синеньких»
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Баклажани — це неперевершені осінні смаколики. І вони, що запечені, що тушковані, що фаршировані
чи консервовані, — однаково красиві, смачні й корисні та відмінно поєднуються з іншими овочами. І це є
перша правда. І хоч ми називаємо його овочем, другою правдою є те, що баклажани — це, з точки зору
ботаніки, справжнісінькі ягоди.
А ще їх називають овочами довголіття і рекомендують регулярно їсти людям похилого віку. Крім того,
баклажани низькокалорійні, сприяють очищенню кишечнику, а отже, є помічниками номер один при схудненні. Тому й не дивно, що жінки нашої родини дуже полюбляють страви з цього фіолетового продукту.
Але навіть м’ясоїдів можна здивувати, запропонувавши… котлети з баклажанів, які майже нічим не відрізняються від звичайних.

Котлети без м’яса
з «синеньких»
Отже, візьміть 3-4 баклажани, вимийте, проколіть їх
зубочисткою і поставте у такому вигляді в розігріту до 220оС
духовку на 25-30 хвилин. Перекладіть запечені овочі в миску та накрийте плівкою і залиште на 10 хвилин, щоб легше
зчищалася шкірочка. Дрібно
поріжте одну велику цибулину та обсмажте її в олії до золотистого кольору. У блендері
подрібніть 5-6 підсушених волоських горіхів, додайте часник, зелень, спеції.
Баклажани очистіть від
шкірки, подрібніть виделкою та змішайте з горіховою
сумішшю і смаженою цибулькою. Додайте 2-3 ложки борошна, сіль за смаком, м’ясну
приправу та добре перемішайте фарш.
Сформуйте невеликі котлети та смажте на олії по 3-4
хвилини з кожного боку. За
бажанням їх можна запанірувати в сухарях або обваляти в
борошні. Подавати страву слід
гарячою до картоплі або рисового гарніру з зеленню.

Фаршировані баклажани
з м’ясом
З баклажанів можна стільки всього приготувати, причому так, що навіть ті, хто не
дуже їх люблять, будуть у захваті від закусок. Приміром,
така страва чудово стане прикрасою і до святкового столу,
і для звичайного обіду.
Отже, візьміть «синенькі»,
промийте їх та розріжте навпіл. Акуратно вийміть середину та наріжте її невеликими шматочками. Величеньку
морквину натріть на тертушці,
додайте подрібнену цибулю та
обсмажте протягом декількох
хвилин на сковороді. Потім
додайте нарізані кубики баклажанів і готуйте все разом до
м’якості. Приготуйте м’ясний
фарш, додайте зубочок часнику, подрібнений солодкий перець та зелень. Змішайте обидві суміші.
«Човники» посоліть, поперчіть за смаком, наповніть
отриманою начинкою. Зверху
змастіть сметаною або майонезом, посипте сирною стружкою. Баклажани загорніть у
фольгу, покладіть на деко для
випічки і відправте в розігріту
до 180оС духовку на 40-45 хвилин.
Прикрасьте зеленню.

Мариновані «синенькі»
зі смаком грибів
А ця закуска ідеально
підійде для тих, хто любить
гриби, але не має часу їх збирати, а потім чистити. Мариновані баклажани за цим рецептом нагадують за смаком гриби і їх можна наминати кожен

❙ Фаршировані «човники».

❙ Торт із баклажанів.
день, при цьому не боятися, а
раптом до кошика потрапив
якийсь «не такий» гриб. Страву можна зробити гострішою,
можна м’якшою. То вже на
ваш смак. Головне — не з’їсти
завчасно!
Візьміть кілограм баклажанів, вимийте та наріжте великими кубиками, викладіть
у миску, посоліть за смаком та
залиште на півгодини. До слова, з кілограма «синеньких»
отримаєте 12 порцій, тому подумайте, можливо, варто взяти одразу два кілограми.
Допоки баклажани всолюються, готуємо маринад. Наливаємо в каструлю літр води, додаємо 60 г цукру, 20 г солі, 60
мл соняшникової олії, 100 мл
оцту та доводимо до кипіння.
Баклажани викладаємо
на друшляк і добре промивамо у проточній воді, щоб змити сіль. Потім перекладаємо
їх у каструлю до розсолу і залишаємо варитися п’ять хвилин. Тим часом не гаємо часу,
чистимо й нарізаємо цибулю з
часником і додаємо все це до
баклажанчиків. Для стійкого аромату висипаємо грибну приправу і проварюємо ще
хвилинку-другу.
У чисті банки вкидаємо насіння кропу, кілька горошин
перцю, гвоздику, лаврове листя, викладаємо баклажани, заливаємо маринадом та накриваємо капроновими кришками. Коли ці наїдки остудяться
і стануть кімнатної температури, ставимо їх на полицю в
своєму холодильнику.
Закуска буде готова вже через три години!

Завітайте на «Вогник»
А зима — не за горами.
Уявляєте, в холодний зимовий
вечір у вас на плиті вариться
картопелька і ви відкриваєте баночку таких смачнючих
баклажанів. Ух, які гостренькі! Тож під цю закуску й «сто
грамів» не завадить...
Ну ж бо, записуйте скоренько рецепт.
Миємо 3 кілограми баклажанів та нарізаємо їх кружальцями (але не ріжте дрібно, інакше вийде варена каша

зі шкірками). Засипте «синенькі» сіллю й залиште на кілька хвилин, аби зник гіркуватий присмак.
Далі візьміть кілограм солодкого перцю, 3 великi стручки гіркого та начистіть 3 головки часнику й усе це перемеліть через м’ясорубку. На
сковорідці підігрійте 150 грамів олії й залийте нею наше
овочеве пюре. Після того, як
воно охолоне, додайте 150 грамів оцту й перемішайте.
Тим часом промийте баклажани від солі та обсмажте їх з обох боків до утворення рум’яної шкірочки. А тепер
можна їх і в банку. Викладайте овочі щільними пластами,
щедро поливаючи кожен часниковою заливкою.
А тепер займемося стерилізацією. Візьміть велику посудину, постеліть у неї величеньку серветку та налийте води
стільки, щоб наші баночки з
баклажанчиками не втопилися. Час стерилізації залежить
від ємності банок: для літрових необхідно 20 хвилин після закипання, а для півлітрових вистачить і 15 хвилин.
Баночки дістати, закатати,
перевернути кришкою вниз та
накрити чимось теплим.

Десятка
Одна з обов’язкових заготовок, що я роблю на зиму
восени, — салат «Десятка».
Чому? Тому що ця страва відмінно доповнює м’ясні закуски, а завдяки різноманітним
смаковим відтінкам сподобається усім без винятку. Та й
запам’ятати рецепт цього салату неймовірно просто, адже
всіх інгредієнтів треба взяти по десять плюс традиційні
сіль, цукор, оцет та олія.
Баклажани, солодкий червоний перець, цибулю та помідори виберіть середнього розміру, а ось часник (його необхідно 10 зубчиків) візьміть
великий, особливо, якщо ви
любите гостренькі страви.
Тепер переходимо до приготування. Нарізаємо баклажани однаковими кубиками, перекладаємо їх у велику миску,
додаємо сіль, сік одного лимо-

❙ «Вогник».
на та заливаємо фільтрованою
водою «по вінця».
Зверху накриваємо тарілкою, щоб кубики баклажанів
повністю опинилися у воді, та
залишаємо на годину.
У цей час нарізаємо четвертинками кільця цибулі, кубиками помідори та великими
скибочками солодкий перець.
Усі підготовлені овочі (без
часнику) викладаємо в каструлю, вливаємо склянку рафінованої олії, добре все перемішуємо та ставимо на середній
вогонь. Коли вміст почне закипати й виділяти ароматний
сік, додаємо 2 столові ложки
солі та 4 столові ложки цукру. Зменшуємо вогонь, варимо нашу «Десяточку» ще хвилин 15 і додаємо дрібно порізаний часник та 120 мл оцту. Ще
варимо 2-3 хвилини та викладаємо салат в ідеально вимиті
баночки і стерилізуємо 10-15
хвилин, щоб наша «Десяточка» без проблем зберігалася
всю зиму.
Потім закручуємо кришки, перевертаємо банки догори дном та залишаємо охолоджуватися. І в погріб...

Торт iз баклажанів
А які ж урочистості без торта? Запевняю, що в цей приголомшливий апетитний закусочний тортик просто неможливо не закохатися. Він має
дуже гарний зовнішній вигляд, тому його сміливо можна подати до святкового столу. Скуштувавши шматочок,
ваші гості будуть просто в захваті й проситимуть рецепт.
А складається він з простих і доступних інгредієнтів,
готується досить легко, а результат — неперевершений.
За бажанням, можете побавитися зі смаками і додати
якісь свої улюблені інгредієнти. У кожному випадку буде

дуже смачно.
Помічницею у приготуванні вам стане тертушка. Отже,
беремо кілограм баклажанів,
ретельно миємо їх, зрізаємо
шкірку і натираємо. Після
чого віджимаємо м’якоть від
рідини.
Додаємо 3 яйця, 2 ложки
борошна, сіль і чорний мелений перець за смаком та зелень. Все добре перемішуємо
і на розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладаємо баклажанне «тісто»,
розрівнюємо ложкою й обсмажуємо на невеликому вогні з
обох боків до рум’яної скоринки. У вас має вийти 5-6 тоненьких млинчикiв.
Тепер переходимо до начинки.
Очищену цибулю дрібно
нарізаємо, моркву натираємо
і відправляємо підготовлені
інгредієнти обсмажуватися до
готовності. Додайте сіль і чорний мелений перець. Засмажку розділіть на 4 частини, аби
викласти на кожен млинець.
Тепер можемо складати
торт.
Перший «корж» змащуємо
майонезом з часником, викладаємо засмажку, дрібно порізану шинку чи варену ковбасу та накриваємо другим коржем. На змащений майонезом
корж — знову засмажка і дрібно нарізані помідори.
Начинкою для третього
коржа стануть натерті варені
яйця. І нарешті останній корж
— дрібно порізані гриби.
Закусочний торт прикрасьте натертим сиром, помідорами, зеленню та поставте на
кілька годин у холодильник.
Впевнена, що домашніх і за
вуха не відтягнете від нього.
Ці недорогі та смачні страви стануть справжніми знахідками для вашого столу. Смачного! ■
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Різні етапи
Нещодавно у приміщені столичного педуніверситету відбулися урочистості, присвячені
30-річчю відродження Спілки письменників України, історія якої почалася ще в далекому 1934 році, 12 серпня: саме
тоді в Києві вона була заснована
на І Всеукраїнському з’їзді радянських письменників. А підставою для її створення була постанова ЦК ВКП(б) від 23 квітня
1932 року «Про перебудову літературно-художніх організацій».
За цією постановою були ліквідовані всі літературні організації, які на тоді ще існували в
УРСР — ВУСПП, «Плуг», «Молодняк», «Західна Україна» й
згодом створена Спілка радянських письменників України.
Влітку 1941 року основна
частина співробітників Спілки
перебралася в Уфу, де до 1944
року розміщувалася в Будинку-музеї Мажита Гафурі. Максим Рильський, Юрій Яновський, Іван Кочерга, Петро Панч,
Натан Рибак у евакуації брали
активну участь в організації видання творів українських письменників у серії «Фронт і тил», у
випуску літературних газети та
журналу українською мовою.
У жовтні 1941 року діяльність Спілки було поширено на
терени Райхскомісаріату України, де київське відділення
очолила Олена Теліга. Однак за
два місяці, після арешту та розстрілу німцями членів редакції
«Українського слова» (І. Рогача, І. Ірлявського, О. Теліги, О.
Кандиби-Ольжича), діяльність
Спілки в Райхскомісаріаті було
припинено.
На межі 1980-х і 1990-х Спілка була центром національновизвольної боротьби. У середовищі українського письменства
започатковувалися Народний
рух України, «Просвіта» та «Меморіал». У квітні 1991 року на
першому з’їзді Спілки письменників України було проголошено незалежний статус через відокремлення від Спілки письменників СРСР.
Цьогорічні урочистості вели
теперішній голова НСПУ Михайло Сидоржевський та народна артистка, перший міністр
культури України Лариса Хоролець. На вечері було чимало
поважних гостей, виступав хор
ім. Г. Верьовки, письменникам
вручали грамоти й нагороди,
але, попри святковий настрій, зі
сцени звучали й далеко не урочисті виступи.

Останні сторожові
«Усе робилося й робиться
впродовж тривалого часу, щоб
нас поділити, зачистити, посіяти ворожнечу, — зазначив шефредактор газети «Слово Просвіти» Павло Мовчан, — щоб
не було такої сили, яка свого
часу сформувала і платформу,
й ідеологію цієї держави. Сила,
яка називалася «Народний рух
України», була створена саме
письменниками й зробила більше, ніж будь-яка з політичних
партій.
Спершу я був проти виокремлення святкування 30-річчя
Спілки й річниці відродження
Української держави. Але згодом
підтримав пропозицію Михайла
Сидоржевського, тому що на позачерговій урочистій сесії Верховної Ради не були названі ні ті
сили, ні ті імена, які заслуговують на особливий пієтет, зокрема Олесь Гончар, Юрій Мушкетик, Борис Олійник, і вони мали
б бути названі не як легенди, а як

■ ЛІТФРОНТ

Озброєні словом
Спілка письменників України, 30-річчя відродження якої ми
відзначаємо, переживає не найкращі часи

❙ Спілка письменників України розділяє свою історію 1991 роком.
ті, хто відновлював цю державу.
Цей масив, який називається
письменництвом, сьогодні найприниженіший і найроздрібненіший. Все йде до того, щоб зачистити, і не тільки як інституційну Спілку — немає вже в нас часописів, які свого часу формували
загальнонаціональну ідеологію.
Бо якщо ми говоримо про неї, то
не треба забувати про те, що з таких джерел, як «Неопалима купина» Плачинди всі довідалися,
наскільки ми й наша державність
глибинні. Саме ця глибинність не
дасть нам зникнути, хто б там що
робив.
Якби не було українського
слова як генеруючої й цементуючої сили — не було б української нації. Сьогодні тривають атаки не тільки з російських джерел, а й із деяких «наших», чого
вартий лише Мураєв...
Письменство сьогодні — це
люди подвигу: самі пишуть,
самі видають, самі реалізують.
Але хто відродить «Вітчизну» й
інші українські часописи? Чому

вана в стінах Спілки.
До речі, 9 вересня минуло 32
роки з дня, коли закінчувався установчий з’їзд Народного руху
України в Політехнічному інституті. Але ніхто з можновладців ніде й нічого не згадав про цю
історичну подію...
Спілка — не тільки меморіальна частина, ми також
є зобов’язуючим началом для
відродження України і носіями
та оберігачами слова».

«Справжню історію
України дізнався з творів
письменників»
«Без творчості українських письменників не було б української нації, — слушно зауважив колишній міністр освіти і науки, академік Василь Кремень. — А зважаючи на те, що ця
творчість відбувалася переважно
в умовах бездержавності, то вважаю, що письменництво здійснило подвиг.
Важко переоцінити велику роль письменництва в літе-

Та біда, яка трапилася в 2014
році (анексія Криму й окупація
сходу України), стала можливою не лише через шовіністично-імперіалістичну
сутність
Росії, а й через те, що північний
сусід відчув: є частина населення України, яка не почувається
українцями».

Письменників треба цінувати за
життя!..
«Допоки Україна не заговорить українською, я з України
нікуди не подінуся! — так емоційно почав виступ Уповноважений із захисту державної мови
Тарас Кремінь. — Ми не повинні забувати, що українська територія має кордони там, де є українське слово.
Закон про мову 1989 року був
би неможливим без українських
письменників; без них у першому й другому скликаннях ВРУ не
було б Конституції, а у восьмому
— не було б закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

На межі 1980-х і 1990-х Спілка була центром національно-визвольної боротьби.
У середовищі українського письменства започатковувалися Народний рух України,
«Просвіта» та«Меморіал».
журнал «Всесвіт», який мав колосальну популярність, сьогодні
зведений фактично нанівець через безгрошів’я?
Сьогодні все безгонорарне —
практично жоден часопис не платить. Також не платять телебачення, радіо. Всі забули про таку
категорію, як гонорар. І це вражаюче приниження для творчих
людей. Але ж тільки письменники можуть і зобов’язані робити те, що й робили , — бо вони є
носіями українського слова й залишаються останніми сторожовими.
Раніше були будинки творчості, куди письменникам можна було їздити й мати там певні
пільги, а сьогодні в них немає навіть грошей на квартплату. Чому
так сталося? Але ми все одно повинні й далі бути генераторами
ідей і виконавцями тієї ідеологічної платформи, яка була сформо-

ратурі, освіті й просвітництві, й
не лише в літературній царині,
а й загалом у формуванні багатьох поколінь українців. Я почав пригадувати: а звідки взнав
справжню історію України, адже
за Союзу вона була спотворено
препарована? Саме з літературних творів, починаючи з романа
«Святослав» Семена Скляренка
та багатьох інших, — це була історія, насичена життям конкретних людей, яку сприймав дитиною.
І хоча письменниками вже
багато зроблено, але ще більше
є завдань на майбутнє. І одне
з найголовніших — це утвердження національної ідентичності українства. В умовах глобалізації й культурної конкуренції лише та нація, яка найбільшою мірою усвідомлює свої
національні інтереси, зможе їх
успішно захистити.

Важлива річ, про яку сьогодні не було сказано, — це обласні письменницькі організації. А
варто згадати про тих справжніх сподвижників Миколаївської (яку двічі поспіль очолював мій батько) та інших обласних письменницьких організацій, на яких сьогодні тримається
центральний апарат і взагалі літературна творчість у контексті
НСПУ, хоча деякі з них не мають
навіть свого приміщення.
Хочу подякувати тим письменникам, які мають високий
статус та нульові статки, але
вони є обличчям української літератури. І письменників треба
цінувати за життя!..»
Не менш запальною була промова й ексдепутата Івана Зайця,
який, зокрема, зауважив: «Творців сьогоднішньої держави влада повністю винесла за дужки,
— саме такий висновок я зробив,

спостерігаючи за святкуваннями річниці Незалежності. А серед цих творців ми повинні згадувати і НСПУ як ключове джерело «Народного руху України»,
який сформував політичну програму створення своєї держави
мирними засобами».

Відібрали навіть 8 тисяч
«Нашому часопису наступного року виповнюється 95 років, —
нагадав присутнім (головний редактор газети «Літературна Україна» Сергій Куліда. — Газеті,
яка є справжньою пам’яткою
культури та історії. І її існуванням мало б опікуватися РНБО,
адже московський агітпроп дуже
добре розуміє значення друкованого, а надто письменницького
слова. У тій же білокам’яній виходить принаймі чотири літгазети, а ми, на жаль, не можемо
зберегти часопис, на сторінках
якого вперше була оприлюднена
Декларація незалежності України.
Наприклад, у Франції держава виділяє на підтримку друкованих ЗМІ (різних форм власності)
пів мільярда євро; в Азербайджані з 1996 року літературними
виданнями опікується держава.
А що ж у нас? Після мого «приязного» спілкування з міністром
культури Ткаченком із нас зняли навіть отой мізер, який давали щомісяця, 8 тисяч гривень...
А для чого й навіщо існує Український інститут книги, який
покликаний популяризувати
вітчизняну книгу, літературу,
читання. Де вони? Я спілкувався з очільницею цього інституту пані Коваль і попросив допомогти передплатити нашу письменницьку газету для бібліотек
України. Вона сказала, що такої
змоги в них немає...»
«Ми повинні чітко розуміти,
— розважливо додав колишній
міністр економіки, а нині президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, — що для того, аби
держава була на гідному місці
в сучасному світі, нам необхідно будувати сучасну конкурентоспроможну економіку, а на її
основі — високий рівень якості
життя наших громадян. Але
жодна економіка без високого
рівня морального й духовного
здоров’я суспільства, яке в першу чергу формують саме письменники, не створить умови для
гідного життя громадян».

Рухали відродження
«Мені болить, що престиж
українського письменника в суспільстві якось згасає й належно
не підтримується державою, —
констатував академік, директор
Інституту літератури імені Тараса Шевченка Микола Жулинський. — А заслуги українських
письменників перед Україною
величезні, проте належно не оцінені.
Наприкінці 1980-х саме в
Спілці письменників відбувалися найбільші й найактивніші
зустрічі та приймали доленосні рішення; саме в «Літературній Україні» було надруковано
програму «Народного руху України» — це говорить про те, що
внесок українських письменників у відродження й створення
незалежної України є колосальним.
Саме завдяки у першу чергу
письменникам тоді були створені первинні організації, осередки української мови, «Просвіти», культурологічні клуби,
виникло багато громадських організацій — усе це дуже піднімало народний дух та ініціативу, яка сприяла врешті проголошенню Незалежності». ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Костянтин РОДИК

У британському видавництві, афілійованому з книжковим гігантом
Hachett, вийшов роман Андрія Куркова «Сірі бджоли». Невеличкий, але
безсумнівний успіх України в культурній інтеґрації. Звісно, головною спонукою до перекладу було те, що західний читач знає Куркова чи не найліпше з-поміж усіх українських письменників. Але також — і публічна
увага до російсько-української війни. В анонсі англійської книжки її схарактеризовано як «збалансований портрет цього найбільш дивовижного
сучасного конфлікту». У чому ж для тамтого читача ця «дивовижа»?
На видавничому сайті виставлено з десяток медійних цитат, де
критики змагаються у порівняннях Куркова з класиками: нинішній Булгаков… український Муракамі… постсовєтський Кафка…
своєрідний Курт Воннеґут… сягає
верхніх нот Беккета і Пінтера.
Набір зрозумілий: співці абсурду. І жодне з імен не зайве для розуміння Андрія Юрійовича. Але
що ці підказки дають західному
читачеві?
Курков — це екзистенційний
абсурд Беккета? Ні; хіба трохи за
формою та епізодичною поведінкою персонажів. Розгнуздана підсвідомість Кафки підсвічує психологічні девіації підо впливом
тотального системного тиску —
але це загальна ознака постсовєтської прози. Ідентифікаційні фобії
Булгакова? Так, вони відчутні між
усіма рядками Куркова, проте майже ніколи не виходять на сюжетну
авансцену. Можливо, треба справді ретельніше пошукати за аналогіями з Муракамі, історіями якого рухають — хоч це і не лежить на
поверхні — світоглядні конфлікти між традиційно японським та
модерно американським. Тут доречне запитання: трубадуром якого абсурду є Курков — російського
чи українського?
Для західного читача — це занадто складно; донедавна він взагалі не вбачав тут різниці. Більше
за те: її не вбачав і вітчизняний поціновувач Куркова. Його проза —
то чиста, як сльоза, ностальґія за
совєтським способом життя. Так,
він кепкує багато з чого, але, якто кажуть, — з любови. Самопідсміювання задоволеної життям
людини: так, це абсурд — але це
наш абсурд. До речі: тексти Андрія Куркова — талановиті від початку. І те, що перша книжка (Не
приведи меня в Кенгаракс. — К.:
Радянський письменник, 1991)
не здобулася на розголос, свідчить лише про те, що тоді розважання про принади совєтського
були, м’яко кажучи, не в тренді. Навіть друга книжка (Смерть
постороннего. — К.: Альтерпрес,
1996) не зробила його відомим
письменником. А от далі — далі
на Куркова запали європейські
видавці: для них він був тим, із
чим асоціюється письменник —
реєстратор тяглости традицій. Та
до сучасного українського канону пан Андрій увійшов не так через чисельні переклади на основні
мови світу в найповажніших видавництвах, як через потрапляння у політичний мейнстрім: братання з Росією, ідеалом якої був
саме «совєтський спосіб життя».
Та повернімося від теорії до
практики: «Сірі бджоли» (Х.:
Фоліо, 2018). Коротко про фабулу: симпатичний пасічник
Сєргєїч, що живе у сірій зоні
зіткнення москалів з українцями, втрачає терпець: треба рятувати пасіку. І їде до Криму, вже
окупованого московитами. Перед від’їздом багато розмовляє із
Пашкою, з яким раніше хіба віталися віддалік, а тепер той лишився єдиним його сусідом. «Так
і жили би паралельно кожний на
своїй вулиці, і кожний власним
життям… Й ніколи би до самої

смерти не розмовляли. Якби не
війна». Пашка — за сєпарів, Сєргєїч — за бджіл. Навіть під обстрілами домовитися не можуть:
звідки прилітає?
Пашка — радше персонаж
Жадана: «революціонер» футбольно-фанатного стилю, для
якого головним є спротив як такий: назвіть терористів «повстанцями» — і він буде з ними
(власне, так і було 2014-го на Донеччині). Натомість Сєргєїч —
конформіст-сибарит. Йому пофіг, що там за вікном насправді
відбувається. Живучи на пасіці,
стаєш трохи буддистом: «Є люди,
котрі гірші за бджіл, є люди —
як бджоли. Ну а людей, ліпших
за бджіл, певно, немає». Тож
усе стане на круги своя, решта
сусідів «обов’язково повернуться. Коли дур у Києві закінчиться,
або міни зі снарядами».
Такі розмисли про мир-капітуляцію не дезавуюються на
жодній з трьохсот сторінок роману. Письменникові таке нібито й не слід закидати — його справа віддзеркалювати. Але де ж ота
«збалансованість», про яку розводяться британські видавці? Невже у тому, що війну тут іменовано винятково «донецькою»? Та
головному персонажеві Куркова,
направду, начхати: «Десь далекодалеко бухали гармати. Чути
їх було Сєргєїчу, лише коли він
хотів їх почути».
А от іще промовистіша самохарактеристика: «Війна, у якій
він не брав участи, а просто опинився її мешканцем. Мешканцем війни». Овва, як сльозогінно!
Мешканець, який не дає собі ради
зрозуміти, з якого ж боку насунулася та війна. Може, це і є та «дивовижа», яку не здатні осягнути
європейці — які перспективи України з такими героями?
Знов-таки, це не закид письменникові — він зобразив-зафіксував усе дуже точно. Вата досі
рулить. Зрештою, Сєргєїч — побутово-позитивний мужик: не
п’є, не палить, забезпечує нас медом, не записався в «денеер». Про
все має яку-не-яку, а власну думку. Як-от: «Замислений погляд на
ліхтар кинув… Діло святе — людині у тяжкі часи його життя освітлювати». Так, ви не помилилися: це діагноз дебіла, як би він
не ховався під прикриттям пасічника. Хочете ще доказів? Будь
ласка: «Усміхнувся Сєргєїч своїм

Гімн
комфортному конформізму

думкам. Занурився у мрії… Газета все рівно річ приємна. У руках
хрустить та й відволіктися допомагає».
Сєргєїч — не унікум у персонажній галереї Куркова. Вони там
— на головних ролях — усі такі.
Ліниво-тягодумні, «как всє советскіє люді». У давньому романі
«Сади гаспадіна Мічуріна» (Х.:
Фоліо; Москва: АСТ, 2002) один
так само «любив дуже телеграфні стовпи, а на дроти міг годинами дивитись». З такої медитації
народжується не менш дивна футуристика: «А потім розстріляють, і закінчишся ти на землі,
як закінчується ситро у пляшці». А ще далі, у «Нічному молочнику» (Х.: Фоліо, 2008), герой-інфантил сумує: «Вічних ідилій не
буває» — а так же ж хочеться ситої совєтської безвідповідальности! «Випий стопочку, — несподівано порадила Валя. — І думки
про пенсію самі пройдуть!». Оце
і вся філософія буття нашого масового сучасника, реконструкція
постсовєтської ментальности —
коротко, сильно і страшно.
Може, я помиляюся, але проза Куркова схиляє нас до висновку про неможливість психологічних змін у совковій свідомості. А
коли так — солідаризуюся з письменником: лагідна терапія тут не
допоможе, лише жорсткі санкції
супроти лояльности до совєтсько-руського миру. Або й соціальна хірургія. А ще — величезний
фронт робіт для санепідемочищення інформаційного простору. Ще раз дослухаймося нашого
пасічника щодо його «мислительних» преференцій у звичному
йому феншуї: «Книжки усі старенькі, совєтські, у серванті за
склом ліворуч від сервізу. Старенькі, але читаються легко, і
букви чіткі та крупні, і зрозуміло все тому, що прості історії
розповідають». Прості історії
для прямих звивин. І ті звивини
— точніше, одна-єдина — продукує протест: «По всій країні міста й вулиці перейменовують!
Наче інших проблем нема!». Так,
це говорить персонаж, але навіщо
автор двічі в різних місцях повторює це? Це така збалансованість
по-британському?
«Гаразд, — сонно мугикнув Сєргєїч… У цьому сні якось і затишніше було, і тепліше, ніж у житті».
І — знову западає в сон; остання
фраза роману така: «Ну хоч хтось

на мене чекає! — подумав Сєргєїч і
натиснув педаль газу».
В анотації до англійського
перекладу є ще одна прикметна
фраза: «Сірі бджоли» настільки
ж своєчасні, як авторський «Щоденник Майдану» у 2014 році».
Я ж, на відміну від британців, не
можу оговтатися від спілкування
з цим текстом: навіщо його взагалі видали 2015-го, а 2018-го ще
й перевидали невідредагованим?
Високий письменницький талант
Куркова-рефлектора не має нічого спільного з журналістикою та
аналітикою. Хіба що — до пародії
на них. Це збірка ФБ-постів, які
не виживають у книжковому форматі. Ба більше: автор з поважним реноме просто не може дозволяти собі поширення фейків,
як-от: «Ходять чутки… про переселення декількох десятків тисяч китайців до Криму… не знаю,
чи правда це», — навіщо ж згадуєш?! Але… чого чекати від юзера, котрий вбачає у віршику Михайла Добкіна про Ірину Фаріон
лише «привід для посмішки»?
Із прогностикою — повний
провал, але це чомусь перевидається-тиражується. «Революція під час надзвичайного стану?
Навряд», — пише 1 грудня. А 22
січня — розумування про «радикальних романтиків, яким усе
одно не перемогли «беркутівців»,
а навіть якби й перемогли, то що
робити далі?». Далі, коли 21 лютого все стало ясно, вони пішли на
війну з Москвою. А Курков залишився гіпнотизувати своїх ФБдрузів: «Всі чудово розуміють,
що потрібен мир». Либонь, у його
розуміння миру вписується і таке
дике припущення: «Цікаво, якщо
російські танки пройдуть через
всю Україну на західний кордон
і переконаються, що там ніяких американських солдатів немає, вони що, повернуться назад
і попросять вибачення за турботу???». Дикість у тому, що автор сентенції навіть не припускає
спротиву тим танкам. Що їх таки
спинили пізніше «революційні
бандити типу Сашка Білого».
Коли вже до всього цього
вживати означення «журналістика», то хіба маючи на оці газету «Вісті»: та сама риторика.
«Стає все важче відрізняти бійців «Правого сектора» від звичайних бандитів», — значить щоденниковий Курков. І в інтерв’ю
норвезькій газеті переконує за-

хідного читача, що цим хлопцям
насамперед і то терміново потрібні психіатри, бо «в міру того, як
вони кричали, а їх не слухали й
удавали, ніби їх немає, вони дістали травму і з романтиків перетворилися на радикалів». А ось
запис від 3 лютого: «Директор
фонду «Відродження» дав нам
прочитати роздруківку дивного, дуже агресивного поводження
Ігоря Луценка: ті, хто проливав
кров (тут він, напевно, мав на
увазі «Правий сектор»), мають
право на управління країною».
Так, питання про те, як би змінилася Україна, коли б на президентських виборах переміг Ярош,
— дискусійне. Але відмовляти у
праві на владу опозиції, хоч і несистемній, — суто мєнтівська філософія.
До речі, філософські зальоти
у «Щоденнику» також на рівні
пасічника Сєргєїча. Оцініть глибину: «У політиці немає нічого
простішого, ніж просто говорити, і немає нічого складнішого,
ніж просто робити». Суто марксистська містифікація, направду все навпаки: лише вдале слово
забезпечує успіх дії. Приклад —
уся світова історія: Лєнін, Гітлер,
Путін. Навіть Черчілль змушений
був довго доводити правоту свого
слова, і лише коли парламентська
більшість повірила йому — взявся
до антинімецьких дій.
Про Лєніна, між іншим, є
вельми промовистий відгук: «Свободівці» в масках накинули петлю на шию пам’ятника Леніну
на бульварі Шевченка та стягли його з п’єдесталу. Відразу заходилися розбивати його кувалдами та молотками. Спочатку
розбили голову». Зразковий російський сленг — але цей суто московський дискурс ми вже чули від
Сєргєїча, чи не так? Гадаю, пасічник підтримав би й інший допис,
від 27 лютого: «Сьогодні зранку
з іншими експертами зустрічалися в Фонді Ахметова, вирішували: продовжувати чи закривати стипендіальну програму
для письменників. Удруге піднімається це питання. Вперше, минулого року, проблема виникла через публічні заяви одного поета,
який відмовився «брати гроші від
Ахметова, у якого руки по лікоть
у крові». І що, підтримали поета?
Ні, гроші не пахнуть…
Книжка «про Майдан та війну» переповнена релаксами «з
іншого життя», що виглядає для
такого жанру, м’яко кажучи, неадекватно: «Налив собі стаканчик джин-тоніка. Допиватиму
— і спати! Доброї ночі, країно!»
(13 грудня). Або таке, від 18 грудня: «Банний день. Точніше, вечір.
Попарилися добре, випили по літру чаю і по чарці чачі… Прийшов,
спізнившись, Яневський і заборонив говорити про політику взагалі та про Тимошенко зокрема.
Щоб не зіпсувати позитивний
ефект сауни на здоров’я».
Як на мене, Андрій Курков
— письменник з топ-десятки.
Завжди беруся до його новинок
з наперед заданою читацькою
вдячністю. «Облом» трапляється, коли зіштовхуєшся з апологетикою інфантилізму, вже навіть
позалітературною, як у «Сірих
бджолах». Що вже казати про
«Щоденник» — сумнівну публікацію приватних нотаток.
Та хоч там як, а наявність у
першому ряду нашого літературного іконостасу Андрія Куркова
та Сергія Жадана дозволяє краще
спізнати темний бік сучасного українства — постсовєтських громадян з партії «какаяразніца». ■
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■ ФУТБОЛ

Надійна опора
Вітчизняні збірники здобули першу перемогу у
кваліфікаційному турнірі на футбольний чемпіонат
світу-2022

❙ Андрій П’ятов (праворуч) зіграв свій сотий матч за національну збірну України.
■ ТАБЛО
Чемпіонат світу. Кваліфікація.
Група D. Фінляндія — Україна — 1:2 (Пуккі, 29 — Ярмоленко, 4; Яремчук, 34), Казахстан — Боснія і Герцеговина — 0:2.
Турнірне становище: Франція — 12 (6
матчів), Україна — 8 (6), Боснія і Герцеговина — 6 (5), Фінляндія — 5 (5), Казахстан —
3 (6).

❙ Олександр Петраков швидко знайшов спільну мову з Андрієм Ярмоленком.

❙ Останнім часом Ярмола регулярно забиває голи за українську збірну.
❙ Фото пресслужби УАФ.
Григорій ХАТА
В очікуванні першої перемоги збірної
України у відборі на ЧС-2022 вболівальники провели достатньо багато часу. Загалом, шість спроб знадобилося «синьожовтим», аби за один матч заробити три
очки. А важливі в турнірному плані залікові пункти команді Олександра Петракова приніс гостьовий поєдинок у Гельсінкі.
Збірна України знову перебуває на
другому місці у своїй групі, котре дозволяє розраховувати на участь у стикових матчах кваліфікації на катарський
«мундіаль». Утім попереду у вітчизняних збірних два заключні матчі відбору з командою Боснії і Герцеговини. За
втраченими очками балканська збірна
має перед «синьо-жовтими» мінімальну
фору, тож саме в їхніх очних поєдинках
і має визначитися володар другого місця
в «пульці». А поки в таборі української
збірної радіють першій перемозі у відборі.
«Нам треба було здобувати три очки,
щоб зберегти шанси на путівку на чемпіонат світу. Ми не мали права на помилку», — зазначив після переможної гри
проти фінів воротар української команди Андрій П’ятов.
Вивівши на поле «Олімпійсько-

го» стадіону «синьо-жовту» команду
в статусі капітана, голкіпер «Шахтаря» зіграв таким чином у Гельсінкі за
свою національну збірну 100-й матч і
став п’ятим (після Анатолія Тимощука (144 поєдинки), Андрія Шевченка
(111), Андрія Ярмоленка (103), Руслана Ротаня (100) вітчизняним футболістом, кому підкорився цей гвардійський
рубіж. «Дуже приємно, що мені вдалося зіграти стільки матчів, я навіть i не
мріяв про це 2007 року, коли розпочинав виступи за національну команду.
Завдяки підтримці партнерів та довірі
тренерів я досяг такої позначки», —
наголосив П’ятов.
У виїзному матчі проти Фінляндії 37річний воротар «синьо-жовтих» здійснив кілька серйозних «сейвів» i допоміг
команді досягти потрібного результату.
Утім, на думку експертів, ключовим моментом на шляху збірної України до її прем’єрної перемоги в кваліфікації на ЧС-2022 стала відмінна гра її
футболістів в опорній зоні, а також вдала протидія стартовому пресингу господарів.
«Ми з помічниками подивилися багато ігор збірної Фінляндії. Провели з
підопічними дуже багато теоретичних
занять, тож несподіванок у грі фінської збірної для нас не було. Хлопці були

дуже уважні й вони виконали все, що ми
просили», — Олександр Петраков розповів, як закладав фундамент важливого для себе успіху.
Упродовж першого місяця роботи
біля керма національної команди Олександру Васильовичу довелося почути на
свою адресу чимало критики, котра стосувалася не стільки трьох нічийних поєдинків, скільки його конфлікту з Русланом Маліновським.
Півзахисника «Аталанти» на жовтневі матчі збірної не викликали. Не грав
проти фінів (через травму) й інший лідер української команди — Олександр
Зінченко з «Манчестер Сіті». Утім і без
їхньої допомоги переформатований за
тренерським баченням Петракова синьо-жовтий колектив досяг у Гельсінкі переможного результату.
Вирішальні удари за «синьо-жовтих» здійснили інші досвідчені легіонери — Андрій Ярмоленко з «Вест Гему»
та Роман Яремчук iз «Бенфіки».
Зазначимо, що в грі проти фінів Яр-

моленко отримав болючу травму, проте,
за словами наставника, вона не повинна
завадити футболістові 12 жовтня зіграти з Боснією і Герцеговиною у Львові.
Зауважимо, що на цьому поєдинку,
як інформує офіційний сайт Української асоціації футболу, для вболівальників діятимуть особливі умови входу на
стадіон.
У зв’язку з погіршенням у Львівській області епідситуації, пов’язаної з
поширенням коронавірусу, потрапити на «Арену Львів» можна буде за наявності документа з відмітками про негативне ПЛР-тестування на COVID-19,
зроблене не більш як за 72 години до початку заходу; проходження експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу
SARS-CoV-2 не більш як за 72 години до
початку заходу; отримання повного курсу вакцинації.
Додамо, що «Арена Львів» вважається напрочуд фартовою для збірної України. На цьому стадіоні «синьо-жовті»
здобули 17 перемог і лише двічі зіграли
внічию. У матчі ж проти Боснії i Герцеговини команді Петракова, як і в грі з фінами, потрібна лише перемога.
«Гравців не потрібно мотивувати.
Вони все знають. Ми не можемо зіграти
навіть у нічию», — каже очільник української команди.
А один із його підопічних — Ігор Харитін, який віднедавна грає за польську
«Легію», наголошує: «Із нетерпінням
чекаємо матчу з боснійцями й розраховуємо на чудову атмосферу». ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на листопад
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році
або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 18 жовтня, щоб отримувати газету з жовтня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 79 грн. 81 коп.,
до кінця року — 159 грн. 62 коп.,
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 99 грн. 81 коп.,
до кінця року — 199 грн. 62 коп.,
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 13 коп.,
до кінця року — 58 грн. 26 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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Тайсон Ф’юрі
британський боксер-важковаговик

«Подивимося, що буде в реванші Усика і Джошуа. Зараз я хочу взяти
невелику перерву. Перш ніж я буду думати про свого майбутнього
суперника, я хотів би насолодитися своєю перемогою, однією з
найбільших у моїй кар’єрі».

■ ЛІГА НАЦІЙ

■ ТАБЛО

Ще один трофей у скарбничку
Французи перемогли у другому сезоні Ліги націй, а бельгійці лишились
без медалей і скаржаться на формат
Олексій ПАВЛИШ
Попри критику у недоцільності напівтовариського турніру перед його запуском, європейські збірні вже відіграли два сезони Ліги націй (перший,
нагадаємо, виграла Португалія).
Поки інші збірні вирішували свої
питання у відборі на «мундіаль»-2022,
4 топ-команди — бронзовий призер
цьогорічного Євро Іспанія, чинний чемпіон Європи Італія, бронзовий призер
останнього ЧС Бельгія та чинний володар світової корони Франція— визначали найсильнішого у Лізі нації.
Переможцем у підсумку стала збірна, яка грає в одній групі відбору на ЧС
з Україною — французи, котрі у фіналі
здолали іспанців (вони, до речі, одного
разу програли «синьо-жовтим» у квартеті Ліги націй). Долю фіналу та трофею вирішив суперечливий гол форварда «ле бльо» Кіліана Мбаппе — іспанці протестували через ймовірний
офсайд, утім система VAR взяття воріт
таки зарахувала. Ще одним героєм
Франції став Карім Бензема, котрий
шедевральним ударом допоміг команді швидко зрівняти рахунок.
Напередодні ж фінального поєдинку чемпіон та срібний призер здолали
у півфіналах бельгійців та італійців
відповідно. «Фурія роха» помстилась
чемпіонам Старого світу за поразку у
плей-оф на Євро та перервала їхню вражаючу безпрограшну серію у 37 матчів. А французам вдався камбек після
0:2 у першому таймі — знову героями
стали Бензема і Мбаппе.
«Доля великих команд — не нервувати та чекати слушного моменту. Саме це ми і зробили. У мене багато трофеїв, але я хотів виграти титул
саме зі збірною. Я дуже щасливий», —
не приховував емоцій Карім.
«Я дуже пишаюся нашими футболістами. Ми відставали в рахунку
як в півфіналі, так і в фіналі. Крім таланту, який є в команді, у нас є і характер», — похвалив своїх підопічних
Дідьє Дешам.
«У другому таймі ми в основному контролювали ситуацію. Несправедливість футболу в тому, що у нас
були моменти, щоб нокаутувати Францію, коли ми забили перший м’яч, але
Карім Бензема зробив щось приголомГригорій ХАТА
Сходження Олександра Усика на чемпіонський олімп у суперважкому дивізіоні спричинило чимало метушні в
боксерському світі, адже під
питанням опинився мегастатусний проєкт об’єднавчого характеру, в якому мали зійтися
два британські велетні – Тайсон Ф’юрі та Ентоні Джошуа.
Відібравши в останнього всі чемпіонські пояси, український суперважковаговик
сам став потенційним суперником екзальтованого британця, котрий минулого уїк-енду
в яскравому стилі відправив
у нокаут Деонтея Уайлдера та
зберіг за собою пояс WBC.
Одразу після бою «Циганського барона» активно запитували про ймовірність його зустрічі з Усиком. На що британець спокійно відповів: «Подивимося, що буде в реванші
Усика і Джошуа. Зараз я хочу

15

❙ Після тріумфу на ЧС французи виграли і Лігу націй.
❙ Фото з сайту ВВС.
шливе», — визнав наставник іспанців
Луїс Енріке.
А от у складі бельгійців, які попри
зірковий склад знову не змогли виграти трофей, після болючої поразки
французам знову заговорили про доцільність Ліги націй, а точніше — матчу за «бронзу».
«Ця гра проводилася винятково
заради грошей, потрібно бути чесними. Ми грали, щоб УЄФА отримало побільше грошей. Подивіться, як
обидві команди поміняли свої склади.
У фіналі б вийшли інші футболісти.
Це говорить про те, що ми проводимо
дуже багато матчів», — поскаржився
бельгійський голкіпер Тібо Куртуа. У
поєдинку за третє місце Куртуа і Ко й
справді грали без кількох лідерів (Лукаку та Азарів, а де Брюйне вийшов на
поле лише на 30 хвилин), без провідних футболістів атаки грали й італійці, але саме вони виграли так званий
малий фінал. Бельгійцям же не щастило (тричі влучали у каркас воріт),
та й загалом вони не були настільки
мотивованими після програшу у півфіналі.
Не приховував розчарування і ще
один лідер бронзових призерів останнього ЧС Кевін де Брюйне.
«При всій повазі до наших гравців,
ми лише Бельгія. У нас нове покоління футболістів, а у матчі за «бронзу»
багатьох не було — таких топ-гравців

як Лукаку і Еден Азар. Давайте будемо чесні з приводу нашої команди. В
Італії і Франції є 22 топ-футболісти, у
нас — ні», — визнав проблеми з глибиною складу 30-річний претендент на
«Золотий м’яч».
«Ми розчаровані результатами в
Лізі націй, але потрібно використовувати отриманий досвід для того, щоб
прийти до менталітету переможців»,
— лише констатував тренер бельгійців
Роберто Мартінес.
Поки ж визначався новий тріумфатор Ліги націй, інші топ-збірні континенту — Німеччина, Англія, Хорватія
та Нідерланди — практично гарантували собі як мінімум участь у плей-оф
за «мундіаль». Хто точно вже може
бути спокійним — Данія, яка після
півфіналу Євро продовжує дивувати:
скандинави єдині у всьому відборі виграли усі сім матчів у групі, не пропустивши при цьому жодного м’яча.
В одному із матчів топ-команди не
обійшлось і без українського сліду:
наша суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль обслуговувала поєдинок між Андоррою та Англією. При
цьому вперше головним арбітром на
грі англійців була жінка, що відзначив капітан «левів» Гаррі Кейн.
«Уперше матч збірної Англії обслуговувала жінка, і це повинен бути перший випадок із багатьох», — резюмував він. ■

Ліга націй. Півфінали. Італія — Іспанія — 1:2
(Пеллегріні, 83 — Ф. Торрес, 17, 45), Бельгія — Франція — 2:3 (Феррейра Карраско, 37; Р. Лукаку, 40 — Бензема, 62; Мбаппе, 69 (пен.); Тео Ернандес, 90).
Фінал. Іспанія — Франція — 1:2 (Ойарсабаль, 64
— Бензема, 66; Мбаппе, 80).
Матч за 3-тє місце. Італія — Бельгія — 2:1 (Барелла, 46; Берарді, 65 (пен.). — де Кателаре, 87).
Відбір до Чемпіонату світу-2022. Група А. Азербайджан — Ірландія — 0:3 (К. Робінсон, 7, 39; Огбене,
90+1), Люксембург — Сербія — 0:1 (Влаховіч, 68).
Турнірне становище: Сербія — 14, Португалія (5
матчів) — 13, Люксембург (5 матчів) — 6, Ірландія — 5,
Азербайджан — 1.
Група В. Грузія — Греція — 0:2 (Бакасетас, 90
(пен.); Пелькас, 90+5), Швеція — Косово — 3:0 (Форсберг, 29 (пен.); Ісак, 62; Куайсон, 79).
Турнірне становище: Іспанія — 13, Швеція (5) —
12, Греція (5) — 9, Косово — 4, Грузія — 1.
Група С. Литва — Болгарія — 3:1 (Ласіцкас, 19;
Черних, 82, 84 — Десподов, 64), Швейцарія — Північна Ірландія — 2:0 (Цубер, 45; Фасснахт, 90+1).
Турнірне становище: Італія — 14, Швейцарія (5) —
11, Північна Ірландія (5) — 5, Болгарія — 5, Литва — 3.
Група Е. Чехія — Уельс — 2:2 (Пешек, 38; Уорд, 49
(у свої ворота) — Ремзі, 36; Д. Джеймс, 69), Естонія —
Білорусь — 2:0 (Сорга, 58; Зеньов, 90+3).
Турнірне становище: Бельгія — 16, Чехія — 8,
Уельс (5) — 8, Естонія (5) — 4, Білорусь — 3.
Група F. Шотландія — Ізраїль — 3:2 (Макгінн, 30;
Дайкс, 57; Мактоміні, 90+4 — Захаві, 5; Даббур, 32), Фарери — Австрія — 0:2 (Лаймер, 26; Забітцер, 48), Молдова — Данія — 0:4 (Сков Ольсен, 23; К’єр, 34; Нергор,
39; Мехле, 44).
Турнірне становище: Данія — 21, Шотландія —
14, Ізраїль, Австрія — 10, Фарери — 4, Молдова — 1.
Група G. Туреччина — Норвегія — 1:1 (Актюркоглу,
6 — Торстведт, 41), Латвія — Нідерланди — 0:1 (Классен, 19), Гібралтар — Чорногорія — 0:3 (Марушич, 7;
Бечірай, 41 (пен.), 68).
Турнірне становище: Нідерланди — 16, Норвегія
— 14, Туреччина — 12, Чорногорія — 11, Латвія — 5,
Гібралтар — 0.
Група H. Росія — Словаччина — 1:0 (Шкрініар,
24 (у свої ворота); Кіпр — Хорватія — 0:3 (Перішич, 45;
Гвардіол, 80; Лівайя, 90+2), Мальта — Словенія — 0:4
(Ілічіч, 27, 61; Шпорар, 50; Шешко, 67).
Турнірне становище: Хорватія, Росія — 16, Словенія — 10, Словаччина — 9, Мальта, Кіпр — 4.
Група I. Угорщина — Албанія — 0:1 (Броя, 80), Андорра — Англія — 0:5 (Чілуелл, 19; Сака, 40; Т. Абрахам, 59; Уорд-Праус, 79; Гріліш, 86), Польща — СанМаріно — 5:0 (Швідерскі, 10; Броллі, 20 (у свої ворота);
Кендзьора, 50; Букса, 84; Пйонтек, 90+1).
Турнірне становище: Англія — 19, Албанія — 15,
Польща — 14, Угорщина — 10, Андорра — 3, Сан-Маріно — 0.
Група J. Німеччина — Румунія — 2:1 (Гнабрі, 52;
Мюллер, 81 — Я. Хаджи, 9), Ісландія — Вірменія — 1:1
(Йоханнессон, 77 — Оганесян, 35), Ліхтенштейн — Північна Македонія — 0:4 (Велоскі, 39; Аліоскі, 66 (пен.);
Ніколов, 74; Чурлінов, 83).
Турнірне становище: Німеччина — 18, Північна Македонія, Вірменія — 12, Румунія — 10, Ісландія — 5,
Ліхтенштейн — 1.

■ БОКС

Зустрічний потенціал
Захистивши чемпіонський пояс WBC,
Тайсон Ф’юрі в майбутньому
може провести об’єднавчий бій
з Олександром Усиком
взяти невелику перерву. З останніх шести місяців я провів
зі своєю родиною тільки два
тижні. Перш ніж я буду думати про свого майбутнього суперника, я хотів би насолодитися своєю перемогою, однією
з найбільших у моїй кар’єрі».
А третє за ліком протистояння Ф’юрі та Уайлдера вийшло напрочуд видовищним та
гострим.
Попри те, що сам брита-

нець двічі падав на настил рингу, в підсумку, саме його руку
підняв рефері після дострокового завершення бою. В моменти, коли двометровий велетень Ф’юрі падав на ринг, його
опонент iз Канади радів немов
дитя. Утім, як виявилося, його
радість була передчасною. «Я
відчував, як він втомлюється,
що він ледве на ногах стоїть. Я
пробивав жорстким правим у
скроню, після таких пропуще-

❙ У 11-му раунді Тайсон Ф’юрі відправив Деонтея Уайлдера в нокаут.
❙ Фото з сайту sport.ua.
них ударів іноді люди в бокс не
повертаються. Я просто сподіваюся, що з ним усе в порядку, тому що сьогодні він прийняв на себе дуже багато ударів:

праві бічні, удари знизу. Пропустив він точно достатньо. Подивимося, як у нього все буде
складатися в майбутньому», —
резюмував Ф’юрі. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Діти, діти, де вас подіти?
Державне підприємство «Антонов» опікується трьома дитсадками, де виховуються понад 380 малюків

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 12—13 ЖОВТНЯ 2021

■ ПОВЕРНЕННЯ

Адель випускає новий
альбом
Після шестирічного мовчання
співачка подарує свої пісні
Дара ГАВАРРА
Творчі натури — люди вразливі, з тонкою психічною структурою, і найменший стрес може занурити їх
у депресію. Таким випробуванням для британської співачки Адель стало непросте розлучення з батьком свого єдиного, поки що, сина, після якого їй було не до пісень. Знадобилися роки, щоб залікувати завдану колишнім чоловіком підступну рану, проте жінка знайшла в собі сили віднайти душевну рівновагу, схуднути на
десятки кілограмів (!), вибудувати по-новому своє тіло і
своє життя та, що найголовніше, повернутися до творчості. Можливо, тригером для цього стали нові стосунки співачки з темношкірим спортивним агентом Річем
Полом, з яким вона вперше з’явилася на людях улітку
цього року (на весіллі свого друга — гравця НБА Ентоні Девіса). Та не це головне, суть у результаті — альбом «30» готується до прем’єри, по всіх великих містах світу висять бігборди з його обкладинкою, а вже 15
жовтня любителі творчості Аделі почують нову пісню з
нього. 33-річна співачка фактично «виплавила» його зі
свого розлучення, адже, за її словами, «це самознищення, потім саморефлексія, а вже після цього — своєрідна спокута самої себе».
Наразі ж, у переддень презентації альбому, Адель
знялася у фотосесії для журналу Vogue, причому для

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №93
❙ Адель
британського та американського видань. На знімках
співачка постає у розкішних образах — розкішна
діва з пишним волоссям, упевнена в собі та своїй довершеності. Така фотосесія — чудова реклама, адже,
дивлячись на цю красуню, хочеться послухати її не
менш чарівний голос і те, що вона розповість нам про
свої роки мовчання. ■

■ І СМІХ І ГРІХ

Невдала спроба — запорука успіху
102-річна іменинниця стала зіркою соцмереж
Чим старшою стає людина, тим важче їй
змиритися зі своїм віком, особливо жінкам.
Та й то правда, які там у біса веселощі, коли
тут ломить коліна, а там «стріляє» в спину.
Проте є люди, які завжди знаходять привід,
щоб підняти настрій собі й іншим. Так, 102річна жителька США вирішила не позбавляти себе й родину ще одного свята і влаштувала свій день народження в колі сім’ї.
Звісно, який же день народження без іме-

нинного торта зі свічками? Героїня торжества стала задмухувати свічки, але щось пішло не так: старенька так старанно дула на веселі вогники, що в неї... випала вставна щелепа! Хтось на її місці присоромлено вхопив
би штучні зуби і швиденько вставив назад,
зробивши вигляд, що нічого не сталося, але
згадана іменинниця просто весело й заливисто розсміялася.
Хтось із родичів знімав ці кадри для домашнього відео, а згодом, переглянувши,
вирішив викласти в соцмережу. І що б ви

думали? Цей ролик набрав понад 42 мільйони переглядів, а бабуся стала справжньою
зіркою. Що цікаво, під роликом не було жодних негативних чи насмішкуватих коментарів. Навпаки, глядачі щиро раділи за стареньку і бажали їй довгих літ життя, адже її
життєрадісний сміх додає оптимізму всім,
хто скаржиться на проблеми й негаразди,
та вселяє надію, що в житті завжди є місце
посмішці. Мабуть, саме цей оптимізм і допоміг героїні відео прожити таке довге життя. ■

Кросворд №91
від 5—6 жовтня

У зв’язку зі святковими вихідними до Дня захисників і захисниць
України та неробочими днями Укрпошти наступний номер
«України молодої» вийде у вівторок—середу, 19—20 жовтня,
з програмою телебачення

■ ПОГОДА
13 жовтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, помiрний дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +4...+6, удень
+10...+12.

мінлива
хмарність

Захід

■ ПРИКОЛИ

+1…+7
+8…+13

0…+5
+7…+13
Схід

хмарно

Миргород: значний дощ. Уночi +5...+7, удень +10...+12.
Вiнниця: помiрний дощ. Уночi +4...+6, удень +10...+12.
Одеса: дощ. Уночi +9...+11, удень +11...+13.

Центр

+4…+9
+8…+13

+4…+9
+8…+13

дощ

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Трускавець: уночi +1...+3, удень +9...+11. Моршин: уночi
+2...+4, удень +8...+10.

сніг

Південь +6…+11
+11…+16
дощ,
гроза
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ко Індіри Ганді. 5. Гетьманська столиця, вщент зруйнована Петром І у XVIII
столітті. 8. Очільник НКВС, «Залізний нарком», один з ініціаторів виселення кримських татар із Криму. 10.
«Чорний» по-кримськотатарськи. 14.
Отруйна змія. 15. Рибний суп. 17. Український шахіст, міжнародний гросмейстер. 18. «Знаряддя праці» відомих детективів минулого. 20. Довге
волосся на шиї коня. 21. Митрополит
УАПЦ, у світському житті Іван Огієнко. 23. У стародавній Греції — освічена незаміжня жінка, що вела вільний
спосіб життя. 24. Колективне обговорення виробничих питань. 28. Частина
коробки, звідки рекомендують її відкривати. ■
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Клієнт запитує у свого адвоката:
— Що ви скажете, якщо я перед
початком процесу надiшлю судді додому великого жирного гусака і докладу свою візитну картку?
— Ви з глузду з’їхали! Це ж
спроба підкупу, ви тут же програєте
процес!
Процес завершився. Клієнт
виграв справу. Сяючи, він підходить
до адвоката і повідомляє:
— На цей раз я не скористався

вашою порадою і все-таки надiслав
судді гусака.
— Не може бути.
— Може. Тільки я доклав до нього візитну картку мого супротивника.
***
Кожна мати сподівається, що її
дочка знайде собі достойнiшого чоловіка, ніж її власний. Але вона впевнена, що її син ніколи не знайде таку
хорошу дружину, як та, яку знайшов
його батько.
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Варка ВОНСОВИЧ

По горизонталі:
1. Титул правителів деяких провінцій Східної Індії в імперії Великих Моголів. 6. Столиця Нідерландів. 7. Заглиблення в землі, де плазуни збираються на зиму. 9. Булава з металевою
кулькою на кінці і прикрасою-китицею
з кінського волосу, знак влади гетьмана. 11. Українське ранчо. 12. Префікс,
який вказує на сільськогосподарське
виробництво. 13. Ярус театральних
лож, розміщений безпосередньо за
партером на рівні сцени. 16. Офіційна
валюта Саудівської Аравії. 19. Давньоіндійський бог вогню. 22. Страшний
руйнівний вітер. 25. Одночасний постріл із кількох рушниць чи гармат. 26.
Маленькі жовтенькі сливи зі специфічним смаком і ароматом. 27. Фантастичний фільм Джеймса Кемерона про
синьошкірих людей. 29. Плем’я північноамериканських індіанців. 30. Хліб із
маслом як підтвердження одного з
проявів закону Мерфі. 31. Чоловічий
танець гуцулів.
По вертикалі:
1. Ім’я лемківського художника-примітивіста з містечка Криниця, що в Польщі. 2. Тропічне дерево,
яке стало символом тупості. 3. Інертний газ, що застосовується у вакуумних приладах, газосвітильних лампах.
4. Перший прем’єр-міністр Індії, бать-

