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«Люди вважають, що сертифікат їм потрібен не для захисту від вірусу, а щоб 
користуватися закладами громадського харчування». Ігор Кузін

головний санiтарний 
лiкар України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПИЛЬНУЙ!

«Вовина 
тисяча» як 
приманка 
для наївних 
громадян 
Обіцяна президентом 
«премія» за щеплення 
активізувала шахраїв
Наталя НАПАДОВСЬКА 

 Не встиг президент Зеленський пообіцяти 
15 листопада громадянам, що кожен, хто от-
римав щеплення двома дозами, «зможе отри-
мати одну тисячу гривень», як уже 18 листо-
пада прессекретар «ПриватБанку» Олег Серга 
на своїй сторінці у ФБ застеріг: «ПриватБанк» 
попередив українців про появу нової схеми ма-
сового фішингу особистих даних під приводом 
виплат за вакцинацію від COVID-19». Та на-
гадав, що в жодному разі «не можна вводити 
свої особисті дані чи дані платіжних карток на 
підроблених сайтах чи мобільних сервісах». 
 Не вперше шахраї почали використовува-
ти нову ідею ще до того, як уряд вирішив оста-
точно, яким саме чином громадянам надійдуть 
обіцяні кошти.  «Вовину тисячу» одержати не 
так уже й просто — винятково через додаток 
«Дія». До того ж ці гроші можна використа-
ти лише на доволі екзотичні (як, скажімо, для 
мешканців сільської місцевості) послуги: при-
дбати абонемент у спортзал, відвідати вистав-
ковий центр, кінотеатр, музей, сходити на кон-
церт або купити квитки для подорожей у ме-
жах країни. Використати «подарункові» без-
готівкові кошти так, як це зазвичай роблять 
пенсіонери (тобто заплатити за комуналку та 
купити ліки) – неможливо. До того ж в уряді 
розуміють, що смартфони та «Дія» є далеко не 
в кожного з майже 11 мільйонів провакцино-
ваних українців, тому думають над альтерна-
тивним шляхом надходження гривень, зокре-
ма для пенсіонерів. 
 Отже, лишається чимало питань без від-
повідей, та й програма виплат розпочнеться 
тільки з 19 грудня, але шахраї поспішають: 
вони розсилають громадянам повідомлення з 
проханням «зареєструватися» та «отримати» 
гроші на карту, інколи вказують суми, набага-
то більші, ніж «ковідні». А після цього жертви 
залишаються зі спустошеною карткою. Довір-
ливі українці, не беручи до уваги умови отри-
мання коштів, потрапляють на гачок. 
 «Я прошу людей, у кого рідні й близькі ста-
ренькі, попередьте, щоб жодним чином не пові-
домляли номер картки й три останні цифри на 
звороті. Це новий вид шахрайства. Ще грив-
ні ніхто не отримував, але Зеленський дав ша-
лений поштовх шахраям усіх мастей, для ново-
го «лохотрону» для українців», — наголошує 
юрист Сергій Войтенко. Як правило, шахраї 
своїх жертв знаходять за допомогою смс-роз-
силки на тисячі випадкових номерів з однако-
вим текстом про те, що на карту отримана пев-
на сума ковідних виплат.
 Ще одним популярним видом шахрайства 
є телефонні дзвінки, які починаються з фрази: 
«Алло, вам призначено кошти для «ковідних» 
виплат, але вашу банківську картку заблоко-
вано, повідомте три цифри на звороті картки». 
Передавати будь-кому тризначний код (який 
потрібен для грошових переказів, платежів, 
здійснення покупок, а також для поповнен-
ня мобільного рахунку в інтернеті) небезпеч-
но. Експерти та автори банківських інформа-
ційних матеріалів, які покликані підвищува-
ти рівень обізнаності громадян щодо загрози 
платіжного шахрайства, закликають україн-
ців за жодних обставин не повідомляти ніко-
му секретні реквізити картки та не рееструва-
тися за надісланим привабливим смс-повідом-
ленням. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У зоні бойових дій на сході Ук-
раїни 26 листопада загинув 29-річ-
ний старший оператор 2-го проти-
танкового відділення протитанко-
вого взводу роти вогневої підтримки 
мотопіхотного батальйону військо-
вої частини А0693, старший солдат 
Алхаслі Алі Наіб, який отримав не-
сумісне з життям поранення внаслі-
док снайперського вогню. Юнака, 
який родом iз Харківщини, медики 
намагалися врятувати, але марно.
 У неділю, 28 листопада, з боку 
росіян було зафіксовано одне пору-
шення режиму припинення вогню із 
застосуванням забороненого Мінсь-
кими домовленостями озброєння. У 
напрямку Південного ворог здійс-
нив обстріл з мінометів калібру 82 
мм та станкових протитанкових гра-
натометів. 
 Станом на 7-му годину ранку 
29 листопада окупанти знову один 
раз вдалися до порушення режиму 
припинення вогню. Поблизу Світ-

лодарська противник гатив з авто-
матичних станкових гранатометів. 
Втрат серед військовослужбовців 
Об’єднаних сил унаслідок ворожих 
дій немає. Українські захисники від-
кривали вогонь у відповідь, не засто-
совуючи заборонене Мінськими до-
мовленостями озброєння, та змусили 
загарбників припинити обстріли. 
 Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України пові-
домило, що командування ЗС РФ про-
довжує направляти кадрових росій-
ських офіцерів та військовослужбов-
ців контрактної служби окремих вій-
ськово-облікових спеціальностей для 
виконання завдань у складі з’єднань 
і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) 
армійських корпусів оперативного 
угруповання російських військ. Ми-
нулого тижня на тимчасово окупо-
вану територію в Донецькій та Лу-
ганській областях прибула чергова 
група кадрових російських військо-
вослужбовців для посилення розві-
дувально-диверсійних та саперних 
підрозділів.

  Водночас активізація застосу-
вання противником розвідуваль-
но-диверсійних груп та інтенсивне 
мінування місцевості призводять 
до втрат серед особового складу 
окупантів. Такі випадки російські 
пропагандисти намагаються при-
ховати і використати інформацію 
про факти загибелі особового скла-
ду на власних мінно-вибухових за-
городженнях для дискредитації 
Об’єднаних сил.
 У свою чергу українська сторона 
Спільного центру з контролю та ко-
ординації питань припинення вог-
ню та стабілізації лінії розмежуван-
ня сторін повідомила про чергові 
факти порушень Мінських домовле-
ностей з боку збройних формувань 
Російської Федерації на тимчасо-
во окупованих територіях Лугансь-
кої та Донецької областей. Зокрема, 
спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксува-
ли розміщення на тимчасово оку-
пованій території 32 одиниць війсь-
кової техніки збройних формувань 
РФ. У зоні дій 1-го армійського кор-
пусу ЗФ РФ, поза межами визначе-
них районів зберігання, біля насе-
леного пункту Тернове вони поба-
чили 30 танків невизначеного типу. 
А в зоні дій 2-го армійського корпу-
су ЗФ РФ поблизу Комісарівки — 2 
одиниці САУ 2С1.
 Зафіксовані порушення з боку 
армії країни-окупанта свідчать, що 
росіяни нехтують взятими на себе 
зобов’язаннями в рамках Мінсь-
ких домовленостей (щодо відве-
дення важких озброєнь) та свідомо 
створюють передумови для подаль-
шої ескалації напруження на лінії 
зіткнення. ■

НА ФРОНТІ

Росіянам в Україні ніби 
медом помазано
Москва продовжує направляти своїх кадрових 
офіцерів та військовослужбовців-контрактників на 
Донбас

■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 За минулу добу в Україні зафік-
сували майже 6 тисяч нових хворих 
на Covid-19. Госпіталізували з коро-
навірусом чи підозрою на нього по-
над 2 тисячі людей. Найбільше ви-
падків захворювання зафіксували в 
Дніпропетровській і Донецькій об-
ластях, а також у Києві. Водночас 
поступово покращуються показни-
ки вакцинації по країні. Загалом 
в Україні від коронавірусу щепле-
но понад 13 мільйонів людей, а от 
повністю імунізовані, тобто отри-
мали дві дози, майже 11 мільйонів. 
Терміни введення другої дози вак-
цини від Covid-19, визначені інс-
трукцією, пропустили близько 150 
тисяч українців. Про це повідомив 
головний санітарний лікар країни 
Ігор Кузін. На його думку, стриму-
вати громадян від отримання дру-
гої дози може те, що в «помаранче-
вих» зонах є заклади, в яких доз-
воляють використовувати так звані 
«жовті» сертифікати, які можна от-
римати після першої дози вакцини. 
Ігор Кузін зазначив: «Люди вважа-
ють, що сертифікат їм потрібен не 
для захисту від вірусу, а щоб ко-
ристуватися закладами громадсь-
кого харчування». 
 І поки в Україні частина насе-
лення уникає вакцинації, у світі 
науковці вивчають новий штам ко-
ронавірусу «омікрон». За словами 
експертів, він заразніший і стійкі-
ший до вакцини, ніж усі поперед-
ні. Такі припущення зробили в Єв-
ропейському центрі з запобіган-
ня та контролю захворювань. Че-
рез це вчені рекомендують людям, 
старшим 40 років, терміново зроби-
ти третю дозу вакцини проти кові-
ду. А всім повнолітнім — щепитися 
не пізніше, ніж через пів року після 
повного курсу вакцинації. Жите-
лям ЄС лікарі радять уникати поїз-
док у райони, де виявлені випадки 
зараження новим штамом. Вони 
впевнені, такі заходи допоможуть 
зменшити кількість нових хворих 

та летальних випадків. 
 Тим часом Всесвітня організація 
охорони здоров’я закликає не впро-
ваджувати заборон на подорожі че-
рез штам оmicron. Про це у ВООЗ 
заявили за підсумками екстреної 
наради. За словами лікарів з ПАР, 
де вперше виявили цей «варіант» — 
симтоми «омікрона» досить легкі, 
їх можна лікувати вдома без госпі-
талізації. Загалом перебіг хвороби 
швидший, ніж при «дельті». Голов-
ні ознаки — втома, головний біль 
і ломота в тілі. При цьому нюх чи 
смак у хворих не зникає, не зни-
жується і рівень кисню в крові. 
Вражає «омікрон» переважно мо-
лодих людей — до 40 років. Та все 
ж науковці схиляються до думки, 
що південноафриканський варіант 
має понад пів сотні мутацій, тож 
може бути стійкішим до виготов-

лених вакцин і швидше проникає 
в людський організм. Однак, нез-
важаючи на заклики ВООЗ, відсьо-
годні повністю закривають кордони 
для іноземців Японія та Ізраїль, де 
виявили два випадки захворюван-
ня на новий штам. Своїм громадя-
нам, які повертаються з-за кордо-
ну цими днями, Ізраїль пропонує 
на авто проїхати додому на каран-
тин. Контакти та місцеперебуван-
ня тих, хто заразився, відстежува-
тимуть за геолокацією телефону. 
Нову мутацію спочатку виявили на 
півдні Африки, найбільше зараже-
них — у ПАР. Низка країн вже при-
пинили авіасполучення з регіоном. 
Але, незважаючи на всі заходи, 
«омікрон» уже виявили в Бельгії, 
Австрії, Чехії, Данії, Німеччині, 
Великій Британії, Італії, Франції, 
Канаді та Австралії. ■

ЗАРАЗА

О, який мікрон!
В Африці виявили новий штам коронавірусу 
«омікрон», деякі країни Європи закривають 
авіасполучення з цим континентом

■
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Разом нас 
небагато
За прогнозами ООН, до 
2050 року населення України 
скоротиться до 35 мільйонів 
людей
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Демографічне питання завжди було наріжним 
каменем будь-якої держави в той чи інший істо-
ричний період. В одних країнах можновладці були 
стурбовані вимиранням нації, в інших (переважно 
це стосується Азії, Африки тощо) — навпаки, ша-
леними темпами приросту співгромадян. 
 Не минула ця чаша й України: «завдячуючи» 
трагічним історичним подіям, які довелося пере-
жити чи не кожному з поколінь співвітчизників, 
українців ставало то досить багато, то катастрофіч-
но мало.
 Якщо говорити про наш час, то, згідно з даними 
статистики, станом на 1 жовтня поточного року чи-
сельність населення в Україні становила 41,32 млн 
осіб (до цих даних не входять мешканці тимчасово 
окупованих територій). Тобто лише за січень-вере-
сень нас поменшало на... 268,5 тисячі осіб. 
 При цьому на 100 померлих припадає 42 народ-
жених (кожного місяця поточного року народжу-
ваність стає все меншою). Наприклад, порівняно з 
січнем-вереснем минулого року народилося на 152 
тисячі 272 особи менше. Смертність за дев’ять мі-
сяців 2021 року становила 487 тисяч 855 осіб. При 
цьому померло в 2021 році на 61 тисячу 168 осіб 
більше, ніж за аналогічний період 2020-го. Водно-
час, з України виїхало 340 тисяч 879 осіб, а в’їхало 
вже 354 тисячі 833 особи. 
 На жаль, за останні 30 років кількість жителів 
України постійно зменшується — населення ско-
ротилося майже на 10 мільйонів. 
 Перший і поки що єдиний Всеукраїнський пере-
пис відбувся у 2001 році. Тоді реєстратор опитував 
жителів щодо місця проживання, статі, рівня ос-
віти, мови спілкування, сімейного стану тощо. За-
гальна кількість населення становила 48 мільйонів 
457 тисяч. 
 У грудні 2019 року в Україні провели так зва-
ний електронний перепис населення: згідно з ним 
населення країни становило 37 мільйонів 289 ти-
сяч людей. Цей показник враховує тільки чисель-
ність населення на підконтрольній нашій владі те-
риторії України.
 Додамо, що Комітет Верховної Ради погодив 
виділити понад 80 млн грн на підготовку до пере-
пису населення, який запланували на 2023 рік. ■

■

ДО РЕЧІ

 Згідно з аналітичною довідкою Організації Об’єднаних На-
цій «Демографічні процеси», опублікованою 19 листопада, на-
селення України скорочується одним із найшвидших у світі 
темпів та, ймовірно, зменшиться до... 35 мільйонів не пізніше 
2050 року.
 Основними причинами скорочення населення там назива-
ють низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смерт-
ності та постійне зростання масштабів зовнішньої міграції.
 Одним із чинників, що заважають українцям мати бажану 
кількість дітей, в ООН вважають недостатній рівень добробуту 
та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й дог-
ляд за новонародженими.
 Натомість на високу смертність, особливо серед чоловіків, 
впливає їхня часта ризикована поведінка та неінфекційні хво-
роби. За даними організації, приблизно третина українців по-
мирають у віці до 65 років. 
 В ООН вказують, що низький рівень народжуваності навряд 
чи зміниться за будь-якого сценарію. Тому владі треба забез-
печити розвиток та ефективне використання людського капіта-
лу країни, а також соціального захисту людей на достатньому 
рівні.
 «Політика повинна засновуватися на сучасних, точних, 
правдивих і деталізованих даних про населення, щоб забезпе-
чити належне формування бюджету та надання товарів і пос-
луг, орієнтованих на людей», — вказують в ООН.
 В організації додають, що регулярне проведення перепису 
населення має ключове значення для отримання таких даних. 
Також, щоб зменшити очікуване зниження чисельності робочої 
сили та забезпечити фінансову стабільність, варто перегляну-
ти умови участі на ринку праці та встановлений законодавством 
вік виходу на пенсію.
 У свою чергу Міжнародний валютний фонд у квітні цього 
року дав прогноз чисельності населення України до 2026 року: 
за шість років населення скоротиться майже на 1 млн осіб.

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах на сесії 
міської ради депутати 
проголосували за рішен-
ня нагородити пам’ятним 
знаком «За заслуги перед 
містом Черкаси» ІІІ ступе-
ня Борушевську Віру Гри-
горівну (посмертно).
 На Черкащині пані 
Віру добре пам’ятають, 
оскільки понад 25 років 
поспіль вона очолюва-
ла обласне братство воя-
ків ОУН-УПА імені гене-
рала Романа Шухевича, 
особливу увагу приділя-
ла патріотичному вихо-
ванню молоді міста, була 
активною і небайдужою 
до всього, що відбувало-
ся у рідній державі. Торік 
Віру Борушевську Чер-
каський міськ виконком 
визнав борцем за незалеж-
ність України у ХХ століт-
ті. На жаль, у травні цього 

року Віра Григорівна піш-
ла у засвіти.
 Ще в юні літа Віра бо-
ролася за волю України 
на рідній Львівщині, була 
зв’язковою в Організації 
українських націоналістів 
під псевдо «Трава» (куди 
вступила чотирнадцяти-
річною). Тоді їй виповни-
лося лише 19 років.
 Віра Посполита (таке 
її дівоче прізвище) мала 
велику родину, що з діда-
прадіда жила на Львів-
щині у селі Княже біля 
Золочева. І любов до Ук-
раїни в її душі теж була 
з діда-прадіда. Пані Віра 
на зустрічах з черкаською 
молоддю часто ділилася 
спогадами про пережи-
те, розповідала, як їхнім 
селом на Львів рухала-
ся російська кіннота, аби 
приєднати Галичину, як 
її рідна земля опинилася 
в СРСР. Не минуло й пів 

року, як почалися ареш-
ти. Забрали вчителів, лі-
карів, усю «Просвіту». 
З тих арештованих мало 
хто повернувся додому 
живим. 
 Зв’язкову ОУН-УПА 
Віру Посполиту 14 вере-
сня 1948 року засудили до 
10 років  таборів у далеко-
му Балхаші, що в Казахс-
тані. 
 У таборах вона зустрі-
ла майбутнього чоловіка 
Василя Борушевського,  
ув’язненого через членс-
тво в УПА. На волю вийш-

ла у 1956 році. В Україну 
повернутися їм не дозво-
лили, тож подружжя осе-
лилося в Рязані.
 І тільки через кілька 
років змогли переїхати, 
але не на Львівщину, а до 
Черкас. Тут і прожили все 
життя. Чоловік працю-
вав монтажником, а вона 
—  різноробочою. Пані 
Віра не раз зізнавалася, 
як вони з чоловіком раді-
ли, коли Україна стала не-
залежною. 
 Віру Борушевську реа-
білітували у 1993 році. ■

Віра Борушевська була небайдужою до всього, що відбувало-
ся у рідній державі.
❙

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Доля Посполитої
Зв’язкову ОУН-УПА Віру 
Борушевську посмертно удостоїли 
пам’ятного знака «За заслуги перед 
містом Черкаси»

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 У полі поблизу села 
Озеряни Борщівської те-
риторіальної громади, 
що на півдні Тернопіль-
щини, виявлено старо-
давню кам’яну гробни-
цю з людськими остан-
ками. Її знайшли під час 
проведення сільськогос-
подарських робіт місцеві 
жителі Дмитро Витрикуш 
та Андрій Бойчук, відтак 
повідомили про знахід-
ку співробітникам Бор-
щівського краєзнавчого 
музею. Як повідомляєть-
ся на офіційній сторінці 
цього закладу у фейсбуці, 
команда археологів під 
керівництвом директора 
музею Михайла Сохацько-
го відразу обстежила тери-
торію та взяла її під охоро-
ну. І вже наступного дня, 
спільно з фахівцями Тер-
нопільського обласного 
центру охорони та науко-
вих досліджень пам’яток 
культурної спадщини, 
розпочали там наукові до-
слідження. «За поперед-
німи оцінками, дослідни-
ки припускають, що похо-
вальний об’єкт залишили 
після себе представники 
культури кулястих амфор 
(IV-III тисячоліття до на-
шої ери), — йдеться у до-
писі на сторінці музею. — 
Про це свідчить кістковий 
матеріал, який поміщений 
у кам’яну скриню з черво-
ного пісковика... Виявле-
но кістковий матеріал що-
найменше трьох осіб, ма-
сивні кістки тварин, 10 ке-
рамічних амфор, крем’яну 
сокиру, скребок, намисти-
ни з кістки та бурштину. 
Більше інформації буде 
отримано за результата-
ми лабораторних дослі-
джень». 
 Як розповіла Укрінфор-
му та «Суспільному Тер-

нопіль» директорка Тер-
нопільського обласного 
центру охорони та науко-
вих досліджень пам’яток 
культурної спадщини Ма-
рина Ягодинська, похо-
вані у знайденій гробниці 
— молоді люди, які «лежа-
ли буквально втиснутими у 
саркофаг, крайні з них — із 
піднятими попри кам’яні 
стінки гробниці руками, 
що трапляється досить 
рідко». Сама ж знахідка 
періоду культури куляс-
тих амфор на Тернопіль-
щині далеко не перша. По-
передню подібну було ви-
явлено також під час сіль-
ськогосподарських робіт 
у квітні цього року, при-
близно за 50 кілометрів від 

нинішньої, біля села Білий 
Потік Чортківського райо-
ну. Коментуючи ту весня-
ну знахідку в інтерв’ю  сай-
ту https://dyvys.info , відо-
мий львівський археолог, 
доктор історичних наук 
Микола Бандрівський так 
повідомляв про культу-
ру кулястих амфор : «Слі-
ди перебування цієї куль-
тури виявлені на півночі 
Львівщини, Тернопіль-
щині, Хмельниччині і 
ланцюжком тягнуться до 
Подніпров’я. Що це була 
за культура, до якого фі-
зичного типу належали її 
носії, важко сказати. Є ан-
тропологічні реконструк-
ції Михайла Герасимова — 
московського антрополога 

повоєнного часу. Можемо 
сказати, що це індоєвро-
пейці, вони нічим (у тому 
числі ніякими фізіогно-
мічними особливостями) 
зовні не відрізнялися від 
нас, сучасних європейців. 
Дуже цікавим феноменом 
цієї культури є те, що ми 
на 99% знаємо про неї ви-
нятково з матеріалів, які 
походять iз могильників. 
Дослідникам надзвичайно 
рідко вдається натрапити 
або спеціально відшукати 
сліди поселення культури 
кулястих амфор. Керамі-
ка дуже рідко зустрічаєть-
ся поза такими підплито-
вими гробницями. І тому 
вся наша інформація по-
ходить iз гробниць...». ■

На місці розкопок.
Фото Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею.

❙
❙

АРХЕОЛОГІЯ

Люди та амфори
Знайдено ще один слід стародавньої культури

■
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Колотнеча заколоту
 Здається, відчуття того, що Зеленсь-
кий не справляється, є і в нього. Ймовір-
но, тому він витягнув на світ Божий якісь 
плівки Зе-мельниченка, де йдеться про 
ймовірний державний переворот. Нага-
даємо, президент України Володимир 
Зеленський 26 листопада під час пре-
смарафону заявив, що має інформацію 
про підготовку на 1-2 грудня за участю 
«представників Росії» спроби державно-
го перевороту. Глава держави наголосив, 
що в це хочуть втягнути  бізнесмена Рі-
ната Ахметова. На його думку, це робить 
оточення багатія та ворожі сили, а сам пан 
Ахметов може навіть не розуміти цього. 
Мовляв, задля цієї мети «проти України 
і президента» планується виділити міль-
ярд доларів.  
 «Є інформація, що, на думку цих лю-
дей, Рінат Ахметов готовий включитися 
в цей процес», — сказав Зеленський, за-
значивши, що йдеться про інформацій-
ну війну також, в яку олігарх уже вклю-
чився. За його словами, він не вірить у де-
ржавні перевороти і не вірить, що «Ах-
метов піде на це, бо це буде його велика 
помилка». Він також запросив Ахметова 
на Банкову або до відповідних органів, де 
той може послухати зазначену інформа-
цію. А пізніше уточнив, що на аудіозапи-
сах немає голосу Ахметова. На плівках, 
що є у влади, організатори говорять про 
те, що з олігархом потрібно буде знайти 
контакт. 
 На ці слова президента відреагував те-
леведучий Савік Шустер і сказав, що це 
серйозна заява і було б нерозумно з боку 
Ахметова готувати переворот.
 «Якби він був  таким дурним, то не був 
би таким багатим», — сказав Шустер. На 
що Зеленський відповів, що не варто плу-
тати питання інтелекту і грошей. І навів 
приклад, що його батько є професором, 
але не є багатою людиною. При цьому вка-
зав Шустеру, що той є достатньо багатим 
журналістом, тоді як в Україні є не гірші 
від Шустера журналісти, але й близько не 
мають таких статків. 
 А що ж Рінат Ахметов? Бізнесмен за-
перечив інформацію, оприлюднену пре-
зидентом Володимиром Зеленським, про 
свою причетність до підготовки держав-
ного перевороту. Про це йдеться в заяві 
Ахметова, яку опублікувала компанія 
System Capital Management.
 Закиди Зеленського про так званий 
держпереворот Ахметов вважає брехнею. 
Він обурений, що глава держави поширив 
цю інформацію. Звинувачення президен-
та бізнесмен сприйняв як особисту обра-
зу. 
 Він також наголосив, що його пози-
ція передбачає незалежну, демократичну 
та цілісну Україну з Кримом та Донбасом. 
Бізнесмен додав, що є найбільшим інвес-
тором, платником податків і роботодав-

цем України. Зазначив, що «захищатиме 
вільну Україну, вільну економіку, демок-
ратію та свободу слова». Також пообіцяв 
зробити все від себе залежне, аби автори-
таризму та цензури в Україні не було.

По гарячих слідах
 «Переворот в Україні готували офіцер 
російського ФСБ та троє українців, колиш-
ніх працівників МВС, які зараз перебува-
ють у Криму»,—  повідомив журналіст 
американського медіапроєкту Buzzfeed 
News Крістофер Міллер на своїй twitter-
сторінці, посилаючись на джерела з офісу 
президента.
 Він зазначив, що, за наявною в нього 
інформацією, імена змовників такі: кура-
тор — співробітник ФСБ Василь Васильо-
вич Лаптєв; троє зрадників-українців — 
Олексій Васильєв, Василь Грицак та Еду-
ард Федосов.
 Організатори планували зіграти на 
громадській напрузі всередині країни та 
використати у своїх цілях ворожнечу між 
Зеленським та Ахметовим.
 Міллер зазначив, що в розмовах ор-
ганізаторів перевороту насправді зга-
дується олігарх Рінат Ахметов. Але його 
участь у змові з цих записів не випливає. 
Сказано лише про те, що організатори пе-
ревороту говорили, що їм «треба бути го-
товими вийти на контакт та почати спів-
працювати з Ахметовим».
 За озвученим планом, ініціатори пут-
чу хотіли 1 грудня організувати протес-
ти на Банковій, які мали б спровокувати 
подальший безлад у столиці та привести 
до влади людей, наближених до олігарха. 
За словами Міллера, офіс президента пла-
нує передати аудіозаписи розмов до спец-
служб США цього тижня. Джерело Міл-
лера додало, що таким чином в офісі пре-
зидента прагнуть досягти «перемир’я» з 
бізнесменом.

Гра в остуду? 
 Отже, переформатування медійної 
політики телеканалів Ахметова свідчить 
про зміни у відносинах між президентом 
та бізнесменом. Теплі медійні обійми пре-
зидента — неполітика Зеленського з най-
дорожчим «політиком» Ахметовим різко 
обірвались півтора місяця тому. 
 Олігарх починав атакувати м’яко. 
Сильного удару завдав останній — про 
«Вагнергейт» розповіли широкій ауди-
торії, адже раніше все-таки це обговорю-
валось у вузькому колі. Друге питання — 
приватизації, яке теж на всіх великих на-
ціональних каналах намагалися замовча-
ти. 
 Відтак баланс залежностей в країні 
привів до певних проявів свободи слова. 
Хоча представників влади все ще запро-
шують, можновладці все менше ходили 
на канали олігарха, тому що раніше там 
була супертепла «ванна», а сьогодні кож-

ного провладного політика може чекати 
«гільйотина». І водночас можна втратити 
як частину рейтингу партії, так і власний 
імідж. А минулого тижня представники 
«Слуги народу» взагалі оголосили бойкот 
телеканалам Ахметова, мовляв, через пе-
ретворення їх у пропагандистські рупори, 
що почали відстоювати корпоративні ін-
тереси.
 У вересні 2021 року Верховна Рада 
ухва лила законопроєкт про олігархів, 
під дію якого вже в травні може потра-
пити Ахметов. Серед причин погіршення 
взаємин називається те, що Рінату Ахме-
тову не подобається, що його можуть за-
нести до реєстру олігархів, а Володимиру 
Зеленському  — політична і медійна під-
тримка мільярдером його опонентів. Але 
все це було б дуже просто. 
 Нинішнє протистояння, що схоже на 
підвищення ставок, цілком реально може 
перерости у спалювання мостів. Адже по-
чаток публічної війни між Зеленським 
та Ахметовим збiгся з виходом у вільне, 
«позазелене» плавання ексспікера Дмит-
ра Разумкова. Бо інші різнокланові гості 
політичних шоу телеканалів Ахметова в 
медійній та бізнесовій атмосфері медіа-
магната та настроях президента особли-
вої погоди не робили. 

Переділ переділеного
 Є ще одна версія Зе-інтриги довко-
ла публічно накручуваної проблеми в но-
вих взаєминах «Зеленський — Ахметов». 
Імовірно, президент переслідує мету якщо 
не остаточного переформатування Каб-
міну, то заміну голови уряду. Як відомо, 
прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відно-
сять до орбіти Ріната Ахметова. Відтак, об-
нуливши увесь недопереобраний уряд ра-
зом з його главою, можна сміливо списати 
повний обвал в економіці на недолугу ро-
боту Кабміну. Адже на сьогодні ми реаль-
но не знаємо, що в нас видобувається, куди 
й за скільки продається і купується. 
 Боротьба з альтернативною енергети-
кою призвела до зупинки припливу іно-
земних інвестицій. Ціни на найнеобхід-
ніші речі ростуть як на дріжжах... Зу-
божіння поглинає українців швидкими 
темпами...
 А тим часом зміна риторики ахме-
товських телеканалів знову штовхає Зе-
ленського у вотчину й обійми «хрещеного 
батька» — Коломойського. Тож чи роби-

тимуть уже «плюси» теплі ванни для чин-
ного президента? 
 Кажуть, що за це олігарх Ігор Коло-
мойський візьме участь у майбутньому 
розподілі «Укрнафти». У результаті йому 
має відійти чималий шматок вітчизняно-
го нафтовидобування. 
 Імовірно, ми також станемо свідками 
справжньої медіавійни Коломойського з 
Ахметовим і за ДТЕК. І тут уже точно олі-
гарху Коломойському без свого прем’єра 
не обійтись.

Глобалісти стурбовані
 Провідні країни не забарились із ре-
акцією на слова Зеленського про мож-
ливий першогрудневий держпереворот. 
Скажімо, Джо Байден, президент Сполу-
чених Штатів Америки, висловив стурбо-
ваність iз приводу слів Зеленського. Про 
це  повідомляє Voice of America. «Мене 
це хвилює. Адже ми підтримуємо тери-
торіальну цілісність України, ми підтри-
муємо їх здатність керувати своєю держа-
вою», — заявив він. Байден також додав, 
що він має намір провести телефонні роз-
мови із Зеленським та президентом РФ 
Володимиром Путіним через нарощуван-
ня російських військ біля кордонів Ук-
раїни. Він також  занепокоєний цією си-
туацією. Але чи так уже зважає на стур-
бованість лідерів провідних країн світу 
український президент Володимир Зе-
ленський? 
 Апогей його політичного життя за Бо-
жим промислом, треба сподіватись, збi-
гається з фіналом, незважаючи на те, що 
тут і сьогодні він підім’яв під себе всі гіл-
ки влади й веде торги за виживання, вод-
ночас розповідаючи про необхідність до-
тримання правового процесу. 
 Міжнародному співтовариству тонко-
щі процесу й різні правові заморочки по-
українськи вже давно глибоко фіолетові. 
Усі давно в цивілізованому світі зрозумі-
ли, що все, що відбувається в Україні, тре-
ба тримати під контролем, бо здебільшого 
воно поза правовим полем, котре покину-
ли всі притомні. І процес може бути вве-
дений в якісь рамки лише через вимоги 
прозорості, чіткості, послідовності і до-
тримання домовленостей iз просунутим 
цивілізованим співтовариством. Адже 
кожна домовленість щодо України, до-
сягнута сьогодні, проходить у муках і на 
краю безодні. ■

Коломойський — Зеленському: «Ну що, синку, сходив наліво до Ахметова?».❙

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Брехня i заколот
Обидві стрілки компасу Зе-перевороту повертаються 
у бік Коломойського

■

«Астанавiтєсь!».❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Узагалі-то хороших демократій не буває. У кожної — свої виразки й рани. Але наша, 
замішана на отруті корупції, тотального зубожіння, держзрадах і некомпетентності, 
особливо небезпечна. Вона сіє зневіру в саму можливість справедливого суспіль-
ного життя і боротьбу з системними зловживаннями, вона підказує громадянам 
простий вихід — назад, у міфічну радянську рівність. Наші форми демократичного 
правління обтяжені безвідповідальністю тих, хто обіцяє всі блага виборцям і на дру-
гий день після виборів забуває про свої обіцянки. 
Ось і остання пресконференція гаранта Конституції ще раз це доводить. Більше того, 
черговий ефірний подіум президента вкотре показав — Володимир Зеленський так 
і не став справжнім українським політиком. 
Алло, гаранте свободи слова й преси, єдиного ще вцілілого демократичного завою-
вання, а слабо по-справжньому оцінити своє оточення? Бо виглядає все, як змова 
проти України. 
Тож чи варто нас лякати перезавантаженням влади в ситуації, коли нам у керманичі 
потрібен серйозний політик, а не актор-комік, який за 2,5 року дедалі гірше справ-
ляється з роллю президента?
А може, знову настала пора підперти країну всіма нами — тією силою, що зі зрад-
никами, переродженцями на одному гектарі не сяде. Тим більше, коли країна й без 
того в путінській небезпеці. Коли, здається, очільник Кремля зачаївся, як хижак у 
передчутті стрибка, і чекає якогось зручного для себе моменту, аби напасти на нас 
«рятівником». 
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ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 30 ЛИСТОПАДА—1 ГРУДНЯ 2021ДО ДАТИ
Тарас ПРОЦЕВ’ЯТ
Львів — Київ

21 листопада 2013 р. уряд Азарова 
оприлюднив рішення щодо призу-
пинення процесу підготовки до ук-
ладання Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Одночасно Віктор 
Янукович у Відні «запевняв» жур-
налістів, що євроінтеграція України 
триває.
Ця Угода готувалася з 1998-го, її 
повинні були підписати на Віль-
нюському саміті 28 листопада. 
Проте після таємної зустрічі Путіна 
та Януковича в Сочі українська вла-
да відмовилась від підписання.

Полум’яні серця
 Відмова від євроінтеграції 
обурила громадян. 
 У цей день у соцмережах 
з’явився хештег «Євромайдан». 
Близько 22:00 на майдані Неза-
лежності в Києві почали збира-
тися переважно студенти «Моги-
лянки», активісти і журналісти з 
символікою України і ЄС, які не 
розходилися всю ніч.
 Вранці 22 листопада зібра-
лося близько 2 тисяч протесту-
вальників, левову частку яких 
становили студенти. Студіююча 
молодь Києво-Могилянської ака-
демії анонсувала страйк напере-
додні саміту у Вільнюсі. Так на-
родився студентський Євромай-
дан у Києві.
 26 листопада студенти з-під 
стели Майдану ходою підняли 
спудеїв інших вишів: Київсько-
го університету, Київської полі-
техніки, Національного еконо-
мічного, Драгоманова, Лінвіс-
тичного, Харчових технологій, 
Медичного, інших, які підтри-
мали страйк «могилянців». «Мо-
лодь нації — за євроінтеграцію», 
«Україна — це Європа», «Май-
дан — не ковзанка, Україна — 
не совок» скандували 26-го біля 
стели 20 тисяч студентів.
 Євромайдан у Львові зібрав-
ся одночасно з київським біля 
пам’ятника Кобзарю, 26-го про-
тестувало 15 тисяч львівських 
студентів. 
 А перед тим, 25 листопада, 
до протесту долучилися студен-
ти Івано-Франківська, Тернопо-
ля, Луцька, Ужгорода, інших 
міст. Молодь в областях прийма-
ла звернення до лідерів США та 
європейських держав. 
 Незважаючи на масові сту-
дентські протести та суспільні 
настрої, 29 листопада Янукович 
(нині за рішенням суду держав-
ний зрадник) полишає саміт 
«Східного партнерства» у Віль-
нюсі, не підписавши Угоду про 
асоціацію та зону вільної тор-
гівлі з ЄС. У Вільнюсі він відмов-
ляється візувати й Декларацію 
про наміри, вимагаючи залучи-
ти до двосторонніх переговорів з 
ЄС Путіна. 
 Євромайдан вимагає від-
ставки Януковича. США та ЄС 
застерігають від застосування 
сили.
 У ніч на 30 листопада сило-
вики напали на київський Євро-
майдан, жорстоко калічили сту-
дентів, пластунів, неповнолітніх. 
Свою звірячу жорстокість моти-
вували встановленням «йолки».

Рядові Майдану. Три сестри
 Майдан — не лише тисячі та 
мільйони. Це тисячі і мільйони 
абсолютно конкретних живих 
людських історій, яких Гідність 
переплавила в могутню українсь-
ку націю.
 Маю давнього доброго при-
ятеля, якого доля обдарувала 
трьома доньками. Нарекли їх 
батьки Роксоланою, Христиною 
та Соломією, яким у час Револю-
ції гідності було вісімнадцять, 
шістнадцять і тринадцять. Якось 
за філіжанкою кави він сказав, 

що пишається ними, бо всі вони 
стали майданівками. Рядовими 
Майдану, на плечах яких, зреш-
тою, і переміг Майдан гідності. 
Мій товариш з піднесенням ді-
лився:
 «21 листопада 2013-го, коли 
уряд Азарова поставив хрест на 
асоціації з ЄС, в народі клекота-
ло обурення. Десь близько 23-ї 
готову до виходу побачив старшу 
Роксолану, на той час другокур-
сницю юрфаку «Могилянки», і 
здивовано запитав:
 — Куди ти серед ночі?
 — Їду на Майдан Україну ря-
тувати! — відповіла.
 — Може, вранці?
 — Ні! Зі мною їдуть «моги-
лянці».
 З того часу ми бачилися з доч-
кою лише на Майдані.
 Вражала не по роках зріла 
відповідальність молодих лю-
дей Революції гідності. Знаю, 
що на початку грудня з колегою 
кримчанкою вирушила підніма-
ти Революцію гідності на півос-
трові. Була вражена масованою 
російською пропагандою, яка 
ширила дезінформацію та ідеї 
ненависті до Майдану та всього 
українського. Вже саме перебу-
вання юних майданівок у Кри-
му було небезпечним, тому бать-
ки не відпускали без супроводу, 
забезпечували пересування тіль-
ки з перевіреними водіями. Від-
чувалося, що в Криму велась пов-
ним ходом інформаційна окупа-
ція.
 Майдан SOS самоорганізував-
ся через насильство над студента-
ми 30 листопада. Основним за-
вданням було надавати правову, 
соціальну та іншу допомогу пере-
слідуваним учасникам протестів 
по всій Україні в режимі 24/7. 
 Значну частину спільноти ак-
тивізували викладачі та студен-
ти «Могилянки». Природно, що 
після повернення з Криму Рок-
солана приєдналася до своїх ко-
лег, ставши активним волонте-
ром «гарячої лінії». З того часу 
та до втечі Януковича ми спіл-
кувалися лише телефоном. Доч-
ка днювала і ночувала під знаком 
SOS.
 Щодобово на «гарячу лінію» 
надходило від 100 до 300 дзвін-
ків, на підставі яких надавалася 
правова та інша допомога, фор-
мувалася електронна база затри-

маних, потерпілих та зниклих 
під час подій Євромайдану. 
 Пам’ятаєш, мамо, розпові-
дала Роксолана, жінку старшо-
го віку, яку закатував «Беркут» 
біля входу на станцію «Хреща-
тик» на Інститутській. Так от, 
мені випало повідомити дочці 
про загибель її матері.
 Зрозуміло, що середуща — 
Христина — не могла відставати 
від старшої сестри. Навчаючись 
в останньому класі школи, вони 
з подругою, пластункою Лесею, 
на крилах летіли на Майдан. 
 У ту сакрально-трагічну ніч 
30 листопада на Майдані інтуї-
тивно відчувалася напруженість. 
Посол США в Україні Джеффрі 
Пайєтт зробив заяву про недопус-
тимість та неприйнятність для 
американського уряду будь-яко-
го насильства влади щодо мирно-
го протесту. Ми намагалися по-
яснити молоді, що посли США 
без причин заяв не роблять. Роз-
відоргани США, певно, мали ін-
формацію про жорстокі плани 
влади.
 Перед початком жорстокої 
атаки «Беркута» 30 листопада на 
Майдані залишалося трохи біль-
ше сотні молодих людей, значна 
частина з яких були пластуни з 
Києва, Львова, інших міст, серед 
яких і неповнолітні. Христя з Ле-
сею та її старшою сестрою, теле-
журналісткою, яка висвітлювала 
діяльність студентського Майда-
ну, повернулися під стелу близь-
ко 4-ї ночі 30 листопада, в перед-
час жорстокої атаки загонів «Бер-
кута», забрати на ночівлю втом-
лених подруг і друзів з «Пласту», 
які співали українських пісень 
під гітару. Через кілька хвилин 
побачили чорні хмари тисяч «бер-
кутівців», якi з різних бокiв ото-
чували Майдан. Юнаки притьмом 
сформували ланцюг навколо ко-
лонади, захищаючи дівчат, та по-
чали співати «Ще на вмерла...». 
Але сили були нерівні. Проти со-
тні юні — тисячі вгодованих, ви-
школених садистів, які почали 
жорстоко гамселити палицями і 
ногами всіх без розбору...
 Частина молоді почала від-
ступати в сторону т. зв. «йол-
ки». Однак Майдан був оточе-
ний строковиками, зодягнути-
ми у форму «беркутівців». Саме 
молоді солдати дали можливість 
вирватися подругам з оточення, 

пропустивши їх через турнікети. 
Молодь рятувалася в бiк Софії і 
Михайлівського собору. В рит-
мі шаленого бігу, переслідувані 
«беркутівцями», кричали у тем-
ні вікна «Київ, вставай!!!».
 Вискочивши на площу перед 
Софією, жахнулися: хлопчина, 
ще зовсім дитина, стояв на колі-
нах і голосно кликав маму.
 У когось із відступаючих з 
Майдану виявився товариш, 
який навчався в семінарії Ми-
хайлівського монастиря. Піс-
ля короткої розмови семінарис-
ти відкрили ворота монастиря 
для молоді, переслідуваної пса-
ми Януковича.
 Набатом били дзвони Михай-
лівського. «Беркут» намагався 
зламати ворота, вимагав відкри-
ти і видати їм юних протестан-
тів, однак Бог і ворота виявили-
ся міцними.
 Шоковані діти на короткий 
час поснули під захистом святих 
перед олтарем.
 Дочка розповідала згодом, 
що двійко неповнолітніх плас-
тунів, юнка і юнак, усвідомлю-
ючи, що їх наздоганяють «бер-
кутівці», просто заховалися під 
автомобілями. Понад двi годи-
ни вони пролежали на холодно-
му асфальті, бо навкруги шас-
тали «беркутівці», розшукуючи 
юних майданівців.
 Одночасно до монастиря по-
чали масово сходитися кияни, 
пропонувати нічліг, медичну до-
помогу, приносити їжу. Розгні-
ваний люд розхитував автобуси 
з «беркутівцями», які чатували 
поблизу монастиря, змусивши їх 
утікати.
 Розвиднілося. 16-рiчні под-
руги пішли на Майдан подиви-
тися в очі «беркутівцям» — тим, 
які нещадно калічили ще кілька 
годин тому їхніх друзів. Юні іде-
алісти позбулися страху, бо гід-
ність, жага до свободи і справед-
ливості, притаманні кожній лю-
дині з народження, перебувають 
поза межею життя і смерті.
 Надалі справою життя став 
Майдан. Христя з подругою по-
первах сортували медикаменти 
у Михайлівському Золотоверхо-
му, куди їх звозила вся Україна. 
З січня 2014-го постійно волонте-
рили санітарками в медпункті, 
для якого пристосували хол ака-
демічних інститутів, поряд з пе-

редовою барикадою на Грушевсь-
кого.
 Їм пощастило, бо в час атаки 
спецпризначенців на Грушевсь-
кого вони забігли на декіль-
ка уроків у школу. Їхній «гос-
піталь» «беркутівці» закида-
ли світлошумовими гранатами. 
Коли ж майданівські сотні через 
кілька днів відбили барикаду на 
Грушевського, біля стадіону ім. 
Лобановського, подруги відми-
вали підлогу колишнього мед-
пункту, яка була залита кров’ю 
побратимів. Було вирішено пе-
ренести «лічницю» у більш «без-
печне» місце — в парламентську 
бібліотеку. Там подруги допома-
гали лікарям до перемоги Майда-
ну .
 А що ж наймолодша Соло-
мія? Їй було всього 13. Незважа-
ючи на заборону батьків, щодня з 
подругами після уроків вони біг-
ли туди, де було їхнє серце — на 
Майдан. 
 Вона шукала себе в Майдані, 
тому вечорами до пізньої ночі 
моніторила інтернет-простір, со-
ціальні мережі, вираховуючи пе-
реміщення підрозділів «Беркута» 
та бандитських загонів антимай-
дану, розповсюджувала та пере-
давала інформацію сестрам.
 Садистська атака на українсь-
ку молодь 30 листопада 2013 
року мала просту ціль — заляка-
ти громадян, щоб повернути Ук-
раїну в московське стійло. Нато-
мість кліка Януковича розбуди-
ла гідність, мужність, відвагу і 
солідарність українців.
 На 25 грудня 2013 року гаря-
ча лінія Євромайдану SOS кон-
солідувала інформацію про 145 
осіб, які постраждали 30 листо-
пада. 33 особи були в ту трагіч-
ну ніч затримані. 60 молодих 
людей, у т. ч. неповнолітніх, от-
римали забої, черепно-мозкові 
травми, переламані руки і ноги, 
іноді обидві, переламані носи, 
вибиті зуби, забої суглобів і кін-
цівок та психотравми.
 Вранці до молоді в Михай-
лівський приїхав Володимир Ог-
ризко. Сказане ним стало проро-
чим: «Народ цю владу знесе, бо 
підняла руку на святе!»
 Оговтавшись від першо-
го шоку, молоді люди в Михай-
лівському ухвалили рішення 
продовжити боротьбу — наступ-
ного дня від пам’ятника Шевчен-
ку організувати ходу на Майдан. 
Та не очікували вони, що 1 груд-
ня разом з ними від пам’ятника 
Шевченка на Майдан рішуче 
крокуватимуть мільйони їхніх 
однолітків, матерів і батьків по 
всій Україні.

Юнь, яка врятувала Україну
 Кілька років тому мені дове-
лося спілкуватися з Ланою, яка 
була серед перших, хто відгук-
нувся на поклик Майдану 21-
го. Їй тоді виповнилося вісімнад-
цять. Згадуючи ті часи і події, 
вона раптом промовила з болем:
 — Через нас Росія напала на 
Україну, розпочала агресію.
 Мене як струмом вдарило:
 — Завдяки вам Росії не вдало-
ся здійснити заплановане з пер-
шого дня нашої Незалежності 
— захопити всю нашу державу. 
Завдяки вам усю нашу землю не 
паплюжить чобіт московського 
імперського варвара. Ви зберег-
ли життя мільйонам українців. 
Ви врятували Україну.
 Лана розридалася.
 Поцікавтеся у психологів, 
скільки з української юні Майда-
ну сьогодні потребують постійної 
психологічної опіки через пост-
травматичні розлади.
 Факелами чисті і юні люди 
були на українському Майдані 
заради Правди, Справедливості 
і Гідності, освітивши дорогу 
мільйонам. ■

ЯК ЦЕ БУЛО

Серце на Майданi
30 листопада 2013-го Янукович вчинив замах на наше майбутнє. 
Повстали мільйони

■

Розгін студентів «Беркутом».❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 30 ЛИСТОПАДА—1 ГРУДНЯ 2021 ІСТОРІЯ

 Цю місію взяв на себе Вахтанг 
Кіпіані, котрий закликає дипломатич-
ні представництва України не поши-
рювати матеріали, в яких цифра втрат 
більша, ніж 3,9 мільйона, бо, мовляв, 
«це провокація, яка дозволить Москві 
легко заперечувати як цю фантастич-
ну цифру «10,5 млн померлих», так і 
сам геноцид». Щоправда, він, очевид-
но, не знає про те, як ці його слова су-
голосні з підготовленим у Києві про-
єктом протесту проти вживання на 
церемонії відкриття у листопаді 2015 
року у Вашингтоні Меморіалу Голо-
домору-геноциду вже звичного в діас-
порі виразу «від 7 до 10 мільйонів», 
який підписали керівники українсь-
ких наукових інституцій Північної 
Америки. Там теж ідеться про те, що 
це буде на руку Кремлю, а українську 
історичну науку звинуватять у неком-
петентності.
 Однак академічні демографи на ць-
ому не заспокоїлися і випустили для 
загального доступу ще й пресреліз, де 
чорним по білому написали: «Із 3,9 
млн осіб, померлих унаслідок голоду, 
діти віком до одного року становлять 
0,7 млн (19%), діти віком 0-9 років — 
1,5 млн (39%), віком 0 — 14 років — 
1,7 млн (44%).
 Найважливішим у цьому повідом-
ленні є те, що вказується конкретна 
кількість втрат немовлят — 700 ти-
сяч, і вона становить майже половину 
дитячої смертності (0 — 14 років): 0,7 
млн від 1,7 млн — 41 відсоток.
 Щодо 700 тисяч втрат дітей до 1 
року, про що вперше визнали в зга-
даному Інституті, особливих запере-
чень не виникає, оскільки ця цифра 
корелюється з кількістю народжених 
у 1932—1933 роках (1,252,7 тисячі) 
і кількістю тих, хто з’явився на світ 
iз весни 1931 року. Запитання вини-
кає інше: на основі яких даних вста-
новлено, що 700 тисяч померлих немо-
влят становлять 19 відсотків загаль-

них втрат під час Голодомору-геноци-
ду 1932 — 1933 років? Адже первинні 
документи українських архівів свід-
чать зовсім про інше. Скажімо, ось 
які показники були зареєстровані в 
1933 році в тодішніх районах Київсь-
кої області, частина з яких нині вхо-
дить до Вінницької, Житомирської, 
Кіровоградської і Черкаської (див. 
табл.1).
 А ось аналіз зареєстрованої статис-
тики смертності в 1933 році в 31 ук-
раїнському селі різних регіонів (див. 
табл.2).
 З наведених матеріалів видно, 
що із загальної смертності в 14,344 
осіб немовлята становили лише 514 
(3,58%), а такі відсотки аж ніяк не мо-
жуть складати майже половину всієї 
дитячої смертності, про що стверджу-
ють академічні демографи. 
 Наш аналіз свідчить, що серйоз-
но постраждали всі вікові дитячі гру-
пи. Принаймні у вказаних населе-
них пунктах вони сягнули: 1 рік — 
485 осіб (3,36%), 2 — 556 (3,87%), 
3 — 507 (3,53%), 4 — 436 (3,03%), 
5 — 464 (3,23%), 6 — 412 (2,87%), 7 
— 441 (3,07%), 8 — 374 (2,60%), 9 — 
289 (2,01%), 10 — 290 (2,02%), 11 — 
155 (1,08%), 12 — 291 (2,02%), 13 — 
185 (1,28%) і 14 — 166 (1,15%). Тоб-
то, смертність цих вікових груп (1 — 
14) набагато більша — не 1 мільйон, 
про що пишуть у своєму пресрелізі 
академічні демографи, не працюючи 
з первинними документами вітчизня-
них архівів, а не менше 4 мільйонів, 
як це засвідчує шкільна статистика. 
 Але оскільки вони тепер погоди-
лися на 700 тисяч смертей немовлят 
і 44 відсотки дитячої смертності в 
структурі загальної, то невдовзі їм 
під тиском фактів доведеться визна-
ти і встановлену комплексною істо-
рико-криміналістичною експерти-
зою загальну кількість жертв — 10,5 
мільйона. ■

Володимир Сергійчук.
Фото з сайту ukrinform.ua.

❙
❙

  Померло  В тому числі  Відсоток загальної 
   1933 року до 1 року смертності

Андрушівський 8,258 239  2,89  
Бабанський 9,124 310 3,39 
Базарський 1,862 103 5,53 
Баранівський 2,494 162 6,49
Барашівський 3,312  104 3,14 
Баришівський 9,344 260 2,78 
Боришпільський 5,739 266 4,63  
Білоцерківський 10,570 308 2,91 
Богуславський 16,118 298 1,84 
Бородянський 2,446 80 3,27 
Брусилівський 5,702 225 3,94 
Буцький 11,020 160 1,45 
Васильківський 8,022 238 2,96 
Вищедубечанський 2,068 117 5,65 
Володарський 8,335 148 1,77 
Володарсько — Вол. 3,256 176 5,40 
Гельм язівський 8,800 202 2,29 
Городницький   997 118 11,83 
Димерський 1,684 107 6,35 
Ємільчинський 2,943 220 7,47 
Жашківський 5,189 76 1,46 
Житомирський 1,593 147 9,22 
Звенигородський 8,400 95 1,13 
Златопільський 4,871 107 2,19 
Золотоніський  5,640 172 3,04 
Іванківський 2,211 98 4,43 
Кагарлицький 5,784 163 2,81 
Кам янський 11,212 294 2,62 
Канівський 8,903 112 1,25 
Київський 8,252 453 5,48 
Коростенський 4,331 234 5,40 
Коростишівський 1,874 172 9,17 
Корсунський 6,692 166 2,48 
Лисянський 8,990 126 1,40 
Лугинський 1,759 134 7,61 
Макарівський 3,450 99 2,86 
Малинський 5,022 192 3,82 
Мархлевський 2,034 153 7,52
Монастирищенський 8,664 301 3,47 
Народицький 1,532 101 6,59 
Новоград-Волинський 3,489 284 8,13 
Обухівський 8,195 128 1,56 
Овруцький 3,244 202 6,22 
Олевський 1,475 162 10,98 
Оратівський 7,491 125 1,66 
Переяславський 12,823 360 2,80 
Ім. Петровського 9,797 177 1,80 
Плисківський 7,975 108 1,35 
Погребищенський 7,477 123 1,64 
Попільнянський 11,101 180 1,62 
Потіївський 2,370 206 8,69 
Пулинський 1,811 194  10,71 
Радомишльський 2,974 158 5,31 
Ржищівський 10,630 138 1,29 
Розважівський 3,492 183 5,24 
Рокитянський 10,958 136 1,24 
Ружинський  12,258 418 3,41 
Сквирський 12,801 302 2,35 
Словечанський 1,826 140 7,66 
Смілянський 9,884 245 2,47 
Ставищенський 10,179 132 1,29  
Тальнівський 8,774 120 1,36  
Таращанський 8,787 123 1,39  
Тетіївський 12,000 327 2,72  
Троянівський 4,326 199 4,60  
Уманський 9,279 197 2,12  
Фастівський 6,130 93 1,51  
Хабнянський  3,051 117 3,83  
Христинівський 4,284 109 2,54  
Черкаський 8,056 121 1,50  
Черняхівський 3,089 199 6,44  
Чигиринський 6,077 261 4,29  
Чорнобаївський 7,985 284 3,55  
Чорнобильський 2,138 179 8,37  
Шполянський 7,781 194 2,49  
Ярунський (даних не виявлено)
Разом 470,874 13,686 2,90

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Як прорвало 
демографів

■

Втрати дітей під час Голодомору 1932—1933 років 
були значно більшими, ніж намагаються подати 

фахівці з демографії

Володимир СЕРГІЙЧУК, 
завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор

Напередодні відзначення 88-х роковин трагедії Голодомору-геноциду 1932—
1933 років значно активізувалися співробітники Інституту демографії і соціаль-
них досліджень імені М. Птухи НАН України та окремі їхні прихильники з числа 
академічних істориків. Головна мета — ще раз спробувати нав’язати широкій 
громадськості занижену цифру втрат цієї трагедії в кількості 3,9 мільйона осіб. 
Скажімо, в Укрінформі вони провели своєрідний марафон (6 годин 43 хвили-
ни), де говорили про все — від рецензування п’єси Олександра Корнійчука 
«В степах України» до демонстрування на екрані встановлених в окупованих 
районах Донбасу пам’ятників терористам — і нічого конкретного про, влас-
не, підрахунок жертв, як і не спростували висновків історико-криміналістичної 
експертизи, проведеної в рамках досудового розслідування Службою безпеки 
України.

Табл.1
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Школярі збирають мерзлу картоплю на полі, 1933 р. Діти були найвразливішими жертвами Голодомору.❙

Назва села Загальні втрати До 1 року 0-9 років 0-14 років

1. Берестовеньки Харківської області 549 26 184 217
  4,73% 33,51% 39,52%
2. Борисівка Харківської області 107 1 43 44 
  0,93% 40,18% 41,12%
3. Будище Черкаської області 357 12 117 147
  3,36% 32,77% 41,17%
4. Буряки Житомирської області 271 2 87 112
  0,73% 32,10% 41,32%
5. Велика Каратуль Київської області 595 13 158 215
  2,18% 26,55% 36,13%
6. Віненці Київської області 439 3 119 164
  0,68% 27,10% 37,35%
7. Гаврилівка Дніпропетровської 755 37 210 263
  4,90% 27,81% 34,83%
8. Горошки Хмельницької області 177 5 50 59
  2,82% 28,24% 33,33%
9. Знам’янка Кіровоградської обл. 682 28 157 188
  4,10% 23,02% 27,56%
10. Їсківці Полтавської області 523 18 170 228
  3,44% 32,50% 43,59%
11. Кінські Роздори Запорізької області 282 13 113 136
  4,60% 40,07% 48,22%
12. Козлів Київської області 591 19 188 229
  3,21% 31,81% 38,74%
13. Крехаїв Чернігівської області 331 2 115 134
  0,60% 34,74% 40,48%
14. Кримки Кіровоградської обл. 168 3 35 59
  1,78% 10,57% 35,11%
15. Лука Київської області 476 15 137 156
  3,15% 28,78% 32,77%
16. Лук’янівка Київської області 172 2 59 73
  1,16% 34,30% 42,44%
17. Мала Олександрівка Херсонської області 239 5 84 97
  2,09% 35,14% 40,58%
18. Нечаївка Черкаської області 365 11 115 145
  3,01% 31,50% 39,72%
19. Нова Кам’янка Херсонської області 155 6 51 70
  3,87% 32,90% 45,16%
20. Писарівка Одеської області 312 26 99 112
  8,33% 31,73% 35,89%
21. Піски Сумської області 1199 27 436 535
  2,25% 36,36% 44,62%
22. Пологи-Яненки Київської області 734 19 219 297
  2,58% 29,83% 40,46%
23. Помоклі Київської області 861 24 252 319
  2,78% 29,26% 37,04%
24. Сватове Луганської області 945 54 207 269
  5,71% 21,90% 28,46%
25. Северинівка Київської області 634 33 221 279
  5,20% 34,85% 44,00%
26. Спасівка Дніпропетровської обл. 291 13 104 126
  4,46% 35,73% 43,29%
27. Стадниця Вінницької області 361 11 88 118
  3,04% 24,37% 32,68%
28. Успенка Донецької області 311 20 93 102
  6,43% 29,90% 32,79%
29. Хацьки Київської області 616 24 184 242
  3,89% 29,87% 39,28%
30. Шульгинка Луганської області 349 17 99 109
  4,87% 28,36% 31,23%
31. Ясенівка Київської області 497 25 192 247
  5,03% 38,63% 49,69%

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

академічних
■ ДОБРА СПРАВА

Григорію 
Савичу 
тут було б 
затишно
Мистецька та бізнесова 
спільноти об’єднали 
свої зусилля для того, 
аби реалізувати сучасну 
концепцію вшанування 
пам’яті видатного 
українського філософа 
Сковороди 
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Через рік, до 300-ліття Григорія Сковоро-
ди, у центрі Харкова з’явиться «Філософський 
сквер» з амфітеатром для світоглядних дис-
кусій. Автори ідеї вже продемонстрували зага-
лу готовий проєкт, ще раз підтвердивши свій 
намір вшанувати пам’ять видатного земляка в 
рамках сучасної концепції. Над її створенням 
наразі працюють відомі музейники, краєзнав-
ці, історики, архітектурна школа Олега Дроз-
дова і група харківських меценатів, які зголо-
силися підтримати підготовку до ювілею ідей-
но і фінансово. 
 Найбільш знакові роботи наразі тривають 
на території музейного  комплексу в Сково-
родинівці. Тут вирішили не просто влаштува-
ти чергову реставрацію з ремонтом дороги та 
котельні, а суттєво змінити зміст і форму іс-
торичної пам’ятки. «Нова концепція радикаль-
но відрізняється від того «чиновницького» 
варіанта, який планувався раніше, — повідо-
мив виконуючий обов’язки голови ХОДА Олек-
сандр Скакун. —  Нове бачення комплексне. 
Воно не тільки про споруди та територію. Воно 
— про філософію цього місця, його енергети-
ку, його історію».
 Цікаво, що ідейним натхненником нового 
підходу став бізнесмен Денис Парамонов. Він 
пожертвував на проєкт мільйон євро і запропо-
нував збудувати на території комплексу фонтан 
«Нєровноє всєм равєнство», ескіз якого ство-
рив сам Сковорода.  За словами директорки 
музею Наталії Мицай, колись цей філософсь-
ко-архітектурний шедевр планували звести у 
Харкові, але не склалося. Отож тепер він ста-
не справжньою родзинкою оновленого музей-
ного простору. 
 До ювілею тут також планують реставрува-
ти дві будівлі, що збереглися з ХІХ століття. В 
одній iз них — коморі — вже розібрали цегляні 
прибудови, оголивши первісні дубові стіни. Ця 
споруда так і залишиться в автентичному виг-
ляді, ставши літньою виставковою залою. А в ін-
шій історичній будівлі — конторі, де були апар-
таменти управителя цією садиби, — після ре-
конструкції діятимуть майданчики для прове-
дення різних заходів у холодну пору року.  
 Паралельно вестиметься і дослідницька 
робота. «На картах видно, що між конторою 
і коморою розташовувалася група будівель, 
фундаменти яких точно залишилися, — каже 
архітектор Олег Дроздов. — Їх можна знайти 
і відновити, аби пересвідчитися, який вигляд 
мала садиба. Відомо, що на початку ХІХ століт-
тя тут було збудовано масштабну церкву. Був 
також будинок священника поблизу сьогодніш-
ньої могили Сковороди і родинний склеп Ко-
валівських. Все це потрібно знайти».  
 Але є наразі й проблеми. До сьогодні, нап-
риклад, ще не вирішена доля будинку у селищі 
Бабаї, де також любив бувати мандрівний фі-
лософ. Попередні ювілеї мислителя чомусь не 
надихали місцеву владу на порятунок цієї істо-
ричної пам’ятки, тому вона перебуває в аварій-
ному стані. Депутати місцевої селищної ради 
зверталися до Кабміну з проханням включити 
будівлю до проєкту «Велика реставрація», але 
не пощастило. Тепер в регіоні шукають гроші 
самостійно. ■

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Символічно, що в День Гід-
ності за півтори сотні кілометрів 
від столиці проходило вшану-
вання 361 учасника Волинської 
групи Другого зимового похо-
ду, які сто років тому під містеч-
ком Базар (нині Житомирщина) 
були розстріляні більшовиками 
— вояки армії УНР віддали жит-
тя за Україну, за наше майбут-
нє. Більшість істориків вважає, 
що Листопадовий рейд майже не 
мав шансів на успіх, а був радше 
походом відчаю й актом героїз-
му.
 Усі загиблі бійці, прізвища 
яких висічені на меморіалі, були 
поіменно названі. Й у пам’ять 
про кожного з них нинішні мо-
лоді військовослужбовці ЗСУ 
ставили поблизу величезного 
кам’яного хреста свічки. Після 
офіційних промов воїни ЗСУ дали 
урочистий салют і промарширу-
вали повз пам’ятний знак полег-
лим бійцям армії УНР. Особли-
ву атмосферу сумним урочистос-
тям додав хор імені Верьовки, 
який виконав кілька журливих 
пісень. А в капличці поряд з ме-
моріалом — священник прочи-
тав молитву за загиблими. 
 Продовження вшануван-
ня героїв відбулося в сусідньо-
му селі Народичі. Зачарували 
присутніх трагічно-урочистим 

читанням творів герой Украї-
ни, народний артист Анатолій 
Паламаренко, а також гра му-
зикантів та спів козарлюг-хо-
ристів.
 Дуже шкода, що в Будинку 
культури майже не було молоді. 
А саме їй і треба знати історію, 
зокрема й тих буремних, трагіч-
них листопадових подій, які від-
бувалися в їхній місцевості рів-
но століття тому. 
 Українці повинні знати, що 
загальне командування війська-
ми Другого зимового походу ар-
мії УНР здійснював генерал-хо-
рунжий Юрко Тютюнник (у ми-
нулому — командир київської 
групи й 4-ї київської дивізії ар-
мії УНР). Другий зимовий похід 
вирушив із території сучасної 
Західної України й Бессарабії 
трьома похідними групами. 
 Перша, головна, група — Во-
линська, яку власне й очолював 
Юрко Тютюнник — мала своїм 
завданням дістатися українсь-
кої столиці Києва. Друга група, 
Подільська, під командуванням 
полковника Михайла Палія-Си-
дорянського, включала до свого 
складу низку груп спеціального 
призначення Падалки-Гопан-
чука, що мала на меті стягнути 
найбільші сили червоної армії з 
метою убезпечення головної гру-
пи — групи Тютюнника на Київ. 
І, зрештою, третя — Бессарабсь-

ка група, під проводом генерала 
Гулого-Гуленка, мала здійснити 
вимарш із Бессарабії на Одесу. 
 Проти Армії УНР у листопаді 
1921 року більшовики стягнули 
свої найкращі сили, а перевага в 
живій силі в сорок разів переви-
щувала сили повстанців. У день 
і вночі, впродовж двох тижнів, 
червона кіннота переслідувала 
напівроздягнутих, голодних, 
виснажених вояків Волинської 
групи.
 Останній бій із більшовиць-
кими військами Волинська гру-
па провела 17 листопада 1921 
року під Малими Миньками: 
1000 виснажених вояків-повс-
танців протистояли кількати-
сячному, добре озброєному біль-
шовицькому війську.
 Після того, як повстанці вит-
ратили всі набої, деякі з них, 
зокрема й міністр уряду УНР 
Михайло Білінський, аби не 
потрапити в полон, підривали 
себе гранатою чи стрілялися ос-
таннім патроном. Озвірілі чер-
воноармійці почали рубати без-
боронних зранених козаків. 
 Вдалося врятуватися і по-
вернутися до Польської респуб-
ліки лише тим, кого червоні від-
сікли від основних сил — штаб 
армії, кінна сотня та поранені, 
які перебували на передніх під-
водах. Котовський пропонував 
повстанцям перейти на служ-

бу до Червоної армії, але всі во-
яки відмовилися від цієї пропо-
зиції.
 18 листопада полонених, ото-
чених кінним ескортом, переве-
ли до Базара, де над ними від-
бувся суд. Допит проводили Г. 
Котовський та співробітник ЧК 
І. Гаркавий. Полонених україн-
ців підводили до ям і розстрілю-
вали з кулеметів. Близько 22-ї 
години 21 листопада розстріля-
ли перших 25 старшин. Прото-
кол Надзвичайної комісії свід-
чить, що під Малими Миньками 
вбито понад 400 бійців, до поло-
ну захоплено разом із поране-
ними 537 вояків, з яких до суду 
дожило лише 443. До найвищої 
міри покарання — розстрілу — 
засудили 361 повстанця. Осіб 
командного складу направили 
до Києва для додаткового допи-
ту, більшість із них було страче-
но. Упродовж тижня 95 полоне-
них «померли від ран», 83 від-
правлені на допит до Києва, ре-

шта, серед них молодший брат 
міністра військових справ УНР 
Олексій Сальський, засуджені 
до розстрілу.
 Представник УСРР у Польсь-
кій республіці Олександр Шум-
ський, прочитавши вирок ко-
місії, пропонував перетвори-
ти цей суд на великий політич-
ний процес, інформацію про 
який поширити в європейській 
та американській пресі. Вод-
ночас дії червоноармійців під  
М. Миньками він прохав замов-
чувати, адже «...спосіб ліквідації 
цього набігу, прийнятий київсь-
кими товаришами, справить не-
вигідне для нас враження».
 22 і 23 листопада «суд» про-
довжувався, повстанців невели-
кими групами підводили до ям, 
викопаних місцевими селяна-
ми з наказу більшовиків, і роз-
стрілювали. З поразкою Друго-
го зимового походу збройна епо-
пея регулярної української ар-
мії закінчилася. ■

Вшанування 361 учасника Волинської групи Другого зимового походу.
Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
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ВШАНУВАННЯ

Листопадовий рейд
Сто років тому біля Базара Котовський з іншими більшовиками не 
зуміли скорити вояків армії УНР

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Цими вихідними на одному з те-
леканалів на очі трапилася iнформа-
цiя, у якій лаконічно повідомлялося, 
що колишній бранець ОРДЛО Євген 
Бражников виїхав з України та попро-
сив притулок у Франції. Оскільки за 
«справою Бражникова» слідкую вже 
не один місяць  і наслухався зі ЗМІ чи-
малої кількостi «чорнухи» на адресу 
ексув’язненого сумнозвісної донецької 
«Ізоляціїї» (неофіційне місце триман-
ня під вартою, тюрма бойовиків «ДНР», 
справжня катівня, де ув’язнених висна-
жують морально і знищують фізично), 
вирішив із перших вуст з’ясувати при-
чину такого кроку.
 Євгена Бражникова звільнили 29 
грудня 2019 року в рамках масштабно-
го обміну полоненими між Україною і 
російськими бойовиками. Колишнього 
міліціонера затримали ще в 2016 році з 
формулюванням, що його нібито завер-
бувала СБУ, і, мовляв, він начебто був 
диверсантом і готував теракти (зокрема 
звинуватили в убивстві Захарченка).
 Водночас інтернетом уже давно по-
ширювалася інформація про те, що 
Бражников — один з обвинувачених 
у побитті інших ув’язнених в органі-
зованій російськими окупантами в 
Донецьку в’язниці «Ізоляція». У ць-
ому його звинуватив експолонений 
Станіслав Асєєв, а також інші колишні 
в’язні «Ізоляції». Звинувачення Браж-
никову оголосили за кілька місяців 
після звільнення, а обвинувальний акт 
стосовно нього передали до українсько-
го суду в травні 2021 року.
 Варто додати, що за три з половиною 
роки полону (в «Ізоляції» — два з поло-
виною роки й 97-й колонії — рік) щодо 
Євгена бойовики здійснювали психоло-
гічне знущання та фізичні катування, 
ще й пограбували квартиру в Донець-
ку. У цей же період у Києві не встанов-
лені слідством особи «віджали» хорошу 
квартиру, за яку він і постраждав, уже 
повернувшись з полону. 
 Ніхто з тих шахраїв не думав, що він 

повернеться. Ніхто не розраховував, що 
його подадуть на обмін. Але відбувся об-
мін... Пішли суди, квартиру він відсу-
див. Але почалися наїзди за те, що від-
судив квартиру. 
 «Україну залишив ще у вересні, — 
почав мені розповідати й детально «роз-
жовувати»-пояснювати Євген, — бо не 
вірю в українське правосуддя та не від-
чуваю тут себе в безпеці. Я — колиш-
ній український міліціонер, за звину-
ваченням у співпраці з СБУ опинився в 
одній камері з кримінальниками. Про-
був два з половиною роки в «Ізоляції» і 
рік у колонії міста Макіївка. В «Ізоля-
ції» мене катували дев’ять разів елек-
тричним струмом, змушували зізнати-
ся про співпрацю з СБУ. Також вкрали 
гроші та квартиру.
 Коли врешті за обміном я повернув-
ся в Україну, то був визнаний потерпі-
лим по кримінальній справі, яка роз-
слідувалася за фактами скоєних зло-
чинів в «Ізоляції». Все, що я хотів, — 
забути про цей жах і нарешті бути зі 
своєю сім’єю.
 Але через певний час дехто Станіслав 
Асєєв для чогось поширив про мене чут-
ки, які не відповідають дійсності. Поча-
лося все з того, що Асєєв чомусь дав по-
кази, що я нібито по «Ізоляції» ходив зі 
зброєю. Після того, як я написав на ньо-
го заяву за надання завідомо неправди-
вих свідчень — він швидко їх поміняв, 
але кримінально-процесуальної оцінки 
своїм діям так і не отримав.
 Замість цього слідчий СБУ прос-
то вилучив цей протокол допиту з ма-

теріалів кримінальної справи, для того 
щоб Асєєв уникнув кримінальної від-
повідальності за дачу завідомо неправ-
дивих свідчень.
 Загалом проти мене написали свід-
чення 9 осіб, з яких лише з одним я пе-
ребував тривалий час у камері, а з інши-
ми — практично не перетинався. 
 На людей, з якими я близько спілку-
вався, перебував у полоні в «Ізоляції», 
здійснювався дуже сильний психоло-
гічний тиск, щоб вони також дали не-
правдиві свідчення проти мене й звину-
ватили мене в тому, що я не робив. Вони 
витримали цей тиск і відмовилися мене 
обмовити, за що я їм дуже вдячний. 
 Коли справу призначили до розгля-
ду, я неодноразово їздив на судові за-
сідання в Донецьку область, але ніхто 
з «потерпілих» не з’явився. Суддя був 
готовий закрити справу. Інші люди, 
які давали проти мене покази, клопо-
тали про перенесення справи до Києва, 
але Верховний суд України двічі в цьо-
му відмовляв. Після того, як прокурор 
обманув суд і написав, що «потерпілі» 
мешкають у Києві та Київській облас-
ті, суд задовольнив його клопотання. 
 Під час слідства в Києві постійно по-
рушувалося законодавство України, в ре-
зультаті чого рішенням суду слідчий був 
усунений від ведення слідства по моїй 
справі. Коли матеріали моєї кримінальної 
справи направили до суду, слідчий «ви-
падково» забув направити в суд 172 судо-
вi рішення по моїй кримінальній справі.
 Після такого обману з боку офісу ген-
прокурора я втратив надію на українсь-

ке правосуддя й виїхав з країни (не втік, 
як багато хто говорить), оскільки мені 
набридло те беззаконня, яке відбуваєть-
ся у правоохоронній системі.
 На останньому судовому засіданні, 
яке пройшло в Києві за клопотанням 
Станіслава Асєєва, мене позбавили адво-
ката. Суд задовольнив його прохання за-
мінити мені адвоката на того, кого вони 
мені виберуть. Як вам це?.. Це порушен-
ня мого права на захист. Це мені дуже 
нагадує те, як проходили судові засідан-
ня проти неугодних людей у СРСР. 
 Я наголошую, що поїхав не в Росію 
чи Донецьк—Луганськ, а виїхав у Євро-
пу, де можу отримати належну правову 
допомогу. І зможу довести, що матеріа-
ли кримінальної справи по відношенню 
до мене були сфабриковані.
 Дуже сподіваюся, що з часом ті, хто 
причетний до фабрикування кримі-
нальної справи по відношенню до мене, 
понесуть заслужене покарання. 
 Я також готовий відповідати перед 
законом за будь-які свої дії, але не ті, 
які мені брехливо ставлять у провину, 
звинувачуючи мене у важких злочинах 
уже два роки поспіль, у тому числі й у 
деяких ЗМІ.
 Ми багато чули про «Ізоляцію», але 
це тільки напівправда. Справжню прав-
ду не захочуть говорити ті, хто голосні-
ше всіх піариться на цій темі. Я волію 
поки що про це мовчати!..» ■

РЕЗОНАНС

Кого били і що не поділили
Колишній в’язень сепаратистів Євген Бражников, якого 
звинувачують у катуваннях, із Франції викладає свою 
позицію

■

Ексув’язнені в ОРДЛО Євген Бражников 
та Станіслав Асєєв доводять кожен 
свою правду.

❙
❙
❙
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 Дві вишивальниці з Полтави 
— Анна Петренко та Ельвіра Гон-
тар — стали учасницями унікаль-
ного проєкту Art Map Ukraine. 
Загалом у ньому взяли участь 70 
майстринь з усієї України й одна 
— з Ізраїлю, яка має українське 
коріння: її обидві бабусі — вихід-
ці з нашої країни. А його ініціа-
торами стали вінничанки Ольга 
Петлюк та Яна Кравець, котрим 
у середині березня під час жорс-
ткого карантину спало на дум-
ку об’єднати майстрів народно-
ужиткового мистецтва з усіх ку-
точків нашої країни. Ось так і на-
родилася ідея вишити рельєфну 
карту України. Її підтримало ба-
гато талановитих майстринь. 
 «Оскільки про бажання взя-
ти участь у масштабному проєкті 
врешті-решт заявили 70 осіб, наш 
організатор і за сумісництвом ди-
зайнер Яна Кравець, котра ство-
рила малюнок карти, розбила її 
на 70 фрагментів розміром 10х10 
сантиметрів, — розповідає Анна 
Петренко. — А тоді методом же-
ребкування в прямому ефірі в інс-
таграмі було визначено, хто який 

фрагмент вишиватиме. До того 
ж згодом кожна учасниця про-
єкту отримала інформацію про 
те, якої кольорової гами має до-
тримуватися. Упродовж місяця 
кожна з нас вишивала свій фраг-
мент, а тоді надіслала його до Він-
ниці організаторам. Після цього 
протягом двох місяців Ольга Пет-
люк та Яна Кравець зшивали всі 
фрагменти, взявши в оренду спе-
ціальну професійну раму для ви-
шивки: робили плавні переходи, 
аби робота мала вигляд цілісного 
полотна».
 Загальний розмір вишитої 
карти — 70х100 сантиметрів. У 
ході роботи над нею майстрині ви-
користали 38 різних технік (це ви-
шивка гладдю, хрестиком, фран-
цузькими вузликами, плетіння, 
валяння шерсті, каучинг та інші) 
і 40 видів матеріалів (нитки мулі-
не та рафія, сутаж, бісер, намис-
тини, каміння тощо). Одна з дів-
чат, котра вишивала Карпати, 
розпустила навіть своє бурштино-
ве намисто й оздобила гори доро-
гоцінним камінням. Деякі майс-
трині зобразили на своїх фраг-
ментах якісь символи: калину, 
ліру, якір тощо. 

 «А ще під вишивкою майже 
кожна учасниця заховала таєм-
не послання, — продовжує роз-
повідь Анна Петренко. — Напри-
клад, були такі послання: «Крим 
— це Україна», «Ми єдині», «Ук-
раїна починається з тебе», «Тобі не 
можна не цвісти», «Україна — це 
моє небо». Я особисто вишила сло-
ва Василя Еллана: «Тобі, Україно 
моя, і перший мій подих, і подих 
останній тобі». Це такі собі таємні 
послання нащадкам. Бо ми думає-
мо, що колись, через багато-бага-
то років, ті, хто житиме після нас, 
зможуть нашу карту реставрува-
ти і знайти ці приховані послання. 
Додам, що, оскільки ми обирали 
фрагменти методом жеребкуван-
ня, не було такого збігу, щоб ко-
жен вишивав свою область. Мені, 
скажімо, дісталася Кіровоградсь-
ка область. І оскільки я звідти ро-
дом, то всю свою любов до другої 
малої батьківщини вклала у свій 
фрагмент, вишивши його фран-
цузькими вузликами й, до того ж, 
оздобивши бісером.
 Спочатку вишиту карту пред-
ставили у Вінниці. Потім вона по-
чала мандрувати іншими міста-
ми — уже побувала в Миколаєві, 

Хмельницькому, Львові, Черка-
сах, Полтаві.  
«Цей проєкт започаткований за-
для того, щоб показати, що ми, 
майстри, можемо бути не  кон-
курентами, а однією командою, 
дружною сім’єю, — пояснює мо-
лода майстриня з Полтави. — А 
ще ми хочемо привернути увагу 
наших співвітчизників (і особли-
во молоді) до того, що вишивка 
може бути сучасною, модною. Фі-
нальна презентація вишитої кар-
ти відбудеться в Києві. І оскільки 
ми вже подали заявки одразу на 
кілька номінацій Книги рекор-
дів України, то сподіваємося, що 
саме на цій презентації буде ого-
лошено, в якій із них наша карта 
отримала перемогу».

 Анна Петренко за освітою ар-
хітектор, п’ять років тому закін-
чила Полтавський національний 
технічний університет імені Юрія 
Кондратюка і понад три роки пра-
цювала за спеціальністю. Пара-
лельно займалася вишивкою. Із 
часом, зізнається Анна, прийш-
ло розуміння, що це може бути не 
тільки хобі, а й спосіб заробітку. 
Так дівчина різко змінила своє 
життя, вирішивши присвятити 
його декоративно-ужитковому 
мистецтву. Нині вже має клієнтів 
із 10 країн світу. На жаль, порів-
нює майстриня, за кордоном ви-
шивка, прикраси, загалом руч-
на робота дужче цінуються, а хо-
четься, щоб і в Україні вони мали 
таку ж популярність. ■

Полтавка Анна Петренко біля вишитої карти України.
Фото зі сторінки Анни Петренко в інстаграмі.

❙
❙

ЗАХОПЛЕННЯ

Таємне послання в майбутнє
Як майстрині з різних міст об’єдналися, щоб разом вишити карту 
України

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область 

«Знаєте, в мене досі такий душевний стан... 
Бо ще зовсім недавно розмовляла з цією лю-
диною, а зараз її вже немає на світі», — гово-
рить волонтерка Наталія Костіна. Полтавські 
волонтери досі не можуть оговтатися від 
непоправної втрати — загибелі в районі села 
Гранітне Донецької області внаслідок воро-
жого обстрілу із застосуванням забороненого 
Мінськими домовленостями озброєння 51-
річного головного сержанта Георгія Халікова. 
Хоч від того трагічного дня вже минув місяць. 
Анатолій Банний, який увесь час спілкувався з 
ним, готуючись до чергової поїздки на фронт, 
надрукував на фотопапері власну світлину, на 
якій вояк обгорнений оберегом полтавських 
вишивальниць. 

Прикрив собою двох інших бійців
 Наталія Костіна показує мені відеоза-
пис, де пан Георгій теж іще живий. «Це 
знято під час наших останніх відвідин 93-ї 
окремої механізованої бригади, — комен-
тує волонтерка. — А загалом ми з Георгієм 
Халіковим постійно були на зв’язку. Коли 
останнього разу відправили такі необхід-
ні на фронті речі й гостинці від полтавців 
«Новою поштою», саме він мав отрима-
ти волонтерську допомогу. Але не встиг...  
Георгій народився в селищі Березине, що 
на Одещині, а в останній період свого жит-
тя проживав у селі Тищенки, яке входить 
нині до Шишацької територіальної грома-
ди: купив там будинок і збирався поверну-
тися туди після демобілізації. Та, на жаль, 
не судилося...»
 Георгій Халіков перебував на передовій 
із 2015 року. Завдяки Наталії Костіній вда-
лося вийти на зв’язок з молодим команди-
ром роти, де служив загиблий, який поп-
росив називати його за позивним «Сокіл». 
«Це дуже відчутна втрата для підрозділу, — 
зазначив він. — Головний сержант Георгій 
Халіков був усім нам як батько. Зазвичай 
більше часу він проводив зі мною на команд-
но-спостережному пункті. Попри це, завж-
ди навідувався до хлопців на бойові позиції 
— бувало, що й ночував разом з ними. А ще 
лишався за старшого, коли хтось з офіцерів 
їхав у відпустку. Охоче навчав новачків на 
війні, як правильно облаштувати позиції, 
вести спостереження за противником. Доб-
ре знав тактико-технічні характеристики 
зброї, міг вести вогонь з будь-якого її виду. 
Той, хто знав Георгія Халікова, ніколи його 
не забуде. Аби дати гідну відсіч противни-

ку, наші військові того дня вперше підняли 
в небо ударний безпілотний літальний апа-
рат Bayraktar, внаслідок чого було знище-
но вогневу точку, звідки прилетів снаряд, 
що обірвав життя нашого старшого побра-
тима. Два хлопці, котрі були поряд з ним, 
живі-здорові — Георгій, по суті, прикрив їх 
собою. Одному з них лише зачепило оскол-
ком руку — нині його вже виписали зі шпи-
талю».
 Георгій Халіков виріс у багатодіт-
ній родині. «Нас у батьків було семеро: 
три брати й чотири сестри, — розповіла 
найстарша сестра полеглого — Зоя Шу-
парська. — Оскільки я на 14 років старша 
за Жору, він був мені як син (моя донька 
всього на п’ять років молодша за нього). У 
нашому рідному селищі Березине мину-
ла більша частина життя Георгія, тож ми 
його тут і поховали. Розлучившись 2005 
року з дружиною, він вирішив різко змі-

нити свою долю й перебрався на Полтав-
щину. У купленому в селі Тищенки бу-
динку зробив чудовий ремонт, подбав про 
всі необхідні зручності — хотів, аби туди 
приїжджали діти. Коли не стало його дру-
жини, ми домовилися, що троє синів Геор-
гія залишаться в мене. Хоча він постійно 
підтримував стосунки з дітьми, навідував-
ся до нас. Закінчивши дев’ять класів шко-
ли, середній син Афанасій поїхав до бать-
ка, вступив до Полтавського професійного 
ліцею транспорту і, отримавши диплом, 
повернувся. У березні 2015 року йому ви-
повнилося 18 років, а вже десь у жовтні 
він вирушив на фронт. Добре пам’ятаю, 
як їздила до військкомату й просила, щоб 
хлопця туди не відправляли. Сама не мог-
ла  відговорити його від такого рішення. 
Попри все, Афанасій таки добився свого. 
А невдовзі ми дізналися, що й Георгій там, 
на передовій». 

«Георгій завжди говорив: «Це моя земля»
 «Ми з ним зовсім несхожі характерами 
— брат мав занадто м’яку, лагідну вдачу. Був 
дуже близьким з мамою, полюбляв разом з 
нею чаклувати біля плити — загалом готу-
вав їсти краще за мене, навіть пироги пік, — 
продовжує свою розповідь жінка. — Про те, 
що із Жорою може трапитися неладне, на-
віть не спадало на думку. Не було якогось по-
ганого передчуття. Я більше переживала за 
Афанасія. А щодо Жори чомусь була впевне-
на, що з ним усе буде гаразд. Та він і сам мене 
весь час заспокоював: «Усе буде добре». Не 
знаю, як нам пережити його смерть. Молод-
шому сину Георгія Максиму всього 17 років, 
йому ще потрібен батько. Та навіть старший 
син Олександр, якому 27 років, досі не може 
отямитися від такого страшного удару. Афа-
насій плакав за батьком, але він перебуває на 
війні, бачить там смерть. Діти Жору люби-
ли... Селище Березине — багатонаціональ-
не. Скажімо, у нас батько — узбек, а мати 
— молдаванка. Коли я ходила до дев’ятого 
класу школи, ми навіть рік прожили в Узбе-
кистані, а потім повернулися назад. Георгій 
і Афанасій — найбільші патріоти України 
в нашій родині. Жора завжди говорив: «Це 
моя земля». 
 Мені вдалося поспілкуватися і з 24-річ-
ним Афанасієм. Цілих шість років він ніс 
службу на передовій разом із батьком. І де-
мобілізуватися не збирається — нещодав-
но підписав контракт іще на рік. У  військо-
вому з’єднанні знають Халікова-молодшо-
го не лише як вояка, а й як боксера, який 
виборює призові місця на багатьох змаган-
нях. «Спершу ми з батьком служили у 58-
й окремій мотопіхотній бригаді: він — у 1-
й роті, а я — у 2-й. Невдовзі я перевівся до 
93-ї окремої механізованої бригади, і бать-
ко — слідом за мною: він ніс службу в  пі-
хоті, а я — в артилерії. Багатьох молодих 
бійців батько навчав бойової  підготовки, 
і неодноразово на цих навчаннях ми були 
разом. Він був дуже відповідальною люди-
ною, яка добре розумілася на військовій 
справі, користувався великим авторите-
том у своєму підрозділі. Усі часто згаду-
ють батька добрим словом. Нещодавно їз-
див у його роту — забрав батьків бронежи-
лет, усю в крові ремінну плечову систему... 
Ми з ним часто бачилися — як правило, я 
приїжджав до Гранітного, до того ж щод-
ня зв’язувалися по телефону, — пригадує 
син загиблого. — Батька не вистачає. Іноді 
рука машинально тягнеться до мобільного 
телефона — хочеться зателефонувати йому 
й запитати, як у нього справи...» ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Батько солдата
Цілих шість років, допоки ворожий снаряд не обірвав 
його життя, Георгій Халіков ніс службу на передовій 
разом зі своїм середнім сином

■

Головний сержант Георгій Халіков був душею свого військового підрозділу.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Президент Володимир Зеленсь-
кий анонсував появу в Україні 
нового національного авіапере-
візника Ukrainian national airlines 
(UNA) — «Українські національні 
авіалінії». Символічно, що сказав 
він про це під час виступу на фо-
румі «Велике будівництво: авіа 
та туризм». Утім, окрім дешево-
го пафосу, жодного економічно-
го розрахунку в цій ідеї експерти 
не побачили. Окрім, звичайно ж, 
можливостей державної коруп-
ції. 

Нью-Васюки, або «Велике 
пролітання»
 «Я завжди говорив про те, 
що дуже потрібні проєкти, які 
зшивають Україну. Сьогодні ми 
повертаємо світу ідею про євро-
пейський літак. Тепер це спіль-
на наша вже «Мрія», українсь-
ка «Мрія» і спільна «Мрія» з на-
шими колегами з Європи. В Ук-
раїні є прекрасний «Антонов», 
прекрасні потужності для пов-
ного циклу створення сучасно-
го літака. Цього року будується 
три літаки для нашої держави. 
У нас є всі потужності для серій-
ного виробництва, аж до забез-
печення комплексної, уже піс-
ляпродажної підтримки», — 
пафосно і багатослівно розпочав 
виступ президент Зеленський, 
додавши, що ведуться перемови-
ни із західними колегами щодо 
створення сучасного авіахабу в 
Україні «для модернізації паса-
жирських літаків у вантажні лі-
таки».
 За його словами, держава го-
това інвестувати в повітряний 
флот, навантажувати українсь-
ких виробників та залучати сві-
тових лідерів до об’єднаних про-
єктів в авіабудівництві. Він до-
дав, що є підтвердження еко-
номічної доцільності цього 
проєкту «від наших французь-
ких консультантів — компанії 
Aerogestion».
 «У втіленні цієї ідеї йдеться 
не лише про збільшення прибут-
ку та пасажиропотоку, а й у ці-
лому питання статусу, іміджу, 
престижу нашої держави, — за-
значив Зеленський. — Це буде 
наш національний незалежний 
авіаперевізник, незалежний від 
будь-яких інших груп». 
На цьому всенародно обраний 
президент України не зупи-
нився, а продовжив розвива-
ти думку: «Запуск національ-
ного перевізника, нові сучасні 
аеропорти, трансформація ае-
ропорту «Бориспіль» у найпо-
тужніший східноєвропейський 
авіахаб, відродження українсь-
кого авіабудування та посилен-
ня промислової співпраці у фор-
маті Україна–ЄС — це головні 
цілі для нас на найближі роки. 
Час злітати вгору». 

Їх має бути 22... 
 Щодо  національного авіа-
перевізника — було декіль-
ка робочих назв, на сьогодні 
це «Ukrainian national airlines 
— Українські національні 
авіалінії», дуже символічно», 
— сказав він. Соцмережі у від-
повідь одразу вибухнули ме-
мами і пропозиціями щодо на-
зви нової компанії — «ЗЕЛЕН-
Ейр», «Зел-Авіа», «Беня-Ейр-
вейс» тощо. 

 Річ у тім, що державна ук-
раїнська авіакомпанія — це 
давня ідея президента Воло-
димира Зеленського. Спершу, 
ще у квітні 2020 року, прези-
дент стверджував, що наша на-
ціональна компанія користува-
тиметься тільки українськими 
літаками «Ан». Потім, мабуть, 
радники таки розказали йому, 
що це утопія, — і замість «Ан» 
українсько-європейське небо, за 
його словами, тепер борознити-
муть «Ейрбаси». 
 Бізнес-стратегія передбачає 
закупівлю 22 літаків! А перший 
рейс «компанія Зеленського» 
виконає вже в 2022 році. 
 «Міністерство інфраструк-
тури та компанія Airbus підпи-
сали меморандум, який перед-
бачає можливість лізингу або 
купівлі сучасного флоту для 
«Українських національних 
авіаліній». Ми вже маємо ро-
зуміння щодо потреби нової ком-
панії, флот у 22 літаки забезпе-
чить її присутність як на внут-
рішніх, так і далекомагістраль-
них маршрутах», — розповів 
міністр інфраструктури Олек-
сандр Кубраков.
 За його словами, для фінансу-
вання розвитку аеропортів та за-
лізниці в рамках програми пре-
зидента «Велике будівництво» 
буде створено Спецфонд, у який 
протягом наступних років пла-
нують залучити 16 млрд гри-
вень. «Серед пріоритетних ін-
вестиційних проєктів — розви-
ток мережі регіональних аеро-
портів. Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» може стати альтер-
нативою для 19 аеропортів у 11 
країнах нашого регіону. Навес-
ні 2022 року ми плануємо пере-
запуск терміналу F — для цього 
є всі умови, конкурентний ри-
нок, високий попит», — продов-
жив голова Мінінфрастуктури.
 А координатор «Великого 
будівництва» і заступник керів-
ника офісу президента Кирило 
Тимошенко пояснив, що мрія 
президента Зеленського — літа-
ти на українських аеропланах — 
таки не відкинута. А отже, офіс 
президента планує розвивати 
виробництво літаків в Україні: 
обсяг інвестицій у період із 2021 
до 2030 року становитиме понад 
34 млрд грн.
 «Наша країна зараз у тій точці 
розвитку, коли авіаринок почи-
нає свій дуже впевнений ріст. Де-
ржава, зі свого боку, створює всі 
умови для того, щоб авівапере-
льоти були абсолютно буденною 
і доступною справою для україн-
ців», — зазначив Тимошенко.
 А прем’єр Денис Шмигаль 
навіть дав завдання Мінінф-
раструктури опрацювати і на-
дати пропозиції здешевлення 
квитків на внутрішні авіапере-
везення. «В обговоренні взяли 
участь міністр інфраструктури 
Олександр Кубраков, міністр 
фінансів Сергій Марченко, в. о. 
голови Державіаслужби Сергій 
Коршук та представники авіа-
компаній, що здійснюють паса-
жирські перевезення в межах 
України», — сказали в уряді, 
нагадавши, що Кабмін визна-
чив порядок використання 104 
млн грн, передбачених у бю-
джеті для відшкодування вит-
рат українських авіаперевізни-
ків під час пандемії «Ковід-19».  
«Це рішення дозволить вітчиз-

няним авіаперевізникам пода-
ти до 10 грудня цього року заяв-
ки Міністерству інфраструкту-
ри для отримання відповідних 
компенсацій», — сказав Шми-
галь, додавши, що коли люди 
поступово повертаються до по-
дорожей, важливо, щоб ціни на 
авіаквитки для них стали до-
ступнішими.

Шмигаль повеселив експертів
 Експерти ж доволі популяр-
но пояснили Володимиру Зе-
ленському і всій його Зе-коман-
ді, чому вони говорять просто 
смішні речі. «Послухав я вчо-
ра виступи на авіаційно-турис-
тичному форумі в Борисполі, і 
найбільше мене розвеселили за-
яви прем’єр-міністра України: 
«Наше завдання збільшити паса-
жиропотік в аеропортах України 
в десятки разів! Це буде зроблено 
за рахунок відновлення доковід-
ного потоку та природного зрос-
тання», — написав у себе у фейс-
буці Олександр Ланецький, ди-
ректор консалтингової компанії 
Friendly Avia Support. — Цього 
року практично всі українські 
аеропорти, окрім «Борисполя», 
вже досягли і багато хто навіть 
перевищив рівень пасажиропо-
току доковідного 2019 року — 
рекордного в усій історії Украї-
ни (включаючи радянський пе-
ріод). «Бориспіль» теж відновив 
прямий потік і 6 млн пасажирів, 
яких йому не вистачає до рівня 
2019 року, — це саме 30% тран-
зитних пасажирів, які возили 
МАУ через свій хаб у цьому аеро-
порту. МАУ в ковід відмовили-
ся від моделі транзитних переве-
зень, і хабу з цим потоком не за-
лишилося».
 Що ж до зростання в десят-
ки разів, то, за словами Ланець-
кого, такого взагалі ніде у світі 
ніколи не було. «Це просто не-
можливо. Ринок зростає на 3-
4%, максимум 10-20%, як і 
зростав український ринок ос-
танні 4 роки до пандемії. І, схо-
же, український ринок досяг 
стелі. Для подальшого зростан-
ня потрібні зростання доходів, 
врегулювання із сусідами на 
сході та півночі, збільшення 
привабливості для в’їзного ту-
ризму — тобто зовсім не авіа-
ційні теми, — пояснив експерт. 
— І ще український ринок цьо-
го року найшвидше відновив-
ся в Європі (крім російського) і 
входить до десятки тих, хто від-
новився у світі. Просто «експер-
ти», що писали вам учорашню 
промову, цього не знають і, су-
дячи з мови, і не можуть знати, 
бо такі далекі від теми, як білі 
ведмеді від Антарктиди. Гоніть 
їх у шию, вони ганьблять вас».
 «Президент заявив, що Украї-
на створює свого авіаперевізника. 
І, на диво, возитиме він не на вер-
тольотах..., — відреагував еко-
номічний експерт Сергій Фурса. 
— Понад це, навіть не на літаках 
Антонова, що хоч якось могло по-
яснити цей безглуздий крок. Ні, 
Україна купить чи візьме у лізинг 
понад 20 літаків «Ейрбас». Дя-
кую від імені робітників цих за-
водів: Україна — щедра душа. І в 
нас уже так багато грошей, що ми 
просто не можемо вигадати, куди 
їх витратити».
 За словами Фурси, за гроші 
платників податків ми створює-
мо нову авіакомпанію, яка, зви-

чайно ж, як будь-яке державне 
підприємство в Україні, почне 
генерувати грошовий потік у ві-
домому напрямку. «З’явиться 
стандартна для України прак-
тика націоналізації збитків та 
приватизації прибутку. У нас 
тут є велика приватизація як 
ключова реформа. Чому? Тому 
що дер жава визнає, що держав-
ні підприємства — це оплот ко-
рупції. Що треба зробити в цьо-
му випадку? Правильно. Ство-
рити нове державне підпри-
ємство. Щоб що? Щоб потім її 
героїчно приватизувати? Чи 
раптом ми думаємо, що ця ком-
панія стане прибутковою? З 
якого переляку ми так думає-
мо? — продовжує він. — Ось на-
віщо? Нам так подобається ту-
рецький досвід і ми хочемо на-
слідувати Ердогану? Ми точно 
хочемо дотувати свою авіаком-
панію, як турки дотують свою? 
Щоб показувати всьому світу, 
які ми круті? І що ми зможемо 
показати, до речі? Ми можемо 
витратити так багато грошей? 
Як витрачають турки на свою 
«Туркіш Ейрлайнс». Або ми 
теж претендуємо на роль хаба, з 
якого, щоправда, можна літати 
лише на Захід та Південь, адже 
на Сході та Півночі сидять ша-
лені диктатори. Чи нам так по-
добається досвід Коломойського 
в авіаперевезеннях? Цей досвід 
більш застосовний в українсь-
ких реаліях. І в рамках відчай-
душної деолігархізації ми пе-
реймаємо його досвід? Може, 
він і менеджерів запропонує. 
Адже де ще взяти досвідчених 
менеджерів в Україні в авіапе-
ревезеннях?... Створення нової 
державної авіакомпанії у своїй 
безглуздості може поспереча-
тися лише з проведенням в Ук-
раїні Олімпіади. Дорого і без-
глуздо».

Таки «Ан»! Але російський... 
 Ситуація з державною авіа-
компанією ім. В. Зеленсько-
го містить у собі і щонайменше 
дві конспірологічні теорії. Пер-
ша — що таким чином Україна 
планує допомогти «дружньо му 
олігархові» Ігорю Коломойсько-
му очистити від боргів його ком-
панію «Міжнародні авіалінії 
України». Свого часу ниніш-
ній власник «МАУ» зробив цей 
трюк із компанією «Аеросвіт», 
активи з якої було переведено 
новій структурі — «МАУ», а па-
сиви залишилися у фактично 
непрацюючій структурі. 
 Ситуація підготовки до банк-
рутства в «МАУ» триває вже до-
волі давно. Як повідомило дже-
рело «УМ» у компанії, вони вже 
давно планували піти шляхом 
оголошення банкрутства, як ко-
лись «Аеросвіт», але наразі очі-
кують надходження компенса-
ції за свій борт, збитий над Теге-

раном у січні 2020 року. Адже 
якщо компанія припинить існу-
вання, то і коштів платити буде 
нікому. «У нас уже давно пра-
цює «похоронна команда» ме-
неджерів, яка свого часу банк-
рутувала «Аеросвіт», — повідо-
мило джерело. 
 Друга версія пов’язана з ми-
нулорічною ідеєю Володими-
ра Зеленського літати та «Ан». 
Ідея ця, до речі, вже практично 
реалізована! У вересні ниніш-
нього року в нас створено ком-
панію OceanAirlines, яка декла-
рувала, що використовуватиме 
лише «Ан-148/158». Компанія 
вже отримала дозволи на польо-
ти по шести маршрутах в Ук-
раїні — з Києва до Миколаєва, 
Запоріжжя, Львова тощо. А та-
кож попередньо має право від-
кривати два міжнародні рейси 
— до Стамбула і Аммана (Йор-
данія). 
 Але існує «невеличкий» ню-
анс — ці літаки далеко не ук-
раїнські. А вироблені в Російсь-
кій Федерації, в місті Воронеж, 
і передані до України з... росій-
ської компанії «Ангара». По-
повнення українськими «Ан» 
OceanAirlines наразі не планує. 
Навіщо ці судна потрібні в Ук-
раїні, ніхто пояснити не може. 
А за однією з найбільш вірогід-
них версій, російська «Ангара» 
таким чином вирішує пробле-
му ремонту своїх «Ан-148», які 
вона не може здійснювати на во-
ронезьких потужностях через 
відсутність запчастин. Тих са-
мих, що виробляють у Києві. 
Але напряму ремонтувати росій-
ські борти у нас «Ангара» не 
може через запроваджені санк-
ції. А от якщо ці літаки — «ук-
раїнські», то питання знімаєть-
ся автоматично... 
 Непряме підтвердження цьо-
му — доволі дивна бізнес-стра-
тегія OceanAirlines, яка є макси-
мально непублічною і не прово-
дить жодної масованої рекламної 
кампанії перед початком робо-
ти. Так, як це зазвичай роблять 
її конкуренти. «Ми дуже скром-
ні люди», — сказав журналістам 
виконавчий директор компанії 
В’ячеслав Герига. А найактивні-
ше піарять структуру депутати 
від «Слуги народу»: Давид Ара-
хамія та Олена Мошенець. 
 Тож цілком можливо, що, 
анонсуючи торік «національну 
авіакомпанію на вітчизняних 
літаках», Володимир Зеленсь-
кий мав на увазі саме нинішню 
OceanAirlines, яку потім вирі-
шили зробити приватною. Але 
щоби не дати померти перспек-
тивній ідеї, її вирішили вико-
ристати в інтересах Ігоря Коло-
мойського. Як це виглядатиме 
детальніше, ми зможемо поба-
чити вже найближчим часом — 
тож радимо всім запасатися поп-
корном. ■

За ініціативи президента вже наступного року в небо здіймуться 
22 літаки — чи то «Ан», чи то «Ейрбас», — які вдесятеро збільшать 
неіснуючий потік авіапасажирів.
Фото з сайту teahub.io.

❙
❙
❙
❙

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

«ЗЕЛЕН-Ейр» чи «Беня-Ейрвейс»
Наміри президента створити нову державну авіакомпанію є або 
спробою масштабної корупції, або проявом небаченого популізму

■
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Якщо завтра 
війна...
ЄС і НАТО хочуть зміцнити свою 
співпрацю перед «гібридними» 
загрозами з боку Росії
Ігор ВІТОВИЧ

 Минулого тижня генеральний секретар Північно-
атлантичного Альянсу Єнс Столтенберг та президен-
тка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн розпо-
чали спільну поїздку країнами Балтії у зв’язку з за-
грозливою ситуацією та російсько-білоруськими про-
вокаціями з використанням нелегальних мігрантів на 
східних кордонах ЄС та можливою широкомасштаб-
ною інтервенцією Росії до України.
 25 листопада під час візиту до Польщі генсек НАТО 
Єнс Столтенберг зустрівся з польським президентом 
Анджеєм Дудою. Столтенберг повідомив, що під час 
зустрічі з президентом Польщі однiєю з тем розмов, 
зокрема, була тема скупчення російських військ біля 
кордону з Україною. «Ми бачимо велике й незвичай-
не скупчення сил у поєднанні з агресивною ритори-
кою й дезінформацією, яку поширює Москва», — до-
дав Столтенберг. «Ми закликаємо Росію вжити за-
ходів для підвищення прозорості, знизити напругу і 
припинити ескалацію. НАТО залишається пильним, 
і ми продовжуємо підтримувати Україну, як у полі-
тичних, так і в практичних питаннях. Це не є загро-
за для Росії. НАТО допомагає Україні захищатися від 
агресії», — наголосив генсек НАТО.
 У свою чергу Анджей Дуда запропонував пану 
Столтенбергу підвищити готовність сил НАТО в цій 
частині Європи, на східному фланзі, аби показати по-
тенційним агресорам, що безпеці союзників, з яки-
ми співпрацює НАТО, тут приділяють увагу. Прези-
дент Польщі наголосив, що таким союзником є Украї-
на, безпека якої наразі перебуває під реальною загро-
зою.
 Під час візиту до Литви Єнс Столтенберг зазначив, 
що присутність російських військ на українському 
кордоні викликає занепокоєння, оскільки є нічим не 
спровокованою і незрозумілою: «Те, що ми бачимо, — 
це зосереджені сили, ми бачимо важке озброєння, оз-
броєні військові підрозділи, артилерію, танки та без-
пілотники, системи електронної оборони. Ми спос-
терігаємо десятки тисяч солдатів, підготовлених до 
бою. Послання для Росії полягає в тому, що їй необ-
хідно деескалувати свою діяльність і діяти прозоро». 
Столтенберг укотре закликав Москву до деескалації 
обстановки поблизу українського кордону та застеріг 
від «витрат і наслідків» у разі застосування сили з її 
боку.
 Кінцевим пунктом поїздки Єнса Столтенберга та 
президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн ста-
не Латвія, де у вівторок та середу відбудеться зустріч 
міністрів закордонних справ країн НАТО, в якій, зок-
рема, візьме участь державний секретар США Ентоні 
Блінкен. На цьому саміті обговорять ситуацію біля 
російсько-українського кордону і дії НАТО та ЄС у ви-
падку можливої повномасштабної інтервенції Росії до 
України. ЄС та НАТО обговорять стратегію спільних 
дій та поведінки у випадку «якщо завтра війна». 
 «Щоб реагувати на такі події, важливо, щоб Євро-
пейський Союз і НАТО працювали пліч-о-пліч», — за-
кликала Урсула фон дер Ляйєн під час спільної прес-
конференції з Єнсом Столтенбергом та лідерами Лит-
ви в неділю. «Ми обговорили, як могли б активізувати 
спільну роботу НАТО і ЄС, у тому числі за допомогою 
нової спільної декларації, тому що ми сильніші й у 
більшій безпеці, коли працюємо разом», — сказав Єнс 
Столтенберг. Тож варто очікувати, що кінцевим ре-
зультатом саміту в Ризі 30 листопада —1 грудня і ста-
не така декларація з «останнім рішучим попереджен-
ням Росії». 
 Столтенберг під час зустрічі з керівництвом Лит-
ви сформулював її приблизний зміст: «Послання Росії 
полягає в тому, що вона повинна знизити ескалацію 
та напруженість і бути прозорою», — попередив він, 
бо «якщо вона вирішить застосувати силу, звичайно, 
будуть наслідки». ■

■

Швейцарці на 
референдумі 
підтримали 
обмеження для 
невакцинованих 
 Швейцарські виборці під-
тримали заходи уряду щодо 
боротьби з коронавірусом. Та-
кою є попередня інформація 
після закінчення референду-
му в неділю. 63% швейцарців 
висловилися проти заходів 
щодо зняття деяких обмежень, 
зокрема й ковід-сертифікатів, 
повідомляють швейцарські 
ЗМІ. Референдум відбув-
ся після того, як його органі-
затори заявили, що сертифі-
кат про вакцинацію є непот-
рібним обмеженням свобод. 
Швейцарія має один із найни-
жчих показників вакцинації в 
Західній Європі. В країні пов-
ністю вакциновано лише май-
же дві третини населення. Вак-
цинація у Швейцарії вже дав-
но є чутливим питанням, особ-
ливо в німецькомовній частині 
країни. Віра в те, що природ-
ний імунітет — найкращий за-
хист, спричинила зменшення 
кількості щеплень проти кору 

в дітей, що згодом викликало 
сплеск випадків захворювання 
на кір у Європі. Уряд не хотів 
вводити будь-які нові обме-
ження напередодні вирішаль-
ного голосування в неділю, 
побоюючись посилення спро-
тиву. Дослідники твердять, що 
Швейцарія потребує заходів iз 
контролю за інфекцією. Ска-
сування ковід-сертифіката, на 
їхню думку, може бути вели-
чезним ризиком. Cертифіка-
ти у Швейцарії вимагають у 
ресторанах та на різних захо-
дах ще з вересня, утім против-
ники називають їх застосуван-
ня дискримінаційним. Тож пи-
тання сертифікатів винесли на 
всенародне обговорення.

На шахті 
«Ліствяжная» 
постраждали 126 осіб 
 Кількість рятувальників, 
постраждалих під час пошу-
ково-рятувальних робіт у шах-
ті «Лiствяжная» (РФ), збіль-
шилася до 17. У всіх отруєн-
ня окисом вуглецю. Про це в 
неділю повідомив ТАСС iз по-
силанням на місцеві медич-

ні служби. Загальна кількість 
постраждалих під час вибу-
ху на шахті в Кузбасі стано-
вить 126 осіб, з них 51 особа 
загинула. НП на шахті «Лiст-
вяжная» у Білівському місь-
кому окрузі Кемеровської об-
ласті сталася вранці 25 лис-
топада. Внаслідок викиду ме-
тану сталися вибух і пожежа. 
Керівництво шахти звинува-
тили у порушенні вимог про-
мислової безпеки небезпеч-
них об’єктів, що спричини-
ло смерть двох і більше осіб. 
Співробітників Ростехнагляду 
звинуватили в недбалості, що 
спричинила смерть двох і біль-
ше осіб. Центральний район-
ний суд Кемерова відправив 
під арешт п’ятьох обвинуваче-
них у справі: директора шахти, 
його заступника та начальни-
ка дільниці, а також двох спів-
робітників Ростехнагляду. 

Президенти Польщі, 
Литви, Латвії та 
Естонії захищають 
«Меморіал» 
 Президент Польщі Анджей 
Дуда, президент Литви Ґіта-

нас Науседа, президент Латвії 
Еґілс Левітс та президент Ес-
тонії Алар Каріс виступили з 
заявою на захист товариства 
«Меморіал». У ній президен-
ти нагадали, що «Меморіал» 
є однією з найстаріших неза-
лежних організацій, що зай-
маються захистом прав лю-
дини в Росії та документують 
сталінські злочини на всій те-
риторії колишнього Радянсь-
кого Союзу. «Ми дуже цінує-
мо самовідданість і рішучість 
працівників «Меморіалу» в 
ушануванні пам’яті жертв ра-
дянських злочинів, скоєних 
проти польського, литовсько-
го, латвійського та естонсь-
кого народів, а також проти 
мільйонів росіян, українців 
та представників інших націо-
нальностей», — наголосили 
лідери держав та висловили 
вдячність «за працю грома-
дян Росії, які готові розповіс-
ти всю правду про незручну іс-
торію та порушення прав лю-
дини тоталітарними режима-
ми». У Москві, нагадаємо, 
розпочався процес ліквідації 
«Меморіалу».

А ТИМ ЧАСОМ...

 Російську агресію проти України визнали реальною двоє з трьох 
опитаних поляків у віці від 35 до 49 років. 62,9% респондентів вважа-
ють, що військова агресія Росії проти України є реальною загрозою; 
протилежної думки дотримуються 15,8% респондентів. Такими є дані 
опублікованого у неділю, 28 листопада, опитування SW Research для 
порталу rp.pl (портал газети «Жечпосполита»). 21,3 відсотка респон-
дентів не мають думки з цього приводу.

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Чеської Республіки 
Мілош Земан на спеціальній цере-
монії призначив лідера правоцен-
тристської Громадянсько-демок-
ратичної партії та коаліції SPOLU 
(«РАЗОМ») Петра Фіалу прем’єр-
міністром країни. Призначення 
Фіали відбулося в резиденції гла-
ви держави у замку в Ланах, що за 
35 кілометрів від Праги.
 Церемонія призначення 13-го 
прем’єр-міністра в історії неза-
лежної Чехії відбулася з певним 
запізненням, оскільки, за Кон-
ституцією, призначення може 
здійснити лише президент осо-
бисто. А 77-річний Мілош Земан 
відразу після парламентських 

виборів у жовтні потрапив до ре-
анімації Центрального військо-
вого шпиталю в Празі, де перебу-
вав 46 днів. Щоб здійснити свій 
«сакральний обов’язок» призна-
чення нового прем’єр-міністра, 
минулої суботу Земана забрали зi 
шпиталю та доставили до його ре-
зиденції в Ланах, хоча його стан 
був далеко не кращим – минулого 
четверга у Земана діагностували 
ще й зараження короновірусом. 
Але «справи кличуть». Тож у не-
ділю президента вивезли на віз-
ку до зали, де відбувалася цере-
монія, та розмістили в герметич-
ному скляному кубі, щоб уникну-
ти зараження присутніх. 
 Глава держави, який у ході це-
ремонії перебував за загороджу-

вальним склом у, схоже, напівсві-
домому стані, все ж спромігся 
привітати Фіалу з призначенням 
і заявив, що свого часу він також 
обіймав цю посаду. Мілош Земан 
побажав прем’єру успіхів та від-
чуття добре виконаної роботи.
 Петр Фіала, у свою чергу, по-
дякував президенту за призна-
чення у складній ситуації. Він 
висловив упевненість, що влада 
буде сильною та стабільною, а та-
кож підкреслив, що зробить усе, 
що в її силах, щоб новий уряд до-
поміг країні подолати нинішню 
кризу.
 57-річного нового чеського 
прем’єра Петра Фіалу вважають 
малохаризматичним політиком, 
який уникає спілкування зі ЗМІ. 
Наразі він відомий тим, що кри-
тично ставився до Європейської 
зеленої угоди та участі Росії і Ки-
таю в розбудові чеської АЕС. Він 
є першим професором політоло-
гії в Чеській Республіці, оскіль-
ки богемолог (фахівець з історії 
Чехії) та історик за освітою, він 
створив новий факультет політо-
логії в університеті Томаса Г. Ма-
сарика в Брно, звідки він родом. 
Він уже мав досвід журналіс-
та та промоутера Міжнародно-
го Пан’Європейського Союзу. У 
2004 році він переміг на виборах 
ректора університету Томаша Ма-
сарика в Брно й обіймав цю поса-
ду два терміни.
 У жовтні 2013 року Фіала був 
обраний до Палати депутатів як 
безпартійний від Громадянсько-
демократичної партії, після сво-
го обрання вступив до партії і 18 
січня 2014 року на 24-му конгресі 
став головою ГДП. З 2017 до 2021 
року Фіала був заступником спі-
кера Палати депутатів Парламен-
ту Чеської Республіки. Під його 
керівництвом громадянські де-
мократи повернули собі втрачені 
позиції та популярність серед ви-
борців.
 Нині незрозуміло, коли Зе-
ман призначить увесь склад уря-
ду, зазначає агенція «Ассошiей-
тед Пресс». Планується, що пре-
зидент зустрічатиметься з канди-
датами в міністри з понеділка, 29 
листопада, до 13 грудня. Доти ж 
на чолі уряду залишиться муль-
тимільярдер Андрей Бабіш, який 
після поразки на парламент-
ських виборах подав у відстав-
ку. Тож Чехія ще кілька тижнів 
буде мати двох прем’єрів, іроніч-
но констатує чеська газета «Лідо-
ве новіни». ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Чехія з двома 
прем’єрами
Президент Земан призначив 
Петра Фіалу керівником уряду

■

«Урочистість» справляла гнітюче враження.❙



Вадим ПЕПА, письменник
Київ

  Авторитетний візантійський істо-
рик Прокопій Кесарійський із VІ ст. н. 
е. вказує:  «Племена ці, Sclaveni й Antes, 
не управляються однією людиною, а від-
давна живуть у народовладді, і від того 
в них вигідні й невигідні справи завж-
ди ведуться спільно... вони вважають, 
що один із богів — творець блискавки — 
саме він є єдиний владика всього, і йому 
приносять у жертву биків і всяких жер-
товних тварин».
 Куди ж дохідливіше? Як же сказа-
ти ясніше? Кому ж незрозуміло? І це ж 
мов лено про поріднених Sclaveni й Antes, 
яких Михайло Грушевський без тіні сум-
ніву визнає предками українського наро-
ду. Прокопій підтверджує: «І колись на-
віть ім’я у Sclaveni було одне й те саме: в 
давнину обидва ці племена називали спо-
рами (розсіяними), гадаю, через те, що 
вони жили, займаючи країну «спораден» 
(розсіяно), окремими поселеннями. Ось 
чому їм і землі доводиться займати бага-
то. Вони живуть на більшій частині бере-
га Істру (Дунаю. — Авт.) по той бік ріки» 
(коли дивитися із заходу. — Авт.). 
 На лихо, «батько історії» Геродот по-
дав моду не вказувати імен чужих богів, 
а звеличувати тільки своїх власних. Та-
кої заведенції дотримувалися й римські, 
й арабські автори писемних джерел, не 
кажучи вже про еллінських, а з ними й 
доволі уславлений Прокопій Кесарійсь-
кий. Якби він назвав «творця блискав-
ки», мені б не довелося у виданні «Во-
лодар Грому» доводити, що не хтось же 
інший, як Кий, — «творець блискав-
ки». А його брати й сестра — не пони-
жені мудрагелями Візантійської імперії 
до рівня земних князів, а божества од-
вічного астрального культу українських 
пращурів. 
 Відповідно Щек — утілення вічно-
го потойбіччя. Забирає бездиханні тіла. 
Праведні душі возносяться в небо, щоб 
сяяти зірочками. А про грішних — ні 
слуху ні духу. Хорив — перейменуван-
ня за пізніших віків Ярила й Семияри-
ла — весняного й літнього сонця. Либідь 
— символ Ранкової Зорі. Про це виразно 
провіщає народнопоетична творчість:
 Ой за горою, за кам’яною,
 А за другою, за золотою,
 Дівка Ланпушка вимивалася,
 Вимивалася, наряжалася. 
 На себе брала все золотеє,
 А з себе скидала все голубеє.
 Саме такою була правічна мова ук-
раїнських предків, придушена й спот-
ворена та позбавлена власної писемності 
«ортодоксією» Візантійської імперії. З 
волі її зазіхань на панування повсюдно, 
куди зір сягає, накинуто, як зашморг 
на шию, так звану старослов’янську, 
а з неї, як із підкинутого зозулею яйця 
в чуже гніздо, сплодилася штучна 
церковнослов’янська, неприступна для 
розуміння правічними господарями рід-
ної Матері-Землі з пригорнутими до душі 
й серця колядками й щедрівками на вус-
тах та піснями дотепер збережених ка-
лендарно-обрядових дійств на Різдво, Ве-
ликдень, Зелену або Клечальну неділю, 
Купала, Покрову, коли перший сніг при-
порошує землю... Природне й через те не-
знищенне доносить до сучасності відлун-
ня з розквіту Трипільської археологічної 

культури. А вона, своєю чергою, –-повно-
правна наступниця Мізинської археоло-
гічної культури на вищому березі швид-
коплинної річки Десни. Вікування ж там 
не якихось примар, а предків українсь-
кого роду — понад ХХІ—ХІV тисячоліт-
тя до н. е. Таку ж пізньопалеолітичну 
стоянку відкрив 1893 р. на вулиці Ки-
рилівській у Києві виходець із Чехії Ві-
кентій Хвойка. Він же виявив на київсь-
кому Подолі велике скупчення кісток 
мамонтів. Велетенські тварини підступа-
ли на водопій до Дніпра, де ставали здо-
биччю удачливих мисливців... 
 Генна пам’ять незглибима. В той чи 
той спосіб вона береже згадки про таку 
давнину, що й не помислити. Археоло-
гія не залишає ні найменшого сумніву в 
тому, що сім тисяч років тому українські 
предки переступили своєрідну цивіліза-
ційну межу. Після неміряних тисячоліть 
збирання дармових плодів земних і по-
лювання на диких звірів та риболовлі 
заходилися скородити землю, щоб сіяти 
жито, пшеницю й усяку пашницю. Всю-
дисущі елліни, угледівши одних із пер-
ших рільників на третій від сонця жит-
тєдайній планеті, припечатали тих, що 
гнули спини в поті чола на зораних по-
лях і нивах, прізвиськом «скави» — ко-
пачі. А ще по-грецьки — георгос. Зем-
лероби. Хоча по-українському ближче 
до істини — хлібороби.
 У середині VІ ст. н. е. якийсь непев-
ний, так званий псевдо-Кесарій уту-
лив у давнє поняття, мабуть же, зі злим 
умислом, одну-єдину буковку «л». І вга-
дав. Вискочило, як голий з конопель, 
«склави». А це по-грецькому — «раби». 
З важкої руки недоброзичливця піш-
ло-поїхало. Московські законодавці іс-
торичної моди Б. Рибаков і Д. Лихачов 
замість того, аби розібратися, звідки 
ноги ростуть в огудному, перехрестили 
скавів-склавенів на слов’ян. Накрили 
українських предків шапкою-невидим-
кою. Відлучили антів від участі в розбу-
дові європейської цивілізації. 
 Інститут археології НАН Украї-
ни уже рік видає періодичний збірник 
In Sclavenia Terra — «В Рабській Зем-
лі». Він «є серією, цілком присвяченою 
проблемам археології та ранньої історії 
слов’ян другої половини І тис. н. е. (дру-
га половина V—Х ст.)». Комусь спосіб-
ніше задовольняти свої життєві потре-
би «В Рабській Землі», а не в омріяній 
щирими синами рідної Матері-Землі не-
залежній, самоврядній Українській де-
ржаві. З цього приводу напрошується 
написане українським філософом Гри-
горієм Сковородою: «Розлігся, як при-
битий, а наставники погладжують: спи, 
місце хороше, чого боятися?»
 У літописців при свічках у тьмяних 
келіях свій лій у голові. На превелике 
горе, він, як хміль, винятково од «візан-
тійської ортодоксії». Чужорідні затума-
нюють, єлико мога, обрії пізнання. Анд-
рій, у майбутньому апостол, народився 6 
р. до н. е. Разом із братом Петром ловив 

рибу в надміру солоній воді Віфлеємсько-
го моря. Ісус Христос першим із дванад-
цяти риболовців призвав саме його, через 
те Первозваний. За середньовічним пе-
реказом ХІV ст., страчений за правління 
імператора Нерона. Помер, прив’язаний 
до Х-подібного хреста. Так зображується 
в іконографії. 
 Отже, на початку нової ери сподіяло-
ся вказане в літописах: «Як ото говори-
ли, коли Андрій учив у Синопі і прийшов 
у [город] Корсунь, він довідався, що од 
Корсуня близько устя Дніпрове. І захотів 
він піти в Рим, і прибув в устя Дніпрове, і 
звідти рушив по Дніпру вгору, і за прире-
ченням божим прийшов і став під горами 
на березі.
 А на другий день, уставши, сказав він 
ученикам своїм, які були з ним: «Бачите 
ви гори сі? Так от, на сих горах возсіяє 
благодать божа, і буде город великий, і 
церков багато воздвигне бог». І зійшов 
він на гори сі, і благословив їх, і поста-
вив хреста. І, поклонившись, він спус-
тився з гори сеї, де опісля постав Київ, і 
рушив по Дніпру вгору» (Літопис русь-
кий. — С. 3). 
 І що ж то за «гори»? Абсолютно без-
людні? Жодної живої душі? А хто ж тоді 
понад двадцять тисячоліть перед тим 
полював саме там на мамонтів, велике 
скупчення кісток яких 1893 р. відко-
пав виходець із Чехії Вікентій Хвойка? 
Велетні-мамонти сходилися до Дніпра 
пити воду, де їх підстерігали мисливці. 
А ще ж до Дніпра доносить колись чисту 
як сльоза воду його притока річка Десна. 
У її верхів’ї вже понад століття дослід-
жується Мізинська археологічна куль-
тура. Вона не тільки всесвітньо визна-
на, а й в Україні до почилих у сні розуму 
криком кричить про те, що український 
етнос із першими словами своєї мови за-
роджувався якраз у тій пізньопалеолі-
тичній стоянці щонайменше понад двад-
цять дві тисячі років тому!
 Напрошується підозра: чи літописці 
не були обізнані з «Історією» Геродота? 
«Батько історії» — собі на умі. Він кра-
ще, ніж будь хто інший, знав, що Геракл 
ніколи не потикався на Подніпров’я. Од-
нак усупереч еллінській міфології при-
вів на правічну землю українського роду 
уславленого давньогрецького героя. Для 
чого? А щоб напівдіва-напівзмія наро-
дила від грека в печері на острові Хор-
тиця аж трьох синів. Наймолодший із 
них переміг старших у стрільбі з лука. 
Він і став царем неозорої чи ще й так — 
неоглядної Скіфії. «І від Скіфа, Герак-
лова (так у малограмотному перекладі 
А. О. Білецьким «Історій» Геродота. — 
Авт.) сина походять ті, що стають царя-
ми скіфів». Отже, не хто інший, як люба 
серцю Геродота Стародавня Греція — 
правонаступниця безмежної ойкумени. 
Заради цього, а не з глибинної спонуки 
наблизитися до істини, народжений, за 
вірогідними свідченнями, в малоазій-
ському місті Галікарнас перетлума-
чив на свій розсуд свято Купала з пер-

вісних вірувань українських предків на 
«скіфське». За крилатим виразом Цице-
рона увічнений як «батько історії». А ла-
тинською мовою перехрещений на pater 
mendaciorum — «батько брехні». Можна 
крутити його «Історії», підказує народна 
приказка, «як циган сонцем». 
 Заблудився всесвітньо визнаний у не-
домовках і припущеннях, як у трьох со-
снах: «я цьому не вірю», «є ще й інший 
переказ»... Такого народу — скіфи — ні-
коли не було й не буде, окрім безпідстав-
ної уяви в деяких головах. То утворення 
не національне, а територіальне, як і всі 
імперії. В часи найбільших зазіхань на 
панування, поки очі бачать, розливало-
ся, як ртуть, від сходу сонця й до Черво-
ного моря перед Єгиптом і аж до теперіш-
нього Балтійського. 
 На лихо, бракує об’єктивних дослі-
джень. Особливо ж тоді, коли йдеться 
про предковічні вірування українсько-
го етносу. Й Геродот безпідставно дові-
рився спотвореним чуткам від кочового 
збору скіфів та від грецьких колоністів 
на узбережжях Понту Евксінського. Від-
дав їм на поталу правічні вірування ук-
раїнських пращурів. Написав навіть про 
те, що деякі «скіфи» були хліборобами. 
А об тім, що георгос — споконвічні або-
ригени, тубільці, корінна людність, чо-
мусь промовчав. Проклав якщо вже не 
дорогу, то стежки до процвітання в май-
бутньому брехні про те, що український 
народ безрідний, безпам’ятний. Дотепер 
вистачає недоброзичливців, котрі зі шкі-
ри лізуть, аби переродити щирих синів і 
дочок України на Іванів, що не знають, з 
якої вічності їхній рід. 
 Вбивають «великорозумні» в голо-
ви одурманених: «какая разница»? Аби 
лиш дороги були путніми та в містах 
було б чисто, не натикалися б ноги на 
сміття. А що тим сміттям є якраз «злії 
воріженьки», ніхто нікому — ні пари з 
вуст. Не так давно розбудовники «світ-
лого комуністичного майбутнього» зара-
ди самозбереження переорієнтувалися з 
лютого атеїзму на релігійні вірування. 
У Східній Європі сповідують переважно 
православ’я, в Західній — католицизм.
 Тож загляньмо до першої книги Мой-
сеєвої: Буття. «9. І закликав Господь Бог 
до Адама, і до нього сказав: «Де ти?» А 
той відповів: «Почув я твій голос у раю 
— і злякався, бо нагий я — і сховався». 
11. І промовив Господь: «Хто сказав 
тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того де-
рева, що Я звелів був тобі, щоб ти з ньо-
го не їв?» А Адам відказав: «Жінка, що 
дав Ти її, щоб зо мною була, вона пода-
ла мені з того дерева, — і я їв». 13. Тоді 
Господь промовив до жінки: «Що це ти 
наробила?» А жінка сказала: «Змій спо-
кусив мене, — і я їла».
 «Сини Ізраїля» в Біблії «від сотворін-
ня світу» звертаються до Яхве-Ієгови 
своєю вродженою мовою. І всевишній 
їх не лише розуміє, а й настановляє, дає 
поради з кожним кроком у майбутнє. 
І вони всеблагого чують, сприймають 
його віщі слова. А «In Sclavenia Terra» 
впродовж останнього тисячоліття хто 
тільки і як тільки не придушував ук-
раїнську мову й українське мислення. І 
далі продовжуються утиски. Знущають-
ся кому не лінь. Один із найбільших єв-
ропейських народів досі бореться з усіх 
сил за святе право послуговуватися спо-
конвіків рідною мовою. ■

За 20 кілометрів від Львова, біля села Страдч, розташована чи не найбільша 
греко-католицька святиня України — Страдчанська печера. Перші згадки про 
монастир, розташований у ній, відносяться до ХІ століття. А от перший запис 
про нього у Галицько-Волинському літописі, під назвою «Печера Домажирова», 
датується 1242 роком. На горі, в надрах якої й розташований монастир, є 
унікальний храм Успіння Пресвятої Богородиці, куди з’їжджаються прочани з 
усієї країни. До церкви веде стежина, прокладена на зразок останнього шляху 
Христа, що за своїм духовним значенням рівноцінна тій, що в Єрусалимі. 
Страдч — це відпустовий Марійський паломницький центр, який за значущістю 
прирівнюється до таких святих для всіх греко-католиків місць, як Зарваниця 
та Унів. 
Страдчанський печерний монастир унікальний тим, що зберігся майже без 
змін іще з часів свого заселення. Це довгий підземний коридор із кількома 
відгалуженнями, в яких видовбані ніші, що слугували монахам за келії, 
та невеличка печерна церква з витесаним у скелі старовинним кам’яним 
престолом та невеличким стільчиком для священника-сповідальника. Тут 
збереглася чи не єдина в Україні затворницька келія з невеличким віконечком, 
що виходило у святилище, щоб пустельник міг приймати Святе Причастя й 
отримувати скромну їжу.

ПОЛЕМІКА             

Хто ж «творець блискавки»?
І далі боремось за рідну мову

■

12 УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 30 ЛИСТОПАДА—1 ГРУДНЯ 2021 Я ВАМ ПИШУ...



13УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 30 ЛИСТОПАДА—1 ГРУДНЯ 2021КУЛЬТУРА

Роман ЯКЕЛЬ
Тернопільська область

 У селищі Підволочиськ — колишньо му 
райцентрі Тернопілля — після зміни ди-
ректора майже спорожнів музей. Чи вдас-
ться закладу ожити? І чому унікальні екс-
понати перекочували в сусіднє село?
 Бориса Діденка на Тернопіллі знають 
як колишнього голову Народного руху в 
Підволочиському і Волочиському райо-
нах, одного з керівників обласної організа-
ції УРП — тих політичних сил, які органі-
зовували народ на боротьбу за відновлен-
ня незалежності України. Займав помітні 
посади, його тричі обирали селищним го-
ловою Підволочиська. Та мало кому відо-
мо, що пан Борис — історик за фахом — зі 
шкільної лави займається колекціонуван-
ням і нині є одним з найдосвідченіших віт-
чизняних колекціонерів.
 У радянський період Борису Діденку 
довелося наражатися на небезпеку з боку 
відповідних органів, бо мав удома Біблію, 
заборонені історичні праці Михайла Гру-
шевського, Миколи Аркаса, видання Івана 
Тиктора, старшини УСС та УГА. «Праців-
ники КДБ запрошували на розмову і запи-
тували: «Навіщо тобі Біблія?» — згадує Бо-
рис Діденко. Я їм пояснив, що Біблія — це 
джерело історії країн Близького Сходу, але 
для мене Біблія була і є Слово Боже. Але я 
на конфлікт не йшов, бо хотів зберегти ро-
боту вчителя історії в Скалатській школі, 
згодом — у Підволочиському профтехучи-
лищі... А створити краєзнавчий музей у 
Скалаті мені не дозволили». 
 Борис Діденко розповідає, що в ра-
дянський час і перші роки незалежності 
було легше з придбанням цінних речей — 
ніхто не знав їх реальної ціни. «Підходить 
чоловік на базарі й питає: «Хочеш залізяч-
ку? Сім карбованців, — каже колекціонер. 
— Придивляюся, а це галльська сокира. А 
вже в період незалежності інша людина 
одного разу показує мені з піджака ніж із 
серцем. Виявляється, то був скіфський ко-
роткий меч — акінак, який я придбав за 
скромну плату. Усі знахідки трипільської 
культури, епохи галлів (кельтів) та скіфів, 
козацької доби підказують: ми — давній 
народ, колиска слов’янського світу, а не 
молодші брати росіян...» 
 Із 2011 року Борис Діденко фактично з 
нуля створив районний історико-краєзнав-
чий музей у Підволочиську і став його ди-
ректором. І тому 90 відсотків знахідок, які 
донедавна перебували в експозиції музею, 
— це речі з його особистої колекції. 
 Тривалу історію надходження в музей 
мають етнографічні речі. Вишивку, писан-
ки активно привозили діти з кількох облас-
тей України, які вчилися у Підволочись-
кому профтехучилищі. Багато цих експо-
натів колекціонер збирав з власної ініціа-

тиви, купуючи їх у місцевих мешканців. 
Коли ще в 1980-х роках Борис Діденко 
від’їжджав на північ СРСР на будівельні 
роботи, то передав у Тернопільський об-
ласний краєзнавчий музей великі колек-
ції з вишивкою, одягом, писанками, вони 
ледь вмістилися в автобус. 
 Колекціонування одягу і вишивки — це 
слабкість і водночас сила Бориса Діденка, 
бо стало справою його життя. У Підволо-
чиському музеї поряд з такими рукотвор-
ними скарбами з надзбручанської місце-
вості бачимо одяг і рушники зі Слобожан-
щини (Чернігівщина, Сумщина) і Полтав-
щини. Така збірка з різних регіонів має на 
меті об’єднати Україну.
 У музеї виставлено рідкісне видання 
Біблії — прижиттєве видання Біблії, пере-
кладеної Іваном Пулюєм. А ось Біблія, по-
дарована патріархом Філаретом. Але му-
зей не став чужим і для представників ін-
ших віросповідань — є тут свята книга му-
сульман Коран і єврейська мінора...
 «Вважаю, що в сім’ї, родині, державній 
установі, Україні Бог має бути на першому 
місці», — каже Борис Діденко. Тому май-
же кожен зал музею пройнятий христи-
янським духом, вираженим в афоризмах 
Святого Письма. До того ж заклад носить 
ім’я великого мученика за віру Христову, 
священника УГКЦ, праведника України 
Омеляна Ковча, який перед Першою світо-
вою був душпастирем у Підволочиську.
 У музеї облаштовано зал комуністич-
ної епохи та камеру політв’язня. А два зали 
присвячені національно-визвольним зма-
ганням 1940—1950-х років. 
 Минулого року, на вимогу закону, істо-

рико-краєзнавчий музей районна рада пе-
редала у власність Підволочиської селищ-
ної громади. І почалися проблеми. Зал на-
ціонально-визвольних змагань взимку 
взагалі не опалювався, там завалилася час-
тина стелі. За власні кошти директор опла-
чував електроенергію. Особистою фінансо-
вою відповідальністю стала для директора 
участь у різних заходах: зокрема, за влас-
ний рахунок їздив на Міжнародний фести-
валь «Лемківська ватра» у Монастирись-
ках. 
 У середині серпня відбувся завершаль-
ний етап конкурсу на посаду директора 
музею. Виконком селищної ради сформу-
вав конкурсну комісію з представників за-
кладів культури і відділу культури — за-
лежних і керованих людей, які проголо-
сують так, як їм скажуть керівники Під-
волочиської громади. Тут не виявилося 
краєзнавців, колекціонерів та інших лю-
дей, які мають стосунок до музейної спра-
ви. І конкурсна комісія дружно завалила 
кандидатуру Бориса Діденка. 
 Ніхто з керівництва громади навіть 
не вважав за необхідне подякувати за ба-
гаторічну працю й утримування музею 
на плаву фактично його організатору. Бо-
рис Діденко вважає такий розвиток подій 
помстою з боку її селищного голови Віталія 
Дацка. Адже під час місцевих виборів-2020 
директор музею закликав його пройти тест 
на доброчесність на поліграфі з прямим за-
питанням: чи зловживаєте ви владою зад-
ля власної наживи? Чинний голова грома-
ди не погодився на такий іспит, а відтак, 
схоже, скористався нагодою усунути прав-
дошукача з посади керівника музею. 

 Майже всі члени конкурсної комісії (за 
— 7, проти — 0, утримався — 1) на посаду 
директора музею підтримали кандидатуру 
Тараса Мокрія — молоду людину, яка до-
недавна працювала в райдержадміністра-
ції ліквідованого Підволочиського району, 
але не має жодного стосунку до музейної 
справи. Ним озвучені плани — створення 
інтерактивних елементів музею, співпраця 
з іншими музеями. На момент написання 
статті заклад був закритий для відвідува-
чів, проводилася інвентаризація його фон-
дів і реекспозиція. 
 Більшу частину власних експонатів Бо-
рис Діденко був змушений перевезти в ус-
падкований дідів будинок. У меморіальній 
хаті він планує відтворити побут родини, 
а в окремому новозбудованому приміщен-
ні звільнений директор задумав створити 
музей з експонатами різних періодів історії 
України. 
 Це неподалік Підволочиська у селі 
Мовчанівка збереглися садиба та обійстя 
діда Бориса — Діденка Івана Стешина, за-
можного господаря, якого більшовики у 
1940 році з сім’єю вислали у Вологодську 
область Росії. Із заслання в Узбекистані він 
не повернувся додому. Дідову хату червона 
влада переобладнала під початкову школу, 
а перед проголошенням незалежності Ук-
раїни школу віддали родині Діденка — тіт-
ці та матері. 
 Борис Діденко біля дідової садиби зад-
ля приваблювання туристів створює ком-
плекс. Поряд з музеєм уже споруджено 
хату-вулик, зводиться будинок для інших 
оздоровчих процедур. Облаштовують дві 
готельні кімнати.
 Тим часом єдиний музей у Підволо-
чиську розвалюється на очах, тоді як в 
інших колишніх райцентрах зберегло-
ся по декілька музеїв, наприклад, у місті 
Бережани — аж чотири. І селище Під-
волочиськ має погану перспективу вза-
галі залишитися без музею, адже оригі-
нальна будівля — садиба родини юристів 
Громницьких, збудована на початку ХХ 
століття, — здатна привабити не одного 
багатого покупця. Невже зникне непе-
ресічний осередок культури та туризму 
в громаді та області? ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Про моду, звабу, зраду, жадіб-
ність, сімейні цінності й розпра-
ву — так можна описати один із 
найочікуваніших цьогоріч філь-
мів режисера-метра Рідлі Скот-
та «Дім Ґуччі», який вийшов на 
широкі екрани вітчизняних кі-
нотеатрів. Книжку, за якою від-
зняли це кіно, Сара Гей Форден 
назвала «Дім Ґуччі: Сенсаційна 
історія вбивства, безумства, гла-
муру та жадоби». Екранізація 
розворушила сімейну сагу відо-
мої італійської родини, про яку 
не всі воліють згадувати. 
 А починається все у кіно тро-
хи не з такого собі іронічного 
посібника зваблення молодого і 
багатого жениха — сповненого 
ідеалістичних намірів студента 
Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер). 
Патрицію Реджані майстерно 
зіграла навіть зовнішньо схожа 

на прообраз співачка Леді Гага. 
Юнка підстерігала перспективну 
«здобич» у бібліотеці й біля нав-
чального закладу, щоби врешті-
решт написати помадою на ло-
бовому склі ровера майбутнього 
юриста свій номер телефону. 
 Мауріціо досить швидко по-
трапив на гачок, навіть якщо від 
офіційного одруження відмовляв 
батько. А далі був період віднос-
ного щастя. В якийсь момент — 
погодиться плямувати себе за-

ради частки у модній індустрії. 
А потім досить несподівано про-
лунали постріли — і Мауріціо не 
здогадуватиметься, що замовила 
його Патриція, з якою вирішив 
розійтися. Так, це дружина під-
штовнула чоловіка плести інтри-
ги, утім Мауріціо не захотів на-
віть спробувати зупинити махо-
вик жаги до влади — і в резуль-
таті зруйнувалися родина і бізнес 
iзсередини.
 Блискуче у фільмі «Дім Ґуч-
чі» з роллю дядька Альдо впорав-
ся 81-річний Аль Пачіно, до речі, 
народжений у Нью-Йорку в сім’ї 
сицилійських емігрантів. Образ 
трохи недолугого і недолюблено-
го його сина Паоло утілив Джа-
ред Лето.
 Словом, багаті теж плачуть. 
І в цивілізованих країнах існує 
відповідальність за несплачені 
податки та замовні вбивства — 
які би статки хто не мав. ■

Мауріціо Ґуччі — Адам Драйвер та Патриція Реджані — співачка Леді Гага.
Фото надане B&H film distribution.

❙
❙

ПРОКАТ

Зваба-зрада і великі гроші
Акторський тріумф Леді Гаги та Аль Пачіно у кіноісторії про модну 
імперію Ґуччі

■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Слабкість і сила галльської сокири
Передача історико-краєзнавчого музею районною радою у власність селищної 
громади спровокувала облаштування нового закладу

■

Історична садиба родини юристів Громницьких — Підволочиський музей.
Фото з фейсбуку закладу.

❙
❙

Борис Діденко облаштує експозицію 
музею в селі Мовчанівка.
Фото Романа ЯКЕЛЯ.

❙
❙
❙
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Біль нестерпний, а рентген нічого не 
фіксує 
 Спершу турбує дискомфорт при ходь-
бі, коли спираєшся на стопу. Згодом 
з’являється ниючий біль, потім у ступні 
поколює і пече. І невдовзі людина почи-
нає кульгати або ходити навшпиньках, 
оскільки вільно стати на ступню немож-
ливо через біль...
 Такі симптоми, кажуть лікарі-орто-
педи, характерні для п’яткової шпори. 
Ця недуга ніколи не проявляється відра-
зу. Кісткова тканина по підошовній по-
верхні стопи розростається поступово, 
але завважити цей процес без додатко-
вих обстежень немає змоги. І триває він 
аж доки під час руху, фізичних наванта-
жень при опорі на стопу хворий починає 
відчувати різкий біль.
 «Шпора, кажучи просто, — це кістко-
вий виріст, що виходить iз п’яткової кіс-
тки, — пояснює ортопед-травматолог Ва-
лерій Ільченко. — Він може збільшуватися 
до такої міри, що людина зрештою не може 
пересуватися. У більшості випадків неду-
га протікає безсимптомно, не викликаю-
чи дискомфорту. Буває навпаки: пацієнт 
скаржиться на сильні болі в ступні, але 
на рентгенівському знімку п’яткову шпо-
ру не фіксуємо. У такому випадку ставимо 
інший діагноз — підошовний фасциїт.
 П’яткова шпора найчастіше турбує 
літніх та людей середнього віку і майже 
ніколи не зустрічається у дітей. Жерт-
вами недуги переважно стають люди з 
плоскостопістю. При цій патології на-
вантаження на стопу розподіляєть-
ся неправильно, що провокує сильне 
запалення м’язових тканин в області 
п’яткової кістки. Схильність до недуги 
мають люди із зайвою вагою, спортсме-
ни з великими навантаженнями на сто-
пи, люди з хворими суглобами ніг, а та-
кож ті, хто має захворювання хребта. 
 Зафіксувати недугу лікар може з до-
помогою найбільш поширеного методу 
діагностики — рентгенологічного до-
слідження. На знімку буде видно кіст-
ковий виступ неправильної трикутної 
форми з чіткими краями в області підо-
шовної поверхні п’яткової кістки.

Теплі ванни, компреси, лазер...
 Основний принцип лікування, за 
словами лікаря, — усунення запалення 
м’яких тканин навколо виросту. Саме це 
запалення і спричиняє больові відчут-
тя.
 «У більшості випадків шпора під-
дається лікуванню, її можна швидко і 
надовго позбутися, — пояснює пан Ва-
лерій. — Основа терапії — розвантажен-
ня п’яткової ділянки ноги. Консерватив-
не лікування передбачає теплі ванни для 
ніг, компреси з лікарськими речовина-
ми, фізіотерапію, знеболювальні меди-
каменти. Лікувальні заходи зазвичай 
доповнюємо призначенням індивіду-
альних ортопедичних устілок із м’яких 
матеріалів. Це може бути поролоновий 
підп’яточник із поглибленням або от-
вором у центрі. Але, як свідчить мій лі-
карський досвід, усі ці методи рідко ма-
ють стійкий лікувальний ефект. Вони 
можуть полегшити біль і зменшити дис-
комфортні відчуття лише на деякий час. 
Більш ефективними є методи фізіотера-
певтичного лікування: магнітотерапія, 
ультразвук, електрофорез із йодидом 
калію, новокаїном, лазеротерапія. При-
боркати запалення допомагає УВЧ-тера-
пія, яка полягає в застосуванні змінно-
го струму високої частоти і низької на-
пруги та сили. Вплив цих струмів приво-
дить до розширення капілярів у м’яких 
тканинах, відтак посилюється крово-
обіг, зменшується біль і запалення. Се-
анс УВЧ-терапії триває 10-15 хвилин, 
для лікування п’яткової шпори достат-
ньо 10-12 сеансів».
 Однак лікар наголошує: якщо всі ці 
методи суттєво не покращують стану 
хворого, доводиться вдаватися до опе-
ративного лікування.

 Народна медицина пропонує свої 
шляхи вирішення проблеми. Але меди-
ки застерігають: «самодіяльність» у лі-
куванні може спровокувати дуже непри-
ємні речі.
 «У деяких рецептах народної меди-
цини пропонують розпарювати стопу. 
Але цього категорично не можна робити, 
— попереджує Валерій Ільченко. — Три-
мати хвору ногу доцільно лише у теплій 
воді. Рекомендую спеціальні ванночки, 
але не як засіб лікування, а додаткову 
терапію. Корисною, скажімо, буде така 
ванночка: у 10 літрах теплої води роз-
чинити 5 столових ложок морської солі, 
додати 10-15 крапель хвойного екстра-
кту й опустити ноги в цю купіль на 10-15 

хвилин. Однак такі процедури не позбав-
лять проблем, якщо водночас не застосо-
вувати консервативне лікування».

Найкраща профілактика — активний 
спосіб життя
 Як попередити недугу? Головне пра-
вило — носити зручне взуття. «При 
плоскостопості обов’язково використо-
вуйте устілки із супінаторами. Важли-
во виконувати комплекс вправ, спрямо-
ваних на зміцнення м’язів стопи і гоміл-
ки, — рекомендує лікар. — Корисно по 
15-20 хвилин у день ходити по масаж-
ному килимку, більше ходити босоніж 
по траві, піску, морській гальці. Добрий 
метод також — катати стопою по підлозі 
качалку або м’яч — це також активізує 
кровообіг у ділянці п’яти».
 Для профілактики п’яткової шпори 
важливо боротися із зайвою вагою, вес-
ти активний спосіб життя, але водночас 
уникати перенапруження стоп. Якщо 
маєте хвороби хребта і суглобів — вчас-
но і кваліфіковано їх лікуйте. Але щой-
но відчуєте перші ознаки п’яткової шпо-
ри, відразу звертайтеся до лікаря-орто-
педа. Що раніше хворий розпочне ліку-
вання, фізіотерапію, то більше шансів 
на одужання. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Триває «сезон хурми». 
Чи знаєте ви, що цей фрукт 
не тільки смачний, а й неа-
бияк корисний? Лікарі ра-
дять вживати хурму насампе-
ред людям із хворим серцем і 
тим, хто піддається впли-
ву депресії. Хурма багата на 
калій, а цей мікроелемент 
перешкоджає виникненню 
аритмій. Якщо з’їдати по 1-2 
плоди хурми в день упродовж 
двох тижнів, можна зміцни-
ти серцевий м’яз, кажуть ме-
дики. Тим, хто потерпає від 
впливу магнітних бур, напе-
редодні природних збурень 
лікарі рекомендують з’їдати 
два-три фрукти.
 З латинської «хурма» пе-
рекладається як «їжа богів». 
Вона містить вітаміни А (тут 
його більше, ніж у гарбузі і 
перці) і С. Ці вітаміни допома-
гають зміцнити імунітет, що 
особливо актуально нині, в се-
зон застуд. Якщо вже «схопи-
ли» ГРЗ, то як доповнення до 
основного лікування, призна-
ченого лікарем, можна полос-
кати горло соком одного стиг-
лого плоду хурми. Перед цим 
його слід змішати з 3 ложками 
теплої води.
 Мікроелемент магній, що 

є у хурмі, заспокоює нерви, а 
вуглеводи, фруктоза і глюко-
за діють як легкі «антидепре-
санти», повертаючи гарний на-
стрій. Однак хворим на цукро-
вий діабет цей фрукт вживати 
не можна: хурма підвищує рі-
вень цукру в крові.
 Хурма також допоможе 
впоратися із закрепами: пек-
тинові волокна працюють як 
щітка для кишечнику, вбира-
ють в себе шлаки і стимулюють 
випорожнення. Цей фрукт та-
кож містить залізо і кальцій, 
які сприяють кровотворенню. 
 Хурму можна використо-
вувати і з косметичною ме-

тою. Якщо ваша шкіра має 
розширені пори і схильна 
до вугрів, спробуйте маску з 
м’якоті одного плоду хурми і 
яєчного жовтка. Нанесіть на 
очищену шкіру на 20 хвилин, 
потім змийте теплою водою. 
 Купуючи хурму, звертайте 
увагу на її шкірку. Вона має 
бути твердою і гладкою, як у 
стиглого помідора. М’якоть 
стиглого плода напіврідка, 
желеподібна або борошнисто-
пастоподібна. Така хурма не 
тільки найсмачніша, а й най-
більш корисна — в ній най-
більше корисних для здоров’я 
речовин. ■

Мирослава КРУК

 Лікарі-дієтологи постійно го-
ворять про користь здорового 
харчування, нагадують про згуб-
ну дію шлаків, які засмічують 
організм і стають перепоною для 
нормальної життєдіяльності. Як 
знаємо, існує багато методик, що 
допомагають звільнити організм 
від шлаків і токсинів. Однак не 
завжди є необхідність вдаватися 
до таких «радикальних» заходів, 
як лікувальне голодування, спе-
ціальне очищення кишечнику чи 
печінки. Значно важливішими є 
маленькі, але регулярні кроки в 
цьому напрямi.
 Дієтологи радять пити очище-
ну або талу воду. Зранку додавай-
те в неї лимонний сік і мед. Випи-
вайте склянку чистої води перед 
кожним прийомом їжі. 
 Відмінно прискорює обмінні 
процеси в організмі, очищає його 
і сприятливо впливає на печінку 
розторопша. Заварюйте і пийте 
відвар насіння цієї рослини двічі-
тричі на день. 
 Під час сніданку варто з’їсти 
десертну ложку лляного насін-
ня. Таким чином поліпшите ро-

боту шлунково-кишкового трак-
ту. Ще краще, якщо ви замочите 
лляне насіння напередодні вве-
чері. В’язка маса (настояне на-
сіння нагадує кисіль) м’яко огор-
татиме слизову оболонку кишеч-
нику, і це поліпшить його пе-
ристальтику (здатність рухати і 
перетравлювати їжу).
 Для очищення організму від 
шкідливої «зайвини» після кож-
ного прийому їжі пийте зелений 
або трав’яний чай — через 20 хви-
лин після трапези. Цей корисний 
напій нормалізує рівень цукру в 
крові, знімає запальні процеси в 
шлунку, очищає печінку і нир-
ки. ■ 

Хурма цілюща і смачна.
Фото з сайту soncesad.com.

❙
❙

Чиста вода допоможе звільнити 
організм від шлаків і токсинів.
Фото з сайту zira.uz.
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НА ЧАСІ

«Їжа богів» — зимове сонце
Хурма зміцнює серцевий м’яз, допомагає при закрепах і лікує 
шкіру від вугрів

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

І насіння льону — 
на сніданок
Очистити організм від 
токсинів допоможуть 
прості і зважені кроки

■

Є ПРОБЛЕМА

Коли ступня — в «кайданах болю»...
Ризик розвитку п’яткової шпори мають люди із зайвою вагою, спортсмени, 
люди з хворими суглобами і плоскостопістю

■

ДО РЕЧІ

 Як правильно накладати лікувальну мазь 
при п’ятковій шпорі? За словами лікаря, її пот-
рібно нанести на підошву і бічні поверхні стопи, 
потім для посилення ефекту ліків скласти вдвічі 
або втричі бинт, змочений в розчині димекси-
ду і води (у пропорції 1:4), зверху покласти цело-
фан і вкутати теплою хусткою або шарфом. Три-
валість процедури лікар визначає індивідуально 
для кожного пацієнта.

■

Вилікувати п’яткову шпору самостійно 
дуже складно. Необхідна консультація 
лікаря і консервативне лікування. 
Фото з сайту mgorod.kz.

❙
❙
❙
❙

Юлія КРУК
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Григорій ХАТА

 Головним стартом ниніш-
нього біатлонного сезону буде не 
чемпіонат світу, на котрий тра-
диційно орієнтується переважна 
більшість стріляючих лижників 
та лижниць, зокрема й українсь-
ка збірна. Уже тривалий час 
їхня увага зосереджена на май-
бутніх Олімпійських іграх, які 
в лютому 2022 року пройдуть у 
Китаї.
 Наставники «синьо-жовтих» 
вирішили, що склад учасників 
Олімпіади сформують за підсум-
ками офіційних стартів. Обіця-
ють, що фінальний варіант за-
явочного списку озвучать у се-
редині січня — до того часу біат-
лонний бомонд має пройти шість 
етапів Кубка світу.
 «На Ігри до Пекіна поїдуть 
найсильніші», — наголошує 
старший тренер жіночої збірної 
України Урош Велепець.
 Після нетривалої паузи сло-
венський наставник знову став 
біля керма команди вітчизняних 
біатлоністок. І очільник ФБУ Во-
лодимир Бринзак сподівається, 
що з другої спроби Велепець до-
сягне кращого результату, ніж 
було на Олімпіаді в Пхенчхані-
2018. Тоді, нагадаємо, Підгруш-

на та Ко не виправдали покла-
дені на них медальні сподіван-
ня. Більшою мірою їхній виступ 
у Південній Кореї запам’ятався 
скандалом, який розгорівся все-
редині команди напередодні 
важливої естафетної гонки. Не 
приховуючи емоцій, одна з сес-
тер Семеренко, котрій не знайш-
лося місця в стартовій четвірці, 
визнала, що в жіночій збірній не 
надто позитивна атмосфера. З 
того часу провідні біатлоністки 
національної збірної готують-
ся до сезону за індивідуальними 
планами, по слуговуючись знан-
нями й вміннями своїх особистих 
наставників.
 Враховуючи ці обставини, пе-
ревірка готовності спортсменок 
під час офіційних стартів — єди-
ний спосіб об’єктивного відбору 

біатлоністок до фінальної заяв-
ки. Володимир Бринзак каже, 
що на п’ять путівок до Пекіна 
в синьо-жовтій жіночій збірній 
претендують вісім осіб. Титуло-
ваним ветеранам синьо-жовтої 
команди — Юлії Джимі, Олені 
Білосюк (до заміжжя — Під-
грушній), Віті та Валі Семерен-
ко — опонують амбітні Анастасія 
Меркушина, Дар’я Блашко, Іри-
на Петренко та Катерина Бех.
 На першому в сезоні етапі Куб-
ка світу, котрий минулого «уїк-
енду» стартував у шведському 
Остерсунді, українські стріляючі 
лижниці (й лижники також) на-
разі не вражають. Кращий поміж 
них результат у спринті та індиві-
дуальній гонці показала Валенти-
на Семеренко, котра стала 17-ю в 
«індивідуалці».

 «Далі буде краще», — за-
певняє Урош Велепець. Прези-
дент ФБУ пояснює, що не над-
то переконливий початок се-
зону пов’язаний з проблемною 
передсезонною підготовкою. 
Приміром, у жіночої команди 
(через брак снігу) виникли про-
блеми з лижною підготовкою. А 
от українським біатлоністам доб-
ре підійти до перших стартів сезо-
ну завадив коронавірус, який на 
заключних тренувальних зборах 

уразив добру частину команди.
 «Нам не вистачає змагальної 
практики, але з кожним новим 
стартом її буде все більше», — 
зауважує керманич української 
чоловічої збірної Юрай Санітра. 
Перш за все словацький настав-
ник розраховує, що з часом «роз-
біжиться» і його найкращий ви-
хованець — Дмитро Підручний. 
Поки ж чемпіон світу-2019 зму-
шений визнати, що йому бракує 
швидкості. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після провалу на єврокубковій арені 
без виходу до плей-оф призери минуло-
го сезону —  «Динамо», «Шахтар» та 
«Зоря» —  можуть повністю переклю-
читися на внутрішні змагання: до зимо-
вої паузи на них чекають ще по два тури 
УПЛ.
 Програвши вдома «Баварії» у рам-
ках ЛЧ та втративши шанси навіть на 
вихід до Ліги Європи, кияни у погано-
му настрої приїхали до Закарпаття гра-
ти проти місцевого «Миная». Підопіч-
ні Луческу вже звично для внутріш-
ньої першості швидко відкрили раху-
нок, знову створили купу моментів, 
але не реалізували їх, і знову мали про-
блеми після перерви. На другий тайм у 
складі минайців вийшов досвідчений 
Євген Селезньов, окрилений амбітни-
ми завданнями (допомогти клубу зали-
шитись в еліті та нарешті побити бом-
бардирський рекорд). 36-річний фор-
вард попив немало крові у захисників 
«Динамо», одного разу навіть влучив у 
штангу —  кияни змогли зняти питан-
ня щодо результату матчу лише у ком-
пенсований час. Можливо, на пасивній 
грі чемпіонів у другому таймі позначи-
лась втома після ЛЧ, проте в очах бага-
тьох гравців не було того вогника, який 
зазвичай є у єврокубкових баталіях або 
у матчах збірних.
 Не надто переконливу гру своїх підо-
пічних визнав і румунський наставник 
киян.
 «Ми занадто самовпевнено зіграли у 
першому таймі, розслаблено. Могли за-
бити 3-4 голи — цього не зробили. У пе-
рерві я сказав хлопцям, що буде зовсім 
інший футбол. «Минай» діяв агресивні-
ше, було набагато складніше.
 Вважаю, нам пощастило. Міг бути й 
інший результат. «Минай» створив 3-4 
гарні моменти, вигравав єдиноборства, 
був агресивнішим, наполегливішим, 
більше хотів забити. Коли почалася бо-
ротьба у другому таймі, наші футболісти 
запанікували. Але важливо, що ми все ж 
взяли три очки», —  не приховував неза-
доволення Луческу.
 Аналогічним провальним резуль-
татом завершується сезон у ЛЧ і для 
«Шахтаря», який улітку добряче вит-
ратився, аби показати результат саме у 
єврокубках. Щоправда, окрім яскравих 
матчів у кваліфікації проти «Монако» і 
«Генка», «гірники», по суті, так нічого 
у Європі не показали. Аби залишитись 
на посаді та виправдати значні інвести-
ції в новачків, італійському наставнику 
донеччан Роберто де Дзербі тепер потріб-
но вигравати і УПЛ, і Кубок. Проте і на 
внутрішній арені у «Шахтаря» є пробле-
ми: «гірники» минулого тижня дотисну-

ли «Рух» лише на останніх хвилинах, а 
тепер забили лише одного разу одному з 
головних аутсайдерів — «Інгульцю», по-
казавши бліду гру в атаці.
 А хто, навпаки, вразив і голами, і ре-
зультатом —  так це «Дніпро-1» на чолі з 
найкращим бомбардиром ліги Артемом 
Довбиком. Дніпряни у матчі за «бронзо-
ву» третю сходинку не залишили жод-
них шансів полтавській «Ворсклі» (5:1), 
а перший м’яч забили взагалі на дев’ятій 
секунді. Такий провальний результат у 
одному з ключових поєдинків став ре-
зультатом того, що тренер «ворсклян» 
Юрій Максимов не прийшов на прескон-
ференцію.
 Замість нього на запитання жур-
налістів відповідав Олександр Омель-
чук, котрий поскаржився, що команда 
має надто коротку лаву запасних.
 «За три дні у нас захворіли троє грав-
ців: була температура у Степанюка, Тіл-

ля, Кушніренка. У нас обойма 12-13 осіб. 
Грають ті самі, накопичується втома, і з 
«Дніпром-1» це відчувалося.
 Суперник був набагато свіжішим, а 
нам було дуже важко. Пропустили ще 
найшвидший гол. Нам треба з цієї ситуа-
ції виходити, трагедії ми з цього не роби-
мо. Так, рахунок великий, я згоден. Але 
в нас ще дві гри, і їх треба провести до-
стойно, щоби піти на перерву», —  виз-
нав він.
 Натомість після вильоту із Ліги Кон-
ференцій та зміни тренера нарешті ста-
білізував результати ковалівський «Ко-
лос», котрий цього уїк-енду переграв но-
вачка ліги «Верес». Перед цим ковалівці 
обіграли «Десну» та привезли з Ужгоро-
да нічию. Наслідком такої успішної серії 
стало те, що Ярослав Вишняк очолив ко-
манду вже без приставки в. о.
 Стабільно останнім поки йде «Маріу-
поль», який у матчі «за 6 пунктів» про-

грав прямому конкуренту за виживан-
ня —  «Львову». Утім не обійшлося без 
скандалу: арбітр Олександр Дердо дав 
свисток на перерву за секунду до гола  
азовців. 
 «Незарахований гол? Що тут ска-
жеш? Ми маємо нового куратора суд-
дівства — нехай подивиться. Можли-
во, час робити висновки і щось змінюва-
ти. Можливо, через це наші клуби нічо-
го не можуть показати на європейській 
арені. У нас і так молода команда, а з неї 
так знущаються. Що тут можна сказа-
ти? Вірю, що новий куратор розбереть-
ся і наведе лад», —  обурився після мат-
чу Остап Маркевич.
 Попри складну ситуацію у турнірній 
таблиці, він обіцяє боротися до кінця.
 «Треба боротися до кінця. Не лише у 
футболі, а й у житті. Попереду ще прак-
тично все друге коло. Так, ситуація виг-
лядає не дуже добре. Але за правильно-
го підходу ми ще можемо все виправити. 
Таких прикладів у футболі вистачає», 
—  запевнив Маркевич-молодший.
 За його словами, в команди є і якість 
гри, і прогрес молодих футболістів, поки 
немає лише результату.
 «Якщо я побачу, що в мене немає 
контакту з командою, що в хлопців не 
горять очі і вони не сприймають мої 
ідеї,  то я потисну їм руки та піду, —  ре-
зюмував тренер. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Осіння хандра
Після вильоту з єврокубків українські «гранди» 
не вразили у поєдинках УПЛ

■

Довбик знову відзначився «дублем» та вирвався у лідери бомбардирської гонки.
Фото з сайту «Дніпра-1».

❙
❙

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 16-й тур. Маріуполь» — 
«Львів» — 0:1 (Довгий, 61), «Минай» — «Ди-
намо» — 0:2 (Циганков, 12 (пен.); Шапаренко, 
90+6), «Чорноморець» — «Десна» — 0:1 (То-
товицький, 29), «Дніпро-1» — «Ворскла» — 5:1 
(Гуцуляк, 1, 62; Довбик, 52, 54; Піхальонок, 58 — 
Д. Кравчук, 84), «Інгулець» — «Шахтар» — 0:1 
(Тете, 32), «Рух» — «Металіст-1925» — 2:0 (Бо-
рячук, 45; Климчук, 70), «Колос» — «Верес» — 
1:0 (Ільїн, 64).

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 16 13 2 1 43-8 41
2. «Шахтар» 16 13 2 1 41-8 41
3. «Дніпро-1» 16 11 1 4 29-16 34
4. «Ворскла»  16 9 4 3 29-17 31
5. «Зоря»  15 9 2 4 34-18 29
6. «Десна» 16 7 3 6 18-22 24
7. «Олександрія» 15 6 5 4 15-13 23
8. «Верес»  16 6 4 6 14-16 22
9. «Металіст-1925» 16 6 1 9 16-26 19
10. «Колос» 16 5 3 8 11-22 18
11. «Рух» 15 4 4 7 15-20 16
12. «Львів» 16 4 4 8 12-23 16
13. «Чорноморець» 16 2  5 9 17-36 11
14. «Минай» 15 1  7  8 11-25  10
15. «Інгулець» 15  2 4 9 11-26  10
16. «Маріуполь» 16 2 1 13 18-38    7
 Бомбардир: Довбик («Дніпро-1») — 12.

■

Дмитру Підручному потрібен час, щоб до старту Олімпіади-2022 
набрати форму.
Фото з твіттера.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Вибори найсильніших
Українська біатлонна збірна не надто 
переконливо провела перші офіційні гонки 
сезону

■
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 — Скільки вам років, Маріє 
Іванівно?
 — Яке це має значення? Коли 
минулого року запалили всі свічки 
на тортi, по одній за кожен рік жит-
тя, половина гостей знепритомнiла 
від спеки.

* * *
 Наречений дзвонить у двері 
своєї нареченої. Відкриває її молод-
ша сестра:
 — Катю, йди сюди! Твоя синиця 
в руках прийшла.

* * *
 Заходить чоловiк до спортив-
ного магазину, тягне за собою пара-
шут. Підходить до продавця й каже:
 — А ви знаєте, що ваші парашу-
ти не розкриваються?
 — Дивно, ви перший, хто нам 
поскаржився.

* * *
 Вітаємо! Ви потрапили в про-
граму ДАІ, і ми відразу ж починаємо 
iз запитання на 255 гривень: «Чому 
ремiнь не пристебнутий?»

 По горизонталі: 
 1. Орган місцевого самовряду-
вання, створений в дореволюцій-
ній Україні відповідно до реформи 
1864 року. 5. Козацька самовряд-
на держава в нижній течії Дніпра. 7. 
Американський пластун. 8. Великий 
чавунний горщик. 9. «Ворон ворону 
... не виклює» (приказка). 11. Стій-
бище кочовиків або селище тюрко-
монгольських народів у Централь-
ній і Середній Азії та Сибіру. 12. 
Напрям у європейській літературі й 
мистецтві кінця XVIII — початку XIX 
ст., представниками якого були Бай-
рон та Квітка-Основ’яненко. 13. Ста-
ровинний український верхній одяг, 
кроєм схожий на халат. 15. Військо-
вий чин. 19. Давньогрецький обряд, 
публічне жертвопринесення богам 
ста биків. 20. Суміш. 21. Річка на 
Заході, що згадується в Гімні Украї-
ни. 23. Найвищий колегіальний ор-
ган православної церкви. 24. Науко-
ва назва сечі. 25. Місце спілкуван-
ня в телефонному додатку для кіль-
кох людей одночасно. 26. Містечко 
на Львівщині. 
 По вертикалі: 
 1. Українська письменни-
ця, авторка книжки «Notrе Dame 
d’Ukraine». 2. Народна назва свята 
Преображення Господнього. 3. Не-
приємні відчуття в роті після спо-
живання чогось кислого чи терпко-
го. 4. Село на Чернігівщині, де був 
родовий маєток відомих меценатів 
Тарновських. 5. Десять у квадраті. 

6. «Привіт» по-італійськи. 8. Ексна-
чальник Головного управління роз-
відки Міноборони України, який зви-
нуватив Зеленського у провалі опе-
рації із затримання «вагнерівців». 
10. Двоюрідний брат. 12. Прозовий 
текст, який є частиною пісні чи му-
зичної композиції. 14. Скандальний 
фільм Мирослава Слабошпицького 
2014 року. 16. Велика риболовець-
ка сітка, якою зловили Золоту Рибку. 
17. Київський князь, якого називали 
«тестем Європи». 18. Особа, що не-
офіційно виконує секретне політич-
не доручення в іншій країні. 20. «Як 
понесе з України у синєє ... кров во-
рожу. Отоді я і лани, і гори — все 
покину і полину до самого Бога мо-
литися» (Тарас Шевченко). 21. Ніч-
ний птах. 22. Рослина родини бобо-
вих, яку називають турецьким горо-
хом. ■

Кросворд №104
від 23 листопада

Дара ГАВАРРА

 А ви знали, що західні зірки люб-
лять знімати київські краєвиди у своїх 
кліпах? Так, Майлі Сайрус в одному зі 
своїх кліпів утечу від поліції зняла... 
на Дарницькому мосту! Данська спі-
вачка Марі Ерстед у столиці України 
записала зухвалий і стильний кліп на 
свій хіт Kamikaze в «нетрях» Троєщи-
ни. А британський дует Hurts уже дру-
ге відео на свої пісні зняв на цьому ж 
житловому масиві столиці України. 
Та особливо подобаються іноземним 
виконавцям наші наукові заклади, 
де вони обирають локації для зйомок. 
Так, американська група Twenty One 
Pilots альтернативне місто зняла на 
території і в приміщеннях факульте-
ту кібернетики Київського національ-
ного університету, а ізраїльська вико-
навиця Нетта Барзілай обрала для зйо-
мок Національну бібліотеку імені Вер-
надського. Там же відбувалася й дія в 

кліпі суперпопулярного південно-
корейського гурту BTS. 
 Ось і британський суперпо-
пулярний виконавець Ед Ши-
ран (який є одним із найбільш 
продаваних співаків, воло-
дарем 4 премій та 14 номіна-
цій на премію «Греммі») вирі-
шив відзняти своє відео в Ук-
раїні, проте інкогніто, адже 
можна лише уявити той ажіо-
таж, який би здійнявся навко-
ло його приїзду. Для зйомок 
було обрано територію знову ж 
таки Київського національно-
го університету, але на цей раз 
механіко-математичного фа-
культету. Про це стало відомо 
з фото, яке він виклав у своєму 
інстаграмі з чудовим краєвидом і 
підписом під ним: «Дякую, Києве, 
що зустрів нас. Три ночі зйомок у 
твоєму чудовому місті. Україна 
прекрасна». ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Південнокорейський серіал «Гра в каль-
мара», який б’є всі рекорди за переглядами 
(понад 200 мільйонів), став ще й вірусною 
грою, в яку потайки грають діти, а тепер іще 
й дорослі, як і у фільмі.
 Так, американський блогер Джиммі 
Дональдсон, якого в США знають під ніком 
MrBeast, утілив цю доволі жорстку, навіть 
жорстоку гру на виживання в реалі. Для цьо-
го він витратив три з половиною мільйони 
доларів, з яких на зйомки і декорації піш-
ло два мільйони, а ще півтора — на призи 
для учасників (нагадаємо, в серіалі учасни-
ки просто вибувають із гри, а головний приз 
отримує переможець). На щастя, MrBeast не 
такий кровожерливий, як «батьки» кіношної 
«Гри в кальмара», тому замість ліквідації 

порушників правил гри тут вигадали спец-
ефект. Так, під час першого завдання «чер-
воне світло — зелене світло», коли претен-
денти на приз мали добігти до величезної 
ляльки, зупиняючись на певний сигнал або 
продовжуючи рух, на їхніх тілах розміщува-
ли резервуар із фальшивою кров’ю і неве-
ликий вибуховий пристрій, який мав спрацю-
вати, якщо людина порушила правила. Що 
цікаво, на противагу від фільму, з цим за-
вданням упоралася більша частина учасни-
ків — 232 із 456. 
 За умовами другого завдання гравці 
мали видобути фігурку з плаского тістеч-
ка за допомогою голки таким чином, щоб не 
розламати її. В реальній грі цей конкурс уск-
ладнили тим, що учасники не бачили фігурок, 
оскільки просто наосліп підходили до того чи 
іншого стенду, за яким приховувалася фігур-

ка. Із цим упоралися 142 учасники, яким за-
пропонували вийти з гри за 4 тисячі доларів 
— на це погодилися лише 22 гравці. З кож-
ним наступним завданням кількість шукачів 
легкої наживи зменшувалася, відповідно та-
нув і призовий фонд, адже дехто волів отри-
мати синицю в жмені, аніж примарного жу-
равля. 
 Останнім завданням була й відома нам з 
дитинства гра, коли учасники під музику хо-
дять по колу довкола стільців, кількість яких 
на один менша, ніж кількість гравців. Пере-
можцем виявився учасник під номером 079, 
який і отримав решту призового фонду — 
456 тисяч доларів із 1,5 мільйона початко-
вої суми, адже Джиммі Дональдсон вирішив 
роздати по дві тисячі доларів кожному з учас-
ників гри, а також 10 тис. дол. гравцю, який 
дійшов до фінішу другим. ■

ОВВА!

Трохи адреналіну в жорстокій грі
«Гра в кальмара» зійшла з екрана в реальне життя

■

ІНКОГНІТО

«Три ночі в чудовому місті»
Ед Ширан таємно відвідав Київ

■

Ед Ширан.❙

1 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг. На дорогах мiсцями 
ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 
та вдень близько 0.

Курорти Карпат: хмарно, помiрний мокрий снiг. 
Славське: вночi -1...-3, удень +1...+3. 
Яремче: вночi -2...-4, удень +3...+5. 
Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi 0...-2, удень +3...+5.

Олександр Книга: Ми довели, що для мистецтва немає меж
Як засновник і президент театрального фестивалю «Мельпомена Таврії» став чи не першою людиною 
в Херсоні, яка почала вести на колишньому військовому полігоні в Олешківських пісках екскурсії
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