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Доходи і видатки 

Держбюджету-2022 суттєво 

збільшили, причому левову 

частку з них виділили на 

піар-ініціативи президента 

Володимира Зеленського

Оптимізм на мільярди

стор. 6—7»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік                                                      стор. 3

Хто проти встановлення всіх імен 

невинно убієнних Голодомором-

геноцидом у 1932—1933 роках

стор. 4»

«Неначе люди 
подуріли... за шмат 

гнилої ковбаси»?

На порозі «великої 
європейської 

війни» 

Масштабний проєкт зі спорудження в Конотопі Пантеону національної пам’яті реалізовано винятково на кошти доброчинців та волонтерів.❙

Сьогодні відбудеться 

телефонна розмова Байдена 

та Путіна про Україну

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,298 грн 

1 € = 30,827 грн

1 рос. руб. = 0,371 грн

Пам’ятаючи, 
стаємо сильнішими
У Конотопі відкрили оновлений Пантеон національної пам’яті, яким ушановано 
подвиги козаків, жертв Голодомору та загиблих у російсько-українській війні
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«В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за 
останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на Covid-19 зменшилася 
на 15%, госпіталізацій — на 13%».

Віктор Ляшко
міністр охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

Кольорова 
«корона»
ЗСУ показують найвищі 
відсотки охоплення 
вакцинацією 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Перестали трохи жахати офіцій-
ні цифри нових коронавірусних інфі-
кувань. В Україні 5 грудня зафіксова-
но 4 478 нових підтверджених випадків 
COVID-19, зокрема захворіли 429 дітей 
та 52 медпрацівники.  До лікарень пот-
рапили 1 660 хворих, а 239 людей по-
мерли від ускладнень. Водночас 9 082 
українці одужали від коронавірусу.
 Незважаючи на підозріло заспокій-
ливий спад захворюваності,  Україна 
знову на другому місці в світі та Європі 
за добовою смертністю від COVID-19. 
Станом на останню звітну добу в світі 
зареєстрували 424,14 тис. нових випад-
кiв захворювання на коронавірусну хво-
робу.
 Тим часом протягом неділі 27 тисяч 
українців вакцинувалися першою до-
зою вакцини, а 43 тисячі — другою до-
зою. Загалом у нашій країні вже 13,7 
мільйона людей отримали принайм-
ні одну дозу вакцини від коронавірусу 
(44,2% дорослого населення). Двома до-
зами щеплені 11 млн 806 тис. 077 людей 
(38%). У шести регіонах понад 40% на-
селення повністю вакциновано. 
 Загалом проведено 25,6 млн щеп-
лень. У Міністерстві охорони здоров’я 
запевнили, що в Українi принаймні 
осінній пік смертності від коронавірусу 
вже пройшов (так, уже зима). За остан-
ній тиждень до лідерів вакцинації дода-
лися Черкаська  та Сумська області.
 Із 6 грудня, однак, почали діяти по-
силені карантинні обмеження, вони  ста-
ють жорсткішими для невакцинованих 
і в «жовтій», і в «червоній» зонах. Пере-
бувати на вулиці без відповідних  доку-
ментів заборонено всім. «Жовтий» сер-
тифікат не є перепусткою на роботу та 
в громадські заклади на червоному рів-
ні небезпеки;  а на жовтому рiвнi його 
чинність скорочено вчетверо. Правила 
для транспорту при жовтому та зелено-
му рівні однакові. Робота банків, АЗС, 
аптек, продовольчих магазинів не обме-
жується за умови дотримання протиепі-
демічних заходів.
 Станом на 6 грудня в «червоній» 
зоні епіднебезпеки перебувають столи-
ця України та 18 областей. Так, до «чер-
воної» зони віднесено Київ, Вінниць-
ку, Волинську, Дніпропетровську, До-
нецьку, Житомирську, Запорізьку, Іва-
но-Франківську, Київську, Луганську, 
Львівську, Миколаївську, Одеську, Рів-
ненську, Сумську, Херсонську, Хмель-
ницьку, Чернігівську та Черкаську об-
ласті.
 А на жовтому рівні — Закарпатсь-
ка, Кіровоградська, Тернопільська, 
Харківська та Чернівецька області. На 
помаранчевому — Полтавська область. 
Станом на 5 грудня в жодному регіоні 
не перевищено показник завантаженос-
ті ліжок iз киснем, відведених для ліку-
вання хворих на COVID-19.
 Міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко на брифінгу в День Збройних 
сил України зауважив, що ЗСУ показу-
ють найвищі відсотки охоплення вакци-
нацією проти коронавірусу. Наразі ще-
пився майже увесь особовий склад. За-
галом майже 92% військових щеплені 
двома дозами вакцини, 98% — однією.
 Додамо, що з 3 грудня Україна за-
провадила обмеження на в’їзд із країн 
Південної Африки через поширення но-
вого штаму коронавірусу «омікрон». ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У штабі ООС оприлюд-
нили ім’я українсько-
го захисника, який заги-
нув на позиціях біля Но-
вотроїцького від кулі во-
рожого снайпера 1 грудня 
— це 22-річний Валерій 
Геровкін, який служив 
у 93-й окремій механізо-
ваній бригаді «Холодний 
Яр». Трагедія трапилася 
ввечері на спостережному 
посту. У Валерія залиши-
лися мати і батько, коха-
на дівчина.
 На фронті впродовж 
доби 5 грудня було віднос-
но спокійно: російсько-
окупаційні війська один 
раз порушили режим при-
пинення вогню. У бік Но-
восвітлівки по українсь-
ких позиціях ворог здій-
снив обстріл зі станкових 
протитанкових, автома-
тичних станкових грана-
тометів та великокалібер-
них кулеметів. Українські 
захисники відкривали во-
гонь у відповідь та змуси-
ли противника припинити 
обстріл. 
 Цього дня до райо-
ну проведення операції 
Об’єднаних сил прибу-
ли міністр оборони Украї-
ни Олексій Резніков та го-

ловнокомандувач Зброй-
них сил України Валерій 
Залужний. Напередодні 
тридцятої річниці Зброй-
них сил України глава обо-
ронного відомства нагоро-
див військовослужбовців 
відзнаками та цінними по-
дарунками. Олексій Рез-
ніков вручив військовим, 
котрі проходять служб у 
складі сил ООС, відзна-
ки Міноборони — «Вогне-
пальна зброя» та «Холод-
на зброя», а також годин-
ники з символікою мініс-
терства оборони. 
 Станом на ранок 6 груд-
ня порушень режиму при-
пинення вогню з боку 
російсько-окупаційних 
військ не зафіксовано. 
 Тим часом українська 
сторона Спільного центру 
з контролю та координації 
питань припинення вогню 
та стабілізації лінії розме-
жування сторін повідоми-
ла, що окупанти продов-
жують тероризувати мирне 
населення, здійснюючи об-
стріли населених пунктів, 
розташованих на підконт-
рольному урядові України 
боці лінії зіткнення. Так, 3 
грудня о 15.30 збройні фор-
мування РФ здійснили об-
стріл Станиці Луганської із 
застосуванням станкового 

гранатомета СПГ-9. Спос-
тережна група українсь-
кої сторони Спільного цен-
тру провела верифікацію 
наслідків зазначеного об-
стрілу, встановила та задо-
кументувала факти обстрі-
лу.
 Вогонь вівся з напрямку 
Веселенького, збройні фор-
мування РФ здійснили 2 
постріли осколковими гра-
натами ОГ-9В. Унаслідок 
обстрілу було пошкодже-
но приватний будинок та 
прилеглу територію за ад-
ресою: вул. Кринична, 29.
 Це вже другий обстріл 
Станиці Луганської протя-
гом тижня. Цей населений 
пункт раніше, 29 листопа-

да, зазнав атаки артилерії 
калібру 122 мм, унаслідок 
чого був поранений місце-
вий мешканець.
 Упродовж минулого 
листопада селище Невель-
ське Покровського райо-
ну Донецької області двічі 
потрапляло під обстріли з 
боку збройних формувань 
РФ. Зокрема, внаслідок 
обстрілу із застосуванням 
120-мiлiметрових міно-
метів були зруйновані два 
житлові будинки. Під зава-
лами власної домівки опи-
нились двоє місцевих меш-
канців: чоловік 1956 р. н. 
та жінка 1958 р. н., яким, 
на щастя, вдалося врятува-
тись. ■

НА ФРОНТІ

Веселеньке з осколковими гранатами
Окупанти продовжують тероризувати мирне населення обстрілами населених 
пунктів

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Львові 6 грудня пішла у засвіти 
легендарна зв’язкова Романа Шухеви-
ча Ольга Ільків на псевдо «Роксоляна» 
та «О. Звіробій». Про це повідомив сек-
ретар Львівської міськради Маркіян 
Лопачак.
  «Легендарна жінка, що присвятила 
все своє довге, насичене життя служін-
ню Україні. За її спиною — роки пере-
слідувань, радянських тюрем та важкої 
щоденної боротьби. Незбагненна втрата 
для нашого міста і нашої країни», — на-
писав міський голова Львова Андрій Са-
довий.
 Завдяки таким людям, якою була 
пані Ольга, сьогодні Україна має Неза-
лежність. Ця незламна українська жін-
ка-політв’язень 14 років провела в ра-
дянських тюрмах. Вона народилась у 

1920 році у Стрию на Львівщині. У груд-
ні 1941 року вступила до ОУН, з 1945 
року перебувала у підпіллі, працювала 
в жіночій мережі ОУН. 
 У Княгиничах облаштували кон-
спіративне помешкання для Романа 
Шухевича. Також Роксоляна сприяла 
організації підпільної хати для нього в 
селі Грімне Городоцького району. Ро-
ман Шухевич через Галину Дидик пере-
дав для Ольги «штафетку» (зберігається 
у ГДА СБУ). У ній рекомендував переї-
хати з родиною на Донбас i створити там 
осередок ОУН. Тож у березні 1950 року, 
за день до переїзду, Роксоляна поїхала 
до Львова, щоб попрощатися з подруга-
ми, але була заарештована співробітни-
ками МДБ.
 У 1952 року засуджена особливою 
нарадою при МДБ у Києві на 25 років. 
Ув’язнення відбувала в Олександровсь-

кій, Володимирській централях та Ір-
кутській області. Звільнена 6 лютого 
1964 року.
 «Я націоналістка і помру націо-
налісткою, і тільки національний рух 
дає можливість нації мати своє облич-
чя, свої звичаї і культуру», — говорила 
свого часу Ольга Ільків. Вона була пе-
реконана, що націоналіст — це той, хто 
бореться до кінця. І ми, українці, «по-
винні стояти так, щоб ніхто не посмів 
простягати лапи до нашої землі». ■

Ольга Ільків.
Архівне фото.

❙
❙

ВТРАТИ

Роксоляна — сильна духом
На 102-му році життя померла Ольга Ільків, зв’язкова 
Романа Шухевича  

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Києві водій одного зі столич-
них таксі зупинив авто і попро-
сив вийти сімейну пару, оскіль-
ки вони заявили, що «ненавидять 
українську мову». Відео про це 
з’явилося в соціальних мережах.
 На відзнятих кадрах можна 
побачити, як нетвереза пасажир-
ка, яка сидить на задньому сидін-
ні, заявляє, що «ненавидить ук-

раїнську мову». Після цього водій 
зупиняє автомобіль і скасовує за-
мовлення.
 Таксист пропонує жінці та чо-
ловікові повернути гроші за поїз-
дку і каже, що далі їх не повезе. В 
свою чергу, пасажири трохи не на-
кинулися на таксиста з кулаками, 
назвали його «націоналістом і тва-
рюкою», спробували вдарити, але 
з авто їм таки довелося вийти.
 Мова має значення. ■

РЕЗОНАНС

Рух до поваги
У Києві таксист висадив 
пасажирів за зневажання 
української мови

■

Житловий будинок у Станиці Луганській потрапив під обстріл.
Фото пресслужби ООС.

❙
❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 7—8 ГРУДНЯ 2021ІнфорУМ

Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на квартал — 171 грн. 24 коп.,

на півріччя — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 684 грн. 96 коп

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на квартал — 216 грн. 24 коп.,

на півріччя — 432 грн. 48 коп.,

до кінця року — 864 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення перед-
плати бере: на місяць — 4 грн. , на 
два–три місяці — 9 грн., на чоти-
ри–шість місяців — 11 грн., на 
сім–дванадцять місяців — 15 грн. 
30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i коле-
ги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi. 
 З наступного року «Україна молода» ви-
ходитиме з іншою періодичністю і в новому 
форматі — тижневика обсягом 24 шпальти. 
 Сподіваємось, за таких умов Укрпошта 
зрештою зможе вчасно доставляти газету до 
вихідних передплатникам, щоб вони мали 
можливість прочитати найцікавіші новини 
та статті за тиждень і ознайомитись із програ-
мою телебачення на наступний тиждень.
 Нині триває передплата на «Україну мо-
лоду» на 2022 рік . Оформити передплату 
можна у відділеннях поштового зв’язку, в 
операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», 
так і за друкованим Каталогом видань «Пре-
са поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв пе-
редплачуєте «Україну молоду» — порадь-
те передплату i своїм родичам, друзям, сусi-
дам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Ця нова локація не просто дуже 
цікава, а й надзвичайно цінна як у 
культурному, так і в історичному 
ракурсі. Територія Гримайлівсь-
кої громади (раніше Гусятинсько-
го, а віднедавна вже Чортківсько-
го району Тернопільщини), де вона 
з’явилася, взагалі багата на цікаві 
природні та культурні й історичні 
об’єкти. Це і заповідник Медобори, 
і унікальні карстові озера, і музей 
видатного вченого та винахідника, 
уродженця цього краю Івана Пулюя, 
і місця, пов’язані з життям та твор-
чістю класика української літерату-
ри Івана Франка. Тісно пов’язане з 
цією місцевістю, передусім мальов-
ничим селом Вікно, і прізвище ще 
однієї важливої історичної особи, 
яке дотепер, на жаль, не було широ-
ко відомим. 
 Володислав Федорович, громад-
ський та культурний діяч і меценат 
позаминулого століття, був визнач-
ною постаттю в історії не лише Тер-
нопільщини. Його діяльність мала 
вплив на розвиток української куль-
тури і просвітництва в межах усієї 
тодішньої Австро-Угорської імпе-
рії. Відзначився він і тим, що був 
дуже добрим господарем і дбав про 
розвиток громад, де були його маєт-
ки. Тож, мабуть, символічно, що і до 
належного вшанування його пам’яті 
долучилися жителі новоствореної 
Гримайлівської територіальної гро-
мади. Однак ідея виникла не на по-
рожньому місці.
 У 2007 році в селі Вікно завдя-
ки ентузіазму і старанням його жи-
тельки Ганни Чемери було створе-
но музей «Незабутні імена», сотні 
експонатів якого розповідали про 
історію населеного пункту та тих, 
хто в ньому проживав і проживає. 
Він і став базою для створення — за 
сприяння Українського культурно-
го фонду — сучасного «Музею Фе-
доровича». Про це розповів жур-
налістам під час презентації нової 
туристичної локації у Тернопільсь-
кому прес-клубі відомий тернопіль-
ський історик та краєзнавець, коор-
динатор проєкту «Музей Федорови-
ча у Вікні» Сергій Ткачов. А також 
про те, що можна побачити в ново-
му музеї та як він розвиватиметься і 
в науково-дослідницькому напрям-
ку, і в контексті навколишньої ту-
ристичної інфраструктури. 

 На сьогодні заклад має 5 основ-
них тематичних залів. Перший при-
свячений славному роду Федорови-
чів та їхньому внеску в розвиток ук-
раїнської культури і науки. Другий 
— власне Володиславу Федоровичу, 
який, зокрема, був і засновником та 
популяризатором мануфактурного 
виробництва килимів і гончарних 
виробів. Третя зала наповнена іс-
торією взаємин Володислава Федо-
ровича та Івана Франка i перебуван-
ням останнього у Вікні. Далі — про 
участь жителів села у національно-
визвольній боротьбі. І насамкінець 
— експозиція про місцеві культур-
но-побутові традиції. 
 До речі, майбутні відвідувачі му-
зею матимуть можливість не лише 
споглядати та слухати екскурсовода 
чи аудіогіда, а й, приміром, створи-
ти щось за гончарним кругом чи тка-
цьким верстатом під наставництвом 
майстра. А у перспективі організато-
ри планують оптимально «вписати» 
діяльність закладу в усю навколиш-
ню туристичну інфраструктуру.
 Розповідь Сергія Ткачова допов-
нив Василь Томчишин, голова тер-
нопільської ГО «Центр громадсько-
го моніторингу та аналітики», який 
є уродженцем села Вікно, тож разом 
з іншими молодими активістами до-
лучився до створення там сучасного 
музейного закладу з особливим ен-
тузіазмом. «Я дуже вдячний коман-
ді, яка так самовіддано працювала, 
підприємцям, активним мешканцям 
села, голові громади. Цей проєкт — 
приклад для інших у тому, що спра-
ву розпочали в селі самі, не чекаю-
чи, поки хтось це для них ініціює. 
А особа Федоровича — чудовий при-
клад того, яким має бути українсь-
кий господар, для всіх. Вдячний за 
підтримку й Українському культур-
ному фонду. Ми хочемо відкрити 
Вікно Україні!» — сказав він. 
 Проєкт «Музей Федоровича у 
Вікні» реалізовується в межах пар-
тнерської програми «Культура.Ту-
ризм.Регіони» Українського куль-
турного фонду і Державного агентс-
тва розвитку туризму. Для популя-
ризації об’єкта, як зазначила під час 
пресконференції начальниця управ-
ління культури, охорони культурної 
спадщини та туризму Тернопільсь-
кої обласної державної адміністра-
ції Надія Галябарда, навесні буде 
організовано інформаційний тур до 
Вікна для представників туристич-
них агенцій. ■

Відкриття музею. Володислав Федорович — другий зліва на центровій архівній світлині.
Фото Богдана КОВАЛЬЧУКА. 
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ПОСТАТЬ

Вікно у 
меценатство
Володислав Федорович дбав про розвиток громад

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Днями в Черкасах по-
чала працювати безкош-
товна соціальна майс-
терня, де надають пос-
луги з дрібного ремонту 
одягу малозабезпече-
ним та пенсіонерам. Як 
розповідають «Україні 
молодій» у Черкаській 
міській раді, її відкри-
ли на базі комітету са-
моорганізації населен-
ня мікрорайону «Дніп-
ровський» по вулиці По-
долинського, 13. 
 За словами началь-
ника відділу підтрим-
ки громадянського сус-
пільства управління ін-
формаційної політики 
Олексія Дубового, це 
один iз проєктів-пере-
можців Громадського 

бюджету міста Черкаси 
в 2020 році, який реалі-
зували. «Проєкт актив-
но підтримали жителі 
нашого міста. Бюджет 
проєкту — 50 тисяч гри-
вень. Отож за ці кошти 
для майстерні було при-
дбано 4 швейні машин-
ки, 2 оверлоки, 2 роз-
крійні столи, стелаж 
для зберігання швейно-
го приладдя та безпосе-
редньо швейне прилад-
дя», — розповідає поса-
довець.
 Мета проєкту — бе-
зоплатна допомога 
пенсіонерам, одино-
ким, малозабезпеченим 
громадянам у дрібному 
ремонті одягу, пошит-
ті постільної білизни 
для дітей-сиріт та з не-
благополучних сімей. А 

ще — співпраця з цент-
ром зайнятості, аби до-
помогти безробітним ос-
воїти швацькі навички.
 До речі, в комітеті са-
моорганізації населен-
ня мікрорайону «Дніп-
ровський» давно зби-
раються волонтери, які 
плетуть для фронту мас-
кувальні сітки, в’яжуть 
бійцям теплі шкарпет-
ки, збирають і готують 
для них смаколики. Та-
кож тут працює безплат-
на перукарня для мало-
забезпечених. А наразі 
почала діяти ще й шва-
цька майстерня.
 «Цей проєкт — ще 
один приклад того, що 
спільними зусилля-
ми ми можемо зробити 
життя у Черкасах кра-
щим. Наразі в нашому 
місті триває голосуван-
ня за проєкти Громадсь-
кого бюджету 2021 року. 
І до 14 грудня включно 
містяни можуть відда-
ти свої голоси за 4 про-
єкти, які їм найбільше 
до вподоби», — підсумо-
вує черкаський міський 
голова Анатолій Бонда-
ренко. ■

ДОБРА СПРАВА

Дрібний ремонт
У Черкасах відкрили безкоштовну 
соціальну майстерню

■

Людмила СТРИГУН

 На Черкащині за шахрайство за-
судили чоловіка, який цілий рік при-
мудрився безплатно заправляти бен-
зином свій автомобіль на одній із стан-
цій та ще й торгував пальним, пропо-
нуючи іншим водіям придбати його зі 
знижками. Раніше спритник працю-
вав на автозаправній станції і вигадав 

хитру схему користувавання чужи-
ми бонусами. Про це йдеться у виро-
ку Драбівського районного суду.
 Свою провину чоловік у суді не 
визнав. Утім слідство довело, що він 
мав доступ до програми лояльності, 
тож обкрадав карти користувачів од-
нієї із заправок, привласнюючи собі 
їхнi бонусні бали.
 Попався бензиновий шахрай тоді, 
коли на автозаправці автолюбителі 
стали гуртом скаржитися, що з їхнiх 
карт лояльності зникли всі бонуси. 
Як пізніше з’ясувалося, колишній ав-
тозаправник за рік «заправився» чу-
жими бонусами на чималу суму — 91 
тис. 261 грн.
 Суд визнав підозрюваного винним 
за ч. 1 ст. 361 КК України та ч. 2 ст. 
361 КК України. Його засудили до 
трьох років позбавлення волі з вип-
робувальним терміном два роки. Та-
кож із нього стягнули на користь де-
ржави 2 тис. 826 грн. процесуальних 
витрат. ■

ОВВА!

Чужі бонуси
Спритник рік заправляв 
своє авто безплатно за 
вигаданою шахрайською 
схемою

■
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Серце міста
 Здавна в Україні серцем будь-якого 
міста або села був храм. У цьому ж випад-
ку відбулося логічне поєднання — Панте-
он розміщено на території неймовірно кра-
сивого собору Різдва Пресвятої Богороди-
ці ПЦУ. Місце пам’яті, скорботи і шани та 
осередок духовного відновлення розташо-
вані поруч, і це органічно. 
 Уже стало доброю традицією проводити 
біля Пантеону патріотичні та пам’ятні за-
ходи. Місцеві зазначають: тут відчувається 
особлива енергетика — пам’яті і гідності. 
Це місце, де підіймаються голови й розп-
равляються плечі. Місце, яке завжди на-
гадуватиме: ми не забудемо, ми не проба-
чимо. 
 120 імен та прізвищ загиблих бійців з 
Конотопської об’єднаної територіальної  
громади та бригади Виговського навіки 
увічнені на стелах Пантеону. «Ці клино-
подібні масивні форми, на яких розміще-
но портрети загиблих, та шлейф із чор-
ного каміння позаду них — це символіч-
ний образ тих страшних подій, які сво-
го часу вдерлися в наше мирне життя та 
залишили в ньому глибокі борозни-шра-
ми, — розповідає про ідею та символіку 
Пантеону автор проєкту Олександр Анто-
нець. — Портрети й імена розміщено на 
металі з ефектом іржі. Фактура цього ме-
талу буде змінюватися під впливом часу 
і погодних умов. Як нагадування того, 
що вберегти загиблих від забуття можуть 
тільки пам’ять і шана. Це єдине, що не 
здатен знищити час, змити дощ, розвіяти 
вітер». 
 Інформація про загиблих структурова-
на по роках — завдяки цьому можна про-
стежити, в які роки втрати були найбіль-
шими. Біля портрета кожного воїна ви-
карбувано коротку інформацію про нього: 
дата та місце народження і загибелі, зван-
ня і посада, а також військові нагороди.
 Водночас творці Пантеону не обмежи-
лися лише подіями російсько-українсь-
кої війни. Тут згадали і козаків та героїч-
ну Конотопську битву, а також чільних 
діячів того часу. А ще розгорнули особли-
во трагічну сторінку української історії — 
Голодомор 1932—1933 років, оскільки пе-
реконані: ця тема — невід’ємна частина 
національної пам’яті. На території Коно-
топа від голоду померли тисячі людей. На 
сьогодні в «Національній книзі пам’яті 
жертв Голодомору 1932—-1933 років» 
згадано 2 тис. 348 місцевих жителів — 
це ті, чиї імена вдалося встановити. На-
справді ж загиблих було набагато більше, 
оскільки за радянських часів цю інфор-
мацію ретельно приховували. Тож робо-
та зі встановлення правди триває. На ін-
формаційних стендах Пантеону представ-
лено метричні книги, де фіксували смерті 
в 1932—1933 роках. Акцент зроблено на 
дитячих смертях, бо вони є особливо тра-
гічними і промовистими.

Не відкладайте пам’ять на потім
 Важливо наголосити, що спорудження 
пантеону в 2019 році та його реконструк-
ція зараз — це повністю ініціатива та кош-
ти благодійників і волонтерів, зокрема Ко-
нотопської благодійної організації «Світа-
нок», яка й узяла на свої плечі реалізацію 
масштабного проєкту, та почесного меш-
канця Конотопа і мецената Євгена Сура, 
якому вдалося залучити до справи ук-
раїнську діаспору в Чикаго (США). Чи ба-
гато в Україні аналогічних меморіальних 
об’єктів, виконаних на достойному худож-
ньому рівні, створених без участі держа-
ви чи місцевої влади, лише на добровіль-
ні пожертви? Мені особисто про такі не ві-
домо. Але це чудовий приклад для інших 
громад, як треба берегти пам’ять і гідність 
свого краю. 
 «Мені приємно, що теж долучився до 
створення Пантеону, — зазначає викона-
вець робіт, керівник будівельної фірми 
«Будпартнер» Олег Жуков. — Вважаю, 
що в Конотопі має бути таке значуще міс-
це, яке нагадуватиме нам про Революцію 
гідності і про війну, яка йде на сході. Щоб 
у цьому місці українці відчували гордість 
від того, що вони є українцями. Тож коли 
втілити таку ідею в життя запропонував 
Євген Сур — людина, для якої питання 
збереження національної пам’яті є важ-
ливим, — я охоче погодився». 
 «Нам було важливо реалізувати цей 
проєкт, тому що пам’ять — це те, що ро-
бить нас сильнішими, що робить нас жи-
вими і небайдужими, — каже Наталія До-
рога, голова благодійної організації «Сві-
танок». — Наш обов’язок — донести до 
майбутніх поколінь пам’ять про кожно-
го полеглого героя, аби нащадки розуміли 
ціну, яку було сплачено за незалежність 
держави. І важливо це робити вже зараз, 

так би мовити, по гарячих слідах, не від-
кладаючи на потім. У рамках створення 
Пантеону було проведено велику пошуко-
ву роботу волонтерів зі збору інформації 
про загиблих. По кожному воїну перевіря-
ли біографічні дані, нагородження, посади 
і звання». 
 Пані Наталія невипадково акцентує 
увагу на цьому. Річ у тім, що то тільки 
здається, що «зараз усе є в інтернеті» або 
ж «десь у базах даних влади». Коли ж по-
чинаєш звіряти інформацію з відкритих 
джерел, то вона часто є недостовірною чи 
й суперечливою. Насправді, як розпові-
ли пошуковці, що працювали над Панте-
оном, немає єдиного відомства чи органу 
влади, куди можна було б спрямувати за-
пит й отримати одразу всю необхідну ін-
формацію. Бо військові ведуть статистику 
власних втрат, МВС «рахує» своїх, а який 
хаос був з обліком добровольців у перші 
дні війни — годі й казати. Тож довелося 
по крихтах збирати інформацію про за-
гиблих із різних джерел, відомств, звер-
татися до родин... 
 Окрема історія — світлини загиблих. 
У багатьох просто не залишилося хоро-
ших, якісних знімків. Був іще один шма-
ток колосальної роботи пошуковців і ди-
зайнерів, щоб знайти ці фото та опрацю-
вати належним чином. 
 І це проблема, на яку вже зараз важливо 
звернути увагу органів влади та всіх небай-
дужих. Бо якщо конотопці зіштовхнулися з 
такими проблемами зараз, на сьомому році 
війни, то що буде за десять-двадцять років? 

Чи не зникнуть обличчя наших героїв у мо-
році безпам’ятства назавжди? 
 Водночас хотілося б наголосити на та-
кому. Далеко не всі герої Конотопщини 
поховані «вдома». Скажімо, доброволець 
Андрій Ваховський, який загинув під Іло-
вайському в 2014-му, на прохання батьків 
похований на Харківщині. А Іван Кова-
льовський з 58-ї ОМБР, який загинув від 
снайперської кулі в квітні цього року, — 
на Дніпропетровщині, Сергій Коробцов 
з цієї ж бригади — в Коростені на Жито-
мирщині. Власне, більшість бійців 58-ї 
ОМБР поховані далеко від Конотопа. Про-
те тут залишились їхні родини (в Андрія 
Ваховського — вдова і донька), друзі, ко-
леги по службі. І тепер у них є місце, куди 
можна приїхати, помовчати, подивитися 
близькій людині в очі, що дивляться з пор-
трета, поставити свічку в храмі. Це дуже 
важливо і для пам’яті загиблих, і для ду-
шевного спокою живих.
 «Щира вдячність за такий шляхет-
ний Пантеон, за повагу до наших рідних, 
— поділилася враженнями Ніна Ничви-
дюк, мати загиблого в 2017 році старшо-
го лейтенанта Валентина Ничвидюка. — 
Це важлива підтримка для нас, хто втра-
тив найдорожче в житті». «Мені сподобав-
ся Пантеон — гідний, достойний, вражає 
величчю. Добре що пам’ять про наших 
рідних живе. І мешанці нашого міста ро-
зумітимуть, яка ціна миру і спокою», — 
наголосила Ольга Бондарчук, дружина 
ДмитраВолонтирця, якого не дочекали-
ся з війни у 2019-му...■

Конотоп утверджує Україну.❙

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Пам’ятаючи, 
стаємо сильнішими 
У Конотопі відкрили оновлений Пантеон національної 
пам’яті, яким ушановано подвиги козаків, жертв 
Голодомору та загиблих у російсько-українській війні

■
Ліна ТЕСЛЕНКО

Сто двадцять добровольців, солдатів і офіцерів — це та висока ціна, яку сплатила 
Конотопщина за свободу і незалежність нашої держави впродовж останніх семи років. 
Єдиний спосіб зарадити тому, щоб ця страшна цифра не стала просто гіркою статис-
тикою, — це пам’ять і шана про тих, хто віддав за наш спокій найдорожче — життя. 
У Конотопі на Сумщині про це серйозно задумалися декілька років тому. І в 2019 році 
був відкритий Пантеон національної пам’яті, в якому згадали і звитяжних козаків та 
знамениту Конотопську битву, і сучасних захисників України, які загинули на сході. 
Але минув час, Конотоп став центром однойменної ОТГ, а війна на Донбасі продов-
жувала забирати найкращих. Тому Пантеон вирішили оновити з урахуванням утрат 
останніх років та населених пунктів, що приєдналися до ОТГ. Майже рік тривала ро-
бота: розробляли й узгоджували проєкт, виконували будівельні роботи, а ще тривала 
справжня пошукова робота. І ось напередодні, з нагоди 30-ї річниці Збройних сил 
України та повернення до міста на ротацію 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені 
гетьмана Івана Виговського, відбулися урочистості, під час яких містяни та військові 
побачили оновлений Пантеон — воістину гідне місце у самому центрі Конотопа. 

Родини загиблих героїв і волонтери Конотопщини. ❙

Пантеон національної пам’яті розташовано біля храму.❙

Не забудемо, не пробачимо...❙
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Ігор ВІТОВИЧ

Сьогодні, 7 грудня, президент США Джо 
Байден матиме розмову по відеозв’язку 
з президентом Росії Володимиром Путі-
ним, повідомляє Білий дім. Це буде їхня 
перша розмова з липня цього року, і 
вона відбудеться на тлі зростання напру-
ги навколо України.

Аби Путін не наважився...
 Кількома днями раніше держсекретар 
США Ентоні Блінкен сказав, що у нього є 
докази планування Росією «масштабної» 
атаки на Україну. Хоча досі Росія запере-
чувала чутки про вторгнення та звинува-
тила Україну в нарощуванні військ.
 Президент США Джо Байден особис-
то прокоментував переговори з російсь-
ким лідером Володимиром Путіним, які, 
за даними ЗМІ, можуть відбутися 7 груд-
ня, й анонсував «довгу дискусію» з росій-
ським лідером. Байден заявив журналіс-
там, що не приймає «нічиїх червоних 
ліній», і оголосив про підготовку «вичер-
пного» списку ініціатив, які не дозволять 
Путіну «зробити те, чим люди так перей-
маються», маючи на увазі можливу вій-
ськову агресію в Україні. «Ми вже дав-
но в курсі планів Росії, і я думаю, що у 
нас буде дуже довга дискусія з Путіним», 
— сказав Байден у п’ятницю, 3 грудня. 
Його слова наводить агенція «Рейтер». 
У заяві, опублікованій у суботу ввечері, 
прессекретарка Білого дому Джен Псакі 
заявила, що Байден «підкреслить стур-
бованість США з приводу воєнної діяль-
ності Росії на кордоні з Україною та під-
твердить підтримку США суверенітету і 
територіальної цілісності України» під 
час розмови з російським президентом.
 Україна заявляє, що Росія розмісти-
ла бронетехніку, системи радіоелектрон-
ної оборони та 94 тисячі військовослуж-

бовців уздовж спільного кордону. Це най-
більше скупчення російських військ з 
моменту анексії Криму в 2014 році. Поси-
лаючись на розвідку, міністр оборони Ук-
раїни Олексій Резніков заявив, що Мос-
ква може планувати наступ наприкінці 
січня. Минулої п’ятниці Байден попе-
редив, що зробить так, аби Путіну було 
«дуже, дуже важко» наважитись і «зро-
бити те, що він може зробити».

Росія хоче дві третини України й Київ?
 Німецьке видання «Більд» з поси-
ланням на джерела в НАТО та службах 
безпеки опублікувало мапу вторгнення 
Росії в Україну. За їхніми даними, Росія 
розглядає план захопити дві третини те-
риторії України включно з Києвом. Ви-
сокопоставлені джерела видання зазна-
чають, що в разі наказу Путіна російсь-

ка армія завдасть «одночасної атаки з 
північного Криму і через сепаратистсь-
кі території на сході та з півночі». Ата-
ка нібито може статися в січні-лютому, 
якщо доти Україна та НАТО не дадуть 
відповіді на вимоги Путіна.
 У Росії таку публікацію висміяли. Реч-
ниця російського МЗС Марія Захарова на-
звала карту «Більд» «пропагандою, замі-
шаною на ідеології». BBC News Україна на-
магалася отримати коментар від представ-
ників українського МЗС. Водночас західні 
політики занепокоєні. «Якщо це вторгнен-
ня трапиться, це буде велика європейська 
війна з дуже серйозними наслідками», — 
написав у своєму твіттері Карл Більдт, ко-
лишній прем’єр-міністр Швеції.
 Джерела в НАТО розглядають атаку на 
Україну в три етапи. Видання зазначає, що 
кожна фаза може стати останньою, тому 

що все залежатиме від реакції Заходу на 
вторгнення. На першому етапі Росія пла-
нує завоювати південь України, «щоб за-
безпечити постачання до Криму, а також 
відрізати Україну від моря, а отже, і від 
постачання», розказав офіцер служби без-
пеки. Будуть залучені танки, флот та авіа-
ція. Під час цієї фази авіація та балістичні 
ракети послаблюватимуть військовий по-
тенціал України по всій країні. Якщо це 
вдасться, то російські танки нібито підій-
дуть до Дніпра та Полтави. Там, за словами 
одного з офіцерів, відключатимуть елект-
рику, газ і постачання продуктів.
 На третьому етапі російська армія ніби-
то наступатиме на Київ із півночі. Або ж, 
можливо, атака на столицю відбудеться 
раніше. Згодом війська просунуться «при-
близно до лінії Коростень—Умань, щоб 
відрізати постачання із Західної України. 
Тоді можна було б чекати капітуляції Киє-
ва, а отже, й України під тиском Заходу».
 На думку російської сторони, деескала-
ція ситуації можлива лише в тому випад-
ку, якщо НАТО не розширюватиметься на 
схід. Вступ України до НАТО у Москві вва-
жають «червоною лінією». Однак у Києві 
від планів вступити до Альянсу відмовля-
тися не збираються, заявив у п’ятницю 
міністр оборони України Дмитро Кулеба. 
«Я відкидаю ідею, що ми повинні гаранту-
вати що-небудь Росії», — сказав він.
 За цієї критичної ситуації українців 
турбує не лише зміст і результат пере-
говорів Байден—Путін, а й легковажне 
ставлення української влади до можли-
вих фатальних наслідків російської ін-
тервенції. Під час згаданого звіту мініст-
ра оборони України Олексія Резнікова у 
парламенті і попередження про можли-
вий напад Росії та його терміни телека-
мери показали картину зали, де під час 
цих страшних слів депутати зовсім не 
слухали їх, а жваво обговорювали щось 
приємніше, своє, і реготали. Дивує і по-
зиція президента Зеленського, який iз за-
тятістю радянського піонера рветься до 
переговорів тет-а-тет без асистування за-
хідних союзників iз кремлівським реци-
дивістом. На такому тлі виникають побо-
ювання, що  в Байдена можуть опустити-
ся руки і він може піти на поступки крем-
лівському гравцю-шулеру. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої суботи, 4 грудня, у 
Варшаві відбувся саміт ультра-
правих політичних лідерів Євро-
пи, яких об’єднує мета реформу-
вання (руйнації) Європейського 
Союзу в його теперішній формі, 
в якій вони багато в чому суго-
лосні з володарем Кремля Воло-
димиром Путіним. 
 У цій зустрічі взяли участь, 
зокрема, прем’єр-міністр Поль-
щі Матеуш Моравецький, 
віцепрем’єр та очільник прав-
лячої в Польщі партії «Право і 
справедливість» («ПіС») Ярос-
лав Качинський, який одночас-
но виступав організатором та 
господарем цього збіговиська, 
лідерка французької партії «На-
ціональне об’єднання» Марін 
Ле Пен, угорський прем’єр та лі-
дер правлячої в Угорщині партії 
«Фідес» Віктор Орбан, а також 
лідер іспанської партії Vox Сан-
тьяго Абаскаль. Загалом на ць-
ому саміті були присутні пред-
ставники 15 європейських уль-
траправих політичних сил. 
 Формально учасники вар-
шавської зустрічі обговорюва-
ли майбутнє ЄС та можливу ре-
форму Євроспільноти. Депутат 
з польської провладної партії 
«ПіС» Бартломєй Врублєвський 
заявив, що спільним знаменни-
ком для всіх учасників цієї зус-
трічі є «традиційні цінності»: 
«Це спроба досягти порозумін-
ня дуже різними політични-
ми силами в Європі, які ми за-
гально можемо назвати консер-
вативними і правими. Це дуже 
різні угруповання. Елементом, 
який їх об’єднує, є, власне, пе-
реконання в необхідності збері-
гати вірність тим цінностям, 

що лягли в основу Європейсько-
го Союзу, тобто такого Євросо-
юзу, якого хотіли Конрад Аде-
науер, Гаспарі, Шуман. Євро-
пи, що спирається на традицій-
ні цінності». Прем’єр-міністр 
Польщі Матеуш Моравецький 
додав про «поворотний момент 
в історії Європи, Європейсько-
го Союзу та суверенних держав-
членів ЄС». Важливо «поклас-
ти край узурпації, яка концент-
рує владу в руках європейських 
еліт», додав він.
 Депутатка від партії «Поль-
ща 2050» Ганна Гілль-Пьонтек 
звернула увагу в своєму комен-
тарі на те, що серед учасників 
суботньої зустрічі переважали 
європейські прихильники Во-
лодимира Путіна: «Ця зустріч, 
на жаль, є, на мою думку, про-
явом включення нас, поляків, 
до такої дуже небезпечної ро-
дини Путіна. А в ній нам зараз 
у Європі аж ніяк не можна опи-
нитися не лише з огляду на за-
грози на нашому кордоні з Біло-
руссю, а й з огляду на те, про що 
говорив пан прем’єр під час зус-
трічі, на яку нас до Канцелярії 
голови Ради міністрів запросив, 
тобто про ту загрозу, яка кож-
ної миті може переродитися у 
збройний конфлікт між Украї-
ною та Росією».
 У Варшаві вкрай праві полі-

тики зіткнулися з акцією про-
тесту. Демонстранти назвали 
учасників форуму зрадниками. 
Аналітик Войцех Пшибильсь-
кий вважає зустріч маркетин-
говою стратегією, покликаною 
створити ілюзію єдності, якої 
насправді не існує: «Все це було 
затіяно з однією метою — підви-
щити свою популярність. У цих 
людей і партій усе ж таки різні 
завдання та ідеологія, але вони 
намагатимуться триматися ра-
зом так довго, як тільки змо-
жуть, заради того, щоб зрештою 
не опинитися на узбіччі на на-
ступних виборах до Європейсь-
кого парламенту».
 Зустріч у Варшаві, ймовір-
но, завершиться оприлюднен-
ням спільної заяви всіх учасни-
ків. Провідним мотивом у ній 
є створення в Європарламен-
ті єдиної фракції, на протива-
гу найчисельнішій та провідній 
наразі політичній силі Європар-
ламенту — Європейській народ-
ній партії. Відповідну деклара-
цію європейські праві підписа-
ли ще в липні минулого року, а 
за результатами зустрічі в Вар-
шаві прописали окремі конкрет-
ні кроки до її реалізації. 
 На цей час в європейській 
парламентській асамблеї пог-
ляди вкрай правої частини 
політичного спектра представ-

ляють дві фракції: «Ідентич-
ність та демо кратія», куди вхо-
дять французьке «Національ-
не об’єднання» Марін Ле Пен та 
італійська «Ліга» (раніше відома 
як «Ліга Півночі») Маттео Саль-
віні, а також «Європейські кон-
серватори та реформісти», чле-
нами якої є правляча у Польщі 
партія Право і справедливість», 
іспанська Vox та італійська 
«Брати Італії». У парламенті 
ЄС колеги Ле Пен по партії «На-
ціональне об’єднання» та члени 
італійської «Ліги Півночі» си-
дять разом у правопопулістсь-
кій групі «Ідентичність і демок-
ратія», до якої також належить 
сумнозвісна німецька партія з 
трохи нацистським забарвлен-
ням «Альтернатива для Німеч-
чини».
 До того ж 4 грудня, коли у 

Варшаві відбувалося збіговись-
ко ультраправих, глава фран-
цузького столичного регіону 
Іль-де-Франс Валері Пекресс 
здобула перемогу в другому турі 
праймеріз правої партії «Респуб-
ліканці» і боротиметься за пост 
президента Франції. За підсум-
ками голосування вона обійшла 
депутата Національних зборів 
Еріка Сьотті, набравши май-
же 61% голосів.Таким чином у 
ле Пен вибито ще один вибор-
чий козир, який поділяли ба-
гато француженок і французів, 
а також, що «настав час на поя-
ву у   Франції першої жінки на 
посаді президента». Валері Пе-
кресс має всі задатки потіснити 
Марін Ле Пен і стати на виборах 
№2, тобто головною суперницею 
Еммануеля Макрона на квітне-
вих перегонах. ■

САМІТИ

Праві, ви не праві 
У Варшаві відбулася зустріч ультраправих 
політиків з усієї Європи

■

Віктор Орбан та Ярослав Качинський у Варшаві. ❙

ПЕРЕГОВОРИ

На порозі «великої європейської війни» 
Сьогодні відбудеться телефонна розмова Байдена та Путіна про Україну

■

Путін і Байден поговорять цього разу через відеозв’язок.❙

/
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 Шановна українська грома-
до!
 Напередодні вшанування 
пам’яті жертв Голодомору-гено-
циду та масових штучних голо-
дів, у листопаді 2021 року, впер-
ше за роки незалежності відбу-
валися безпрецедентні інфор-
маційні атаки, скеровані проти 
встановлення історичної правди 
та справедливості. 
  Українському суспільству 
також довелося стати свідком 
масштабної кампанії дезінфор-
мації та безпідставних звинува-
чень на адресу як авторитетних 
дослідників Голодомору-геноци-
ду, так і окремих наукових уста-
нов Національної академії наук 
України, Національної академії 
правових наук України та Інс-
титуту дослідження Голодомо-
ру, Національного музею Голо-
домору-геноциду. 
 Апогеєм цієї інформацій-
ної кампанії стало оприлюднен-
ня у засобах масової інформа-
ції 1 грудня 2021 р. «Відкрито-
го листа», iнiцiаторами якого є 
С. Кульчицький, Л. Гриневич, 
Г. Єфіменко, В. Кіпіані, І. Пат-
риляк та О. Слабоспицький. В 
листі громадянському суспіль-
ству подається критичний об-
сяг дезінформації стосовно на-
укових досліджень та проведе-
них комплексних судових екс-
пертиз з питань встановлення 
чисельності українців, знище-
них комуністичним тоталітар-
ним режимом. 
 Варто наголосити, що здійс-
нена в листопаді 2021 р. інфор-
маційна кампанія була вже не 
першою спробою зупинити на-
уковців, які проводять дослід-
ження чисельності знищених 
українців унаслідок сталінсь-
кого геноциду. 
 Створений у 2015 році Ук-
раїнський науково-дослідниць-
кий центр вивчення Голодомо-
ру (HREC in Ukraine), який очо-
лила Людмила Гриневич, розпо-
чав діяльність на спотворення 
геноцидної природи Голодомо-
ру, спрямовану на розмивання, 
приховування та заперечення 
наслідків геноциду, у тому чис-
лі чисельності жертв. 
 У грудні 2016 р. на нараді ро-
бочої групи в Українському ін-
ституті національної пам’яті  Л. 
Гриневич заявила, що дослід-
ження демографічних втрат Го-
лодомору в Україні завершені, а 
Інститут демографії та соціаль-
них досліджень ім. М. В. Пту-
хи визначив остаточну чисель-
ність жертв — 3,9 млн осіб, й не-
має сенсу продовжувати вивчен-
ня цього питання. 
 Вважаємо, що така діяль-
ність є аморальною, дезінфор-
мує суспільство та підриває на-
ціональні інтереси України в гу-
манітарній сфері.
 Оскільки дослідження на-
слідків Голодомору-геноциду та 
встановлення жертв цього зло-
чину впродовж 2016–2021 рр. 
концентрувалися головним чи-
ном у науковому середовищі, що 
гуртувалося довкола Національ-
ного музею Голодомору-геноци-
ду та Інституту дослідження Го-
лодомору, тому саме вони стали 
основними мішенями інформа-
ційних атак. 
 Метою цією кампанії є диск-
редитація Національного музею 
Голодомору-геноциду, науков-
ців та знищення нової експози-
ції, розробленої для другої черги 
Музею Голодомору, яка розкри-
ває злочини, вчинені комуніс-
тичним тоталітарним режимом 
проти Української нації.
 Вважаємо за необхідне на-
дати правдиву інформацію ук-
раїнському суспільству щодо на-
слідків цього особливо тяжкого 
злочину геноциду: встановлен-

ня виконавців, механізму зни-
щення українців та чисельності 
жертв. 
 Так, 22 травня 2009 року 
Службою безпеки України було 
порушено кримінальну справу 
№475 за фактом вчинення ге-
ноциду в Україні в 1932—1933 
роках. Організацією розсліду-
вання справи займався тодіш-
ній заступник голови СБУ гене-
рал-лейтенант М. Герасименко. 
У справі було проведено судо-
ву науково-демографічну екс-
пертизу, яку виконав О. Рудни-
цький — співробітник сектору 
тривалості життя і здоров’я на-
селення Інституту демографії та 
соціальних досліджень імені М. 
В. Птухи. Згідно з цим виснов-
ком, унаслідок голоду померло 

3,941 тис. осіб. 
 Однак Генеральна прокура-
тура України ще у вересні 2009 
року не погодилася з рішенням 
слідчого та надала вказівку про-
вести комплексну судову експер-
тизу, залучивши юристів, судо-
вих медиків, криміналістів, еко-
номістів, істориків, статистиків, 
політологів та інших фахівців. 
Лише комплексна експертиза 
може надати відповідь щодо ор-
ганізаторів та виконавців особ-
ливо тяжкого злочину та вста-
новити його наслідки, тобто чи-
сельність знищених українців. 
Крім того, співробітники СБ 
України та суддя В. Скавронік, 
який розглядав справу, офіцій-
но заявили, що проведена нау-
ково-демографічна експертиза 
не надала відповіді на питання 
щодо чисельності знищених ук-
раїнців.
 У жовтні 2019 року Службою 
безпеки України зареєстровано 
нове кримінальне провадження 
за статтею 442 КК України щодо 
виконавців злочину геноциду. 
Слідчим СБУ було призначе-
но низку комплексних судових 
експертиз. Також для їх прове-
дення слідчим призначено 22 ек-
сперти, одним із яких є М. Гера-
сименко.
 За результатами проведених 
досліджень:

 висновком історико–лінгвіс-
тичної експертизи встановлено 
власну назву злочину геноциду, 
вчиненого комуністичним то-
талітарним режимом у 1932—
1933 роках проти української 
нації, — Голодомор. На означен-
ня голодів 1921—1923, 1946—
1947 років визначено термін 
«масові штучні голоди»;
 висновком судової істори-
ко-джерелознавчої експертизи 
встановлено, що під час масово-
го штучного голоду 1921—1923 
років комуністичним тоталі-
тарним режимом знищено 3,5 
млн українців, під час масово-
го штучного голоду 1946—1947 
років — 1,5 млн українців;
 висновком комплексної су-
дової статистично-криміналіс-

тичної експертизи встановлено, 
що комуністичний тоталітарний 
режим у 1932—1933 роках зни-
щив 10,5 млн українців;
 висновком комплексної су-
дової історико-криміналістич-
ної експертизи встановлено, що 
комуністичний тоталітарний 
режим, з метою ліквідації на-
ціонально-визвольного руху та 
недопущення відновлення Ук-
раїнської держави, під час Го-
лодомору-геноциду знищив 10,5 
млн українців, iз них 4 млн ді-
тей, в Україні (УСРР), на істо-
ричних етнічних землях та в 
місцях компактного проживан-
ня українців у СРСР (Дон, Ку-
бань).
 Під час проведення експертиз 
використано різні наукові мето-
дики, які надали можливість 
встановити чисельність жертв 
злочину геноциду. Досліджен-
ня побудовані з комплексним 
використанням низки науко-
вих методів: документ-аналіз, 
методи історичної демографії, 
багатовимірний математичний 
аналіз, методи демографічної 
реконструкції, статистичні ме-
тоди, зокрема метод екстраполя-
ції.
 Експертами була проведена 
детальна та тривала робота, яка 
базується на широкій докумен-
тально-джерельній базі, в тому 

числі із залученням нових ар-
хівних матеріалів, що досі не 
використовувались у наукових 
дослідженнях, а також наукові 
дослідження зарубіжних уче-
них.
 Головна проблема полягає 
в тому, що автори «Відкрито-
го листа» агресивно наполяга-
ють на визнанні українським 
суспільством тези, що в 1932—
1933 роках від голоду в Україні 
померло 3,9 млн осіб.
  Однак слід зауважити, що 
таку ж позицію займає політич-
не керівництво та наукове сере-
довище Росії. Російські вчені 
оцінюють втрати від голоду в 
Совєтській Україні так: О. Осо-
кіна — 2,7 млн осіб, В. Данілов 
та І. Зєлєнін — 3,5 млн, В. Кон-
драшин — 3,5 млн, С. Максудов 
— 4,5 млн.
 Найефективніша тактика 
заперечення в російській де-
зінформаційній війні — змен-
шення масштабів злочину та 
чисельність знищених україн-
ців. Ще 31 травня 1933 року Ко-
ролівський консул Італії в Хар-
кові Сержіо Граденіго повідо-
мив про катастрофічні втрати 
української нації — від 10 до 15 
млн. Масове знищення україн-
ців продовжувалося до кінця 
1933 року.
 У 1936 році американський 
психолог Вільям Хорслі Гант 
з Університету Джона Хопкін-

са опублікував свої досліджен-
ня першої п’ятирічки СРСР в 
Британському медичному жур-
налі, стверджуючи про 15 млн 
загиблих під час голоду 1932—
1933 років. Ці дані він отримав 
від радянських чиновників, 
що працювали у сфері охорони 
здоров’я.
 У 2003 р. в ООН зареєстрова-
но Спільну Заяву 25 країн-деле-
гацій,  у тому числі Російської 

Федерації, з нагоди сімдесятих 
роковин Голодомору 1932—1933 
рр. в Україні, в якій зазначено: 
«…Великий голод 1932—1933 
років в Україні забрав життя 
від 7 до 10 мільйонів ні в чому не 
винних людей та став національ-
ною трагедією для українського 
народу». 
 Тепер зрозуміло, хто протя-
гує російські тези в українських 
наукових колах.
 Особливо цинічними є вис-
ловлені авторами «Відкритого 
листа» звинувачення на адресу 
науковців та експертів у тому, 
що їхні нові дослідження «кіль-
кості загиблих від голоду да-
дуть опонентам вагомі аргумен-
ти «проти» визнання... злочину 
геноциду на міжнародному рів-
ні». 
 Ті, хто роблять подібні за-
яви, повинні усвідомити, що не-
залежна Українська держава 
має право на утвердження істо-
ричної правди і справедливості 
у своєму рідному домі. Провідні 
демократичні країни світу вже 
визнали Голодомор геноцидом 
української нації. 
 Крім того, на нашу думку, це 
продовження російської гібрид-
ної війни в гуманітарній сфері. 
Автори подібних заяв стають 
вільно чи невільно співучас-
никами російської гуманітар-
ної агресії проти України, мета 
якої — знищити українську 
ідентичність та Українську де-
ржаву. Адже зрозуміло, якщо 
гуманітарна агресія закінчуєть-
ся успішно проти якоїсь держа-
ви, то та держава просто зни-
кає. Висновок такий: у проти-
борстві з Росією Україна може 
вистояти лише як українська 
Україна.
 На 31-му році незалежності 
України неприпустимо, вико-
ристовуючи інформаційні ата-
ки, тиск та залякування, зупи-
няти наукові дослідження, які 
проводяться з метою встанов-
лення історичної правди і спра-
ведливості задля об’єктивного 
інформування українського 
суспільства про його власну іс-
торію. 
 Українська громада під час 
російської агресії повинна зна-
ти історичну правду та боротися 
за свою Державу!
 Звертаємося до української 
громади, науковців, політиків, 
громадських діячів, патріотів 
України із закликом стати на 
захист національних інтересів 
України в гуманітарній сфері, 
зупинити приховування, замов-
чування та розмивання злочину 
геноциду українців!
 Закликаємо громадянсь-
ке суспільство висловити свою 
позицію та долучитися до під-
писання Звернення за поси-
ланням:  https://forms.gle/
h9WcgpuoLrdUur897. ■

Ті, хто роблять подібні заяви, повинні усвідомити, що незалежна Українська 
держава має право на утвердження історичної правди і справедливості у своєму 
рідному домі. Провідні демократичні країни світу вже визнали Голодомор 
геноцидом української нації.

Національний музей Голодомору-геноциду та Інститут дослідження 
Голодомору стали головними  мішенями інформаційних атак.

❙
❙

ЗНАТИ ПРАВДУ

Кремлiвськi тези в 
українськiй обгортцi
Звернення експертів, науковців, дослідників Голодомору-геноциду 
1932-1933 років до української громадськості

■

Олеся СТАСЮК — генеральна директорка Національного музею 
Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук, заслужена 
працівниця культури України; Володимир СЕРГІЙЧУК — про-
фесор, завідувач кафедри історії світового українства Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, доктор істо-
ричних наук, директор ГО «Міжнародна асоціація дослідників Го-
лодомору-геноциду»; Василь МАРОЧКО — провідний науковий 
співробітник Інституту історії України НАН України, доктор істо-
ричних наук, професор, керівник Центру досліджень геноциду ук-
раїнського народу; Володимир ВАСИЛЕНКО — заслужений юрист 
України, доктор юридичних наук, професор, Надзвичайний і Пов-
новажний Посол України; Світлана МАРКОВА — директорка Інс-
титуту дослідження Голодомору Національного музею Голодомо-
ру-геноциду, докторка історичних наук; Семен ГЛУЗМАН — прези-
дент Асоціації психіатрів України, член Американського товарист-
ва психіатрів, колишній дисидент; Микола КОЧЕРГА — президент 
Фундації Голодомору-геноциду українців (США); Вікторія МАЛЬ-
КО — координаторка програми вивчення Голодомору на кафедрі 
історії Каліфорнійського штатового університету Фресно (США); 
Андрій КОЗИЦЬКИЙ — доцент кафедри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн Львівського національного університету імені 
Івана Франка, кандидат історичних наук; Іван ПЕТРЕНКО — за-
ступник директора Інституту дослідження Голодомору Національ-
ного музею Голодомору-геноциду, кандидат історичних наук.
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Володимир СЕРГІЙЧУК, 
завідувач кафедри історії 
світового українства Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор 
історичних наук, професор

Кульчицький, менеджер, 
ресторатор та iншi 
«рахiвники» жертв 
Голодомору
 У серпні 1918 року Пов-
новажний представник Вір-
менської Республіки в Бер-
ліні А. Огандженян повідом-
ляв уряд Української держави 
про те, що з 1915-го на теренах 
Османської імперії «знищено 
до мільйона вірменського на-
селення». Нині вірменські до-
слідники вказують на цифру 
втрат у півтора мільйона осіб. 
І ніхто не заперечує їхнього 
права підраховувати жертви 
своєї нації. Як і євреям, котрі 
доводять сьогодні світові, що 
їхні жертви під час Голокосту 
— 6 мільйонів.
 А от ми чомусь маємо при-
слуховуватися і покладатися 
на якихось «зарубіжних авто-
ритетів», котрі нібито краще 
нас знають, як треба рахувати 
втрати від Голодомору-геноци-
ду 1932—1933 років, хоч вони 
ніколи не працювали в наших 
архівах, а лише послуговува-
лися тими цифрами втрат, які 
дозволив використовувати ще 
ЦК КПРС. Ну хіба що дещо 
оновленими до 3,9 мільйона з 
огляду на придумані в кабіне-
тах американським професо-
ром Олегом Воловиною форму-
ли, які він привіз до України 
разом із закордонними гран-
тами на апробацію наших на-
уковців.
 Саме такий висновок на-
прошується після ознайом-
лення з текстом «Відкритого 
листа науковців та громадсь-
кості щодо фальсифікацій у 
сфері дослідження та поши-
рення інформації про Голодо-
мор-геноцид українського на-
роду», серед підписантів яко-
го фактично немає фахівців з 
підрахунку жертв цієї страш-
ної трагедії. Як, скажімо, оці-
нювати «авторитетність» у 
цій темі «самозайнятої» Вік-
торії Ференець, «менеджер-
ки по роботі з клієнтами» Іри-
ни Пікуляк, «спеціаліста з 
підтримки клієнтів» Вікторії 
Чемерис, «фахівця» Олени 
Сьомки,«рестораторки» Лілії 
Лукечі, «еколога у громад-
ському секторі» Богдана Ку-
ченка, «інженера з контролю 
якості» Євгена Фіргана та ще 
дуже багатьох, які відтепер 
мають бути «відомими науков-
цями, істориками та громадсь-
кими діячами».
 І ось ці «авторитети» доно-
сять свою «фахову думку» до 
всіх вищих посадових осіб у 
державі, яка за 30 років неза-
лежності не спромоглася дослі-
дити хоча б одне масове похо-
вання 1933 року біля залізнич-
них станцій, річкових портів 
чи прохідних великих заводів, 
де просто засипали землею по-
мерлих від Голодомору-гено-
циду. Їх, ніде не зареєстрова-
них у таблицях смертей, не 
тільки не провели тоді по-люд-
ськи в засвіти, а й досі знуща-
ються над їхньою пам’яттю, бо 
нібито наші академічні демог-
рафи вже всіх порахували.
 Очолює ж цей перелік про-
фесор Станіслав Кульчицький, 
який підписує різні інсинуа-
ції щодо висвітлення Голодо-
мору-геноциду ще з 1988 року. 
Це він тоді протестував проти 
засідання в Нью-Йорку Між-
народної комісії юристів на 

чолі зі шведським науковцем 
Джекобом Сундбергом, заяв-
ляючи, нібито її дії «несуміс-
ні з принципами об’єктивного 
дослідження і навряд чи мо-
жуть прояснити істину», бо, 
мовляв, голод не може «роз-
глядатися як результат умис-
них дій радянської держави, 
спрямованих на фізичне зни-
щення селянства». Особливо 
ж професор Кульчицький за-
перечував обвинувачення Ко-
місії, що «голод 1932—1933 
рр. є свідомою «антиукраїнсь-
кою акцією».
 Другою в списку пiдписан-
тiв «Вiдкритого листа» зна-
читься наступниця професо-
ра Кульчицького на посаді за-
відувача відділом в Інституті 
історії України, член-корес-
пондент НАНУ Лариса Якубо-
ва, а на третє місце таки про-
бився Вахтанг Кіпіані, жур-
наліст, історик, головний ре-
дактор видання «Історична 
правда», на сайті якої й ор-
ганізовано збір підписів. Він 
відсунув на четверту сходин-
ку вихованку  С. Кульчицького 
Людмилу Гриневич, докторку 
історичних наук, провідну на-
укову співробітницю Інститу-
ту історії України й директор-
ку Українського науково-до-
слідного та освітнього центру 
вивчення Голодомору (HREC 
in Ukraine). А замикає пер-
шу п’ятірку пiдписантiв за-

ступник директора Інституту 
історії України Геннадій Бо-
ряк, член-кореспондент НАН 
України. 
 Мушу визнати, що мені 
не відомі методики підрахун-
ку жертв Голодомору-геноци-
ду останніх чотирьох підпи-
сантів, а ту демографічну, яку 
підтримує професор Кульчи-
цький, Генеральна прокура-
тура України у вересні 2009 
року визнала неповною, від-
так слідству було доручено 
«призначити комплексну су-
дову експертизу, на вирішен-
ня якої поставити коло пи-
тань щодо кількості населен-
ня до і після Голодомору...». 
На жаль, її здійснення роз-
почалося лише 4 грудня 2019 
року, коли Служба безпеки 
України відкрила проваджен-
ня за ознаками кримінально-
го правопорушення, передба-
ченого ст. 442 Кримінального 
кодексу України.
 І якраз висновки цієї комп-
лексної історико-криміналіс-
тичної експертизи, оприлюд-
нені в матеріалах досудових 
розслідувань, викликали ве-
личезний спротив тих демог-
рафів і прихильних до їхнь-
ої методики розрахунків ок-
ремих істориків. Насамперед 
ця група організувала 18 лис-
топада в Укрінформі майже 7-
годинний своєрідний марафон, 
який відкрив голова Українсь-

кого інституту національної 
пам’яті Антон Дробович. Там 
говорили про все. Наприклад, 
багато часу присвятили п’єсі 
О. Корнійчука «В степах Ук-
раїни», яка не має жодного 
стосунку до трагедії Голодомо-
ру-геноциду, демонстрували в 
прямому ефірі пам’ятники те-
рористам, які ставлять в ОРД-
ЛО, — і це тоді, коли у нас іде 
війна на Донбасі! Але зібра-
на там публіка не протестува-
ла, оскільки ніхто з виступаю-
чих не мав конкретних фактів, 
щоб спростувати висновок екс-
пертизи про втрати 9,1 мільйо-
на осіб в УСРР і 1,4 мільйона 
українців поза її межами.

«Не можу глянути у Ваше 
серце»
 Після цього група розпоча-
ла активну пропагандистську 
атаку через засоби масової ін-
формації. Багато з останніх, 
як не дивно, надавали їй ефір 
чи сторінки, не транслюючи 
іншого погляду. Особливо від-
значився ще один вихованець 
С. Кульчицького — кандидат 
історичних наук Геннадій Єфі-
менко, котрий постійно пов-
торював, що він не фахівець 
з підрахунку втрат, але його 
критику згаданої експертизи 
продовжували поширювати.
 Конфуз трапився з ним у 
прямому ефірі радіо «Культу-
ра» 28 листопада, де вже був 
опонент. І пан Єфіменко не 
зміг пояснити розрахунки на-
ших академічних демографів, 
які ствердили в своєму прес-
релізі, що втрати немовлят, 
тобто однієї вікової групи до 1 
року, становлять 700 тисяч, а 
14 наступних дитячих — тіль-
ки 1 мільйон.
 Усвідомивши, що цей про-
кол повністю руйнує вибудува-
ну архітектоніку сфальсифіко-
ваної цифри в 3,9 мільйона всіх 
жертв, вказана група не побачи-
ла іншого виходу, як відволік-
ти увагу галасливою кампанією 
проти опублікованої експерти-
зи. На допомогу одразу ж при-
йшла «Історична правда», для 
якої член правління Національ-
ного українського молодіжного 
об’єднання Олег Слабоспиць-
кий розпочав рекрутувати під-
писантів. А дехто з них ще за-
лучав і своїх заступників по ро-
боті, котрі цю посаду скромно 
замовчали, представляючись 
«асистентом», «кандидаткою», 
«істориком». Дійшло навіть і до 
сімейного підряду.
 У числі перших виявилися 
й львів’яни. Особливо ж стур-
бувалися збільшенням цифри 
втрат від Голодомору-геноци-
ду в Центрі визвольного руху 
й Національному музеї жертв 
окупаційних режимів «Тюрма 
на Лонцького», а також в Ук-
раїнському католицькому уні-
верситеті — Ярослав Грицак, 
який провалив діяльність ук-

раїнсько-німецької комісії 
щодо донесення правди про Го-
лодомор-геноцид до депутатів 
Бундестагу ФРН, і директор 
Інституту історії церкви Олег 
Турій, котрий не заперечував 
моєї компетентності, коли я 
першим друкував сотні доку-
ментів з минулого УГКЦ, тоб-
то виконував роботу за нього.
 Та, зрештою, я цим двом 
викладачам УКУ не дивую-
ся, як і деяким іншим науков-
цям з академічних інститутів 
Львова й тамтешнього націо-
нального університету імені 
Івана Франка. Мене вразило 
те, що підпис проти намаган-
ня встановити всі імена по-
леглих від голодної смерті, а 
не тільки 3,9 мільйона жертв, 
поставила онука видатного іс-
торика, професора Львівсь-
кого університету імені Івана 
Франка Ярослава Кіся, спів-
робітниця Інституту народо-
знавства НАНУ Оксана Кісь. 
Постійно переслідуваний ко-
муністичною владою, її дідусь 
у 1982 році, коли наукові до-
сліди про козацтво не схва-
лювалися, не побоявся дати 
офіційний позитивний відгук 
на мою кандидатську дисерта-
цію про армію Богдана Хмель-
ницького, а його онука тепер, 
у незалежній Україні, не хоче, 
аби я встановлював імена усіх 
невинно убієнних.
 Якщо Львів відгукнувся 
на ініціативу Кіпіані й Слабо-
спицького всіма патріотични-
ми силами, так би мовити, то 
чому ж тоді дивуватися, що й 
Молодіжний націоналістич-
ний конгрес у Києві не зали-
шився осторонь від їхнього за-
клику й прикладу. Відтак не 
дивує поява і підписів вете-
ранів АТО, яких, я сподіваю-
ся, просто ввели в оману ор-
ганізатори ініціативної групи.
Однак завербувати до участі в 
цьому святотатстві нашу діас-
пору пану Слабоспицькому ви-
явилося не під силу. На його 
заклик — підписати «відкри-
того листа від 238 відомих на-
уковців, істориків та громад-
ських діячів щодо фальсифі-
кацій у сфері дослідження та 
поширення інформації про Го-
лодомор-геноцид українсько-
го народу» — справді знаний 
в українському світі Аскольд 
Лозинський відповів наступ-
не: «Встановлення кількості — 
це для вшанування жертв». 
 А далі Президент Світово-
го конгресу українців у 1998—
2008 роках додав: «Ви, на 
жаль, пропихаєте давню аргу-
ментацію старого большеви-
ка  Станіслава Кульчицького, 
який Вашу цифру поставив ще 
за радянщини. Щодо наукових 
ступенів це не суттєве. У Ва-
шому списку літературознав-
ці, філологи, тощо. Яке їхнє 
відношення до цього? Вибач-
те, під претекстом загадкових 
дипломів Ви кидаєте болотом 
з надією, що буде ефект. Для 
чого Ви це робите? Напевне, не 
для пошанування пам’яті на-
ших жертв. Але я Вас не знаю, 
і тому не можу глянути у Ваше 
серце чи наміри».
 Ознайомившись зі згада-
ним зверненням і списком згід-
них з ним, федеральний суддя 
США Богдан Футей написав до 
автора цих рядків: «Чи Ви це 
бачили? Люди цілком подурі-
ли! Тяжко їх розуміти. Бідна 
та Україна!».
 Від себе можу сказати лише 
словами Великого Кобзаря: 
«Неначе люди подуріли...». І 
вже риторично проситься інша 
крилата фраза Тараса Шев-
ченка: «За шмат гнилої ковба-
си...»? ■

Володимир Сергійчук.
Фото з сайту gazeta.ua.

❙
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РЕЗОНАНС

«Неначе люди 
подуріли... за шмат 
гнилої ковбаси»?
Хто проти встановлення всіх імен невинно убієнних Голодомором-
геноцидом у 1932—1933 роках

■
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Бюджетний процес в Україні завершився: з 
нового року держава може планувати свої 
доходи та видатки. Як видно з документа, Ка-
бінет Міністрів вельми песимістично оцінює 
економічні перспективи держави. Але найці-
кавіше, що у бюджеті залишається чимало 
темних плям та питань: куди зникають гроші 
від грального бізнесу, з яких джерел влада 
фінансуватиме субсидії та, головне, скільки 
коштів ми втрачаємо через корупційні «хотєл-
ки» президента?

Сподівання на ПДВ та податок 
підприємств
 Наприкінці минулого тижня Верхов-
на Рада ухвалила Державний бюджет Ук-
раїни на 2022 рік у другому читанні та за-
галом. Усього ж за бюджет на 2022 рік про-
голосувало 268 народних депутатів. «Це є 
результатом злагодженої співпраці пре-
зидента, уряду та народних депутатів. Ми 
зважили на пріоритети розвитку України 
на середньострокову перспективу. Бю джет 
передбачає інвестування коштів платників 
податків у майбутнє нашої країни — ус-
пішної та процвітаючої держави», — про-
коментував міністр фінансів Сергій Мар-
ченко. 
 Доходи Держбюджету-2022 станови-
тимуть 1,322 трлн грн — це на 54,73 млрд 
грн більше, ніж було проголосовано у пер-
шому читанні. Витрати держави наступ-
ного року становитимуть 1,497 трлн грн 
— це на 55,73 млрд грн більше, ніж у попе-
редній версії. Дефіцит утримається на рів-
ні до 3,5% від ВВП, що відповідає нашим 
зобов’язанням перед Міжнародним валют-
ним фондом. 
 Мінімальна зарплата з 1 жовтня 2022 
року зросте до 6 тис. 700 грн на місяць, а 
прожитковий мінімум для працездатних 
осіб з 1 липня — до 2 тис. 600 грн, а з 1 груд-
ня — 2 тис. 684 грн на місяць.
 Середньорічний курс української на-
ціональної валюти щодо долара США за-
кладено у розмірі 28,6 гривні за долар, до 
кінця 2022 року курс має послабитися до 
28,7 гривні за долар. Зростання спожив-
чих цін (грудень до грудня) становитиме 
6,2%.
 Базовий соціальний стандарт — про-
житковий мінімум, який підвищать з 1 
січня, 1 липня та 1 грудня 2022 року, тра-
диційно буде приблизно удвічі меншим, 
ніж фактичний показник. На 1 січня 2022 
року він становитиме 2 тис. 393 грн, а до 
грудня зросте до 2 тис. 589 грн. Для порів-
няння: за підрахунками Мінсоцполітики, 
у жовтні 2021 р. фактичний прожитковий 
мінімум становив 4 тис. 389 грн, а з ураху-
ванням усіх обов’язкових платежів — усі 5 
тис. 26 грн.
 За час, що минув між першим і другим 
читанням бюджету у Верховній Раді, до-
ходи державної казни збільшено на 54,7 
млрд грн: на 50 млрд грн — за загальним 
фондом і на 4,7 млрд грн — за спеціальним 
фондом. 
 Підстави для такого зростання — облік 
пропозицій, наведених у Бюджетних вис-
новках Верховної Ради, а також уточнен-
ня прогнозних середньорічних цін на сиро-
вину, зокрема імпортованого природного 
газу, нафти марки Brent та світової ціни на 
залізну руду. У бю джеті збільшили доходи 
загального фонду за рахунок низки подат-
ків: на прибуток підприємств (21,1 млрд 
грн), «внутрішнього» ПДВ (13,3 млрд грн), 
«імпортного» ПДВ (6,5 млрд грн), рентної 
плати за користування надрами для видо-
бутку нафти, природного газу та газового 
конденсату (24,4 млрд грн), акцизного по-
датку з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (625 млн грн). Також акцизний по-
даток із ввезених на митну територію Ук-
раїни підакцизних товарів становити-
ме додатково 2,1 млрд грн, а плата за ви-
дачу, продовження, переоформлення, ви-
дачу дублікатів ліцензій на користування 
радіочастотним ресурсом — «зайвих» 1,5 
млрд грн.

Апетити зростають під час їди
 Економічні експерти проаналізували, 
як змінювалися плани урядовців упро-
довж роботи над документом. Так, у пер-
шому варіанті Держбюджету, ухвалено-
му18 листопада, йшлося про збільшення 
доходів держбюджету на 2,5 млрд грн: з 
них 1 млрд гривень пропонувалось спряму-
вати Укравтодору на програму «розвиток 

мережі та утримання автомобільних доріг 
загального користування державного зна-
чення», 1 млрд грн — на субвенції місце-
вим бюджетам «на реалізацію інфраструк-
турних проєктів та розвиток об’єктів со-
ціально-культурної сфери», а ще 500 млн 
грн планували виділити на формування 
статутного капіталу національного авіа-
перевізника.
 Але до другого читання доходи і видат-
ки збільшили вже на 48,65 млрд гривень. 
Із цієї суми Укравтодору піде вже 19,25 
млрд гривень, 26,9 млрд грн із загальної 
суми спрямували на субвенцію з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на по-
гашення заборгованості з різниці в та-
рифах. На підтримку сільгоспвиробни-
ків використають 165 млн грн, 1,56 млрд 
грн отримає Міноборони на оплату праці. 
512,2 млн грн передбачені на додаткову 
дотацію місцевим бюджетам на проведен-
ня розрахунків протягом опалювального 
періоду за комунальні послуги і енерго-
носії для бюджетних установ. Ще 354,39 
млн грн виділили на субвенцію місцевим 
бюджетам на розвиток спортивної інфра-
структури.
 При цьому 595 млн грн додатково спря-
мували на виплату зарплат співробітникам 
МВС, а 100 млн грн — на субвенцію на при-
дбання комунальної техніки. 

На армію — і пенсіонерам 
 Найбільше Україна витратить на без-
пеку та оборону — 286,6 млрд грн, або по-
над 5% свого ВВП, як і вимагає закон. При 
цьому суто на оборону піде понад 152 млрд 
грн, водночас МВС, якому підпорядкову-
ються і Національна гвардія, і прикордон-
на служба, отримає приблизно таку саму 
суму, як і у 2021 році — майже 100 млрд 
грн.
 А ще на тлі концентрації російських 
військ навколо українського кордону в 
Державному бюджеті на 2022 рік передба-
чено 17 млрд гривень на облаштування де-
ржавного кордону з Росією та Білоруссю. 
 «Фактично фінансуватиметься у 
2022 році інженерне облаштування де-
ржавного кордону з РФ та Білоруссю», 
— уточнив прем’єр-міністр Денис Шми-
галь, зазначивши, що 21 жовтня Кабі-
нет Міністрів затвердив концепцію де-
ржавної цільової правоохоронної про-
грами з облаштування держкордону до 
2024 року, а також розробив постанови, 
згідно з якими у 2022 році фінансуван-
ня цієї програми в основному плануєть-
ся через Міністерство інфраструктури в 
обсязі 15,9 млрд гривень, а також через 
Державну прикордонну службу — 1 млрд 
гривень. Додатково рішеннями Кабміну 
від 15 та 24 листопада виділено 205 млн 
гривень на облаштування держкордону 
з резервного фонду, з яких 175 млн гри-
вень — на посилення найбільш уразли-
вих ділянок кордону з Білоруссю.
 Традиційно однією з найбільших ста-
тей видатків залишається сума, що її 
виділяють з бюджету на покриття дефі-
циту коштів Пенсійного фонду. У 2022-
му  вона становитиме понад 200 млрд 
грн, що лише на пару відсотків більше, 
ніж у 2021-му. А сам Пенсійний фонд за-
лишається найбільшим розпорядником 
бюджетних коштів, оперуючи сумою в 
понад пів трильйона гривень. При цьому 
дефіцит фонду залишається значним, а 
касовий розрив за останній місяць пере-
вищив 75 млрд грн.
 Видатки на охорону здоров’я у проєк-
ті Державного бюджету на 2022 рік визна-
чені в обсязі 194 млрд грн. В уряді запев-
няють, що цього буде достатньо для підви-
щення зарплат лікарям до 20 тис. грн, а 
медичному персоналу — до 13,5 тис. на 
місяць. Кошти на програму медичних га-
рантій становитимуть 157 млрд грн, проте 
вони все ще не дотягують до закріплених 
законодавчо мінімальних 5% від ВВП. На 
вакцинацію у 2022 році виділяють стіль-

ки ж, як і у 2021-му, — 2,6 млрд грн. Вод-
ночас коштів на доплати лікарям, які пра-
цюють із хворими на коронавірус пацієн-
тами, не передбачили.
 «Також у бюджеті передбачені виплати 
працівникам закладів охорони здоров’я у 
зв’язку з їх переїздом на нове місце роботи 
або перекваліфікацією, яка буде потрібна 
під час формування опорної мережі ліка-
рень у шпитальних округах», — зазначив 
міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На піар Зеленського є кошти, на субсидії 
— немає
 Серед інших цікавинок бюджету — суб-
сидії. Головна інтрига — де взяти на них 
грошей? Спочатку уряд подав проєкт де-
ржкошторису з видатками на субсидії у 
34 млрд грн, а під час першого читання в 
парламенті їх вирішили збільшити до 38,4 
млрд грн. Урядовці радо коментували цю 
подію, заявляючи, що цього буде більш 
ніж достатньо, аби забезпечити субсидіями 
всіх, хто їх потребує. Втім у жовтні ниніш-
нього року урядовцям і депутатам довелося 
терміново збільшувати фінансування суб-
сидій навіть на цей рік, змінюючи видатко-
ву статтю Держбюджету-2021, при цьому 
загальна сума до кінця нинішнього року 
перевищить 47 млрд грн. Відтак дефіцит 
становитиме понад 9 млрд гривень. 
 Також у Держбюджеті-2022 закладе-
но доходів від грального бізнесу на рівні 
1,2 млрд грн. Це у 6 разів менше, ніж запи-
сано у бюджеті нинішнього року. Це див-
но, адже коли влітку 2020 року Верховна 
Рада легалізувала гральний бізнес, ініціа-
тори закону говорили про щорічні надхо-
дження у близько 7 млрд грн.

 Ще одна потенційна стаття для дер-
жавної корупції — до другого читання в 
проєкт бюджету на 2022 рік внесли 1 млрд  
грн на статутний капітал «Українських на-
ціональних авіаліній». Ініціативу створи-
ти державну авіакомпанію президент Зе-
ленський озвучив наприкінці листопада 
на форумі «Велике будівництво — авіація 
і туризм». Він заявив, що Україна у парт-
нерстві з європейською компанією Airbus 
розвиватиме «Українські національні 
авіалінії». Цю ідею різко розкритикували 
експерти, а також і «Україна молода» в од-
ному з попередніх номерів. 
 На реалізацію проєкту «Президент-
ський університет» у бюджеті 2022 року 
виділили майже 500 млн грн. Але до дру-
гого читання ці видатки збільшили на 400 
млн грн. Це фантастично велика цифра, 
особливо якщо порівняти її з видатками 
на підтримку пріоритетних напрямів на-
укових досліджень і науково-технічних 
розробок в українських університетах, на 
які передбачено всього лише 105 млн грн. 
У 2021 році ці видатки планувалися на рів-
ні у 100 млн грн, а фактично профінансува-
ли близько десятої частини.
 На фонд президента з підтримки науки, 
освіти та спорту піде 500 млн грн. Ще 4 млн 
грн мають надати на президентський грант 
молодим діячам мистецтва для створення 
і реалізації творчих проєктів у сфері кіне-
матографії та премії за видатні досягнен-
ня у галузі кінематографії. Іншими сло-
вами, якщо будь-яка діяльність в Україні 
відбувається не за підтримки президента 
України, то, судячи з логіки укладачів Де-
ржбюджету, коштів на неї можна не виді-
ляти. ■

На всі наукові дослідження в Україні виділяють учетверо менше коштів, ніж на один 
«Президентський університет».
Фото з сайту tribuna.sumy.ua.
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Так сказав Зеленський 
 Але чи не головною «родзинкою» бюджетного процесу в Україні є фінансування ініціативи президен-
та Володимира Зеленського роздати всім вакцинованим українцям по одній тисячі гривень через дода-
ток «Дія». Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону про Держбюджет-2021, 
яким виділяється 8 млрд грн на надання допомоги у рамках програми «єПідтримка».
 Закон, який підтримали 253 народні депутати, передбачає збільшення доходів і видатків держбюджету 
на 10,2 млрд грн — надходження загального фонду держбюджету від ПДВ з ввезених на митну територію 
України товарів. 8 млрд грн з цієї суми виділено Міністерству економіки за бюджетною програмою «На-
дання допомоги в рамках програми «єПідтримка». За цією програмою обсяг видатків збільшили на 5 млрд 
грн, адже у першому читанні йшлося про всього лише 3 млрд гривень.
 «8 мільйонів громадян, які ми очікуємо, що звернуться і скористаються цією можливістю цього року, 
всі будуть забезпечені цими коштами», — пообіцяв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За ці кошти, нага-
даємо, українські громадяни можуть замовити через додаток «Дія» деякі товари та послуги — на  кшталт 
спортклубів, фітнес-центрів, квитків на транспорт та, як додали в останній момент, книг. Що спричинило 
серйозні нарікання з боку людей літнього віку, які переважно не користуються «Дією» та не ходять у фіт-
нес-клуби. А тому висловили бажання, щоби ці кошти виділили готівкою, як це робилося раніше і як це 
практикувалося в інших державах у період пандемії. 
 Цим людям відповів радник президента Зеленського економіст Олег Устенко. «Але живі гроші мають 
зворотний бік медалі. Якщо ти роздаватимеш живими грошима, то ти взагалі можеш стимулювати інфля-
цію. Крім того, живі гроші можуть піти з української економіки, наприклад, витратяться на імпорт», — ска-
зав він, наголосивши, що живі гроші не можна проконтролювати, на що вони підуть. Натомість тисяча гри-
вень, яку надаватимуть через систему «Дія», піде на потреби сфер, які потребують підтримки. Адже одна 
з цілей президентської програми, за його словами, — підтримати тих, хто найбільше страждає, а це на-
самперед сектор послуг.

■

НАШІ ГРОШІ 

Оптимізм на мільярди
Доходи і видатки Держбюджету-2022 суттєво збільшили, причому левову частку з 
них виділили на піар-ініціативи президента Володимира Зеленського

■
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Ще 
політаємо?
Бізнесові структури, 
що претендують на 
участь у приватизації 
Харківського 
авіаційного 
підприємства, хочуть 
налагодити випуск 
нових літаків
Лариса САЛІМОНОВИЧ

  Керівники АТ «Мотор Січ», 
АТ «ФЕД» і ПРАТ «Авіакомпанія 
Константа» підписали з харківсь-
кими чиновниками меморандум 
про відновлення роботи місцевого 
авіапідприємства. Як повідоми-
ла пресслужба ХОДА, внутрішні 
інвестори після низки перемовин 
зобов’язалися в недалекому май-
бутньому вийти на рівень випуску 
5 літаків щорічно, створивши 1,5 
тис. робочих місць. 
 За словами виконуючого обо-
в’язки голови облдержадмініст-
рації Олександра Скакуна, підпи-
санти «мають на меті не похорон 
ХАЗу, а навпаки — його нове жит-
тя». «Усі ці структури готові бра-
ти участь у відкритому конкурсі, 
якщо буде ухвалено закон про при-
ватизацію, — запевнив він. — Я не 
маю права називати суму коштів, 
яку ці компанії готові вкласти у 
виробництво, але я точно скажу 
— йдеться про цифру з вісьмома 
нулями. При цьому наші колеги 
беруть на себе перемовини з кре-
диторами щодо приватного боргу 
заводу і готові виплатити заборго-
ваність перед працівниками за пе-
ріод останніх років».
 Що ж стосується боргу ХАЗу 
перед державою, який уже сягнув 
2,6 мільярда гривень, то цю суму, 
на думку пана Скакуна, не оси-
лить жоден інвестор. Саме тому в 
Харкові сподіваються на списан-
ня цієї недоїмки в рамках Зако-
ну про приватизацію, який наразі 
розглядається у профільному ко-
мітеті Верховної Ради. Якщо го-
лосування буде успішним, то в 
конкурсі зможуть узяти участь не 
лише компанії, що підписали ме-
морандум, а й представники іно-
земних авіаційних фірм. 
 Свою точку зору з приводу май-
бутнього ХАЗу висловив і голова 
правління АТ «ФЕД» Віктор По-
пов. На його думку, сьогодні на-
самперед необхідно «привести за-
вод до робочого стану». «Друге 
питання — це реалізація наявно-
го парку недобудованих літаків, 
— сказав він. — А третє, безумов-
но, лінійка. Та, що є на ХАЗі, має 
високу конкурентоспроможність, 
але за певних умов. Це стосуєть-
ся передусім модернізації найго-
ловнішого продукту — Ан-74. І 
тут я глибоко переконаний, що ми 
залучимо іноземних інвесторів, 
які братимуть участь у модерніза-
ції».
 Цікаво, що на підписання мемо-
рандуму чомусь не отримав запро-
шення теперішній директор під-
приємства Олександр Кривоконь. 
Основною причиною, напевно, став 
той факт, що він не підтримує при-
ватизацію ХАЗу як таку, вважа-
ючи її передчасною. На його пере-
конання, авіазаводу треба «дати 
шанс», бо його фінансові показни-
ки наразі покращуються. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На вулиці Сумгаїтській, що в обласному 
центрі, висадили 50 розкішних кримських 
сосен. Нові хвойні дерева прикрасили ділян-
ку в Південно-Західному районі. Усі саджан-
ці привезли до Черкас з Одеської області. Про 
це «УМ» повідомили в міській раді Черкас.
 «Висота сосен сягає близько 2,5 метра. 
Озеленювачі регулярно поливатимуть де-
рева, аби вони добре прижились, та піджив-
люватимуть їх добривами для хвойних рос-
лин. Навколо них облаштують декоративні 
лунки», — розповідають у Черкаській місь-
кій раді.
 І додають, що кримські сосни на вулиці 
Сумгаїтській — приклад втілення в життя 
проєктів громадського бюджету. 
 За словами автора ідеї — жителя Чер-

кас Андрія Поліщука, вулиця Сумгаїтська 
названа на честь азербайджанського міста-
побратима Сумгаїт. 
 «Коли я готував проєкт, то поцікавив-
ся, які дерева ростуть у них, аби була пара-
лель між нашими містами. Виявилося, що 
у центральній частині Сумгаїта багато сосен 
та ялин. Тож висаджені хвойні дерева у Чер-
касах очищатимуть повітря в цьому районі 
нашого міста», — говорить пан Андрій.

 Як зазначає черкаський міський голо-
ва Анатолій Бондаренко, благоустрій кож-
ного мікрорайону Черкас — одне з найго-
ловніших завдань влади. 
 «Загалом цього року на черкаських ву-
лицях та в парках міста з’явилося понад ти-
сячу нових насаджень — це й клени різних 
сортів, липи, катальпи, глід рожево-квіт-
ковий, платани, ялини та сосни», — підсу-
мовує міський голова Черкас. ■

ДОВКІЛЛЯ

Чий Крим? А сосни?
У Черкасах висадили 50 розкішних кримських сосен

■

Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

 Полтавка Марина Бабець 
має глибокі порушення зору в 
четвертому поколінні. Але це 
не завадило їй здобути вищу 
освіту, вийти заміж, народи-
ти двох дітей, вести активне 
громадське життя. Марина 
— голова Полтавської облас-
ної організації Українсько-
го товариства сліпих, актив-
на учасниця художньої само-
діяльності. Її життєвий девіз: 
«Назад — ні! Убік — ні! Тільки 
вперед і вгору!» 
 На прикладі власної роди-
ни жінка розповідає, як сучас-
ні цифрові технології допома-
гають людям з порушенням 
зору орієнтуватися у просторі 
й почуватися більш-менш не-
залежно. 
 — Смартфони значно по-
легшили життя людям з ба-
гатьма нозологіями, — гово-
рить Марина Бабець. — Те, як 
моя незряча мама рахує гроші, 
треба бачити! У неї усмішка 
не сходить з обличчя! Лише у 
шістдесят з лишком років вона 
отримала можливість віль-
но розпоряджатися власними 
коштами. Спеціальний дода-
ток у смартфоні «Гроші» під-
казує, купюра якого номіналу 
піднесена до екрана. 
 У процесі цифровізації, 
який останнім часом актив-
но впроваджується в Україні, 
з’явився також мобільний до-
даток, який дозволяє незря-
чим розпізнавати кольори. Ін-
ший допомагає дізнатися вагу, 
що висвічується на електрон-
них вагах. 
 А мій син-п’ятикласник, 
який навчається інклюзив-
но у звичайному класі, з допо-
могою камери смартфона при-
ближує дошку, щоб краще ба-
чити те, що на ній пишуть. З 
нього почали брати приклад 
й інші учні, які не мають про-
блем із зором. Тобто, інклюзія 
стирає межі між дітьми. 
 Уже розмовляють навіть то-
нометри. Існують також термо-
метри з голосовою програмою. 
Уявляєте, як це важливо для 
незрячої людини, особливо за-
раз, коли гуляє ковід: самостій-
но поміряти температуру тіла, 
дізнатися про власний тиск! Це 
дуже полегшує життя. Щоправ-
да, ця програма, яку впрова-

джують на місцевому рівні, ще 
не скрізь діє. У Кременчуці, на-
приклад, вона працює, а в Пол-
таві її ніяк не запустять.
 В обласному УТОСі пра-
цює хлопець, психолог за ос-
вітою, який допомагає чле-
нам організації освоїти сучас-
ні гаджети для практичного 
використання їх у повсякден-
ні (найперше — для орієнтації 
на вулиці), а також опановува-
ти базові маршрути за допомо-
гою тростини. А в Кременчуці 
соціально-побутовим орієнту-
ванням незрячих займається 
подружня пара незрячих, яка 
добре адаптована в навколиш-
ньому середовищі.
 Те, що не вдається виріши-
ти за допомогою розумної тех-
ніки, вирішують фахівці гру-
пи супроводу, котрі працюють 
при УТОС від Центру зайня-
тості населення на громадсь-
ких роботах. Я мрію, щоб фі-
нансування цих робіт мало 
стабільний характер.
 Для людей із зоровою но-
зологією наразі не проблема 
отримати документи у Цент-
рі надання адміністративних 
послуг — там є спеціалісти, 
орієнтовані на обслуговуван-
ня людей з інвалідністю. 
 Нині, каже Марина Ба-
бець, озвучується досить ба-
гато комп’ютерних програм, 
у тому числі освітніх. Завдя-
ки одній із них її знайомий з 
порушенням зору став успіш-
ним копірайтером, працює на 
загальноукраїнському хрис-
тиянському телеканалі.
 Сама Марина береться за 
виконання одноразових замов-
лень, що пов’язані зі складан-
ням статутів для організацій, 
редагуванням текстів. Деякий 
час працювала оператором кол-
центру. Такі підробітки, які 
вона самостійно шукає в інтер-
неті завдяки голосовим програ-
мам, — швидка матеріальна до-
помога у скрутні моменти. 
 — А ось офіційно влашту-
ватися на роботу людині з пев-
ними фізичними обмеження-
ми залишається найбільшою 
проблемою в українському 
суспільстві. На жаль, робото-
давці бояться брати її у свій 
колектив, вважаючи неповно-
цінною. Причому бар’єрів при 
спілкуванні в телефонному ре-
жимі не виникає, доки людина 
не скаже про свою інвалідність 

чи не прийде за запрошенням 
на співбесіду, — з болем гово-
рить Марина Бабець. — Ось 
вам приклад: у нашому УТОСі 
працює масажистом Світла-
на Яцюк (до речі, серед незря-
чих — багато класних маса-
жистів). На таких фахівців ма-
ють «полювати» салони краси. 
Але ж якби вона бачила…
 Інша, не менш складна про-
блема, психологічна, криєть-
ся в самих людях, які мають ту 
чи іншу нозологію. Вони соро-
мляться зайвий раз вийти на 
вулицю, зайвий раз про себе 
нагадати, відмовляючи собі в 
елементарному. Коронавірус 
іще більше поглибив пробле-
му, позаганявши всіх по до-
мівках. Дехто довгий час со-
ромився навіть попросити про-
відника зі служби супроводу, 
щоб відвів їх до перукарні. 
 — Ще нам доводиться пра-
цювати з близькими родичами 
тих, хто втратив зір протягом 
життя. З їхніми внутрішніми 
страхами, які перетворюють їх 
на няньок для дорослих дітей, 
— говорить Марина Бабець. 
— Наша організація регуляр-
но відправляє людей до цент-
рів реабілітації, розташованих 
на заході України. Але путів-
ка виділяється тільки тому, 
хто готовий здійснити поїздку 
самостійно. Це є першою умо-
вою реабілітації. І тут виника-
ють «нюанси»: зазвичай бать-
ко не хоче відпускати доньку 
без супроводу, а мати — сина. 
Якщо вдасться переконати ро-
дину відпустити дітей у «само-
стійне плавання», тоді можна 
говорити, що вдалося подола-
ти психологічний бар’єр, який 
досі гальмував їхній розвиток 
у набутому статусі. 
 На жаль, з нового року фі-
нансування УТОСів уріжуть, 

через що надання послуг і самі 
фахівці опинилися під загро-
зою скорочень. 
 Проблем в організації, 
якою керує Марина Бабець, 
вистачає. Але вона очолює її 
вже пів року для того, щоб їх 
вирішувати. Найбільше задо-
волення цій діловій жінці при-
носить перемагати обставини. 
 «Завдання розбудови без-
бар’єрного суспільства, держа-
ви, дружньої до всіх своїх гро-
мадян, вимагає від нас прий-
няття швидких та ефективних 
рішень і негайного втілення їх 
у життя. Ми вже не можемо 
роками виношувати рішення, 
обговорювати їх, чекати на ви-
конання, а потім дивуватись, 
чому так повільно рухаємось. 
Не лише люди з інвалідністю, 
а й усе суспільство хоче бачи-
ти зміни на краще тут і зараз. 
Тож найближчим часом Мін-
соцполітики спільно з грома-
дами запроваджуватиме інк-
люзивні послуги в рамках пі-
лотного проєкту «Розвиток 
соціальних послуг»», — за-
значила міністерка соціаль-
ної політики у своєму виступі 
на першому форумі «4і: інк-
люзія», що був організований 
Міністерством соціальної полі-
тики спільно з ЮНІСЕФ за під-
тримки ГО «Сенсоріка» і при-
свячений Міжнародному дню 
людей з інвалідністю.
 Не залишити людину на-
одинці зі своїми проблемами, 
надати їй необхідну підтрим-
ку для відновлення здоров’я, 
полегшення фізичного та мо-
рального стану — одне з пріо-
ритетних завдань проєкту 
«Модернізація системи со-
ціальної підтримки населен-
ня України», який реалізує 
Міністерство соцполітики за 
підтримки Світового банку. ■

БЕЗ БАР’ЄРІВ

Техніка, яка говорить
Звукові тонометри, градусники, 
електронні ваги та комп’ютерні програми: 
як сучасні пристрої полегшують життя 
людей із зоровою нозологією

■

Марина Бабець: «Офіційно влаштуватися на роботу людині 
з певними фізичними обмеженнями залишається найбільшою 
проблемою в українському суспільстві».
Фото зі сторінки Марини Бабець у фейсбуці.

❙
❙
❙
❙
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Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Часто батьки помічають, як 
шкіра на руках дитини починає 
облазити. Причин такого стану 
багато, і розібратися в них допо-
може досвідчений лікар-дерма-
толог. Звернутися до фахівця не-
обхідно відразу.
 Десквамація (вилущуван-
ня) шкіри на пальцях у дитини 
може статися внаслідок вітамін-
ної недостатності, особливо якщо 
в організмі малюка бракує віта-
мінів А і Е — вони відповідають 
за цілісність і еластичністю зов-
нішнього епітелію. Проблему 
може спричинити алергійна ре-
акція на внутрішні або зовнішні 
подразники, грибкове уражен-
ня шкіри, стрептококова та ста-
філококова інфекції, вірусні за-
хворювання, тривала терапія ан-

тибіотиками та гормональними 
препаратами. Шкіра з дитячих 
пальчиків відлущується і внаслі-
док обмороження, стресових си-
туацій та неврологічних роз-
ладів. Причиною можуть бути 
глистова інвазія і патологія під-
шлункової залози.
 Першою ознакою недуги є 
свербіж. З часом дискомфорт 
стає дедалі нестерпнішим, шкі-
ра на пальчиках і долонях зла-
зить невеликими пластами, а на 
її місці утворюється ніжний ро-
жевий епітелій.
 Проблема найчастіше вини-
кає взимку або навесні, коли 
особливо дошкуляє нестача при-
родних вітамінів, і в деяких ви-
падках минає самостійно, не 
залишаючи на шкірі жодних 
слідів.
 Основою лікування є корек-

ція харчування. Варто насампе-
ред збагатити раціон продукта-
ми, що містять вітаміни Е і А. 
Йдеться про крупи (овес, куку-
рудза, жито, ячмінь), картоплю, 
печінку, риб’ячий жир, яйця, 
абрикоси, персики, моркву, гар-
буз, капусту, курагу, чорнослив, 
зелень петрушки, кропу або кін-

зи. Помітний ефект у лікуван-
ні лущення рук мають ванноч-
ки з чередою, корою дуба, чис-
тотілом. Витирати пальці і до-
лоньки слід м’яким рушником 
і лише промокальними рухами. 
Відразу після очищення уражені 
ділянки шкіри рук змажте дитя-
чим зволожувальним кремом, 
олiйним розчином вітамінів А і 

Е або вітамінним кремом.
 Найважливіше — профілак-
тика. Лікарі нагадують, що хар-
чування має бути раціональним, 
гігієнічні процедури — регуляр-
ними, у холодну пору року не за-
бувайте вдягати дитині рукавич-
ки, своєчасно виявляйте і лікуй-
те глистову інвазію та інші су-
путні захворювання. ■

ВИХІД Є!

А на ручках — ніби «наждачки»
Чому шкіра на дитячих долоньках починає лущитися 
і як зарадити проблемі 

■

Найголовніший спосіб запобігти захворюванням шкіри рук — 
профілактика. Якщо завважили проблему — не зволікайте з візитом 
до дерматолога.
Фото з сайту znaj.ua.

❙
❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

Кілька способів 
у боротьбі з лущенням шкіри 
рук у дітей:
 * Відвар із вівсяних пластівців: що-
денні ванночки аж до повного загоєн-
ня пошкоджених ділянок шкіри.
 * Ефективний лікувальний ефект 
дає олія льону — змазуйте нею ручки 
дитини після гігієнічних процедур.
 * Відчутний ефект справляє екс-
тракт зародків пшениці: рясно зма-
щуйте ним проблемні місця.

■

Юлія КРУК

Заспокоїть нерви, зміцнить 
серце 
 Його давно й доцільно за-
стосовують як у народній, так і 
офіційній медицині. Мед — один 
з універсальних лікарських за-
собів. Його антибактеріальна, 
бактерицидна, протизапальна, 
болезаспокійлива, тонізуюча 
властивостi відомі давно, а здат-
ність зміцнювати опірні сили ор-
ганізму не можна недооцінити. 
Мед та інші продукти бджіль-
ництва використовують для лі-
кування ран та опіків, при за-
хворюваннях серцево-судинної 
системи, нирок, печінки, жовч-
них шляхів, шлунково-кишко-
вого тракту. Цей чудовий солод-
кий продукт заспокійливо діє на 
нервову систему, допомагає при 
перевтомі.
 Як зауважує лікарка-тера-
певтка, фахівчиня сімейної ме-
дицини Олена Клименко, мед пе-
реважно є засобом неспецифічної 
терапії. Тобто його можна засто-
совувати в комплексному ліку-
ванні захворювань. Однак варто 
пам’ятати, що він має протипо-
казання, зокрема при алергії на 
продукти бджільництва. Тому 
перед використанням ліків, зроб-
лених на основі меду, необхідно 
порадитися з фахівцем.
 «Мед ефективний при ос-
лабленому серцевому м’язі, — 
говорить Олена Станіславівна. 
— З такою метою його краще 
вживати разом із продуктами, 
що багаті на вітамін С. Напри-
клад, iз настоянкою шипшини. 
Візьміть столову ложку плодів 
шипшини, залийте на ніч у тер-
мосі двома склянками окропу. 
Вранці настій процідіть, теп-
лим змішайте зі столовою лож-
кою меду. Найкраще приймати 
по 1/3 склянки тричі на день пе-
ред їдою».

«Медова редька» як бальзам 
для нирок 
 При захворюванні нирок, 
каже лікарка, мед особливо ефек-
тивний. Квітковий нектар має 
низький склад білка, майже не 
містить солей, які при захворю-
ваннях нирок протипоказані. У 
терапії ниркової системи, окрім 
шипшинового чаю з медом, лі-
карка рекомендує вживати олив-
кову олію з медом і лимонним со-
ком (у рівних пропорціях) по од-
ній столовій ложці тричі на день. 
Така суміш добре виводить солі 
з нирок. Також корисно, за сло-
вами пані Олени, пити медовий 
сік редьки — половину чашки 
або цілу чашку на день. Для його 
приготування необхідно змішати 
столову ложку меду зі склянкою 
соку чорної редьки.
 «Медовий сік редьки не лише 
корисний при захворюваннях 
нирок, а й запобігає утворен-
ню каменів у жовчному міх-
урі, підвищує рівень гемоглобі-
ну, позитивно позначається на 
процесах тканинного обміну, по-
кращує травлення, — наголошує 
Олена Клименко. — Суміш мож-
на вживати по пів склянки тричі 
на день».

 Добре відома також протимік-
робна та протизапальна дія меду. 
Допомагає він при варикозних 
виразках. «Нанесіть на полот-
но шар меду, прикладіть його до 
місця варикозного розширення 
вен, закрийте поліетиленовою 
плівкою і закріпіть бинтовою 
пов’язкою. У перший день зали-
ште компрес на дві години. На 
другий і третій день — на чотири 
години. Потім — на всю ніч», — 
рекомендує лікар.

Маточне молочко — природна 
«віагра»
 Цілющими властивостя-
ми славляться й інші продукти 
бджіль ництва. Маточне молоко, 
наприклад, є сильним стимуля-
тором організму, підвищує апе-
тит, нормалізує обмінні проце-
си, покращує функції вегето-су-
динної системи, знижує рівень 
холестерину в крові. Корисне 
воно при гіпотонії (понижено-
му тиску), неврастенії. Особливо 
відчутна дія цього продукту у лю-
дей, які одужують після важкої 
недуги, мають хронічну перевто-
му. Добре діє маточне молочко на 
літніх людей. «А для чоловіків це 
— природна «віагра», підвищує 

статеву активність. Жінкам-го-
дувальницям маточне молочко 
корисне для підвищення лакта-
ції», — додає лікарка.
 «Для профілактики захворю-
вань та зміцнення організму ма-
точне молочко вживають не мен-
ше 3-4 тижнів хоча б двічі на рік 
— навесні і восени, — каже пані 
Олена. — Оптимально прийма-
ти цей продукт по 1/2 кавової ло-
жечки, найкраще — вранці, за 
30 хвилин до їди. Його треба роз-
смоктувати в роті до повного роз-
чинення, і тільки потім ковта-
ти».
 У народній медицині прополіс 
використовують як антисептич-
ний та протибактеріальний, про-
тизапальний, протизастудний за-
сіб. Цю смолисту речовину бджо-
ли збирають із бруньок тополі, 
верби, берези, сосни, кінсько-
го каштану. Прополіс має здат-
ність гоїти рани, знижувати тиск, 
зберігати корисну мікрофлору 
шлунково-кишкового тракту, 
сприяє виведенню холестерину 
з організму, стимулює кровотво-
рення, зменшує тромбоутворен-
ня, очищає організм, підвищує 
його витривалість і працездат-
ність.
 Медики звертають увагу, що 
прополіс ефективно допомагає 
у лікуванні бронхопневмонії, 
при виразковій хворобі шлунка, 
захворюваннях простати у чо-
ловіків. При цих недугах мед із 
прополісом вживають по чайній 
ложці двічі на день, через пів го-
дини після їди.
 На основі прополісу можна 
підготувати мазь, яку добре ви-
користовувати при ринітах, гай-
моритах, опіках, обмороженнях, 
ранах, що погано гояться, про-
лежнях, трофічних виразках. 
Для приготування цілющої мазі 
лікар радить розтопити 100 г вер-
шкового масла в емальованому 
посуді, охолодити до 70 градусів. 
Потім додати 15 г подрібненого 
прополісу і ретельно розмішува-
ти протягом 15 хвилин, підігрі-
ваючи на малому вогні (але не до-
водячи до кипіння). Готові ліки 
профільтрувати через 3-4 шари 
марлі у скляний посуд, зберігати 
у темному прохолодному місці.

Букет від бджіл і скарбниця 
вітамінів
 Ви чули таке слово — забрус? 
Це верхні кришечки стільників, 
якими бджоли запечатують мед. 
Забрус називають букетом із про-

дуктів бджільництва — так бага-
то там різних корисних речовин.
 Компоненти забруса, за сло-
вами лікарів, покращують ме-
таболізм, позитивно впливають 
на кровообіг, м’язову працездат-
ність, а віск зміцнює ясна. Він 
ефективний при лікуванні бак-
теріальних та вірусних запалень 
дихальних шляхів, не викликає 
алергії та звикання збудника не-
дуги до нього. Медики рекомен-
дують вживати його при захворю-
ваннях порожнини рота, дихаль-
них шляхів, простуді, запаленні 
слизової оболонки придатків по-
рожнини носа, захворюваннях 
кишечнику. 
 Забрус жують кожну годину 
протягом 15 хвилин. Тривалість 
лікування залежить від стадії за-
хворювання. Вживають до тих 
пір, поки хвороба не мине.
 «Спробуйте давати дітям не-
величкий шматочок забруса за-
мість гумки, від якої точно немає 
користі. За умови, що у малюків 
немає алергії на мед», — радить 
лікарка.
 І, звісно ж, варто пам’ятати 
про квітковий пилок. Це справж-
ня «скарбниця вітамінів»! Він 
покращує роботу печінки і сер-
ця, очищує кров. Пилком ліку-
ють бронхіальну астму та інші ле-
геневі захворювання.
 «Але вживати ці різнобарвні 
гранули можна у невеликій кіль-
кості, особливо спочатку, — за-
стерігає Олена Клименко. — Най-
краще поєднувати пилок із ме-
дом, стільниковим воском, про-
полісом. Дозу треба збільшувати 
поступово і дуже обережно: спо-
чатку в співвідношенні 1:10 (пи-
лок — віск, пилок — прополіс), 
вживати щодня між прийомами 
їжі чверть чайної ложки, розчи-
неної в 250 мл води або лікарсько-
го чаю. Потім співвідношення в 
суміші повільно підвищують (1:8, 
1:6, 1:4, 1:3, 1:2). Гранули пилку 
(без домішок) вживають відповід-
но (розчиняючи у воді або чаї), але 
після їди — у перший день тіль-
ки одну гранулу, потім щодня на 
2-3 штуки більше, через 3 тижні 
можна перейти до дозування до 
30 г на день.
 Квітковий пилок відчутно 
підвищує імунітет. Жінкам, які 
мають проблемний клімакс, фа-
хівці радять вживати пилок, змі-
шаний iз медом (у співвідношенні 
1 до 3), щодня по 20 г. «Поганий 
настрій, дратівливість як рукою 
знімає», — зауважує лікарка. ■

ПРИРОДА ЗЦІЛЮЄ

Як медом помазано...
Продукти бджільництва зарадять при хворих нирках, варикозному 
розширенні вен, допоможуть зміцнити імунітет і зменшать 
утворення тромбів 

■

Мед — це не тільки смачно, а й неабияк корисно. 
Фото з сайту stil.kurir.rs.

❙
❙
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Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Уже розпочався Різдвяний піст, що 
триватиме аж до Святвечора. Дні пос-
ту покликані, аби люди очистили свої 
душі добрими вчинками від гріхів, а та-
кож оздоровились фізично. Водночас 
піст передбачає певні харчові обме-
ження: необхідно відмовитися від тва-
ринної їжі, молочних продуктів, яєць. 
Тож багато хто з острахом подумає: 
а що ж їсти? Хіба можна з рослинних 
продуктів скласти повноцінний раціон? 
Але навіть пісне меню на кожен день 
може бути смачним, а страви — різно-
манітними, навіть десерти.

Соковиті пісні відбивні
 Відбивні з грибів? Чули про 
таке? За смаком вони нагадують ку-
рячі — соковиті, ароматні. Цей ре-
цепт я випадково дізналася на одній 
вечірці, де господиня так люб’язно 
припрошувала усіх скуштувати від-
бите «м’ясце». Тоді мені й на думку 
не спало, що то були гриби. Це вже 
потім кулінарка зізналася, що для 
страви використала звичайнісінь-
кі гливи. Тож м’ясом там навіть не 
пахло.
 Оскільки гливи ростуть пучком, 
перш ніж починати приготування 
відбивних, гриби потрібно розділи-
ти на пластини. Вони і будуть осно-
вою відбивних. «Грибні пелюстки» 
викладаємо на харчову плівку глад-
кою стороною вниз, накриваємо звер-
ху і злегка стукаємо молоточком, щоб 
пелюсточки стали м’якими.
 Тепер готуємо кляр: вбийте у посу-
дину 3 яйця , додайте 3-4 столові лож-
ки борошна, 2 столові ложки майоне-
зу та трохи збийте виделкою. Залеж-
но від того, якого смаку хочете надати 
нашому «м’ясцю», всипте приправу 
— грибну чи курячу.
 Кожну пелюстку занурюємо в кляр 
і смажимо на олії з двох боків до золо-
тистої скоринки. Перед подачею дає-
мо їм охолонути.
 Відбивні дуже добре поєднуються 
з різними гарнірами і картоплею. Так 
само їх можна подавати з різними со-
усами. Смачного!

Пісні котлети з капусти
 Це найсмачніші капустяні котлети, 
хоч страва і приготовлена не з вишу-
каних продуктів. Але не забувайте, що 
піст призначений для того, щоб очища-
тися, а не об’їдатися. Тож ділюся цим 
нескладним рецептом, нехай ця про-
стенька страва припаде вам до смаку.
 У велику каструлю налийте води 
2,5 літра і поставте на вогонь, щоб за-
кипіла. А тим часом готуємо овочі.
 Візьміть 3 цибулини, стільки ж 
картоплі, почистіть, вимийте. Капус-
ту наріжте великими шматками, опус-
тіть в окріп та накрийте кришкою. 
Але варити її довго не треба, щойно 
пелюстки пройдуть термічну обробку, 
одразу витягайте, щоб охолола. Ци-
булю наріжте великими шматками й 
перемеліть на м’ясорубці.
 Охолоджену капусту теж пере-
крутіть, а зайвий сік відтисніть.
 Картоплею займіться в останню 
чергу — щоб не потемніла. Натріть її 
на тертушці, додайте дрібно порізаний 
кріп і змішайте все з капустяним фар-
шем. Посоліть, поперчіть за смаком, 
додайте 50 грамів манки, щоб наші 
котлетки не розпалися, та 50 грамів 
борошна. Все добре перемішайте.
 Змоченими водою руками виліпіть 
котлетки і обваляйте їх у манці або 
панірувальних сухарях. Обсмажуйте 
в розпеченій олії з двох боків до хрум-
кої скоринки. 
 Пісні і смачні капустяні котле-
ти готові! Їх можна подавати з будь-
яким гарніром, а також із пісним са-

латом.

Зразкові картопляні зрази
 Говорячи про пісні котлетки, не-
можливо пропустити ось цю страву. 
 Серед розмаїття пісних наїдків 
картопляні зрази з грибами посіда-
ють одну з лідируючих сходинок і 
користуються попитом не тільки в 
піст. Щоб приготувати цю страву, 
важливо правильно вибрати сорт кар-
топлі. Краще брати світлі сорти, ос-
кільки в них міститься більше кро-
хмалю, на відміну від рожевих, тоді 
тісто буде більш в’язке. На начинку 
можна брати будь-які гриби, які тіль-
ки забажаєте.
 Отже, візьміть 300 грамів 
печериць, помийте і наріжте їх со-
ломкою. 2 величенькі цибулини по-
чистіть і дрібно наріжте. Викладіть 
у сковорідку, посоліть-поперчіть та 
посмажте з краплиною олії та зелен-
ню, доки цибуля не стане м’якою. 
 Для «тіста» нам знадобиться 8-10 
картоплин. Очистіть, наріжте куби-
ками і залийте холодною водою, до-
дайте сіль, часник, лаврове листя і 
перець горошком. Відваріть до готов-
ності та заберіть спеції. 
 Зробіть пюре, влийте трохи олії і 
додайте столову ложку борошна. Ре-
тельно перемішайте. 
 З двох столових ложок пюре 
зробіть млинчик, покладіть усереди-
ну начинку, зліпіть зраз і обваляйте 
його в борошні. 
 Смажте зрази на сковороді з олією 
до золотистого кольору. 
 Подавати зрази можна з нарізаною 
зеленню, свіжими чи тушкованими 
овочами, а також будь-якими пісни-
ми соусами на ваш вибір. 

Рибні котлети також можна
 Різдвяний піст вважається не 
дуже суворим, оскільки в суботні та 
недільні дні, а також у великі церков-
ні свята — Введення Пресвятої Бого-
родиці та святителя Миколая — доз-
волено їсти рибу. Тож на вихідні при-
готуйте рибні котлети, які нічим не 
поступаються м’ясним. 
 Візьміть 250 грамів рису й від-
варіть його до повної готовності. До-
поки він булькає, займіться рибою. 2 
великі рибини минтая чи хека вимий-
те, очистіть від кісток та перемеліть 
через м’ясорубку. 
 1 велику цибулину дуже дріб-
но поріжте і додайте до фаршу. По-
соліть-поперчіть за смаком, всипте 
пів склянки манної крупи та охоло-
джений рис. Усе добре перемішайте 
і дайте постояти 20 хвилин, щоб ман-
ка набухла.
 А тепер давайте формувати котлет-
ки. Не забудьте обваляти їх у борошні, 
манці або панірувальних сухарях, то 

вже як побажаєте. Тим часом духов-
ка вже розігралася до 200 градусів. 
Тож викладіть їх на лист, не занадто 
близько один до одного. Проте ви мо-
жете смажити їх і на сковорідці. 
 Допоки страва умліває, займіть-
ся соусом. У глибоку миску насипте 
3 столові ложки борошна і, постійно 
розмішуючи, залийте велику чашку 
води — 330 мл. Додайте томатну пас-
ту, сіль, перець та будь-які спеції, що 
вам подобаються.
 Котлетки смажаться вже 30 хви-
лин, вони майже готові. Тож акурат-
но на лист чи сковорідку вилийте то-
матний соус. І знову поставте їх до-
смажуватися ще хвилин на 10, щоб 
соус закипів. Але ви можете їх і не за-
ливати томатом. Вони будуть однако-
во смачними.
 Подавайте на стіл, посипавши по-
дрібненою зеленню, з картопляним 
пюре і маринованими овочами. Сма-
кота!
 Впевнена, що ця страва вам сподо-
бається.

Салат iз крабових паличок
 Салат iз крабовими паличка-
ми більшість iз нас любить. Але ми 
пропонуємо приготувати його не за 
звичним рецептом, а більш легкий 
варіант. Цей соковитий салатик точ-
но вам прийдеться до смаку. Він іде-
ально підійде як для буденного меню, 
так і для свята. 
 Отже, до роботи. Візьміть невели-
ку білокачанну капустину, тонко на-
січіть, трішки підсоліть і злегка пом-
ніть руками. Банку консервованої ку-
курудзи відкиньте на друшляк, дайте 
рідині стекти.
 Родзинкою цього салату є черво-
на редька, яка насправді є зеленою, 
а червона вона лише всередині. Саме 
вона надасть салату специфічного 
смаку. Її натріть на тертці з грубими 
вічками, а свіжий огірок наріжте тон-
кою соломкою. Додайте подрібнений 
кріп та зелену цибулю Головний інг-
редієнт салату — крабові палички. Їх 
візьміть 200 грамів, якщо робите са-
лат на багато осіб — візьміть більше. 
Кожну паличку розкрутіть та наріж-
те у вигляді тонкої локшини. 
 Усі складові висипте у глибоку 
миску й вимішайте.
 Заправити салат можна звичай-
ним майонезом, а можна зробити 
соус і самим. Для цього візьміть 3-4 
столовi ложки оливкової олії, столо-
ву ложку бальзамічного оцту, чайну 
ложку меду, 2 чайні ложки негострої 
солодкої гірчиці. Прованські тра-
ви, сіль,чорний мелений перець — за 
смаком. 
 Заправте салат заправкою та ре-
тельно перемішайте. І смакуйте на 
здоров’я!

Десерти також бувають пісними
 Піст — зовсім не привід відмовля-
тися від смачних страв. Особливо від 
різноманітних десертів. І хоч важ-
ко уявити пісну випічку, але навіть 
приготовлена без жодного яйця, сме-
тани та масла, вона за смаком не пос-
тупається «скоромній». Тож давайте 
спробуємо разом спекти смаколик iз 
нехитрих продуктів.
 Змішайте 250 борошна із 6 столо-
вими ложками рослинної олії, додай-
те 100 мл води, столову ложку цукру 
і дрiбку солі. Замісіть тісто і залиш-
те його, допоки будете займатися на-
чинкою.
 3-4 великi яблука очистіть від 
шкірочки, наріжте їх на тоненькі 
скибочки.
 50 грамів горіхів обсмажте і под-
рібніть на блендері. Змішайте яблу-
ка і горіхи, додайте 50 грамів родзи-
нок, корицю та цукор.
 Тісто розділіть на дві частини та 
тонко розкачайте. По всій поверхні 
викладіть половину начинки, аку-
ратно загорніть  у рулет та змастіть 
його водою з розчиненим цукром. 
Викладіть тісто на змащене олією 
деко та поставте штрудель у розігріту 
до 1700 С духовку випікатися 30 хви-
лин. Потім додайте вогню й збільшіть 
температуру до 200 градусів. Випі-
кайте ще кілька хвилин до золотис-
тої скоринки. Коли готовий штрудель 
охолоне, посипте його цукровою пуд-
рою.
 Піст — це не тільки стримання 
себе в їжі та веселощах, це час, аби 
очиститись від духовного бруду, час 
для молитов, милосердя милостині. 
Постувати чи ні — це справа кожно-
го з нас. Адже чим би ви не харчува-
лися в ці дні, пам’ятайте, що найбіль-
ші гріхи ховаються не тут. Перш за 
все варто обмежити себе від конфлік-
тів, негідних вчинків та вибудовува-
ти дружні стосунки з оточуючими, 
бути співчутливими та милосердни-
ми. Адже головне правило посту — не 
«з’їсти» одне одного. ■

СТІЛ БЕЗ СКОРОМНОГО

Постуємо з фантазією 
Що приготувати, аби пісна їжа смакувала

■

Зрази з грибами. ❙

Відбивні з глив. ❙

Штрудель з яблуками.❙

Рибні котлети. ❙

Салат iз крабовими паличками і капустою. ❙
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Пощастило реставрувати 
«Богородицю з веретеном» 
 ■ Олександро, ви реставра-
торкою працювали у Націо-
нальному художньому музеї, а 
тепер у «Софії Київській». Які 
відчуття від такої роботи?
 — Тут я почала свою ро-
боту з мозаїк і фресок. Мені 
дуже пощастило: вибудували 
риштування на 17 метрів до са-
мої стелі — і ми розчищали ось 
ці сірі панно. Під ними знахо-
дився живопис, який зафар-
бували приблизно у 1960-ті 
роки, бо вважали його неякіс-
ним. Ми зробили розкриття й 
укріплення старовинної фрес-
ки, і мозаїки заодно — там 
були аварійні місця. Це ціка-
ва дослідницька робота.
 Реставраторів монумен-
тального живопису дуже мало. 
Нині працює тут нас четверо 
таких спеціалістів. У рестав-
рації 2018 року було задіяно 
троє. Робота тоді тривала мі-
сяців два — для такої рестав-
рації це короткі строки. 
 У нас дуже висококласний 
керівник Анатолій Миколайо-
вич Остапчук — у нього вища 
категорія. Дипломованих й 
атестованих реставраторів в 
Україні дуже мало — близько 
пів тисячі. Категорії підтвер-
джуються щоп’ять років. У 
мене друга категорія, і це дуже 
добре. 
 ■ Які саме фрески ви рес-
таврували?
 — Це велика честь, мені по-
щастило реставрувати «Бого-
родицю з веретеном» («Благо-
віщення», мозаїка ХІ століт-
тя. — Авт.). Взагалі, реставра-
тори всі одночасно працюють 
над об’ємами. Не можна сказа-
ти, що це тільки я робила. 
 Відновлювали й живо-
пис зображень у круглих ме-
дальйонах, робили розкрит-
тя сюжетів «Дорога в Емаус» і 

«Вечеря в Емаусі». Проводили 
закріплення лущень, тріщин, 
аварійних місць, розшарувань 
штукатурки. 
 Анатолій Миколайович роз-
повідав, що 50 років тому рес-
таврував цей об’єм, який був 
у дуже аварійному стані. Та ж 
«Богородиця з веретеном» не 
впала тоді лише тому, що ця 
фреска стоїть на карнизі. 
 Як реставратори і консер-
ватори ми підтримуємо за-
гальний естетичний вигляд і 
корегуємо реставрацію, яка 
вже була зроблена до нас. Це 
цікава робота. Тут дуже ба-
гато різних дослідників пра-
цює: хіміків, фізиків, міколо-
гів і фахівців інших спеціалі-
зацій.
 ■ Якими інструментами 
працюють реставратори таких 
цінних історичних пам’яток?
 — У мене десь третина інс-
трументарію — із відомого ве-
ликого супермаркету будівель-
них матеріалів: пили, столярні 
знаряддя, різаки, точильні ка-
мені, паяльники, різні хіміка-
ти тощо. Навіть пилосос вико-
ристовуємо в дуже акуратний 
спосіб, коли потрібно почис-
тити стіни. Інша частина — це 
скальпелі, пінцети, шприци і 
ще різні медичні пристосунки.
 Реставратори мають бути 
універсальними, добре зна-
ти технологію виготовлен-
ня творів. Тому що кожен ма-
теріал має свою специфіку. У 
«Софії Київській» — що мені 
особливо подобається — усі 
реставрації відбуваються за 
планом, затвердженим рес-
тавраційною радою. Ніколи не 
буває, що втілюється одноосіб-
не рішення. Реставратор вис-
ловлює свою думку, її обгово-
рюють ті ж хіміки, мікологи, 
інші спеціалісти: мінімум чет-
веро людей. Коли рада була по 
Андріївській церкві (входить 

до складу Національного за-
повідника «Софія Київська»), 
то долучалося й пів сотні спе-
ціалістів для ухвалення дій. 
 ■ Від 4 до 50 осіб — дуже 
різні цифри. Що є визначаль-
ним для залучення кола екс-
пертів?
 — Скажімо, якщо рішення 
стосується розкопу, то залу-
чаються ті, хто досліджує во-
логість, вібрації в соборі. Мо-
жуть прийти мікологи зі свої-
ми помічниками (мікологія 
— наука, яка досліджує гри-
би як особливу групу організ-
мів), щоби досліджувати мік-
роорганізми та їхню міграцію 
(для цього, зокрема, розстав-
ляють чашки Петрі у різних 
місцях). Усі дані збираються, 
у хімічних лабораторіях роб-
ляться висновки — і вже на 
основі цього напрацьовується 
план дій реставраторів. 

Оранта ніби оновлюється 
за ніч 
 ■ Одна із великих проблем 
останнього часу для Софії 
Київської — це навантажен-
ня від потужних коливань, 
зокрема, звуків. Не кожен за-
думується, що гучна музика на 
Софійській площі може шко-
дити фрескам усередині собо-
ру.
 — Вібрації — це дуже від-
чутна проблема для архітек-
турних пам’яток. Коли ми 
реставрували стінописи у Ки-
рилівській церкві (теж нале-
жить до Національного за-
повідника «Софія Київська»), 
то, перебуваючи на ришту-
ванні, я відчувала дуже силь-
ну вібрацію. Храм стоїть на 
узгір’ї — тамтешній дуже ін-
тенсивний рух у сторону По-
чайни дає про себе знати бук-
вально кожною машиною. 
 Або. Кілька років тому зро-
били зондаж — відкрили шма-
точок фрески під підлогою. 
Вирішили, оскільки вже від-

крили, зробити розкоп. Вия-
вилося, що між камінням фун-
даменту немає зв’язуючого 
матеріалу. Якось так церква 
побудована, що може витри-
мувати вібрації, лишатися та-
кою, як вона є. Краще про це 
розповідають наші археоло-
ги. Вони саме навколо Софій-
ського собору замінюють водо-
відвідну систему і знаходять 
багато цікавих експонатів, 
роблять цікаві відкриття.
 ■ А скільки часу може пра-

цювати реставратор на ришту-
ванні? Чомусь відразу зга-
дується загальновідомий опис 
розпису Сікстинської капели 
художником Мікеланджело 
та його учнями.
 — Робочий день. (Посмі-
хається. — Авт.). 
 Риштування може бути — 
як шість поверхів. Я нормаль-
но витримую роботу на висоті. 
Просто звичка.
 Риштування в Софії Київсь-
кий завжди максимально зруч-

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олександра Федорук: «Тіні предків. 
Я буду!» — це протест проти руйнації 
архітектурних пам’яток
Внутрішня сила, енергія і трохи містичність 
жінок різного часу та різного соціального 
статусу з картин київської 
художниці-реставраторки привертають 
увагу до наболілої проблеми 

■

Художниця Олександра Федорук — авторка Всеукраїнського проєкту «Тіні предків».❙

На авторській виставці Олександри Федорук у Верховній Раді 
Артем Семенишин та Ігор Котвіцький, з картиною «Калина-Купала».

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Молода київська художниця Олександра Федорук привертає свої-
ми роботами увагу до занедбаних будівель. «Історичних локацій, 
які потребують розголосу про їхній стан, є чимало.  Спершу пла-
нувала охопити проєктом сім (таке символічне число!) місць, а 
потім задум розширився», — каже Олександра. 
Вона встигає створювати власні картини та робити перформансні 
виставки, працюючи останні чотири роки реставраторкою у сак-
ральному місці — Національному заповіднику «Софія Київська». 
Уже 14 грудня відкривається у Києві ще одна авторська виставка 
Олександри Федорук «Тіні предків», поєднана із фотопроєктом 
«Я буду!». До цього її роботи виставлялися у столиці, зокрема, у 
Верховній Раді та мистецькому центрі «Шоколадний будинок».
«Україна молода» веде бесіду із художницею, переміщаючись 
по Софійському храму: від усім відомої Оранти — у майстерню 
художниці за потаємно-містичними дверима раніше жіночої сто-
рони. А потім прямуємо на вихід через ту частину, яка була ви-
нятково чоловіча і де нещодавно відкрили нові фрески та написи 
ХІ століття, — щоби подивитися, як Олександра реставрує ще й 
давні папери.
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ні, тут дбають про безпеку. Ми 
проходимо обов’язково інструк-
таж: як себе закріпити ременем 
безпеки, щоб не впасти; як убе-
регти руки й обличчя від хімі-
катів. Потім отримуємо сертифі-
катик маленький, який підтвер-
джує, що ми готові до реставра-
ційних робіт на висоті.
 ■ Багато відвідувачів із за-
хопленням заздрять роботі у 
Софії Київській, де щодень до-
ступні Оранта й інші унікаль-
ні зображення від ХІ століття. 
Вас як художницю надихають 
ці місця? 
 — Софія Київська вплинула 
на мене як на художницю. Тому 
що вона дуже красива. Фрески 
досконало побудовані компози-
ційно. Кожен день коли прихо-
диш — надихаєшся. 
 Останні пів року я працюю 
реставраторкою паперу (таких 
реставраторів небагато в Ук-
раїні) — додатково цим захоті-
ла займатися, залишившись 
реставраторкою монументаль-
ного живопису. А до цього я за-
ходила щоранку у Софійський 
собор. Зазвичай це було о 9.15, 
коли його тільки відкривали, 
ще не було ввімкнено світло; 
він (собор) ледь-ледь прокидав-
ся. Оранта ніби оновлюється за 
ніч. Це відчуття разюче відріз-
няється від того, коли за день у 
храмі проходять до 5 тисяч ту-
ристів. 
 Я поважаю і люблю це міс-
це, бо знаю, скільки тут вкладе-
но праці, сил, здоров’я рестав-
раторів і науковців. У перші мі-
сяці роботи у Софії Київській я 
створила декілька цікавих кар-
тин, які нині є знаковими у 
серії «Тіні предків». Зокрема, 
«Калину-Купалу».
 ■ Для вас є різниця, рестав-
рацією чого займатись: паперів 
чи фресок? 
 — Будь-яка реставрація ці-
кава: дерева, кераміки, металу, 
поліхромної скульптури, мону-
ментального і станкового жи-
вопису. Мені подобається будь-
яка реставрація, у тому числі й 
графіка. У заповідника є вели-
кі фонди творів на паперовій ос-
нові, що потребують реставра-
ції, які горіли, потім були за-
литі водою. До 7 тисяч різних 
рисунків, креслень, архітек-
турних проєктів, планів Києва, 
карт. Це гуаш, темпера, папір 
креслярський, акварельний. 
Різної складності: є розірвані, з 
плямами — усі їх треба віднов-
лювати. Одна така реставрація 
— мінімум місяць, чи й півро-
ку. У роботі можуть використо-
вуватися різноманітні хімічні 
речовини. 

Особлива техніка
 ■ На багатьох ваших карти-
нах — жінки, берегині. Чому? 
Ви натхненні Орантою?
 — Я би сказала, натхненна 
усім середовищем Софії Київсь-

кої та її історією, починаючи з 
будівництва. Думаю, кожна 
людина тут знайде зацікавлен-
ня: духовною чи науковою сфе-
рою, архітектурою. 
 Моя серія графічних кар-
тин «Тіні предків» присвячена 
жіночим образам, Берегиням у 
тому числі. Жінка — це мати, 
берегиня традицій, яка передає 
інформацію своїм дітям. 
 ■ Хто чи що було на ваших 
перших, ще дитячих карти-
нах у школі мистецтв у Пере-
яславі?
 — Мені завжди було цікаве 
не точне зображення, а швид-
ше внутрішній зміст, який пе-
редає картина; символічні зоб-
раження. Коли я була дитиною, 
про символіку я, звичайно, не 
думала, утім вона виявлялася в 
абстрактному втіленні. Напри-
клад, боротьба добра і зла. Це 
могло проявлятися в кольорах: 
біле й чорне. 
 Батьки побачили моє за-
цікавлення фарбами, інтерес 
до малювання — і з другого 
класу загальноосвітньої шко-
ли відвели в художню школу. 
Якось так склалося, що я ска-
зала: буду художницею. Про-
вчилася 5 років у дитячій ху-
дожній школі. Після випуску 
я ще два роки залишалася там 
у Переяславі. Потім закінчила 
Державну художню середню 
школу імені Тараса Шевченка 
у Києві. 
 І дуже хотіла саме на рестав-
рацію вступити у художню ака-
демію. Тому що відчувала, що 
мені цікаво бути ще й дослід-
ницею. Реставрація мені дала 
багато знань не лише практич-
них, а й технологічних. Вони 
поєдналися з творчим началом, 
формувалась моя авторська 
техніка. 
 ■ Як виникали авторські 
техніки?
 — Коли нас навчали в ака-
демії, казали: «Не треба ви-
находити велосипед». Утім на 
третьому курсі я відчула, що 
мені не цікаво писати лише 
олійними фарбами. І я почала 
застосовувати різні варіанти. 
У нас було багато цікавих пред-
метів. Наприклад, спецфото, 
оскільки реставратори мають 
зафіксувати усі етапи роботи 
над пам’яткою. Також вивча-
ли іконографію, іконопис. Ми 
вивчали техніку яєчної темпе-
ри, самостійно на жовтковому 
в’язиві замішували фарбу. Я 
почала працювати цими фар-
бами, потім стала комбінувати 
з іншими техніками. Старала-
ся, щоби поєднання були тех-
нологічно виконані правильно, 
щоби у підсумку довго зберіга-
лися картини. І намагаюся пе-
редати внутрішнє наповнен-
ня своїх робіт через художній 
ефект техніки.
 Серія «Тіні предків» об’єд-
нала образи шляхетних жінок 

різного часу і різного соціаль-
ного статусу. Їх поєднує внут-
рішня сила, енергія і трохи 
містичність. Цими картинами 
я хочу возвеличити образ ук-
раїнської жінки, підкресли-
ти, що такі жінки були, є і за-
вжди будуть. Ці картини на-
повнені різними символами: 
слов’янськими, християнсь-
кими. Це птахи, трави, роси 
— все, що оточує нас. Під-
креслюється й інтелект жінок-
берегинь, їхнє духовне напов-
нення. «Тіні предків» поєдна-
лися з моїм реставраційним за-
хопленням.

Переяслав, Підгорецький 
замок й інші локації
 ■ Ви вже організували у 
кількох областях виставки й 
одноденні перформанси Всеук-
раїнського проєкту «Тіні пред-
ків. Я буду!». Із чого все поча-
лося?
 — Перша виставка була у 
період першого коронавірус-
ного локдауну в Переяславі — 
я там виросла, дуже люблю це 
місто, його історію. Там є один 
недобудований музей, який 
будував Михайло Сікорський 
(який заснував тут більшість 
музеїв). Локація красива, мала 
бути створена для мистецьких 
виставок. У тих стінах наш про-
єкт був — як протест проти руй-
нації, який хоча би тимчасово 
оживив занедбаний простір.
 Ми охопили Житомирську 
область, Вінницьку, Тернопіль-
ську, Львівську, Київську. 
Усього 9 локацій. Проєкт «Тіні 
предків. Я буду!» максимально 
добре вписався в руїни Підго-
рецького замку. Тоді експону-
вали фотороботи і понад 40 гра-
фічних творів — уперше у тих 
стінах. 
 Ми з командою із восьми 
людей доїхали до палацу Тора 
Ланге у село Нападівка на Він-
ниччині. Він був збудований на-
прикінці XVIII століття у стилі 
зрілого класицизму. З його іс-
торією пов’язаний відомий 
данський поет Тор Неве Ланге 
(1851—1915), який робив пе-
реклади українських народних 
пісень на свою мову. Взагалі  
частина об’єктів, до яких ми 
дісталися, навіть не мають ста-
тусу архітектурних пам’яток. 
 ■ Для організації таких 
мистецьких акцій найперше 
треба мати людей, які мають ба-
жання забиватися у такі місця.
 — Так. Коли добиралися до 
одного із замків, то навіть за-
стрягли у лісі. Ми часто руха-
лися маршрутами, яких навіть 
немає на картах. Фотограф, з 
яким ми працюємо, — Сергій 
Бечко. Практично після кожно-
го такого перформансу у коман-
ди залишається відчуття здиву-
вання: «як це відбулося»?! Тим 
часом усі об’єкти — якби їх від-
реставрували — могли би пере-
творитися на туристичні пер-
лини.
 ■ Як швидко чи довго ви 
створюєте картини?
 — Я ставлюся до своїх кар-
тин, звичайно, не як ворог, 
утім як прискіпливий критик. 
Спочатку роблю основу, пер-
шу композицію. Потім закла-
дається фон — це не є апліка-
ція; потрібно витримати техно-
логію. Кожен елемент картини, 
продумується. Я можу вигаду-
вати/розмірковувати, чим на-
повнювати картину, і місяць, і 
два. У вкрай короткий термін я 
створила картину «Калина-Ку-
пала» — за місяці два, натхнен-
на роботою у «Софії Київсь-
кій». Для мене велика честь і 
те, що 14 грудня відкриваєть-
ся моя персональна виставка 
саме тут. ■

Сергій АРХИПЧУК

 Читав цю книгу легко й 
без примусу. «Мозаїка спо-
гадів» Святослава Мак-
симчука, від «Видавниц-
тва Старого лева», органіч-
но відлунює мозаїкою вра-
жень. 
 Мій відгук буде без-
посереднім і, певно що, 
суб’єктивним. Цьому є не 
одна причина й умовина. 
Цю книгу написав чоловік, 
до якого я придивляюся, 
прислухаюся, зважаю ось 
уже кілька десятків років. 
Мій земляк, ровесник моїх 
батьків, актор одного з 
найяскравіших театрів су-
часності — Національного 
академічного драматично-
го театру імені Марії Зань-
ковецької. 
 Коли ми познайомились, 
то Святослав Максимчук (за 
умовчанням) став своєрід-
ним провідником для мене 
в літературі і в колах ук-
раїнської інтелігенції, яка 
перебувала у внутрішньому 
спротиві, опозиції і бороть-
бі з тотальною совєтиза-
цією. З’ява сеї книги своє-
часна, потрібна й унікаль-
на. Кілька частин об’єднує 
непересічна творча осо-
бистість, майстерний воло-
дар творчої професії Свя-
тослав Максимчук. Про-
фесії зникомої — актор-де-
кламатор.
 Кожен актор у театраль-
ній студії чи виші прохо-
дить свій вишкіл, осягаючи 
сценічну мову, художнє сло-
во. (Але й учителі та учні за-
гальноосвітніх шкіл не оми-
нають декламування, вичи-
туючи літературні твори). 
 Сто й більше років тому 
сумлінно і періодично ви-
давалися книги для декла-
маторів, навіть серія була 
така — «Читець-декла-
матор». Часи змінилися, 
і нині, в період тотальної 
КВНізації, хіба що в Ютубі 
почуєш Дашу, Марію, Оле-
ну, вони начитують тво-
ри сучасних авторів, пись-
менники й самі записують 
аудіокниги (до слова, арт-
олімпієць Святослав Мак-
симчук тут є рекордсме-
ном — не знаю, хто більше 
за нього в Україні записав 
компакт-дисків відео- та 
аудіокниг, широко репре-
зентується ним золота ук-
раїнська класика ХІХ-ХХ 
століття та найкращі пере-
клади ґрандів світової літе-
ратури — ним створена така 
собі нічогенька колекція, 
яка безупинно поповнюєть-
ся. До 150-літнього ювілею 
Василя Стефаника, напри-
клад, на Радіо Культура 
можна було почути шедев-
ри — записи 70-х років но-
вел Стефаника у виконанні 
Максимчука). Де-не-де на-
дибаєш уздріти і послухати 
корифеїв старшої генерації 

— Аду Роговцеву, Ларису 
Кадирову, Богдана Козака, 
Бориса Лободу, Анатолія 
Паламаренка. Серед них 
окремо стоїть на сцені Свя-
тослав Максимчук. Твердо 
стоїть. Показово. Особливо. 
Фактурно. Завзято. Репре-
зентативно. Гучно. Зі своїм 
голосом. Зі своїм знаком 
оклику і знаком питання. 
Інтонацією. Репертуаром. 
Стилем. Позицією. І з ви-
нятковістю «Макса» (саме 
так його називають у вузь-
ких театральних колах).
 Сьогодні з’ява книги те-
атральної мемуаристики — 
подія, явище цінне, акту-
альне і самодостатнє. Для 
мене це очевидно. 
 Автор ділиться спогада-
ми, думками у формі довір-
ливої бесіди. Саме такі роз-
мови веде з близькими йому 
людьми Святослав Максим-
чук. Частину цих «мозаїч-
них» спогадів я чув. І не 
лише коли книжку писа-
но — тоді, взявшись за не-
властивий собі жанр, пан 
Святослав ділився-читав 
по телефону фрагменти, аби 
збагнути, чи буде це комусь 
настільки читати-слухати 
цікаво, як йому важливо 
зафіксувати значимі речі, 
події, факти. Тож книга є 
підсумком творчого життя 
актора, декламатора, майс-
тра художнього слова.
 Зникомість унікаль-
ної професії триває дав-
но. Процес зникання роз-
почався, мабуть, якраз пе-
ред тим, як Святослав Мак-
симчук обрав свою дорогу. І 
вірним обранню залишаєть-
ся. Колись мій театраль-
ний вчитель звернув ува-
гу на те, що лише потужні 
гравці залишаються в ца-
рині художнього виконан-
ня літературних творів. 
Необхідність своєї присут-
ності-місії Святослав Мак-
симчук доводить собі й слу-
хачам-глядачам повсякчас. 
Доводить поступом, щоден-
ною працею, пробами, репе-
тиціями, пошуками. І кни-
гою «Мозаїка спогадів».
 Читач мало знайде тут 
описів творчого методу ак-
торів, режисерів, ролей 
фільмів, вистав. Але про-
слідкує траєкторію станов-
лення діяча культури, шля-
хетного патріота, до Неза-
лежности цькованого ук-
раїнського інтелігента, що 
зумів вирости, сформува-
тися, здійснитися і задава-
ти тон у своїй такій рідкіс-
ній професії. Особливості 
формування цього станов-
лення є на кожній сторінці. 
І книга тут стає своєрідним 
путівником, де екскурсово-
дом виступає автор. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Зі своїм знаком 
оклику
Мозаїка спогадів 
актора-декламатора 
Святослава 
Максимчука

■

Реставраційні роботи у «Софії Київській» надихають художницю 
на написання нових картин.

❙
❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Календарний футболь-
ний рік в УПЛ завершить-
ся вже цього тижня: «Ди-
намо» і «Шахтар» визна-
чать, хто стане «зимовим» 
чемпіоном. На «гірників», 
киян та луганську «Зорю» 
ще чекають останні матчі 
єврокубків, проте жодного 
турнірного значення вони 
не матимуть — наші клуби 
достроково втратили шанси 
на плей-оф.
 А минулого уїк-енду 
представники української 
еліти відчули на собі всі 
особливості зимового фут-
болу. Новачок ліги «Ве-
рес», який будує власний 
стадіон у Рівному, при ймав 
чинних чемпіонів у Луць-
ку на «мерзлому» газоні, 
далекому від ідеального. 
Більше того, поєдинок уза-
галі був на межі перенесен-
ня. Річ у тім, що вночі пе-
ред поєдинком не увімкну-
ли обігрів поля, а кияни, 
звиклі грати у ЛЧ на най-
кращих газонах, зрозумі-
ло, поскаржились на його 
якість. Утім арбітр Катери-
на Монзуль усе ж дала «доб-
ро» на гру. Попри впевне-
ну перемогу за рахунком, 
«біло-синім» було непрос-
то, і саме стан поля створю-
вав технічним футболістам 
найбільше проблем.
 Це визнав і наставник 
киян Мірча Луческу. «Був 
важкий матч. Боявся за 
здоров’я гравців. На щас-
тя, зустрілися дві команди 
професіоналів, які один до 
одного ставились по фейр-
плей. Складне поле, важко 
було контролювати м’яч, 
встояти на ногах. У друго-
му таймі трохи розтануло,  
нам стало легше грати, кра-
ще контролювали перебіг 
матчу. Загалом я задоволе-
ний результатом», — ска-
зав румунський фахівець.
 Погодився з тренером і 
словенець Беньямін Вербич, 
в активі якого перший із 
2020  року «дубль». «Поле 
було дуже важким, ніби на 
асфальті грали. Але арбітр 
сказала, що нічого склад-
ного нема, треба грати. На 
такому полі тяжко грати. 
Будь-яка команда мала б 
проблеми», — сказав 28-
річний вінгер киян.
 Граючи проти «Львова» 
на столичному НСК «Олім-
пійський», «Шахтар» не 
мав проблем із газоном, 
проте добряче намучився із 
львів’янами, забезпечив-
ши необхідний результат 
лише наприкінці матчу. 
Підопічні Дулуба у першо-
му таймі шокували імени-
того суперника, відкривши 
рахунок, після двох пропу-
щених м’ячів мали шанси 
відігратися — але донечча-
ни таки дотиснули «левів» 
після того, як ті залиши-
лись у меншості.
 Шiсть голів в останньо-
му матчі дозволили «гір-

никам» повернути собі пер-
ше місце у таблиці, адже за 
рівності очок із «Динамо» 
саме різниця забитих-про-
пущених визначає лідерс-
тво.
 Після двох перемог пос-
піль на уже звичне для себе 
третє місце повернулась лу-
ганська «Зоря», яка не без 
проблем, також на важкому 
полі, здолала одного з аут-
сайдерів — «Інгулець». 
 Натомість після пере-
моги над «Динамо» трохи 
«забуксувала» полтавсь-
ка «Ворскла»: розгромно 
програвши прямому кон-
куренту з Дніпра, полтав-
чани розписали «суху» ми-
рову з «Рухом». Як наслі-
док, «ворскляни» йдуть 
уже п’ятими.
 «Ми нормально розпо-
чали, контролювали гру. 
Потім кінцівку першого 
тайму не дограли, пішов 
сумбур. Поле десь не доз-
воляло зіграти так, як ми 
планували.
 Після провалу в Дніпрі 
ми вийшли перемагати. Ті, 
хто у нас в обоймі, усі нама-
гаються вичавлювати мак-
симум. Дуже дякую їм за 
це. Ми хотіли перемогти, 
тож результатом я незадо-
волений», — визнав тренер 
«Ворскли» Юрій Максимов, 
знову поскаржившись на 
кадровий дефіцит.
 Попри негативні емоції, 
був у нього і привід для ра-
дості. Молодий голкіпер 
полтавчан Дмитро Різник, 
який у листопаді дебюту-
вав за національну збірну, 
встановив новий рекорд, 
відбивши п’ятий поспіль 
11-метровий у чемпіонаті.
 «Із Рухом» ми самі собі 
привезли пенальті. Добре, 
що в нас у команді є Діма 
Різник, який рятує», — 
похвалив підопічного Мак-
симов.
 «Якби ЗМІ не написали, 
то я б і не знав, що побив 
якийсь рекорд. Моє завдан-
ня — виходити на поле та 
допомагати команді. Є тре-
нер, і ми розбираємо кожно-
го гравця — хто і куди б’є. 
Проти «Руху» знову спра-
цювало. Дякуємо тренеру 
за підказку», — скромно 
прокоментував своє досяг-
нення сам рекордсмен.
 Справжньою окрасою 
туру стало «морозне» про-
тистояння між «Десною», 
яка, попри нестабільність 
у грі та проблеми з боргами 
iз зарплат, усе ще мріє про 
місця в зоні єврокубків, та 
«Маріуполем», котрий що-
сили намагається підняти-
ся з дна турнірної табли-
ці.
 Підопічні Маркевича-
молодшого шокували до-
свідченіших суперників 
у першому таймі та відра-
зу по перерві, повівши 2:0. 
Утім футболісти з досвідом 
гри в Німеччині та за збірну 
(зокрема, Юрченко і Буд-
ківський) допомогли чер-

нігівцям зробити «камбек» 
та навіть вийти вперед. Од-
нак маріупольці знайшли 
в собі сили відігратися — 
3:3. 
 «Складно сказати, чи 
втратили ми два очки, чи 
заробили одне. Дуже бага-
то факторів необхідно вра-
ховувати під час аналізу 
цієї гри. Але, безумовно, не 
можна сказати, що ми задо-
волені одним очком, ведучи 
2:0.
 Проте, враховуючи по-
годні умови і те, що нам 
не вистачає фізичної сили, 
ми повинні бути задово-
лені. Ми не поступилися 
в боротьбі, та все ж у пев-
них моментах не витрима-
ли тиск «Десни», — визнав 
Остап Маркевич.
 Він додає, що прогрес у 
його молодих підопічних є, 
та обіцяє боротися за вижи-
вання до кінця. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

І з суперником, і з полем
«Динамо» «на асфальті» здолало «Верес», 
а «Шахтар» завдяки шести голам «Львову» 
вийшов у лідери

■

Динамівець Вербич «на асфальті» у Луцьку забив перші голи в цьому чемпіонаті.
Фото з сайту «Динамо».

❙
❙

Град голів у ворота «Львова» допоміг «Шахтарю» знову вийти в лідери ЧУ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 17-й тур. «Шахтар» — «Львів» — 6:1 (Тете, 45 (пен.); 
Педріньйо, 55; А. Бондаренко, 78; Марлос, 85 (пен.); Степаненко, 86; Конопля, 90 — 
Ернест, 17), «Верес» — «Динамо» — 0:3 (Вербич, 21, 61; Циганков, 65), «Рух» — 
«Ворскла» — 0:0, «Металіст-1925» — «Колос» — 0:1 (Дієго Сантос, 28), «Зоря» 
— «Інгулець» — 1:0 (Д. Фаворов, 62), «Олександрія» — «Минай» — 3:0 (Спінел-
лі, 27; Третьяков, 36; Дубра, 84), «Десна» — «Маріуполь» — 3:3 (Арвеладзе, 51; 
Юрченко, 57; Волошин, 80 — Кащук, 24, 49 (пен.); Хромей, 90).

Турнірна таблиця
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 17 14 2 1 47-9 44
2. «Динамо» 17 14 2 1 46-8 44
3. «Зоря» 17 11 2 4 36-18 35
4. «Дніпро-1»  16 11 1 4 29-16 34
5. «Ворскла»  17 9 5 3 29-17 32
6. «Олександрія» 17 7 5 5 18-14 26
7. «Десна» 17 7 4 6 21-15 24
8. «Верес»  17 6 4 7 14-19 22
9. «Колос» 17 6 3 8 12-22 21
10. «Металіст-1925»  17 6 1 10  16-27  19
11. «Рух» 16 4 5 7 15-20 17
12. «Львів» 17 4 4  9 13-29 16
13. «Чорноморець» 16 2  5 9 17-36    11
14. «Інгулець» 16 1      7  9     11-27  10
15. «Минай» 17    1   7    10   11-28    10
16. «Маріуполь» 17     2     2   13   21-41     8
 Бомбардир: Довбик («Дніпро-1»)  — 12.

■
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«У дівчат на п’ять місць — вісім претенденток. І конкуренція, я так думаю, 

не завжди здорова. Це все негативно впливає на результат, на підготовку, 
на стосунки між спортсменами. Цього потрібно позбутися».

Володимир Бринзак
президент федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Естафетні перегони — на-
певно, найкраща можливість 
для швидкої перевірки поточ-
ної готовності цілої команди. 
Збірній України як слід підго-
туватися до офіційних стартів 
завадили хвороби та організа-
ційні проблеми під час трену-
вальних зборів. Тож пошуком 
оптимальних кондицій спорт-
смени та тренери синьо-жов-
тої команди займаються вже по 
ходу сезону.
 Перші ж командні гонки 
біатлонного сезону відбули-
ся на другому етапі Кубка сві-
ту, котрий, як і стартовий ра-
унд, відбувся у шведському Ос-
терсунді. І тут, потрібно виз-
нати, колективні результати 
українських стріляючих лиж-
ників та лижниць відверто зди-
вували.
 Тривалий час жіноча біат-
лонна команда суттєво пере-
важала чоловічий колектив за 
якістю своїх здобутків. Утім 
поточний олімпійський сезон 
українські біатлоністки розпо-
чали на відверто низьких обер-
тах. Лише десяте місце посів 
синьо-жовтий жіночий квартет 

в Остерсунді. І це при тому, що 
до «топ-10» українкам довело-
ся пробиватися з кінця другого 
десятка. Натомість українсь-
кі біатлоністи свою команд-
ну гонку завершили на висо-
кій п’ятій позиції. А за спри-
ятливіших умов могли навіть 
потрапити на п’єдестал. Їхній 
словацький наставник Юрай 
Санітра не приховує задово-
лення й наголошує: «Четвір-
ка біатлоністів для Олімпіади-
2022 готова».
 Стриманий оптимізм де-
монструє й президент Федерації 
біатлону України Володимир 
Бринзак: «Не сумніваюсь, що 
і Цимбал, і Дудченко, і Прима, 
і Підручний будуть готові боро-
тися в січні-лютому за дуже ви-
сокі місця, особливо в естафеті, 
якщо не ходитимуть на штраф-
ні кола. Я вірю в них».
 А от стан готовності жіночої 
команди у Володимира Брин-
зака викликає серйозне зане-
покоєння.
 Керманич ФБУ хвилюється 
за атмосферу всередині жіночої 
команди, де за п’ять путівок до 
Пекіна змагаються вісім пре-
тенденток. «Думаю, що за та-
ких умов маємо не зовсім здо-

рову конкуренцію. Цього пот-
рібно позбутися». Володимир 
Бринзак каже, що на наступно-
му етапі КС, який проходитиме 
в австрійському Хохфільцені, 
у нього буде тренерська нарада, 
на якій планують змінити те, 
від чого може постраждати вся 
жіноча команда. Схоже, Урошу 
Велепцю важко знайти спільну 
мову з усіма підопічними. І тут 
на допомогу словенському на-
ставнику в питанні визначення 

остаточного складу на пекінські 
Ігри очільник ФБУ планує пок-
ликати Юрая Санітру та Андрія 
Дериземлю.
 На думку Володимира Брин-
зака, найоптимальнiший склад 
української четвірки для висту-
пу на Олімпіаді мав би вигля-
дати так: Олена Білосюк (Під-
грушна), Юлія Джима, Ірина 
Петренко, Дар’я Блашко та як 
запасна — Анастасія Мерку-
шина. Водночас Велепець iще 

хоче перевірити в дії сестер Се-
меренко, котрі, до слова, першу 
естафетну гонку сезону взагалі 
не бігли. В Остерсунді все поча-
лося з відверто невдалого етапу 
Меркушиної, котра 19-ю пере-
дала естафету партнерці. Зро-
зуміло, що за таких умов боро-
тися за медалі можливостей не 
було. І єдине, на що спромогли-
ся Джима, Блашко та Білосюк, 
— це вивести українську коман-
ду в «топ-10». ■

Завдяки зусиллям свого капітана Олени Білосюк «синьо-жовті» змогли заскочити в «топ-10» естафетних 
перегонів в Остерсунді.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙
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БІАТЛОН

Неспокійний мікроклімат
Жіноча естафетна команда з великими 
труднощами входить у сезон, натомість 
вітчизняні біатлоністи дивують своєю 
готовністю

■

Григорій ХАТА

 Уже в середу (8 грудня) стартує дебют-
ний сезон хокейної Суперліги України. 
Про це повідомляє пресслужба хокейно-
го клубу «Донбас», якому власне й нале-
жить ініціатива створення нового проєк-
ту. Не знайшовши спільної мови з керів-
ництвом ФХУ, власники «Донбасу» при-
йняли рішення залишити Українську 
хокейну лігу й створити альтернативний 
чемпіонату країни турнір.
 Матчем-відкриттям для хокейної Су-
перліги стане протистояння двох колек-
тивів із Донецького регіону — «Донба-
су» та «Краматорська». Загалом же в 
новій лізі, котру, до слова, очолив ко-
лишній генеральний менеджер УХЛ 
Сергій Варламов, за попередньою інфор-
мацією, змагатиметься сім колективів, 
чотири з яких донедавна ще були учас-
никами ЧУ. 
 Тепер же в національній першості, 
що проходить під егідою ФХУ, зали-
шилося лише чотири колективи. І 
хоча представники федерації заявили 

про участь у турнірі п’ятої команди — 
БСФК, — статус цієї броварської коман-
ди, що долучилася до змагань уже після 
їхнього старту, виглядає незрозумілим. 
 Новопризначений генеральний ме-
неджер УХЛ Дмитро Христич каже, що 
без урахування анульованих за участю 
знятих команд матчів кожен учасник 
ліги у регулярному чемпіонаті проведе 
по 32 поєдинки. 
 При цьому ФХУ до турнірної таблиці 
для БСФК планує зарахувати результа-
ти «Білого барсу» з Білої Церкви. Ціка-
во, що передумовою для такого рішення 
стало повідомлення ФХУ про зміну біло-
церківською командою своєї прописки, 
котра начебто збирається перебратися до 
Броварів. Утім у «Білому барсі» наголо-
шують, що їхня команда залишається в 
Білій Церкві й гратиме там матчі Супер-
ліги.
 Хай там як, а свій перший матч в 
УХЛ, згідно з даними оновленого ка-
лендаря, БСФК — команда Броварсько-
го спортивно-фахового коледжу — про-
веде 22 грудня, після того, як її гравці 

(хокеїсти юніорської збірної України) 
повернуться з навчально-тренувальних 
зборів «синьо-жовтих».
 Поки ж у регулярній першості УХЛ 
свої поєдинки грають «старожили» й 
після рестарту на горі турнірної таблиці 
сталися відчутні зміни. Зазнавши в ос-
танніх турах кількох поразок поспіль, 
«Сокіл» дозволив порівнятися з собою 
за очками «Кременчуку».
 «Можливо, в окремих матчах нам 
бракує налаштування, але хокей — така 
гра, де комусь пощастить трохи більше 
і від цього можна відштовхуватися. Ми 
на кожен матч налаштовуємося, як на 
останній бій. В ідеалі команда має вста-

новити собі планку і нижче неї не опус-
катися за жодних обставин», — свідчить 
очільник кременчуцької команди Олек-
сандр Савицький. Двічі поспіль у чем-
піонаті «Кременчук» переміг київський 
колектив, і тепер «Сокіл» уже не вигля-
дає беззаперечним фаворитом ЧУ. ■

Після переформатування чемпіоната України хокеїсти «Кременчука» (в темному) активно включилися 
в «золоту» гонку.
Фото з сайту fhu.com.ua.

❙
❙
❙ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Дніпро» — «Сокіл» — 
2:1, «Кременчук» — «Рулав Одд» — 5:2, «Ру-
лав Одд» — «Дніпро» — 4:3, «Сокіл» — «Кре-
менчук» — 2:3.
 Турнірне становище: «Кременчук» — 20 
(13 матчів), «Сокіл» — 20 (13), «Рулав Одд» — 
14 (15), «Дніпро» — 13 (14), БСФК — 3 (11).

■

ХОКЕЙ

Гра на 
випередження
Зазнавши кадрових втрат, хокейний чемпіонат країни 
відновив свою діяльність в урізаному форматі

■
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -4…-9

 -1…-6

Північ 0…-5

 0…-5

Центр -1…+4

 +2…+7

Схід +2…+7

 +4…+9

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +3…+8

 +5…+10

 — Ви видаєте замiж свою доньку?
 — А ким працює ваш син?
 — Інженером!
 — Ну...
 — А кого б ви хотіли?
 — Хоча б м’ясника.
 — А що, ваша донька — така 
красуня?

* * *
 Покупець:
 — Дівчино, чому на шкарпет-
ках, які ви продаєте, зазначено роз-
мір 36-46, вони що, гумові?
 — Усi купують і не запиту-
ють, але якщо вам цікаво, пояснюю: 
шкарпетки продають парою, одна 
36-го, друга 46-го розміру.

* * *
 — Це центр зайнятості? Добрий 
день. Знайдiть для мене пристойну 
роботу.
 — Добре. Що вмієте робити?
 — Нічого.
 — Дуже добре. Перевчати не 
доведеться.

* * *
 Бос вимовляє працівнику, який 
запiзнився:
 — Мало того, що ви погано пра-
цюєте, так ще дозволяєте собі запіз-
нюватися на дві години. На вашому 
місці я б узагалі не з’являвся на ро-
боту.
 — Це ви, а в мене є зобов’язання.

По горизонталі:
 1. Церковний причет. 4. Наймен-
ша шахова фігура. 7. Одна з де-

ржавних мов Індії. 8. Груба бавов-
няна ворсиста тканина; бавовня-

ний оксамит. 10. Хижа риба, з 
якою часто порівнюють жур-
налістів. 11. Домашня горіл-
ка. 12. Дощ, сніг, град. 15. Вид 

командних змагань, коли спортсме-
ни долають дистанцію по черзі. 18. 
Сукупність автомобілів, що належать 
одній людині чи одному підприємс-
тву. 20. Смужка волосся над оком. 
23. Духовий музичний інструмент, 
вид видовженої труби без вентилів, 
яку використовують для сигналів або 
для виконання музичних фраз уро-
чистого або войовничого характеру. 
25. Рельєфний малюнок на мета-
левій або дерев’яній дошці для від-
творення в друкові. 26. Легендар-
не місто, оспіване Гомером у поемі 
«Іліада». 27. Довгасті ягоди тем-
но-червоного кольору, що ростуть 
на однойменному кущі. 28. Амери-
канський парламент. 29. Старовин-
ний український народний танець. 
По вертикалі:
 1. Вівтар для поклоніння сло-
в’янським богам. 2. Наукова назва 
квітки півник. 3. Версія, припущен-
ня. 4. Тихо в музиці. 5. Двомачтовий 
чи тримачтовий вітрильник із коси-

ми вітрилами. 6. Великі шкіряні ру-
кавиці, які одягали мотоциклісти. 9. 
Російське місто на Волзі. 13. Посвід-
чення особи. 14. Англійський порт на 
березі протоки Па-де-Кале. 16. Річка 
на Рівненщині. 17. Рідина для сис-
теми охолодження автомобіля, яка 
не замерзає при мінусовій темпера-
турі. 19. Різдвяна пісня. 20. Неве-
ликий болотяний птах з довгим пря-
мим дзьобом. 21. Сузір’я, характер-
не трьома зірками в ряд у центрі. 22. 
Стан сильного нервового збудження, 
коли людина не контролює себе. 24. 
Слов’янський бог війни і миру одно-
часно. ■

Кросворд №106
від 30 листопада

Дара ГАВАРРА

 Відома американська актриса, 
співачка, модель, бізнесвумен і прос-
то красуня Ліндсі Лохан нарешті ви-
ходить заміж, про що вона поспіши-
ла дещо екзальтовано повідомити під 
фото в інстаграмі: «Моє кохання. Моє 
життя. Моя сім’я. Моє майбутнє». І 
слово «нарешті» тут зовсім не зайве, 
адже дівчині 35 років, за плечима чи-
малий шлейф романів, а справжнього 
кохання і вірного супутника життя до 
цього так і не було. Наречений Лінд-
сі Бадер Шаммасу — успішний фінан-
сист у банку Credit Suisse, і заради ньо-
го зірка запальних вечірок навіть пере-
їхала в Об’єднані Арабські Емірати. 
 Довгий час колишня подруга такої 
ж скандальної «діви ночі» Періс Хіл-
тон, яка, до слова, також нещодавно 
вийшла заміж, постійно намагалася 
позбутися згубних звичок, перебува-
ючи на реабілітації то від алкогольної, 
то від наркотичної залежностей. Мама 

Ліндсі (яку нещодавно за кер-
мування автомобілем у нетве-
резому стані засудили до ко-
роткотермінового тюремного 
ув’язнення — як кажуть, яб-
луко від яблуньки...) запев-
няла, що погані звички донь-
ці прищепив перший її коха-
нець — зірка «Шоу 70-х» Уїл-
мер Вальдеррам, з яким Лохан 
почала зустрічатися ще до сво-
го 16-річчя. Після розставання з 
Уїлмером (який призвичаїв непов-
нолітню дівчинку до клубів і весе-
лих гулянок) партнери Ліндсі поча-
ли змінюватися, мов у калейдоскопі, 
а звичка до розгульних вечірок про-
вокувала все нові й нові скандали. 
Панна Лохан намагалася зав’язати 
з поганими звичками, проте все 
марно. Можливо, зустріч, а тепер 
і заручини з арабським бізнесме-
ном стануть крапкою в її дотепе-
рішньому не зовсім праведному 
житті. ■

Варка ВОНСОВИЧ 

 Якщо в Україні дехто нама-
гається уникнути вакцинації, ку-
пуючи фальшиві сертифікати, то в 
Європі підійшли до таких фальси-
фікацій «серйозніше». Так, керів-
ник регіону П’ємонт (Італія) Аль-
берто Чіріо в себе у фейсбуці пові-
домив про винахідливого «ухи-
лянта», який прийшов робити 
щеплення... зі штучною рукою! 
 50-річний житель муніципалі-
тету Б’єлла прибув до центру вак-
цинації, щоб зробити щеплення й 
отримати відповідний сертифікат, 
оголив передпліччя, проте в медич-
них працівників виникли підозри. 
Ні, рука була як рука — дуже схожа 
на справжню, і колір не викликав 
підозр, а ось на дотик... Коли пра-
цівник закладу попрохав пацієнта 

показати всю руку, то виявилося, 
що чоловік зробив собі силіконову 
накладку дельтовидного м’яза. Він 
намагався вмовити медпрацівників 
не надавати розголосу цій справі, 
проте медики викликали поліцію. 
На жаль, Альберто Чіріо не повідо-
мив, яка кара чекала антиваксера.
 Тим часом голова Європейсь-
кої комісії Урсула фон дер Ляйєн 
звернулася до керівників євро-

пейських держав із закликом про 
обов’язкову вакцинацію у зв’язку 
з поширенням на Європейському 
континенті нового штаму коро-
навірусу «омікрон». Першою від-
реагувала Австрія, яка має намір 
зробити щеплення обов’язковим 
уже з лютого наступного року. Слі-
дом за нею Греція оголосила, що 
зробить вакцинацію обов’язковою 
для людей віком понад 60 років. ■

АВАНТЮРА

Силікон не допоміг
Італієць намагався зробити щеплення 
у... штучну руку

■

Ліндсі Лохан.❙

НА РУШНИЧОК

Ліндсі Лохан починає 
нове життя
Зірка «Поганих дівчаток» стала на шлях 
виправлення

■

8 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мокрий снiг та дощ. На дорогах ожеледи-
ця. Вітер пiвнiчно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 
та вдень -2...-4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -4...-6, удень -2...-4. 
Яремче: вночi -4...-6, удень -1...-3. 
Мiжгiр’я: вночi -3...-5, удень +2...+4. 
Рахiв: уночi -2...+4, удень 0...+2.

Старий рік у ноги, новий — у пороги
На Різдво та Новий рік українці матимуть додаткові вихідні, а головна ялинка офіційно засвітиться 
на День святого Миколая
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