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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,63 грн 

1 € = 27,95 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 15

Корупціонерів 
попросили не радіти
Члени команди Саакашвілі — глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе 

і керівник Одеської митниці Юлія Марушевська — 

подали у відставку
стор. 2 »

Чи дійсно Москва хоче 

розхитати ситуацію в 

Україні? Чи це наша 

влада побоюється 

масових протестів? 
стор. 4 »

Не так тії вороженьки… А ми вас, пане, з 
посилкою відправимо!

Пошта XIX століття не тільки 

передавала кореспонденцію, пресу, 

грошові перекази, бандеролі, 

а й перевозила пасажирів
стор. 11 »

Василь Шкляр: 
Квотування 

принизливе для нації
Автор «Чорного Ворона» продовжує 

написання циклу книжок про 

російсько-українську війну
стор. 12 »

Хатія Деканоїдзе обіцяє повернутись. ❙
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«Юлія Марушевська і її команда пішли з Одеської митниці. 
У Президента й уряду був вибір: або молода ідеалістична 
та ефективна команда, або Насіров. Вони обрали Насірова і потоки».

Мiхеїл Саакашвілі
колишній президент Грузії

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

Кремлівські 
рокіровки
Клих і Карпюк сидять 
у Росії замість Яценюка 
і Яроша?
Олена КАПНІК

 Днями з’явилася інформація, що за-
судженого в Росії за нібито участь у бойо-
вих діях у Чечні українського політв’язня 
Миколу Карпюка найближчим часом мо-
жуть етапувати до Якутії, де наразі у вип-
равній колонії №1 перебуває полонений 
український режисер Олег Сенцов. Тим 
часом російський адвокат в’язнів Кли-
ха і Карпюка Ілля Новіков заявляє, що 
справа українців сфабрикована і спочат-
ку саме вона мала бути справою Дмитра 
Яроша. «Ця історія починалася в люто-
му 2014 року, a то й раніше. Тоді Ярош 
був у Росії головним жупелом. По різних 
каналах йому передавали сигнали з Росії, 
що з ним хочуть говорити. Мовляв, раз ви 
настільки сильні, що скинули Янукови-
ча, то ви — нова сила, і ми хочемо, щоб 
тепер ви були нашим Януковичем. Яро-
ша готувалися відразу ж заарештувати на 
кордоні і мати готову кримінальну справу 
та показовий процес над фашистом, який 
воював у Чечні. Типу через 20 років ми 
його взяли і справедливість торжествує», 
— каже адвокат.
 За словами Новікова, справу стосовно 
російських солдатів і офіцерів, які були 
вбиті в Грозному в боях 94-95-го, виріши-
ли прив’язати до нових обставин. Тому 
виникла ідея «створити» якийсь ук-
раїнський батальйон «з українськими 
нацистами», які приїхали воювати до 
Чечні проти росіян. Для реалізації цього 
плану з колонії витягли раніше судимого 
Малофєєва, який у режимі нон-стоп по-
чав давати свідчення про те, що він ніби-
то воював у складі неіснуючого українсь-
кого підрозділу «Вікінг». Мовляв, саме в 
цьому підрозділі були Олександр Музич-
ко та екс-лідер «Правого сектору» Дмит-
ро Ярош, брати Тягнибоки, колишній 
Прем’єр Арсеній Яценюк. Утім тоді y по-
казах прізвища Карпюка і Клиха не зга-
дувалися, розповідає Новіков. ■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Лідер гурту «Жадан і собаки» Сергій Жа-
дан заявив, що вони вирішили долучитись 
до ініціативи ГО «Комітет солідарності», яка 
займається акціями підтримки «кримських 
в’язнів». Своїми концертами гурт прагне під-
тримати кримського антифашиста Олександ-
ра Кольченка. «Наші концерти стануть части-
ною акції «Подаруй Саші зустріч із мамою», 
метою якої є допомогти матері Сашка відвіда-
ти його. На концертах ми будемо збирати кош-
ти, але, крім цього, всі, хто прийде на концерт, 
зможуть підписати листівку для Сашка — під-
тримка моральна в цій ситуації не менш важ-
лива, аніж підтримка матеріальна», — роз-
повідає лідер гурту «Жадан і собаки». 
 Проте через стан здоров’я не може поїхати 
до заарештованого Олега Сенцова його мати. 
Після арешту сина її самопочуття погіршило-
ся — почалося часте запаморочення, стрибки 
тиску, через який вона втрачає свідомість і пе-
рестає орієнтуватися в просторі. «Поїхати до 
нього в Якутію — це занадто для мене склад-
но. Я боюся, що не витримаю такої дороги. Та 
й Олег проти — далеко, дорого, а після трьох 
днів побачення розлучатися... Що мені зали-
шається? Чекати, перечитувати листи і віри-
ти, що Україна не забуде про Олега. Він дуже 
сподівається, що рідна країна його не кине. Не 
вистачає його так. Завжди, коли лунає будь-
який дзвінок на телефоні — мені хочеться по-
бачити на екрані «Олег. Київстар», — сумує 
мама бранця Людмила Сенцова.

■

■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 В Україні з різних причин меншає 
«варягів» у владі. Офіційна причина, 
яку озвучують грузинські та інші іно-
земні реформатори, — українське де-
ржавне керівництво не бажає реально 
боротися з корупцією, а надає перева-
гу «косметичним» реформам. 
 Нагадаємо, що тиждень тому, 
7 лис то пада, у відставку пішли голо-
ва Одесь кої облдержадміністрації, ко-
лишній президент Грузії Міхеїл Саа-
кашвілі та керманич поліції Одеської 
області Гіоргі Лорткіпанідзе.
 Учора стало відомо про ще дві від-
ставки з команди Саакашвілі. Заяву 
про відставку подала керівництву МВС 
глава Нацполіції Хатія Деканої дзе, яка 
обіймала цю посаду рівно рік. 
 Раніше у Грузії, в часи президент-
ства Саакашвілі, вона обіймала поса-

ду ректора Академії поліції МВС, а 
також була міністром освіти і науки 
Грузії.
 За неофіційними даними, пані Де-
каноїдзе втомилася від опору ворогів, 
яких вистачає в українському політи-
кумі.
 Тимчасово виконуючим обов’язки 
голови Нацполіції автоматично стає 
перший заступник Деканоїдзе Вадим 
Троян. Але не факт, що його призна-
чать главою Нацполіції на постійній 
основі.
 Водночас керівник Одеської мит-
ниці Юлія Марушевська також пода-
ла у відставку. Вона пояснює свій вчи-
нок небажаням керівництва держави 
реально подолати корупцію і додає, 
що лишається в команді Саакашвілі, 
який оголосив про створення нової 
політичної платформи.
 «Заяву про звільнення я була виму-

шена написати, тому що ми опинилися 
в ситуації, коли ті зміни, заради яких 
я прийшла, неможливо зробити. Будь-
які зміни, погоджені на рівні Прези-
дента та Прем’єр-міністра, зараз ними 
ж блокуються. У випадку з конфліктом 
із головою ДФС Насіровим уряд про-
довжує відстоювати його інтереси, не-
зважаючи на ті корупційні схеми, які 
існують», — сказала Юлія Марушевсь-
ка.
 Мiхеїл Саакашвілі, у свою чергу, 
подякував пані Марушевській і її ко-
манді за роботу і запропонував «ко-
рупціонерам i баригам у владі не раді-
ти передчасно, вона пішла, щоб скоро 
повернутися й остаточно навести по-
рядок».
 «Нам не дали довести до кінця 
проект Відкритого митного простору, 
тому що це означало б кінець митних 
корупційних потоків, але Юля змог-
ла головне — вперше в історії Одеси 
та на єдиній митниці в теперішній Ук-
раїні не було корупції. Ми довели, що 
це можливо, і спасибі за це молодій, 
відомій на весь світ активістці Май-
дану», — написав пан Саакашвілі на 
своїй сторінці у «Фейсбуцi».
 За його словами, бізнесмени Одеси 
підтвердять, що митниця на чолі з Ма-
рушевською «була найкращою митни-
цєю на їхній пам’яті, повністю віль-
ною від корупції». 
 «Вона вперше провела прозорі кон-
курси, набравши багато чесних нових 
людей, ввела принцип єдиного вікна, 
ми разом дали відсіч горіховій мафії 
та зруйнували перепони, створені На-
сіровим для імпорту машин», — вва-
жає пан Саакашвілі. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Корупціонерів попросили не радіти
Члени команди Саакашвілі — глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе і керівник 
Одеської митниці Юлія Марушевська — подали у відставку

■

Хатія Деканоїдзе.❙

Іван БОЙКО

 На східному фронті жод-
ного дня не замовкають во-
рожі гармати і міномети. 
Згідно з даними штабу АТО, 
щодня лунає від 30 до 60 об-
стрілів позицій ЗСУ та мир-
них населених пунктів поб-
лизу.
 Найгарячіше на маріу-
польському напрямку, на 
який припадає ледь не дві 
третини від загальної кіль-
кості обстрілів. Гаряче й поб-
лизу окупованого Донецька: 
окупанти регулярно «поли-
вають» вогнем пром зону 
Авдіївки, Зацейвого та Лу-
ганського, де тримають обо-
рону захисники України.
 Водночас від донець-
ких терористів намагають-
ся не відставати й бойовики 
так званої «ЛНР», які регу-
лярно обстрілюють iз бере-
гів Сіверського Донця рай-
центр Станиця Луганська 
— те саме селище, де сили 
мали бути розведені під 
контролем ОБСЄ ще місяць 
тому. 
 «З огляду на агресивні дії 

окупантів розведення сил і 
засобів у Станиці Луганській 
наразі є неможливим», — на-
голошують у Міноборони. 
 Унаслідок обстрілів ми-
нулої суботи загинуло двоє 
захисників України, а та-
кож двоє мирних мешкан-
ців. Зокрема, селянин iз се-
лища Тоненьке, що поблизу 
Авдіївки Донецької області, 
порався на власному подвір’ї 
минулої неділі, коли його 
життя обірвав ворожий сна-
ряд. 
 «Після тривалої перер-
ви під вогонь ворожої арти-
лерії потрапив наш тиловий 
район — селище Тоненьке 
під Авдіївкою. Противник 
випустив 17 снарядів iз гар-
мат калібром 122 мм. Під час 
цього обстрілу загинула одна 
цивільна особа», — повідо-
мив речник Міноборони з пи-
тань АТО Олександр Мотузя-
ник.
 За його словами, оку-
панти неодноразово обстрі-
лювали з мінометів позиції 
українських військових на 
Світлодарській дузі та в ав-
діївській промзоні — загалом 

минулими вихiдними було 
випущено понад 160 мін.
 «Українські війська від-
кривали вогонь у відповідь, 
щоб припинити агресивні дії 
окупантів», — підкреслив 
речник Міноборони з питань 
АТО.
 За його даними, на маріу-
польському напрямку — на 
позиціях ЗСУ в Мар’їнці  — 
поранено двох волонтерів. 

 «Левова частка обстрілів 
була зранку — як у світлу, 
так і в темну пору доби. Кіль-
кість випущених боєприпасів 
по наших позиціях іде на де-
сятки», — каже пан Мотузя-
ник.
 Як правило, в кожному 
другому випадку порушен-
ня режиму тиші окупанти 
гатять iз важкого озброєн-
ня. ■

НА ФРОНТІ

Залізо летить усе далі 
Українські війська почали відкривати вогонь у відповідь на обстріли окупантів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Запоріжжі 14 листопада стартував інтернет-аукціон iз про-
дажу «Залізного трону», зробленого з осколків розірваних сна-
рядів і  броні — копії трону з популярного серіалу «Гра пре-
столів».
 У торгах можуть узяти участь усі охочі, незалежно від країни 
проживання. Кошти від продажу трону буде спрямовано на допо-
могу бійцям АТО, зазначають запорізькі волонтери. Аукціон три-
ватиме один тиждень — до 21 листопада.
 «Можна писати зі ставками в інтернет-спільноті чи в особис-
тих повідомленнях. Уже пропонують 6 тисяч американських до-
ларів, але в еквіваленті тепловізорів. Від цього не відмовляємо-
ся, не обов’язково грошима. Якщо в когось є еквівалент, що за-
криватиме потреби бійців, теж прийматимуть ставки», — роз-
повів один iз координаторів інтернет-аукціону Тарас Білка.
 Наразі «Залізний трон» перебуває в зоні АТО. По завершен-
ні торгів волонтери планують привезти його з Донбасу до За-
поріжжя та передати покупцеві.

■

Юлія Марушевська.❙
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За рибу 
помста?
У Херсоні жорстоко побили 
заступника очільника 
області 
Ірина КИРПА

 Василь Зеленчук зазнав нападу невідо-
мих бандитів у той момент, коли вже під-
ходив до під’їзду свого будинку, розташо-
ваного в центрі міста. Невідомі напали 
на чиновника ззаду та завдали йому чис-
ленних ударів металевим прутом по голо-
ві. Проте Зеленчук зміг самостійно підня-
тися та покликати на допомогу охоронця. 
Прибулі на місце події медики зафіксува-
ли в потерпілого закриту черепно-мозкову 
травму й прийняли рішення про негайну 
госпіталізацію до відділення реанімації 
Херсонської обласної лікарні. Після про-
ведення медичного консиліуму, в якому 
взяли участь нейрохірурги з Києва, було 
прийнято рішення про проведення невід-
кладної операції. За словами в.о. завіду-
вача нейрохірургічним відділенням Хер-
сонської обласної клінічної лікарні Оле-
га Селедеця, повернутися до нормального 
життя Василь Зеленчук зможе не раніше, 
аніж через місяць. 
 Тим часом співробітники правоохорон-
них органів проводять оперативно-розшу-
кові заходи для того, щоб знайти зухвалих 
бандитів. Напад на чиновника високого ран-
гу швидше за все було знято камерами відео-
спостереження, які розташовані недалеко 
від під’їзду елітного будинку, де проживав 
Зеленчук. Однак наскільки ця інформація 
буде корисна слідчим, покаже час.
 — Розкриття цього злочину перебу-
ває на контролі в очільника Херсонщини, 
— розповіла прес-секретар начальника ГУ 
НП у Херсонській області Олена Ренкас. — 
На цей час розпочато кримінальне прова-
дження за статтею 121 КК України («Умис-
не тяжке тілесне ушкодження»).
 Швидше за все, зухвалий напад на Васи-
ля Зеленчука пов’язаний з його професій-
ною діяльністю. Такої думки дотримуєть-
ся і голова Херсонської облради Владислав 
Мангер, який зазначив, що бандитський 
наліт міг бути помстою з боку «рибної» та 
«лісової» мафії.
 Відзначимо, що роботу в Херсонській 
облраді Василь Зеленчук поєднував із ви-
конанням обов’язків представника Ради-
кальної партії. Чиновник переїхав на пос-
тійне місце проживання до Херсона не 
так давно, лише пару років тому. До цього 
він тривалий час жив у Криму, де під час 
анексії   став одним із лідерів «Євромайда-
ну» в Севастополі. А вже восени 2015 року 
колишній депутат міськради Севастопо-
ля Василь Зеленчук був обраний депута-
том Херсонської облради від Радикальної 
партії Олега Ляшка. Відомо, що Зеленчук 
є батьком шістьох дітей, молодшому з яких 
виповнилося всього кілька місяців.
 Політик Василь Зеленчук завжди вів 
різку та безкомпромісну боротьбу з опо-
нентами й прославився своїми одіозними 
ви словлюваннями. Так, улітку 2015 року 
в авторській колонці видання «Українсь-
ка правда» Зеленчук пропонував побудува-
ти «Велику Українську стіну» вздовж кор-
дону з РФ, щоб захистити Україну та весь 
світ від російської агресії і дикості.
 Відомо, що неприємності переслідують 
одіозного представника Радикальної пар-
тії Василя Зеленчука вже давно. Так, на-
весні поточного року в нього викрали поза-
шляховик Toyota Land Cruiser 200, ціною у 
два мільйони гривень. Тоді чиновник через 
соціальну мережу «Фейсбук» звернувся до 
викрадачів із вимогою повернути йому ав-
томобіль. Послання подіяли, тож уже за 
кілька днів Зеленчук оголосив, що автомо-
біль вдалося знайти без допомоги поліції. 
Тепер же, коли життя та здоров’я політика 
виявилися під загрозою, за справу взялися 
не тільки кращі представники поліції, а й 
професіонали  з СБУ, а також прокуратури 
Херсонської області. ■

■Валерія НАЛИВАЙКО

 Мабуть, багато хто б бажав, аби мо-
торошні прогнози синоптиків про сні-
говий шквал, як часто буває, не справ-
дилися. Однак «напророчене» стало-
ся: за вихідні Україну засипало по-
декуди майже півметровим сніговим 
шаром. «Унаслідок переміщення ак-
тивного циклону з південного заходу 
та починаючи з територій Чернівець-
кої, Івано-Франківської областей, ви-
пала значна кількість опадів у вигляді 
снігу, і це явище можна кваліфікува-
ти як стихійне лихо, — прокоментував 
природне явище міністр інфраструк-
тури України Володимир Омелян. — 
Товщина снігового покрову в окремих 
областях сягнула до 50 см, у горах до 
60 см. З урахуванням сильного та по-
ривчастого вітру місцями утворилися 
замети висотою до 100 см, унаслідок 
чого значно ускладнено проїзд, а міс-
цями і заблоковано».
 За даними ДСНС, найвищий рі-
вень снігового покрову, до 50 см, за-
фіксовано у Рівненській, Львівській, 
Івано-Франківській, Тернопільській, 
Чернівецькій, Хмельницькій та Жи-
томирській областях. Трохи менше — 
15-25 см — у Київській, Вінницькій та 
Черкаській областях.
 Потужний снігопад залишив без 
світла майже тисячу населених пунк-
тів, повідомила Держслужба з надзви-
чайних ситуацій. «Унаслідок неспри-
ятливих погодних умов (сильні сніго-
пади, хуртовини й ожеледиця, нали-
пання мокрого снігу, сильні пориви 
вітру) через спрацювання систем за-
хисту ліній електропередач відбуло-
ся знеструмлення 988 населених пун-
ктів у 13 областях». У ДСНС зазначи-
ли, що для відновлення електропоста-
чання населених пунктів задіяно 336 
аварійних бригад обленерго. 
 Великогабаритному транспор-
ту закрили в’їзд до Києва, а також 
до Львівської, Житомирської, Черні-
вецької (сім районів), Хмельницької, 
Тернопільської та частково до Вінни-
цької областей. На Тернопільщині та 
Хмельниччині скасували більшість 
міжміських та районних автобусних 
рейсів. У Вінницькій області пере-
вернулися чотири вантажнi автомо-
білі, а потяг «Інтерсіті» сполученням 
Львів—Київ зупинився на дві години 
в Рівненській області через неочищені 
шляхи, йдеться у повідомленні прес-
служби Нац поліції. Також у ДСНС 
повідомили, що рятувальники півти-
сячі разів виїжджали в регіони краї-
ни, щоб допомогти вивільнити авто зі 
снігових заметів i розчистити дороги 
від повалених дерев.
 У західних областях вирішили при-
зупинити навчання у школах. Зокре-

ма, малюків та учнів залишили вдома 
на два дні, закривши дитсадки, школи 
та ПТУ в Івано-Франківській області. 
Подібні кроки планує вживати влада 
i в інших регіонах заходу України. У 
Хмельницькому керівник управління 
освіти закликав учителів шкіл і вихо-
вателів дитсадків вийти на прибиран-
ня снігу. 
 Загалом, за повідомленням ДСНС, 
до ліквідації наслідків негоди в Ук-
раїні залучено 4 513 осіб та 1565 оди-
ниць техніки.
 Ситуація у столиці була також над-
звичайно напруженою і до кінця за-
лишалось незрозумілим, хто ж вий-
де переможцем у боротьбі: сніг чи ко-
мунальні служби. Боротьба була ін-
тенсивною і виснажливою, адже, за 
інформацією управління з питань 
надзвичайних ситуацій Департамен-
ту благоустрою та збереження природ-
ного середовища КМДА, за добу випа-
ло більше 20 см снігу. Однак на ранок 
мер столиці Віталій Кличко сміливо 
заявив, що «основні магістралі і мос-
ти Києва очищені від снігу, комуналь-
ники продовжують роботу, місто по-

вертається до нормального життя». 
«У Києві — 1667 км доріг, і нам пот-
рібно було прибрати їх у дуже корот-
кий термін. «Київавтодор» працював 
усю ніч без перерви. І я хочу подяку-
вати всім, хто цілу ніч не спав і робив 
усе, щоб наше місто повернулося до 
нормального життя», — додав Клич-
ко. Мер Києва відзначив, що найак-
тивнiша фаза прибирання снігу поча-
лася після 23:00. Близько 600 одиниць 
спецтехніки всю ніч очищали дороги 
міста від ожеледиці. Зараз до приби-
рання снігу у столиці задіяли 386 оди-
ниць тільки снігоприбиральної техні-
ки, 173 одиниці техніки ЖЕО та 4,6 
тис. двірників для прибирання дворів 
і маленьких вулиць. 
 У «Київавтодорі» зазначили, що 
за добу використали майже 3 000 
тонн солі та 2 000 тонн піщано-соля-
ної суміші. Усього ж використано 31 
тонну солі та 30 тонн піщано-соляної 
суміші, повідомив заступник голови 
КМДА Петро Пантелєєв.
 До слова, за даними синоптиків,  14 
листопада  циклон вийшов за межі Ук-
раїни. ■

Катерина МАРТИЧ
Вінницька область

 У Могилеві-Подільсько-
му Вінницької області від-
крили Меморіал пам’яті за-
гиблим героям-прикордон-
никам. Усього в зоні АТО по-
лягло 67 охоронців кордону, 
семеро з них — вінничани.
 «Це спонукало команду-
вання нашого загону вста-
новити героям меморіал 
пам’яті на території війсь-
кового містечка Могилів-
Подільського прикордонно-
го загону. Триметрову стелу 
будували власними силами 
впродовж шести місяців», 
— повідомила прес-секретар 
начальника загону  Людми-
ла Катеринич.

 Випробовування війною 
на сході України пройшло 
понад 16 тис. прикордон-
ників. Більше 800 із них — 
вінничани. 
 «Статус учасника бойо-
вих дій мають понад 430 на-
ших військовослужбовців. 
Семеро — полягло хороб-
рою смертю. Серед них — 
В’ячеслав Семенов, якому 
посмертно присвоєно зван-
ня Герой України, Олек-
сандр Дзюбелюк, Володи-
мир Блажко, Ігор Присяж-
нюк, Віктор Соколовський, 
Олег Глущак та Павло Дмит-
ренко. Їхні імена викарбува-
но на Меморіалі пам’яті за-
гиблим героям-прикордон-
никам. Також там є портре-
ти чоловіків, вказано їхні 

дати народження та заги-
белі», — додала Людмила  
Катеринич.
 У відкритті пам’ятного 
знака взяли участь ветера-
ни війни на сході, а також 
голова Держприкордон-
служби України генерал-
полковник Віктор Назарен-
ко, начальник Південно-
го регіонального управлін-

ня Держприкордонслужби 
України генерал-лейтенант 
Сергій Косік, представни-
ки громадськості, керівни-
ки обласної влади, органів 
місцевої влади.
 Встановлено пам’ятник 
на місці, звідки могилів-
подільські військові виру-
шали на захист рубежів на-
шої Батьківщини. ■

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Семеро сміливих
Загиблим героям-прикордонникам 
відкрили Меморіал пам’яті

■

Вдови i матерi загиблих прикордонникiв бiля Меморіалу пам’яті.
Фото з сайта dpsu.gov.ua.

❙
❙

КАТАКЛІЗМИ

Заручники стихії
Наслідки снігового шторму в Україні

■

Кому проблеми, кому радiсть.
Фото УНІАН.

❙
❙
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«Після оприлюднення е-декларацій стало очевидно, що в Україні 
здійснюється не план «Шатун», а план «Обжерун».

(реакція соцмереж)

УКРАЇНА МОЛОДА

«Я пишу тобі листа»
 Однак повернемося до «листів Сурко-
ва». Історія почалася з того, що українські 
хакери виклали в мережу документи, які, 
як вони стверджують, є листуванням по-
мічника президента Росії Владислава Сур-
кова — головного радника Путіна з «ук-
раїнського питання». Серед величезного 
масиву оприлюднених документів є, зок-
рема, матеріали з моніторингу українсь-
кого інформаційного простору, аналітич-
ні записки щодо подій в Україні, доку-
менти, що стосуються життя самопрого-
лошених «народних республік» на сході 
країни, плани з дестабілізації соціально-
політичної ситуації в Україні, а також 
«план заходів із просування федерально-
го статусу Закарпатської області».
 Цікаво, що реакція на компромат «кі-
берхунти» у Києві та Москві була діамет-
рально протилежною. СБУ миттю вхопи-
лася за цей інформаційний витік, заявив-
ши, що може підтвердити справжність 
цих листів. У Кремлі ж подібне листуван-
ня категорично заперечили. А пізніше ще 
й додали, що Владислав Сурков узагалі не 
користується електронною поштою. 
 Тим часом з усіх оприлюднених ма-
теріалів найбільшу увагу привернув доку-
мент під назвою «План першочергових за-
ходів щодо дестабілізації суспільно-полі-
тичного життя на Україні «Шатун». Його 
автори вважають, що реалізація плану в 
листопаді 2016-го — березні 2017 р. при-
зведе до дестабілізації політичного жит-
тя в Україні, наслідком чого повинні ста-
ти дострокові парламентські і президент-
ські вибори.
 З-поміж усього іншого план цей перед-
бачає, зокрема, реалізацію наступних 
пунктів: 1. Переговори з «лідерами ук-
раїнської опозиції» — Опозиційним бло-
ком, Радикальною партією Ляшка, «Бать-
ківщиною» — про організацію «загаль-
нодержавного протесту» — «Тарифного 
Майдану»; 2. Активна критика соціаль-
но-економічної політики центральної та 
місцевої влади; 3. Виготовлення і розпов-
сюдження підробних матеріалів, «у яких 
будуть розкриті корупційні схеми Поро-
шенка і його оточення»; 4. «Організація 
масштабних розслідувань корупційної 
діяльності команди Порошенка»; 5. Ак-
тивізація діяльності громадських органі-
зацій національних меншин на території 
України.
 З одного боку, достеменним фактом є 
те, що частина опозиційних сил дійсно го-
тує акції протесту. З іншого — надто вже 
очевидним є «підставляння» Тимошенко 
та Ляшка. Те, що ці політики  націлені на 
завоювання влади, не підлягає сумніву. 

Проте підозра в роботі на Кремль перево-
дить обвинувачення проти них у зовсім 
іншу площину. До того ж  пошук «засла-
них козачків» дискредитує будь-який на-
ступний протест: віднині всяку критику 
Порошенка можна буде списати на спри-
яння ФСБ. 
 Але, як уже було сказано, українсь-
кій владі ідея з «листами Суркова» дуже 
сподобалася. Міністр юстиції Павло Пет-
ренко не виключив, що коли справжність 
листів доведуть, Київ зможе залучити ці 
матеріали до міжнародних судових справ 
«як один із доказів того, що Росія причет-
на до всіх тих подій, які стосуються під-
тримки терористів і сепаратистів».

Майдан для всіх
 Тим часом тему тарифів та пов’язаних 
із ними протестів традиційно осідлала 
Юлія Тимошенко. Атаку на уряд через 
підвищену «комуналку» лідерка «Бать-
ківщини» почала іще навесні. Був мо-
мент, коли Тимошенко ультимативно «да-
вала тиждень» уряду для зниження цін на 
житлово-комунальні послуги, а відтак по-
давала до суду на Кабмін та НКРЕ за пе-
ревищення службових повноважень. На-
прикінці минулої парламентської сесії 
«Батьківщина» навіть оголосила безстро-
кове блокування трибуни з вимогою пос-
тавити на голосування чотири законопро-
екти, «спрямовані на боротьбу з тарифним 
геноцидом». Подейкували, що на осінь, 
яка вже майже добігла кінця, ЮВТ пла-
нує масштабні протестні акції. 
 Так це було чи не так, та поки Юлія Во-
лодимирівна вагалася, тарифні «міні-май-
дани» почали влаштовувати інші політси-
ли. У жовтні в одинадцяти містах Украї-
ни пройшла акція «Тарифний спротив». Її 
інформаційним супроводом активно зай-
мався телеканал NewsOne, що належить 
нардепу Євгену Мураєву. Мураєв розій-
шовся з Опозиційним блоком і нещодавно 
разом з іншим епатажним депутатом, Ва-
димом Рабиновичем, створив власну пар-
тію «За життя». На каналі по колу крути-
лись ролики, в яких Мураєв та голова ГО 
«Публічний аудит» Максим Гольдарб за-
кликали громадян виходити на централь-
ні площі міст.
 Утім, як пише видання «Главком», із 

проектом «За життя» пов’язана своя влас-
на конспірологія. Він, мовляв, є дітищем 
Банкової — принаймні таку думку вис-
ловлюють в Опозиційному блоці, який 
покинув Євген Мураєв. Навіщо прези-
дентському оточенню підігравати тариф-
ній тематиці? Щоб вибити козирі з рук Ти-
мошенко, перехопити ініціативу та розпо-
рошити увагу до цієї проблеми. 
 «Тема тарифів смачна, на ній бага-
то в чому базується зростання рейтингів 
«Батьківщини» і Тимошенко, — зазначає 
в інтерв’ю «Главкому» політолог Андрій 
Золотарьов. — А коли тема концентруєть-
ся навколо однієї політичної сили, вона 
небезпечніша для влади, ніж коли з цією 

темою грає більш широке коло. Згадайте, 
як у Тимошенко вирвали козир щодо мо-
раторію на продаж землі, який був її дру-
гою ключовою темою». 
 Але поки що ЮВТ не здається. «Підви-
щення цін на газ майже в дев’ять разів, 
підвищення цін на тепло в 10,6 раза, на га-
рячу воду, на електроенергію — це план, 
через який із кишень людей забирають 
останні копійки і віддають олігархам. Ми 
маємо це зупинити», — повторює вона. 
 Але монополію Тимошенко на тари-
фи поступово відвойовує й Опозиційний 
блок. «Ми тарифну тему порушуємо пос-
тійно і послідовно, а не з одномоментних 
мотивів, — говорить нардеп від ОБ Ми-
кола Скорик. — Як тільки стало зрозумі-
ло, що влада йде цим антинародним шля-
хом, ми свою позицію чітко висловлюва-
ли і в парламенті, і на інших майданчи-
ках. Вважаю, що питання треба ставити 
не щодо вуличних акцій, а щодо достро-
кових виборів».
 Тим часом інші джерела стверджу-
ють, що до протестних акцій готують-
ся також й у праворадикальних та ве-
теранських колах. Прихована мета цих 
виступів — підтримати міністра МВС Ар-
сена Авакова та «Народний фронт», який 
стоїть за ним і відчуває гостру потребу 
як у поліпшенні свого іміджу та рейтин-
гу, так і у відверненні уваги від усіх тих 
скандалів, що пов’язані з правоохоронни-
ми структурами. 
 У підсумку маємо надто  густу мішани-
ну з політичних амбіцій, ви борчих планів 

та персональних потреб, що розібратися, 
«ху із ху» в цьому спекулюванні на справ-
ді вкрай болючих проблемах простих лю-
дей, просто нереально. Політичний екс-
перт Руслан Бортник вважає, що врешті-
решт усі події листопада-грудня засвід-
чать, передусім, головну річ: хочуть люди 
зміни влади або ні. 
 «Масштабніші акції, я вважаю, більш 
вірогідні в лютому-березні, коли криза 
значно поглибиться, коли люди вже кіль-
ка місяців платитимуть за цими величез-
ними тарифами. І ось тоді виросте ймовір-
ність дострокових виборів. Тим більше що 
якраз у квітні закінчується річний імуні-
тет уряду Гройсмана від відставки. Та й 
до того часу буде вже сформовано нову ад-
міністрацію у Вашингтоні і стануть зро-
зумілі плани США щодо України», — 
каже Бортник. 
 А тим часом українці отримали перші 
платіжки за опалення з «космічними ці-
нами». Реакція на них у соцмережах за-
шкалює гнівом та обуренням. Та навряд 
чи вибухонебезпечні платіжки підкидає 
у поштові скриньки особисто Владімір 
Путін. Тож у створенні революційної си-
туації в країні звинувачувати треба не 
Москву, а Київ. Особливо якщо помножи-
ти це на той шок, у стані котрого перебу-
ває населення, дізнавшись із опублікова-
них е-декларацій про сибаритський спосіб 
життя наших чиновників. Красти й бра-
ти хабарі їх також змушувало аж ніяк не 
ФСБ. Чи, може, українській владі є що за-
перечити з цього приводу?..
 P.S. Вчора зранку, коли ми готува-
ли цей номер до друку, в Києві вже поча-
ли збиратися маніфестанти. До будів-
лі Національного банку України в Києві 
помалу сходилися так звані «ошукані 
вкладники». Переважна більшість мі-
тингувальників — люди пенсійного віку, 
студенти та молодики спортивної зов-
нішності.
 Також стало відомо, що сьогодні, 15 
листопада, поліція перекриє Хрещатик 
через підвищений рівень терористичної 
загрози. За словами начальника Головно-
го управління Національної поліції Киє-
ва Андрія Крищенка, це буде зроблено 
вже з самого ранку. «Ми — держава, яка 
воює, і у нас досить великий рівень теро-
ристичної загрози. Прогнозується знач-
не скупчення людей, ми будемо проводи-
ти заходи, щоб нічого не сталося і ніхто 
не постраждав», — сказав Крищенко.
 Він додав, що буде проводитися повер-
хневий огляд усіх учасників акції, засто-
совуватимуться металошукачі. Місця 
масових заходів обстежуватимуть кі-
нологічна служба та вибухотехніки.■ 

РУКА КРЕМЛЯ?

Не так тії вороженьки…
Чи дійсно Москва хоче розхитати ситуацію в Україні? Чи це наша влада побоюється масових протестів? 

■

Не можна цілком виключати того, що «тарифні майдани» інспірують ззовні. 
Проте підґрунтя для них створюють саме в Україні.

❙
❙

У підсумку маємо надто густу мішанину з політичних амбіцій, 
виборчих планів та персональних потреб, що розібратися, «ху із ху» 
в цьому спекулюванні на справді вкрай болючих проблемах простих 
людей, просто нереально.

Наталія ЛЕБІДЬ

Негода принесла в Україну ще й політичне сум’яття. Цього тижня в Україні почне розгор-
татися новий Майдан — так би мовити, економічний. Про його масштаби та контингент 
учасників говорити зарано. З 15 листопада буцімто мають протестувати банківські вклад-
ники, а 17 числа до них збираються приєднатися ті, хто проти підвищення тарифів ЖКГ. 
«Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки України отримали оперативні матеріали, 
які викривають плани РФ із масштабної дестабілізації ситуації в Україні, старт якої за-
плановано на 15 листопада», — говорить начальник департаменту захисту національної 
державності СБУ Анатолій Дублик. «Ці розвідувальні дані в цілому збігаються зі змістом 
так званого плану «Шатун» — масиву інформації, вилученої з поштової скриньки радника 
президента Російської Федерації Владислава Суркова, — і свідчать про початок його здій-
снення», — додає Дублик. 
В Україні попередження СБУ сприйняли недвозначно. Хтось повірив у «листи Суркова» 
та план «Шатун», хтось — посміявся над непрофесіоналізмом спецслужби, котра «по-
велася» на явний фейк, а хтось і сильно обурився тим, що відтепер кожен протест може 
бути потрактовано як підігрування ворогу. «У даній ситуації влада використовує будь-який 
варіант, щоб урятувати ситуацію. Тому і говорять, що люди бунтують через тарифи, а 
діють за планами Кремля. Ці бунти цілком можуть привести до дострокових парламент-
ських виборів, але ані Президент, ані його союзники по коаліції не хочуть їх допустити», 
— коментує політолог Кость Бондаренко. Як розвиватимуться події надалі — передбачити 
не береться ніхто. Та, як свідчить українська історія, до вдалих революцій приводять ви-
нятково спонтанні дії. Усе ж, що організовано та проплачено політиками, триває недовго 
та безслідно сходить на пси. Як буде цього разу — дізнаємося незабаром. 
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Ігор ВІТОВИЧ

Минулої неділі в Болгарії та Молдові 
відбулися другі тури президентсь-
ких виборів. І в обох випадках після 
підрахунку 99 відсотків голосів пе-
ремагали проросійські кандидати. 
Цікаво також, що в обох випадках 
поразки зазнали жінки, які репре-
зентували політичні сили проєвро-
пейського спрямування. 

Молдова
 У Молдові перемогу здобув лідер 
Партії соціалістів Ігор Додон. Його 
результат — понад 53 відсотки го-
лосів виборців. Суперниця Додона 
Майя Санду, лідер партії ПАС («Дія і 
солідарність»), набирає 46,8 відсотка. 
 Ще до закриття дільниць Сан-
ду вимагала відставки керівниц-
тва центральної виборчої комісії 
та міністерства закордонних справ 
Молдови. «Вибори ще не закінчи-
лися, але вони вже сфальсифіко-
вані», — заявила Санду і поясни-
ла, що за кордоном було відкрито 
недостатню кількість дільниць та 
завезено недостатню кількість бю-
летенів, повідомляє агенція «Ін-
терфакс». Додон також визнав, що 
кількість бюлетенів на закордонних 
дільницях була недостатньою, і за-
явив, що «хтось має за це відповісти 
— в центр виборчкомі та уряді». До-
дон подякував своїм прихильникам 
i закликав «не допустити дестабілі-
зації».
 Нагадаємо, що 30 жовтня в Мол-
дові пройшов перший тур виборів 
президента, на якому загальна явка 
становила 49 відсотків. Тоді за До-
дона та Санду проголосували 49 
та 38 відсотків виборців відповід-
но. Додона вважають проросійсь-
ким кандидатом. У своїй кампанії 
він використовує роздратування 
електорату корупційними сканда-
лами, які супроводжували правлін-
ня проєвропейського уряду, який 

прийшов до влади у 2009 році. Його 
обіцянки — відновлення дружби з 
Москвою, прагнення до добросусід-
ських відносин із Румунією та Ук-
раїною. Раніше Додон назвав Крим 
«російською територією».

Болгарія
 У Болгарії з великим відривом 
лідирував 53-річний екс-керівник 
військово-повітряних сил, генерал-
майор Румен Радев. За попередніми 
даними, він отримав 59,4 відсотка 
голосів, його опонентка від провлад-
ної партії, спікер парламенту Цец-
ка Цачева — 36,2 відсотка, повідом-
ляє агенція «Рейтер». Ще 6,6 відсот-
ка виборців не підтримали жодного 
кандидата. Радев, новачок у політи-
ці, має офіційно вступити на посаду 
22 січня. Генерал-майор також ві-
домий своїми проросійськими пог-
лядами, тоді як від Цачевої очікува-
ли продовження проєвропейського 
курсу. Серед передвиборчих обіця-
нок Радева — підтримка однаково 
вигідних для Болгарії зв’язків як з 

Європою та НАТО, так і з Росією. Він 
також виступає за зняття з Москви 
міжнародних санкцій і проти мігра-
ційної політики Євросоюзу. Румен 
Радев залишив посаду командува-
ча ВПС, аби балотуватися у прези-
денти. Він володіє англійською, ні-
мецькою і російською мовами; своїм 
улюбленим літературним твором на-
зиває роман Достоєвського «Бра-
ти Карамазови». «Сьогодні у Бол-
гарії демократія перемогла апатію 
та страх. Попри блеф уряду про апо-
каліпсис, ви проголосували за змі-
ни», — сказав переможець. 
 Прем’єр-міністр Болгарії Бойко 
Борисов уже заявив, що подає у від-
ставку після поразки кандидатки від 
його партії «Громадяни за європейсь-
кий розвиток Болгарії» Цачевої. Бол-
гарія, нагадаємо, залишається однією 
з найбідніших країн ЄС, яка значно 
залежить від постачання газу з Росії. 
Відставка Борисова і його уряду спри-
чинить позачергові парламентські ви-
бори навесні, повідомляє інформаген-
ція «Рейтер». ■

ЖИВИЙ ТОВАР

Знайшли 
шпарину 
в Шенгені 
Знешкоджено міжнародну групу, 
яка перевозила українців на Захід
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Поліцейські з кількох європейських країн знешкодили мережу 
контрабандистів. Затримано 115 осіб, у тому числі керівників банди, 
повідомила в неділю іспанська поліція. 
 Ця злочинна мережа працювала в Україні, Польщі, Іспанії, Бель-
гії, Ірландії та Великобританії. Тільки українців з її допомогою потра-
пило у Велику Британію щонайменше шість тисяч. Українці викорис-
товували фальшиві документи, які надавали їм організатори контра-
банди. Після анексії Криму та початку бойових дій у Донбасі дедалі 
більше українців намагалися втекти до Великобританії.
 Переважна більшість зі 115 затриманих осіб — це українські ім-
мігранти. А серед ватажків банди є громадяни Іспанії, України та Поль-
щі. Головного з них затримали в Барселоні, де той мешкав зі своєю 
партнеркою. В їхнiх помешканнях поліція знайшла понад сто фаль-
шивих польських особистих посвідчень. За повідомленням іспансь-
кої поліції, підробки були дуже хорошої якості. 
 Ватажок банди займався поширенням підроблених документів i 
плануванням маршрутів мігрантів зі Східної Європи на Британські ост-
рови. Цей чоловік разом iз донькою мав туристичну фірму, за посеред-
ництва якої купував українцям авіаквитки. Злочинна організація допо-
магала емігрантам отримувати візи до Шенгенської зони через сусідні 
з Україною країни, переважно через Польщу. Коли вони вже потрапляли 
туди, їм видавали фальшиві документи, здебільшого польські паспор-
ти, рідше — паспорти країн Прибалтики, з якими вони могли без про-
блем рухатися далі, йдеться в повідомленні іспанської поліції. 
 Маршрут шукачів кращого життя пролягав переважно до Іспанії, 
Франції чи Бельгії, де їх передавали під опіку вже іншим членам ме-
режі і де вони очікували на відповідний момент, щоб пробратися до 
Великої Британії. 
 Видано ще три ордери на арешт на членів банди, які надалі пере-
бувають на волі. Один з них — на українця, який діяв на території Ве-
ликої Британії. Слідство у справі цієї злочинної організації вели з по-
чатку 2015 року. ■

■

ОЦІНКИ

Або Єврокомісія 
виконає свої 
зобов’язання 
перед Україною,
або хай іде до біса!
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії України

 Рішення Європейської комісії, яким російському 
«Газпрому» дозволено збільшити прокачку газу тру-
бопроводом OPAL в обхід України, прямо загрожує на-
шим національним інтересам і економічній безпеці. Та-
кож євробюрократи під вигаданими приводами вкотре 
відмовляють нам у наданні безвізового режиму, хоча 
всі умови для цього нами були виконані рік тому.
 Євробюрократи водять нас, українців, навколо 
пальця, тому що їм це дозволяє робити наша влада, 
яка не спроможна ефективно й наполегливо відсто-
ювати наші національні інтереси. У мене немає жод-
них приватних чи комерційних інтересів ні в Росії, 
ні в Європі, ні в офшорах, тому я нікому не дозволю 
тримати українців за дурнів. Місце України в Європі, 
але не на будь-яких умовах, як це нам пропонують. 
Тому я вимагаю від Єврокомісії негайно виконати свої 
зобов’язання перед Україною, або нехай ідуть до біса 
зі своїми принизливими для українців умовами.
 А від Президента та уряду знову вимагаю ініцію-
вати перегляд угоди про зону вільної торгівлі в час-
тині радикального збільшення квот на безмитне пос-
тачання продукції наших виробників на ринки Євро-
союзу. Поки що справді вільною торгівлею тут і не пах-
не. Натомість влада в обмін на черговий кредит, який 
нам треба буде повертати з процентами, хоче позбавити 
тисячі українців роботи і заробітку, відновивши вар-
варське вивезення з України необробленого лісу-круг-
ляку і продаючи нашу землю. Але ми нікому не дозво-
лимо позбавляти українців достойного життя, перетво-
ривши нашу рідну країну в сировинний придаток. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

 У день, коли Поль-
ща відзначала 98-му 
річницю своєї Неза-
лежності, 11 листопада 
Інститут світової полі-
тики презентував ре-
зультати «Аудиту зов-
нішньої політики: Ук-
раїна—Польща». «Від-
носини між Україною і 
Польщею не погірши-
лися, всупереч медій-
ній картинці, — комен-
тує Катерина Зарембо, 
заступниця директо-
ра ІСП. — Звичайно, є 
ляпи, помилки і недо-
працювання (як і рані-
ше), а в цілому Польща 
і надалі лишається пар-
тнером України взагалі 
і в ЄС і НАТО зокрема. 
І підтримка реформ (у 
Польщі навіть є спе-
ціальна урядова посада 
для підтримки реформ 
в Україні), і «політи-
ка відкритих дверей» 
НАТО, і польські тре-
нери на українських 
полігонах, і безвізовий 
режим — усе в силі». 
 За результатами до-
слідження, українсь-
ко-польські економіч-
ні відносини, після 
певної негативної ди-
наміки у 2014—2015 
роках, знову на підйо-
мі, як з точки зору ін-
вестицій, так і торгівлі. 
Українці не лише пра-
цюють у Польщі, зай-
маючи робочі місця, 
а й створюють їх там 
— у Польщі діють ук-
раїнські підприємства.  
Ще один важливий ви-
сновок: польська істо-

рична політика не є ан-
тиукраїнською. Поля-
ки вважають, що лише 
проговоренням істо-
ричних питань можна 
досягти справжнього 
взаєморозуміння. 
 Надзвичайний і 
Повноважний Посол 
Республіки Польща в 
Україні Ян Пєкло на 
офіційному прийнятті 
з нагоди Дня Незалеж-
ності у Києві сказав: «Я 
би хотів підкреслити, 
що у своїй боротьбі за 
збереження незалеж-
ності Україна не одино-
ка. Польща буде її під-
тримувати, оскільки 
ми переконані у тому, 
що немає безпечної Єв-
ропи без демократичної 
і вільної України. Іс-

торія дала нам урок не-
подільності наших ін-
тересів. Ми віримо, що 
польсько-українська 
дружба, хоча й подеко-
ли бувала непростою, 
проте є найкращою га-
рантією миру і добробу-
ту в наших країнах. Ми 
не дозволимо її знищи-
ти, тому що знаємо: іс-
торія може вчергове не 
дати нам шансів».
 Нагадаємо, Над-
звичайний і Повно-
важний Посол Респуб-
ліки Польща в Україні 
Ян Пєкло вручив вірчі 
грамоти українському 
Президенту 26 жовт-
ня. На 2 грудня запла-
нована поїздка у Вар-
шаву Петра Порошен-
ка. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Гарна робота, пане Путін
Молдова та Болгарія отримують 
проросійських президентів

■

Й обраний у Молдові Ігор Додон, і обраний у Болгарії Румен Радев 
переорієнтовуються в бік Москви. 

❙
❙

Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло вшанував 
у Києві пам’ять учасників Січневого повстання. 
Фото з twitter.com/PLinUkraine.

❙
❙
❙

ІНЦИДЕНТ

 Радикально налаштовані молодики із за-
критими обличчями під час «Маршу незалеж-
ності» 11 листопада у Варшаві демонстратив-
но спалили прапор України, супроводжуючи це 
прокльонами на адресу УПА і Степана Бандери. 
Згодом представники канцелярій президента та 
уряду Польщі заявили польським ЗМІ, що від-
повідальність за спалення українського прапо-
ра мають нести організатори «Маршу Незалеж-
ності». «Це не польська держава організувала 
цей марш, це не польська держава діяла невід-
повідним чином, а лише невелика група», — 
заявив радник президента Польщі Павел Муха, 
зазначивши, що не потрібно ставити знак рів-
ності між усіма маніфестантами.
 Наступного дня після інциденту на інтернет-
порталі так званих  «Польських незалежних на-
ціоналістів» з’явилася інформація, що вони по-
били провокаторів, які спалили український 
прапор. Її особисто підтвердив у відеоролику, 
розміщеному на каналі «Ютубі», постраждалий 
— лідер невеликого націоналістичного угрупо-
вання з проросійськими і антиукраїнськими пог-
лядами «Національна вільна Польща» (NWP).
 Побиття було «однозначним протестом про-
ти функціонування на націоналістичній сцені 
Польщі організацій, що братаються з комуніс-
тами, які підтримують російський імперіалізм, 
а також поширюють шовінізм проти братнього 
українського народу». У заяві зазначають, що 
в NWP зараз входить більше десяти осіб. Ор-
ганізація відома, насамперед, співпрацею з ко-
муністичною і пропутінською партією Zmiana 
(«Зміна»), лідер якої Матеуш Піскорський за-
раз перебуває під слідством, оскільки підоз-
рюється у шпигунстві на користь Росії. NWP 
підтримала створення так званих «ЛНР» та 
«ДНР» на сході України.
 «Спалення українського прапора, органі-
зованого націоналістичними організаціями в 
Польщі, тим більше є болючим і обурює, ос-
кільки зневажено символ держави, яка нам є 
особливо близькою. Незалежна, сильна і де-
мократична Україна, а також близькі контакти, 
які пов’язують наші країни, є найкращою гаран-
тією суверенітету і безпеки Польщі», — йдеть-
ся в заяві Комітету захисту демократії Польщі 
(KOD).

■СУСІДИ

Марш, марш, 
Домбровскі...
Польща підтримуватиме Україну, 
запевнив посол Ян Пєкло

■
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«Нехай дельфіни 
передохнуть»
 Наш співрозмовник — 
Анатолій Чуприков, доктор 
медичних наук, професор ка-
федри дитячої, судової та со-
ціальної психіатрії НМАПО 
ім. П. Л. Шупика, дирек-
тор Київського міського цен-
тру «Психічне здоров’я ді-
тей та підлітків», науковий 
керівник дельфінотерапії в 
об’єднанні «Немо». 
 — На момент розпаду Со-
юзу ми мали єдиний дельфі-
нарій у Севастополі, який 
почав працювати у 60-70-х ро-
ках минулого століття, і при-
значення його було переважно 
військовим, — там дельфінів 
навчали боротися з підводни-
ми диверсантами та шукати 
міни. І треба зазначити, що 
вони робили це досить ефек-
тивно. Але паралельно до цієї 
галузі з 80-х років минуло-
го століття були залучені лі-
карі. До того ж за кордоном 
тоді вже відбулися дуже ці-
каві дослідження про ліку-
вальний вплив дельфінів на 
людину. І зараз уже доведено 
наукою: дельфіни працюють 
— дельфіни допомагають.
 На початку 90-х років ми-
нулого століття молоді люди, 
які працювали в Севастополь-
ському дельфінарії, визна-
ли за потрібне «розмножува-
ти» ці культурно-оздоровчі 
центри, і першим містом, де 
з’явився завдяки їхнім зусил-
лям дельфінарій, стала Одеса. 
Дуже складно було — скажі-
мо, бізнес у них намагалися 

відібрати багато разів. Проте 
у Одесі був моральний стер-
жень, моральний камертон — 
Герой України Борис Давидо-
вич Литвак, глибоко порядна 
людина. Був депутатом облас-
ної та міської рад і на кожно-
му рівні захищав Одеський 
дельфінарій. Борис Литвак 
створив процвітаючий нині 
Центр допомоги дітям з ДЦП 
— до дельфінарію ці діти їзди-
ли безкоштовно.
 Таким чином створюва-
лася мережа дельфінаріїв 
«Немо». До війни на сході хо-
роші дельфінарії були в Одесі, 
Харкові, Донецьку, Києві — 
саме в такому порядку я б їх 
розташував за якістю. У них 
там, наприклад, при дельфі-
наріях — чотиризіркові го-
телі. А в Києві готелю немає 
— тут дельфінарій прості-
ший. На жаль, Донецький де-
льфінарій припинив своє існу-
вання, тварин звідти вивезли, 
дель фіниха з дитинчам спо-
чатку опинилися у Харківсь-
кому дельфінарії, а тепер вони 
живуть у Києві. 
 До мого голосу на захист 
Київського дельфінарію ніхто 
не дослухався, а місяць тому 
ще й не надрукували складе-
ну мною петицію на захист 
дельфінів та дельфінарію на 
сайті КМДА, — усі думають 
тільки про гроші. І саме тому 
територію навколо Київсько-
го дельфінарію планують забу-
дувати висотними спорудами. 
Виходить так, що їхня каналі-
зація, — сьогодні йдеться саме 
про каналізацію, — має про-

йти якраз через дельфінарій, 
а протягти її в обхід дельфі-
нарію — це ж зайві гроші! 
 ■ А як же соціальна від-
повідальність бізнесу? Якби 
підприємці допомогли дель-
фінарію — визначитись, 
вистояти та відбутися, — то 
допомогли б собі. Тим більше 
коли йдеться про якість інфра-
структури цілого району міста 
— а вона могла б бути створе-
на саме навколо дель фінарію: 
готель із басейном, культурні 
та розважальні заклади...
 — Про соціальну відпові-
дальність бізнесу тут вар-
то говорити на повний голос, 
без сумніву. Зараз київській 
владі та забудовникам, яким 
заважає дельфінарій, пропо-
нують: давайте ми знесемо де-
льфінарій, це зробити склад-
но, але ми підемо на витрати, 
— надайте нам інше місце для 
закладу! Але теж біля метро. 
Та справа в тому, що на рівні 

комунального господарства 
ні у кого не виникає бажання 
рахуватися з тим, що дельфі-
нарій у Києві є і буде. «Дель-
фінарій нам не потрібний, ми 
без нього обійдемося, нехай 
дельфіни передохнуть», — 
сказав один чиновник. 
 До розмови долучається 
Тетяна Чорна, доктор філосо-
фії в галузі психології, медич-
ний психолог, ігровий кінезіо-
терапевт, учений із наукової 
групи професора Чуприкова:
 — У Київському дельфі-
нарії одна самиця дельфіна за-
раз вагітна. Якщо перекриють 
каналізацію, тварини просто 
помруть. Тобто, так звані «за-
хисники» дельфінів насправ-
ді ведуть боротьбу за їхню за-
гибель, маючи на меті просто 
прибрати дельфінарій із цього 
місця. Проте в наших умовах 
і дельфіни, і морські котики 
розмножуються — і живуть у 
кілька разів довше, аніж у ди-
кій природі. До того ж харчу-
ються якісною рибою.

«Спілкування з дельфінами 
допомагає безплідним парам 
«перебудуватися» на зачаття 
дітей»
 Анатолій Чуприков продов-
жує:
 — Те, що дельфіни живуть 
у неволі довше, аніж у дикій 
природі, — найголовніший по-
казник їхнього благополуч-
чя у дельфінарії. Пропозиція 
випускати дельфінів у море є 
безвідповідальною — нам не-
вдовзі цих червонокнижних 
тварин доведеться розводи-
ти саме у дельфінаріях, бо за-
бруднені моря. Так званий біо-
ценоз у них знищується, риби, 
корисної для дельфінів, не-
має. Зараз дельфіни рвонули 
до Азовського моря, там іще 
якась риба залишилася. Та всі 
говорять про те, що риби стає 
все менше і менше. Дельфіни 
зникають у всьому світі. 
 ■ Тим часом реальну користь 
дельфінів у лікуванні людей 
ніхто не піддає сумніву.
 — Від дельфіна виходить ви-

РЕЗОНАНС

Яна ЛАДОМСЬКА

Інформаційний привід для вивчення цієї теми був таким: «Київ-
водоканал» відрізав від каналізаційної мережі Київський де-
льфінарій «Немо», оскільки той тривалий час користувався 
врізками у каналізаційні мережі розташованого поруч Льодо-
вого стадіону». Питання виникло одразу й навідліг: яким чином 
київська спільнота береже свій баланс — коли йдеться про жит-
тя тварин, про здоров’я багатьох людей, залучених до дельфі-
нотерапії, — і це на тому тлі, що негаразди «Немо» — «не єдині 
у Космосі», поруч зводяться новобудови, яким дельфінарій во-
чевидь заважає. Як водиться, тут з’являються «фейсбучні кли-
куші», які присягаються, що обстоюють права дельфінів, яким 
нібито в неволі ведеться зле. І цей гамір не може відволікти 
від основної проблеми — соціальної відповідальності бізнесу 
за життя. Навколо того ж дельфінарію мало би давно вже інше 
життя настати — з готелями для туристів, де є басейни, з куль-
турними та розважальними закладами, та й культурно-оздоров-
ча місія дельфінів — зцілювати недужих людей — об’єднувала 
би навколо цього осередку, саме як культурного,— усіх киян, 
адже співчуття насправді об’єднує. І неможливо прожити життя 
в одному соціальному зрізі, «у колі своїх», не зазнавши ні болю, 
ані зворушення, — про це добре знає більшість людей, про це 
знають дельфіни. Але цей науковий та медичний факт досі не 
відомий київській владі та бізнесу. 

■

Люди і дельфіни 
Морські тварини, які лікують хворих, 
тепер самі потребують допомоги

Київський дельфінарій «Немо».❙

КОМЕНТАРІ З ПРИВОДУ■

Валерій ЛЮЛІН, директор розрахункового департа-
менту «Київводоканалу»:
 — Наше завдання — продавати послуги. Постачати воду та 
відводити каналізацію. І ми не є каральним органом, а закликає-
мо до того, що все має відбуватися законно, тому маємо намір 
— не відключити каналізацію дельфінарію «Немо», а привести 
вирішення проблеми в правове поле, тобто примусити нашого 
споживача узаконитися та сплачувати за послуги. 
 ■ Яке рішення необхідно оперативно ухвалити для 
того, щоб разом із дельфінарієм «Немо» відвести загро-
зу від дельфінів? 
 — Єдина законна можливість, яку я бачу, — звернутися де-
льфінарію до своїх сусідів, до Льодового стадіону, і попросити їх 
узаконити ці врізки до каналізації. Дельфінарій не є абонентом, 
він користується послугами без угоди вже багато років, спожи-
ває воду від Льодового стадіону, невідомо, сплачує їм кошти 
за неї чи ні, а нам скидає стоки без оплати. Правовідносини 
мають бути узаконені, проте, наскільки я знаю, у дельфінарію 
немає жодних документів — ні на користування землею, ні на це 
приміщення. 
 ■ І відколи тривають суперечки?
 — Дельфінарій існує, якщо я не помиляюсь, із 2009 року. 
Мабуть, активно ми почали займатися ним уже в 2013-2014 
роках. 
Поліна МАКАРОВА, прес-секретар дельфінарію «Немо»:
 — Зараз проти нас розгортається акція замовного характе-
ру, і ми вважаємо, що є певні компанії-інвестори, зацікавлені 

в тому, аби дельфінарію тут не було. Вони зводять поруч 
споруди, і ми їм заважаємо. 
 Якщо дельфінарій призупинить свою роботу, життя тварин 
може опинитися під загрозою. У тому числі і тварин, пере-
везених із Криму та Донецька. А ми хочемо, щоб Київський 
дельфінарій залишився тут. І хочемо, щоб про це наше бажання 
знав київський міський голова Віталій Кличко, і хочемо знайти 
вихід із цієї ситуації з «Київводоканалом». 
Віталій СТАРАГІН, директор дельфінарію «Немо»:
 — Відсьогодні розпочнемо узаконення усіх наших дій. На 
меті — зустріч із главою держадміністрації, перемовини з 
Льодовим стадіоном, також ми вислухали всі пропозиції від 
«Київводоканалу». 
 Річ у тім, що ми розташовані на земельній ділянці, половина 
якої належить Льодовому стадіону, а половина — російській 
компанії «Ардал». І цю земельну ділянку ми хочемо купити. 
Як тільки ми її купимо та набудемо права власності, ми радо 
укладемо всі прямі угоди з необхідними службами. 
■ Що конкретно і терміново необхідно робити, аби 
дельфіни й далі почувалися в безпеці? Як найближчими 
днями вирішуватимете проблеми з відведенням нечис-
тот, з очищенням води?
 — Наше обладнання працює з певною циклічністю, тому за-
грози для життя тварин немає. Відключення «Київводоканалом» 
нашого дельфінарію від міських каналізаційних мереж не є для 
нас катастрофою, зараз ми зайняті терміновим вирішенням 
нагальних питань, пов’язаних із цим.

Науково доведено: лікування дельфінами допомагає.❙



«Бути людиною — це відчувати свою відповідальність».
Антуан де Сент-Екзюпері
французький письменник
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Микола ЦИВІРКО

 Року десь 2006—2007-го за-
вітав до видавництва «Київсь-
ка правда» на вулиці Маршала 
Гречка, 13, чиновник із ко-
манди Леоніда Черновецько-
го, якщо не помиляюсь, один 
із його заступників. Перебува-
ючи в якомусь кабінеті, підій-
шовши до вікна і, побачивши 
панораму великого яблунево-
го саду колишнього радгоспу 
«Пуща-Водиця», цей молодий 
чоловік металевим голосом за-
питав: «А ето что такоє?!». На-
ступною фразою він просто-
таки приголомшив: «І здєсь 
до сіх пор нічєво нє построє-
но???!!!». 
 Хвала Богові, не встиг 
цей «будівничий» розгорну-
тися. Але така його позиція 
була досить характерною для 
тодішньої псевдоеліти. Мож-
на навести приклад Музею-
майстерні Івана Кавалерід-
зе на Андріївському узвозі в 
Києві, новопризначений ди-
ректор якого — чи то Інін, чи 
то Ірін — був глибоко пере-
конаний, що цей культурно-
просвітницький заклад — ді-
тище відомого українського 
скульп тора і кінорежисера 
Ростислава Синька, нині, на 
жаль, покійного — повинен 
давати неабиякий прибуток. 
От повинен — і все тут!
 Згадав цю «молоду ко-
манду» невипадково. З та-
кою ж дикою філософією — 
філософією зиску — довелося 
зіткнутися буквально цими 
днями, теж на Київщині, але 
вже в районному центрі Ма-
карів, малій батьківщині Ди-
митрія Ростовського, Ана-
толія Паламаренка та деяких 
інших достойників України. 
 Макарів — містечко неве-
лике. Тож той факт, що сквер 
у його центрі завбільшки з 
футбольне поле гордо назива-
ють парком, нехай нікого не 
дивує. Для макарівців він має 
не меншу вагу, ніж для киян 
Володимирська гірка.
 Нещодавно місцева гро-
мадськість широко відзначи-
ла славний ювілей видатного 
земляка – 75-річчя Анатолія 
Нестеровича Паламаренка, 
Героя України, народного ар-
тиста України, шевченківсь-
кого лауреата. Оскільки не-
подалік парку розташована 
садиба, де народився митець, 
логічною всім здалася ідея 
створити тут алею садово-
паркових скульптур — статуй 
персонажів із найвідоміших і 
найпопулярніших творів, які 
читає Анатолій Паламарен-
ко. Планувалося встановити 
й погруддя Героя України.
 Тодішня макарівська 
влада не тільки не мала ні-
чого проти цієї ідеї, а ще й з 
ентузіазмом готова була всі-
ляко сприяти її реалізаторам 
— наприклад, відомим в Ук-
раїні скульпторам — Михай-
лові Дмитрову, Володимирові 
Щуру, Михайлові Горловому 
та іншим. 

 

Здавалося б, чудовий задум, 
ініціаторами якого були та-
кож тодішній голова селищ-
ної ради Олександр Іващен-
ко, заслужений художник 
України Анатолій Марчук, 
відомий український поет і 
співак Володимир Хоменко 
та інші, мав таку саму чудо-
ву перспективу. Безумовно, 
алея садово-паркових скуль-
птур у міському парку стала 
б гідним доповненням до Ма-
карівської художньої галереї. 
При цьому парк як пам’ятка 
не тільки культури, а й при-
роди залишався б у всій своїй 
красі і повноті. 
 Серед тих, хто вітав ювіля-
ра і аж ніяк не мав нічого про-
ти його своєрідного увічнення 
(в усякому разі жодних запе-
речень зафіксовано не було), 
був і тодішній заступник 
О. М. Іващенка, невдовзі об-
раний головою селищної ради 
Вадим Якович Токар.
 У чиїй же голові визрів, 
так би мовити, план «Б»? 
План, який зводив нанівець 
ідею алеї садово-паркових 
скульптур. План, у ході ре-
алізації якого було знищено 
близько 70 абсолютно здоро-
вих каштанів, беріз та ялин. 
План, який розроблявся не на 
конкурсній основі, без участі 
громадськості, професійних 
художників та архітекторів, 
експертів — зокрема й еколо-
гів, тишком-нишком. План, 
який передбачає замість ста-
туй Тараса Бульби, Семена 
Палія та інших літературних 
та історичних героїв Анатолія 
Паламаренка сліпий набір 
еклектичних архітектурних 
форм, переважно італійсь-
ких, — фонтанів, колонад, а 
також, безумовно, «елітка-
фе» — куди ж без нього!
 Громадськість Макарова 
особливо обурило варварське 
— іншого слова й не підбереш! 
— вирубування 50-60-річних 
дерев, повторимося, цілком 
здорових і життєздатних. Це 
приблизно третина всіх на-
саджень парку. «Як можна 
так чинити!? — з гіркотою за-
питує ветеран, колишній учи-
тель біології Марія Писана. — 
Нищити зелені легені рідного 
міста заради якогось примар-
ного прибутку, який давати-
муть генделики. Ганьба!».
 «Свого часу, — згадав із 

цього приводу макарівський 
бард Володимир Хоменко, — 
у мене гостював майстер му-
зичних інструментів із Черні-
гова. Ми з ним прогулювались 
парком. Побачивши суху яли-
ну, він делікатно натякнув, 
що її деревина згодилася б 
для деки чи ще якоїсь важли-
вої деталі. Я, в свою чергу, пе-
редав цей «натяк» Олександ-
рові Іващенку. Той запевнив, 
що такий варіант абсолютно 
виключається. Щоб спиляти 
одне, хай навіть і сухе дерево, 
тим більш такої цінної поро-
ди, як ялина, потрібен дозвіл 
із Києва і ще ціла низка уз-
годжень. Як же в цьому світлі 
розуміти тотальне знищення 
цілого гаю? Чи нині, отримав-
ши сяку-таку місцеву владу, 
можна все? Прик ро, що одним 
з ініціаторів «реконструкції» 
став новообраний голова се-
лищної ради Вадим Токар. 
Коли ж він був щирим — під 
час святкування ювілею Па-
ламаренка чи зараз, коли де-
кому очі затьмарено вигодами 
від еліткафе і ще казна-яких 
атракціонів?»
 Володимир Хоменко од-
ним із перших зреагував на 
дії «реконструкторів» — 
справжній вандалізм, як він 
вважає. Бард дуже оператив-
но написав і озвучив кліп, 
який відразу збурив небайду-
жих макарівців і не тільки їх. 
Але й антигерої кліпу взяли 
сміливця, як кажуть, на олі-
вець. «Дроворуби» настільки 
«образились», що 8 жовтня 
— День Макарова — «обій-
шовся» без гімну, написано-
го не так давно Володимиром 
Хоменком. Даються «поси-
ли» й іншим «опозиціонерам 
реконструкції» — культур-
ним діячам, активістам. На-
приклад, заклопотана будів-
ництвом еліткафе селищна 
влада фактично припинила 
підтримку Макарівської кар-
тинної галереї і пленерів «Ма-
карівська осінь», які органі-
зовує Анатолій Марчук.
 Де ж корені цієї, з дозво-
лу сказати, філософії? Звідки 
переконання деяких діячів у 
тому, що точка для «культур-
ного» випивання — це для 
людей, а зелена алея, при-
крашена скульптурами висо-
кого художнього рівня, — для 
марсіан? ■

сокочастотна стимуляція. І впли-
ває вона не тільки на нервову сис-
тему людини, а й на весь організм 
одразу. Наприклад, не одному без-
плідному подружжю спілкування 
з дельфінами допомогло «перебу-
дувати свої організми» на зачаття 
дітей. І цей факт не можуть пояс-
нити лікарі.
 Тетяна Чорна додає : 
 — Спілкування з дельфінами 
є найкращою соціалізацією для 
дітей з аутизмом. Дельфіни для 
усіх людей є найкращим анти-
депресантом, адже спілкування з 
ними просто вимикає нас із агре-
сивної дійсності, допомагає нам 
повернутися до витоків, початків 
людської природи — як частини 
природи живої, і таке осягання 
своєї сутності змінює та заспоко-
ює людей. Дельфін не тільки має 
температуру 36,6 за Цельсієм — 
він щедро розповсюджує її навіть 
навколо себе, ділиться, оточує 
людей своєю власною друж ньою 
атмосферою, створює для них 
цілющий клімат. Тому радість — 
це теж користь від спілкування з 
дельфінами, і це об’єднує сім’ї, де 
є хворі діти.
 Анатолій Чуприков звертає 
увагу на наступний пласт про-
блем, які суспільство створює де-
льфінам та людям, яким вони до-
помагають.
 — Лікувати хворих дітей за 
допомогою дельфінів — дороге 
задоволення. У деяких закордон-
них містах лікування дітей-ін-
валідів оплачує муніципалітет. 
У нас дельфінарії в Одесі та Хар-
кові намагаються допомагати міс-
ту, системі охорони здоров’я, — 
призначають безкоштовні години 
купання з дельфінами для дітей-
інвалідів. А такого, щоб хтось під-
тримував дельфінарії з боку вла-
ди чи бізнесу, просто немає.
 ■ Тобто дельфіни є соціаль-
но відповідальнішими за людей, 
аніж влада та бізнес за дельфінів. 
І — за людей?
 — Безумовно, це так. 
 ■ Наскільки комфортно де-
льфінам у Київському дельфі-
нарії «Немо»? Чи надійна та ж 
очисна система?
 — Тут дуже складні очисні спо-
руди — ті ж самі, що й для підвод-
них човнів, там закачують воду і 
одночасно очищують її. Тричі за 
добу змінюється склад води, вона 
тричі очищується. Тут працює 
особлива технологія. І треба під-
тримати цей бізнес — він глибо-
ко спеціалізований. Якщо комусь 
просто захочеться на цьому нажи-
ватися — нічого не вийде, цей біз-
нес дуже складний. А у Київсько-
му дельфінарії «Немо» люблять 
тварин та піклуються про них. 
 ■ Чи можна вважати заверше-
ними наукові дослідження щодо 
дельфінів, чи актуально їх про-
довжувати?
 — Ми продовжуємо дослі-
дження. Хоча це досить складно 
робити у комерційному підпри-
ємстві, адже у царині «чистої» 
науки необхідно підбирати гру-
пи тварин, більш чи менш типі-
зовані. 
 Дельфін — істота соціальна і 
має потребу в спілкуванні з лю-
диною, тому абсурдно позбавля-
ти його такої важливої природної 
ролі — оздоровлення людини, до-
лучення її до цілісного світу при-
роди (і тут уже йдеться навіть про 
«просвітницьку» функцію де-
льфіна).

«Примусити дельфіна 
спілкуватися з кимось 
не вийде»
 Наш співрозмовник — Олек-
сій Поліщук, керівник київсько-

го відділу дельфінотерапії куль-
турно-оздоровчого комплексу 
«Немо», дитячий психолог, пси-
холог-консультант, дельфіноте-
рапевт. 
 ■ Чи отримує дельфін задо-
волення від спілкування з людь-
ми?
 — Звичайно. Заняття з дельфі-
нотерапії побудовані на тому, що 
дельфін сам хоче взаємодії з дити-
ною. А примусити дельфіна спіл-
куватися з будь-ким не можна — 
він просто відпливе, ляже на дно 
басейну і ніхто його не підніме. 
Дельфін сам пропонує форму ко-
мунікації кожній дитині — і під 
кожну підбирає свою форму ро-
боти. Буває навіть таке: терапевт 
пропонує певну вправу, а дель фін 
її не виконує, терапевт пропонує 
ще одну — і знову він її не вико-
нує, натомість сам пропонує те, 
що вважає необхідним для дити-
ни в цей момент. Саме тому од-
ним із основних терапевтів у дель-
фінотерапії є сам дельфін.
 Узагалі функція терапевта 
— допомогти організувати взає-
модію між дитиною та дельфіном. 
Зараз у нас тут чотири дельфіни — 
і ми підбираємо з них того, хто обе-
ре дитину для контакту. Для цього 
на початку заняття ми підводимо 
дитину до помосту басейну і спос-
терігаємо, який дельфін до неї 
припливе першим, — з ним у ди-
тини це заняття й відбудеться. 
 ■ Якими є реальні ризики для 
здоров’я дельфінів, утримуваних 
у дельфінарії? 
 — Якщо говорити про три-
валість життя дельфіна в дикій 
природі, там він живе близько 
тридцяти років. У нас найстарішо-
му дельфіну — п’ятдесят шість. 
Наші дельфіни утримуються за 
всіма нормами утримування ссав-
ців, а щодо екологічності умов — 
у нашій мережі нині є двадцять 
шість дельфінів, які народилися 
в нас. А всім відомо, що дельфі-
ни не народжують малюків, якщо 
для цього немає належних умов.
 ■ Зараз з’ явилася нова кате-
горія друзів дельфінів та спожи-
вачів їхніх терапевтичних послуг 
— це поранені вояки. Як їх прий-
няли дельфіни? І чи теж дельфін 
сам обирає бійця, якого хоче лі-
кувати?
 — Відмінностей між занят-
тями з дітьми та бійцями я не за-
уважив. Дельфіни однаково ко-
мунікабельні з усіма людьми. 
Бійці зазначають усередині себе 
зміни — ціле море вражень, емо-
цій, а до того ж є конкретні ре-
зультати оздоровлення. Прик-
метно, що вояки у нас проходили 
буквально по п’ять занять, це мік-
рокурс, проте позитивні зміни в 
самопочутті зазначили всі, — на-
приклад, до нас прийшов боєць, 
якого щодня турбували головні 
болі, — а після занять відчув, що 
вони стали вдесятеро меншими. 
 ■ Скільки коштує курс дельфі-
нотерапії?
 — Один сеанс коштує півтори 
тисячі гривень. Він триває двад-
цять п’ять хвилин. Ми працює-
мо у п’яти країнах, і зазначу, що 
в Києві одна з найнижчих цін. В 
інших країнах вартість сеансу 
становить 100 доларів стандарт-
но, а в Туреччині — 150, на Балі 
— 200-250.
 ■ І навіть на тлі таких цін по-
пит на дельфінотерапію є?
 — Звичайно, попит є. У нас від 
самого ранку відбуваються занят-
тя. Адже дельфінотерапія в комп-
лексі реабілітації є методом, який 
стимулює розвиток. І тому люди, 
які її вже проходили і побачи-
ли результат, звертаються до нас 
знову. ■

ПИТАННЯ РУБА

Філософія зиску
Що буде в парку Макарова — скульптурна алея 
чи черговий генделик? 

■

У Макарові знищено близько 70 дерев. ❙
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«Останнiми роками бажання 
навідати батькову могилу 
стало майже нав’язливою 
ідеєю»
 — Мої батьки належать до 
покоління, обпаленого війною. 
Вони побралися в 1940 році, 
проте подружнє щастя трива-
ло недовго, — розповідає літ-
ній чоловік, якому все життя 
не вистачало батька. — Батько, 
як і мій дід, був кадровим вій-
ськовим, тож опинився в пер-
ших рядах захисників Вітчиз-
ни. Пройшов, вважай, усю вій-
ну, визволяв нашу Полтаву — 
його військова частина якийсь 
час дислокувалася в передмісті, 
а потім рушила далі за фрон-
том... Про те, що мама чекала 
дитину, батько знав — в одно-
му з листів просив: якщо, мов-
ляв, народиться дівчинка, наз-
ви її Любов’ю. Він чомусь ду-
мав, що буде донька, проте на 
світ з’явився син. Батько трохи 
не дожив до Перемоги: як за-
значено в похоронці, командир 
кулеметного взводу військової 
частини № 06727 гвардії лей-
тенант Тимофій Мельник заги-
нув на території Угорщини 12 
березня 1945 року... Він наві-
ки лишився 31-річним... Коли 
від нього перестали надходи-
ти листи, мама написала його 
бойовому побратиму. І отрима-
ла відповідь — от бачите, лист 
датується 12 червня 1945 року, 
а підписаний П. Баскіним. Він 
пише: «Сьогодні отримав вашо-
го листа й мушу із сумом повідо-
мити, що ваш чоловік Тимофій 
Мельник проявив себе в боях як 
вірний син нашої Вітчизни, без-
страшний воїн, за що нагород-
жений орденом Червоної Зір-
ки. У березні під час запеклих 
боїв за угорське місто Шарке-
рестур він загинув смертю хо-
робрих. Це, безумовно, велика 
втрата для всіх нас. Ми похо-
вали його в населеному пункті 
Патка (Угорщина)».
 Юрій Тимофійович надовго 
замовкає. Після паузи продов-
жує, що він мав вітчима, проте 
той навіть не намагався заміни-
ти йому батька: ні тепла, ні лас-
ки від нього не знав. Тож погано-
го про вітчима літній чоловік не 
хоче розповідати, а бодай чогось 
доброго не може пригадати. 
  Усе своє свідоме життя 
Юрій Тимофійович мріяв знай-
ти батькову могилу і вклони-
тися тому, хто подарував йому 
життя, проте зустріч із батьком 
увесь час доводилося відклада-
ти: на заваді ставало як не одне, 
так інше. Юрій Мельник пішов 
стопами батька та діда — став 
кадровим військовим: загалом 
34 роки віддав армії. Коли ж 
вийшов у відставку, потягнуло 
додому — до Полтави, адже тут, 
пояснює, похована мати й бага-

то інших близьких родичів. 
 — Останнiми роками ба-
жання навідати батькову мо-
гилу стало майже нав’язливою 
ідеєю. Не міг думати про щось 
інше й навіть спати, — зізнаєть-
ся військовий відставник. — 
Тож урешті-решт поставив до-
машніх перед фактом, що ви-
рушаю в далеку дорогу. Син був 
не в захваті від такої перспекти-
ви, адже я переніс п’ять опера-
цій на серці, маю інвалідність 
ІІ групи. Проте стримати мене 
ніхто не міг, бо я розумів: доки 
не побачу могили батька, не за-
спокоюся. До речі, я неоднора-
зово звертався до нашого Мініс-
терства закордонних справ із 
проханням посприяти мені в по-
шуках батькової могили, проте 
щоразу отримував відповідь, 
що їхнє відомство цим не зай-
мається: їдьте, мовляв, в Угор-
щину й вирішуйте питання на 
місці. От я й поїхав наприкінці 
вересня.
 За словами Юрія Тимофійо-
вича, то була нелегка дорога. 
Потягом добрався від Києва до 
Будапешта. Пощастило, що в 
поїзді познайомився зі слова-
ком, котрий працює в Угорщині 
й добре володіє угорською мо-
вою. У Будапешті той допоміг 
нашому герою обміняти валюту 
на угорські форинти й посадив 
у таксі, яке довезло Юрія Тимо-
фійовича до заздалегідь замов-
леного через полтавську турис-
тичну агенцію готелю. 
 — Ой, забув вам розповісти, 
що в посольстві Угорської Рес-
публіки в Києві я зустрівся з вій-
ськовим аташе — підполковни-
ком Калманом Гюше, розповів 
йому, чому так рвуся до їхньої 
країни, показав батькові листи 
з фронту, а також повідомлен-
ня його бойового побратима про 
те, що Тимофій Мельник заги-
нув у бою за місто Шаркерестур 
і похований у населеному пун-
кті Патка. Пан Калман Гюше, 
усе зрозумівши, без зайвих за-
питань допоміг мені оформи-
ти Шенгенську візу, а консул 
Угорщини в Україні Янош Кол-
лар — отримати її. Прибувши 
до угорської столиці, наступно-
го ранку зателефонував нашо-
му консулу в Угорській Респуб-
ліці Дмитру Керечанину, — від-
творює Юрій Мельник недавні 
події, — і попросив зорієнтува-
ти, як знайти населений пункт, 
де під час війни поклав голову 
мій батько. Подумки вирішив: 
якщо мені відмовлять у спри-
янні, шукатиму місце, де на-
віки спочив батько, самотуж-
ки. Проте Дмитро Миколайо-
вич надав неоціненну допомо-
гу: зв’язався з міністерством 
закордонних справ Угорщини 
— у результаті за мною, про-
стим українцем, прислали прос-

то-таки розкішний «Лінкольн» 
із дипломатичними номерами. 
Він під’їхав просто до готелю. А 
за кермом був дуже цікавий чо-
ловік — колишній льотчик ВПС 
Угорщини, майор у відстав-
ці Дюла Сверчок. Він добре во-
лодів російською мовою, бо сво-
го часу навчався в авіаційному 
училищі в Краснодарі.

«Я вклонився могилі»
 — Мушу сказати, в мене були 
сумніви стосовно того, де саме 
похований батько, — продов-
жує розповідь Юрій Мельник. 
— Адже й у списку наших бій-
ців, загиблих на території Угор-
щини під час Другої світової, за-
значається, що батько загинув 
у бою за місто Шаркерестур. Та 
врешті-решт я вирішив довіри-
тися інформації батькового поб-
ратима. І так на 75-му кілометрі 
від Будапешта ми знайшли на-
селений пункт Патка. Місцеві 
жителі показали нам, де похо-
вані радянські воїни. Мене вра-
зило те, що могили наших бій-
ців доглянуті, кладовище обго-
роджене металевим парканом, 
а посеред нього встановлено 
пам’ятник, на якому викарбу-
вано напис: «Солдатам и офи-
церам ІІІ Украинского фронта, 
погибшим в борьбе с фашизмом 
за свободу Родины и освобож-

дение народов. 1945 год». Ми 
зайшли на територію кладови-
ща і лiворуч на першому ж над-
могильному пам’ятникові поба-
чили прізвище й ініціали мого 
батька. Виявилося, що він по-
хований у братській могилі ра-
зом із кількома побратимами, 
його прізвище — третє згори. 
Що я відчув тієї миті, не переда-
ти словами. Дюла Сверчок ли-
шив мене наодинці з батьком. Я 
вклонився його могилі, з півго-
дини мовчки постояв коло неї. 
Усе моє дитинство та юність, ота 
неприкаяність без батька про-
майнули перед очима. А тоді ви-
сипав дещицю полтавської зем-
лі, яку привіз із могили мами, і 
взяв натомість трохи земельки 
з батькової могили, щоб відвез-
ти на місце вічного пристанища 
неньки. Після цього ми з Дю-
лою повернулися в Будапешт, 
і він провів для мене екскурсію 
столицею. На прощання я запи-
тав, скільки винен за те, що він 
зробив для мене. І той відповів: 
нічого ти, мовляв, не винен, усе 
за рахунок держави, яку визво-
ляв від фашизму твій батько. 
 Юрій Тимофійович пока-
зує мені фотоальбом, на пер-
шій сторінці якого його знімок 
розміщений поряд із світлиною 
батька. Говорить, що, на відмі-
ну від останнього, він прожив 

довге життя, дочекався внуків 
і навіть правнука. Син продов-
жив сімейну династію, також 
обравши військову справу (на-
разі він теж уже відставник), а 
от онук має інший фах.
 — Та найгірше те, що знову 
гинуть молоді хлопці на Дон-
басі, а отже, знову хтось, як і 
я, ростиме без батька, — робить 
висновок Юрій Тимофійович. 
— А скількох війна зробила 
каліками. Душа болить, коли 
бачу таких. От, коли чекав по-
тяг до Києва, зустрів на заліз-
ничному вокзалі кількох хлоп-
ців без рук, без ніг — брудні, 
добряче напідпитку. Не витри-
мав — підійшов до них і сказав: 
розумію, мовляв, що ви брали 
участь в АТО, але ж не мож-
на так опускатися. Вони не за-
хотіли зі мною розмовляти. Об-
разливо. У кого є сила волі, ті 
тримаються. У кого ж її немає, 
скочуються на дно. У недоб-
рий час нам випало жити. Ми-
моволі порівнюю, як живуть 
угорці і як ми. Порівняння, 
звісно ж, не на нашу користь. 
Сором і тільки. Я поцікавився 
у мого нового знайомого Дюли 
Сверчка, який у нього розмір 
пенсії. Він відповів: «Усього 
тисяча доларів. Так мало отри-
мую, бо рано звільнився з армії 
і працював льотчиком-випро-
бовувачем на авіазаводі. Якби 
прослужив довше, то мав би за-
раз усі три тисячі доларів. Хоч 
я й так ні в чому собі не відмо-
вляю». Наші ж пенсіонери не 
живуть, а виживають. Сумно 
все це. От і мені, щоб з’їздити 
на могилу батька, кошти дове-
лося тривалий час відкладати. 
Хоч, звісно, ні про що не шко-
дую. Навпаки, дуже задоволе-
ний, адже здійснив мрію, вва-
жай, усього життя. Перед очи-
ма іще й досі стоїть кладовище 
в невеликому угорському на-
селеному пункті Патка, брат-
ська могила, в якій покоїться 
батько. Поки що не можу отя-
митися. А з іншого боку — ста-
ло набагато легше на душі: я 
нарешті віддав данину поваги 
своєму батькові, знаю, де його 
могила, і радий, що вона не за-
кинута, що за нею доглядають 
добрі люди. ■

ПАМ’ЯТЬ

Знайти, щоб вклонитися
Військовий пенсіонер здійснив мрію всього життя — відшукав в Угорщині могилу свого батька, котрий загинув 
наприкінці Другої світової війни

■

Ганна ЯРОШЕНКО

Юрій Тимофійович показує мені пожовтілі від часу батькові листи 
з фронту, складені трикутником, похоронку, вирізку з газети часів 
війни, в якій повідомляється, що «група бійців під командуванням 
гвардії лейтенанта Тимофія Мельника оточила будівлю, яку німці 
перетворили на опорний пункт оборони. Ввірвавшись до будинку, 
наші воїни захопили в полон 78 німецьких солдатів та офіцерів». 
Попри те, що мати Юрія Тимофійовича — Марія Єрмолаївна — піс-
ля загибелі першого чоловіка вийшла заміж удруге, вона до кінця 
своїх днів зберігала оті трикутники, газетну вирізку й похоронку, 
які й дісталися у спадок синові.

Юрій Мельник показує знімок свого батька.
Фото автора та з архіву Юрія МЕЛЬНИКА.

❙
❙

В угорському населеному пункті Патка полтавець відшукав братську могилу, в якій похований і його батько.❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

У Харкові з’явилася тради-
ція влаштовувати час від часу 
«День однієї вулиці». Саме таку 
назву має фестиваль, поклика-
ний відкривати містянам най-
цікавіші сторінки минувшини 
просто неба. Тобто в місцях, де 
історія творилася з нуля руками 
небайдужих і геніальних людей. 
Цього разу черга дійшла до Уні-
верситетської, що є точкою від-
ліку теперішнього мегаполіса і 
може служити прикладом того 
дива, коли з нічого силою люд-
ської віри можуть з’являтися 
неймовірні речі. 

Чийого духу в Харкові більше?
 Зовні вуличний фестиваль 
нагадав пішохідне свято, де 
увесь день гості співали, танцю-
вали, смажили на вогні м’ясну 
смакоту, билися на списах, за-
пускали у небо парасольки, 
агітували за пішохідний рух 
у центрі міста, спускалися до 
підземних ходів і бродили схо-
вищем древньої бібліотеки. І це 
лише дуже скромний перелік 
усього, що організатори дійства 
зуміли втиснути у розлогу фес-
тивальну програму. Насправ-
ді ж звабливий антураж потрі-
бен був для того, аби заманити 
харків’ян у далекий світ істо-
ричної минувшини. Місце для 
екскурсу було вибрано невипад-
ково, адже Університетська, без 
перебільшення, — «харківсь-
ке все». У цьому куточку міста 
зручно осмислювати історію, бо 
нею дихає кожен камінчик. 
 Саме тут, наприклад, дуже 
просто знаходиться відповідь на 
й досі актуальне (особливо про-
тягом останніх двох років) пи-
тання, чий же насправді Харків 
— український чи російський? 
Списів із цього приводу опонен-
ти зламали добрячу купу, бо ко-
жен воліє залишитися при своїй 
думці. Фестиваль же тим і зруч-
ний, що в незаангажованій і 
певною мірою веселій формі дає 
відповідь на всі запитання. Ска-
жімо, екскурсовод дохідливо 
пояснив, що першими на спус-
тіле після татарської навали 
Дике поле прийшли переселен-
ці з Правобережної України. Ті-
кали на цю територію з тих же 
країв і козаки після поразки в 
повстаннях проти поляків під 
супроводом Богдана Хмельни-
цького. 
 Цей люд «осідав» невелики-
ми «слободками» (звідси й наз-
ва — Слобідська Україна), що 
укріплювалися фортецями. У 
такий спосіб виникли фактич-
но усі теперішні райцентри, що 
поблизу Харкова, а також чи-
мало міст Сумської, Полтавсь-
кої, Луганської і Донецької об-
ластей. Одна з них була спору-
джена і в районі Університетсь-
кої вулиці. Згодом переселенці 
об’єднали свої укріплення су-
цільною смугою земляних валів 
і разом боронили себе від воро-
га завдяки спеціальній системі 
оповіщення. 
 Білгородський воєвода лише 
через 10 років помітив, що у ньо-
го під носом з’явився самодостат-
ній і цілком дієвий кордон, про 
що й сповістив царя Олексія 
Михайловича. Государ виявив 
мудрість і наказав розпитати у 
переселенців про їхні потреби: 
мовляв, можливо, зброєю допо-
могти, грошима чи кураторами 
(просто як сьогодні), але слобо-
жани відмовилися. Попросили 
тільки дві речі: не вводити на 
їхній території кріпосне право й 
не обкладати їх податками. Пев-
ний час так і було, проте пізніше 
держава «завантажилася» сюди 
з усіма своїми атрибутами й усі-

ляко сприяла «залюдненню» 
території. «Московське царство 
очолювало це переселення і на-
давало кошти, бо також було за-
цікавлене у створенні буферу — 
захисної смуги між кримсько-
татарськими степами і своїми 
володіннями, — каже кандидат 
історичних наук, заступник ди-
ректора «Слобідської археоло-
гічної служби» Ірина Голубєва. 
 Вона також розповіла, що 
кілька років тому неподалік 
цього місця проводилися роз-
копки. Знайдені там фрагмен-
ти горщиків переконливо дове-
ли їх українське, а не російсь-
ке «походження». Таку ж зако-
номірність археологам вдалося 
виявити і під час розкопок у 
районі Богодухівської, Царебо-
рисівської та Чугуївської фор-
тець, що були зведені фактич-
но у той же час. «Кераміку вва-
жають точним індикатором в 
археології, — запевняє істо-
рик. — І виявлені на Харків-
щині рештки точно доводять 

— населення тут було саме ук-
раїнським. Московські горщи-
ки зовсім інші». От і виходить, 
що люди і посуд — наші, а зем-
ля була безлюдним Диким по-
лем. Висновок напрошується 
однозначний.

Історичні аналогії
 На Університетській, що 
завдяки своїй древності стала 
«свідком» усіх без винятку хар-
ківських епохальних подій, ці-
каво, а то й корисно проводити 
різні історичні аналогії. Скажі-
мо, в унісон дискусії про іден-
тичність на «Дні однієї вулиці» 
історик Едуард Зуб прочитав 
лекцію «Окаянні дні», де йшло-
ся про післяреволюційний пе-
ріод 1918—1922 років. Він, 
зокрема, згадав Донецько-Кри-
ворізьку республіку, до складу 

якої входив і Харків. Це нове 
«державне» утворення вважа-
лося незалежним, але керува-
лося, звісно ж, з Росії. Ну чим 
не теперішня «ДНР», але в біль-
ших масштабах? 
 На Університетській ці комі-
сари прославилися тим, що ви-
дали наказ про виселення з Пок-
ровського монастиря ченців із 
подальшим вилученням їхньо-
го майна для потреб республіки. 
Найбільше їм кортіло «реквізу-
вати» монастирських коней та 
карети. Втім, коли «республі-
канці» прибули на місце «рекві-
зиції», виявилося, що увесь про-
стір навколо святої обителі та її 
двір заповнений харків’янами, 
які попри смутні часи й рево-
люційний безлад вирішили пе-
решкодити знищенню духовно-
го центру. Різанини пощастило 
уникнути лише завдяки тому, 
що хтось ризикнув викликати 
загін матросів, які стали між 
ворогуючими сторонами й не до-
пустили зіткнення. 

 На цій лекції мимоволі при-
гадалися події квітня 2014 
року, коли привид усе тієї ж 
республіки знову бродив Сло-
божанщиною в рамках мос-
ковського проекту «російська 
весна». Вигнання непрохано-
го «гостя» зі стін Харківської 
облдержадміністрації вінни-
цьким «Ягуаром» вже ввійшло 
окремою сторінкою у новітню 
українську історію. Втім мало 
хто знає про те, що з таким же 
азартом донецько-московські 
«республіканці» захоплювали 
адміністративні будівлі на ок-
раїнах регіону і що там усе було 
ще тривожніше, ніж в обласно-
му центрі. Ситуацію врятува-
ла ініціатива групи харківсь-
ких бізнесменів, які за влас-
ні кошти організували приїзд 
львівських спецбатальйонів: 

місцевим віри не було, бо ви-
никла підозра, що ті готували-
ся здати регіон. Послідовникам 
полум’яного товариша Артема 
чітко вказали на двері. Більше 
вони не з’являлися. 

Світло науки
 Доля Харкова як мегаполі-
са вирішувалася теж на Уні-
верситетській. Сьогодні важко 
повірити, але на час відкрит-
тя у 1805 році Імператорського 
університету місто було усьо-
го лише невеликим повітом, 
подібним до Чугуєва або Валок, 
де не було навіть пристойних 
доріг. І якби для цієї епохаль-
ної події Василь Каразін вирі-
шив обрати сусідній населений 
пункт, то згодом статусним ста-
ло б саме те поселення: класич-
ний жереб долі, що випав лише 
завдяки якійсь магічній вірі за-
сновника у невідворотність ре-
алізації задуманого. 
 Дивно, що й досі в Україні 
не знято фільм про подвиж-
ницький подвиг цього самот-
нього мрійника, адже вийшла 
б захоплююча історична дра-
ма з присмаком метафізики, де 
грандіозне щось створювало-
ся буквально з нічого. Енергія 
слова відіграла в ній не останню 
роль, оскільки Каразіну вдало-
ся вмовити не лише харківсь-
ку та столичну знать, а й євро-
пейських учених, які приїхали 
в глуху провінцію нести світ-
ло науки. Після відкриття нав-

чального закладу з 29 виклада-
чів тут було 18 німців. Перших 
професорів для закладу підби-
рав сам Іоганн Вольфганг Гете 
разом із видатними знавця-
ми античності Генріхом Гейне 
та Фрідріхом Вольфом. Вони й 
гадки не мали, на що підпису-
ються. 
 До речі, тема з умовною 
назвою «німецький Харків» 
яскраво прозвучала і на фести-
валі. Окрім екскурсії, учасники 
дійства стали свідками «оциф-
рування» будівель, де жили 
фахівці з цієї країни. Завдя-
ки розміщеним на стінах QR-
кодів тепер достатньо проска-
нувати табличку мобільним те-
лефоном — й одразу відкриєть-
ся веб-сайт, де описана історія 
цього будинку. 

Харківська Берегиня
 На Університетській ву-
лиці, у збудованому козаками 
Покровському монастирі, збері-
гається найбільша харківська 
святиня — ікона Озерянської 
Божої Матері, з якою пов’язане 
не одне диво. Знайшов її ще в 
XVIII столітті на березі річки 
Озерянки селянин, що випадко-
во розрізав образ косою. Почув-
ши людський стогін, чоловік за-
кляк на місці, але не розгубив-
ся й відніс уламки додому, аби 
згодом сповістити про знахідку 
місцевому священику. На ра-
нок ікона зникла. Розпочаті по-
шуки принесли приголомшли-
вий результат: цілісінький об-
раз лежав на тому ж березі, а по-
руч горіла свічка й било цілюще 
джерело.  
 Чутки про диво Господ-
нє рознеслося по всій окрузі, 
тому для прийому паломни-
ків збудували спочатку неве-
лику капличку, згодом церк-
ву, а потім і Богородичну пус-
тинь. Через деякий час образ 
перенесли до Старо-Харківсь-
кого Куряжського монастиря, 
після чого в губернії з’явилася 
традиція Хресних ходів. Тобто 
для більшої доступності 30 ве-
ресня образ урочисто переноси-
ли до Харкова, а потім 22 квіт-
ня знову повертали до Куряжа. 
На час пішої процесії, участь у 
якій брали тисячі вірян, зачи-
нялися всі державні, навчальні 
й торгові установи, а сама подія 
мала настільки епохальне зна-
чення, що на підступах до Хар-
кова (у місці зупинки ходи) спо-
чатку звели капличку, а згодом 
Свято-Озерянський храм. Таку 
ж окрему церкву довелося збу-
дувати і в стінах Покровського 
монастиря, аби паломники мог-
ли вільно молитися біля свято-
го лику. Енергія Богородиці ви-
явилася настільки могутньою, 
що зцілювала навіть від холери, 
яка розбушувалася у цих краях 
в 1844 році, а також повернула 
зір маленькому Григорію Квіт-
ці-Основ’яненку, завдяки яко-
му в місті укорінилися традиції 
української культури. 
 Під час революції хар ків’я-
нам не вдалося зберегти свою 
святиню, але у ті ж буремні 
роки дивом поталанило створи-
ти її точну копію. Втім у 1922 
році, коли офіційно стартувала 
кампанія з реквізиції харківсь-
ких храмів, образ Богоматері, 
оздоблений двома перлинами 
і кількома діамантами, знову 
зник. Але тут сталося чергове 
диво. Злодії за кілька днів під-
кинули ікону під паркан церк-
ви, хоча, звісно, вже без дорого-
цінного каміння. 
 У часи радянщини Пок-
ровський монастир піддавався 
не раз тотальній безбожній на-
рузі, але Берегиня більше жод-
ного разу не залишила своє міс-
то. ■

СИВА ДАВНИНА

Історії старої вулиці
Харківські міфи «породили» фестиваль, який вдало поєднує 
видовища, суспільні проекти і тематичні екскурсії

■

Каразіну вдалося вмовити не лише харківську 
та столичну знать, а й європейських учених, 
які приїхали в глуху провінцію нести світло науки.

 Саме тут зароджувався Харків. 
Фото з альбому групи «День музики». 

❙
❙

Ікона Озерянської Божої Матері.
Фото з сайта pokrovsky-monastyr.kh.ua.

❙
❙
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«Прогнози невтішні: у 2025 році кількість українських дітей, хворих на ЦД, 
може становити понад 9400. І нових випадків буде зареєстровано понад 
1600. Тому часу для зволікання у нас немає».

Микола Гульчій
хірург-ендокринолог, головний лікар 

Київського міського ендокринологічного центру

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Люди, яким властиві тривожні ста-
ни і низька концентрація уваги, біль-
шою мірою схильні до ризику цукрово-
го діабету. Такого висновку дійшли аме-
риканські вчені з Університету Райса.
Нова робота дослідників із США стала 
перевіркою вже давно існуючої гіпоте-
зи про те, що між тривожністю і схиль-
ністю до цукрового діабету існує певний 

зв’язок. Учені підтвердили наявність та-
кого взаємозв’язку і пояснили механізм, 
що забезпечує подібну закономірність.
 «Результати показали, що тривожні 
люди, які легко відволікаються, частіше 
хворіють на діабет, ніж ті, у яких «усе 
під контролем», — повідомляють авто-
ри дослідження.
 Зв’язок між тривожністю й ім-
пульcивністю та діабетом, на думку 
вчених, проявляється в такій послі-

довності: спочатку виникає гальмуван-
ня, через яке знижується концентрація 
уваги, потім зростає тривога, яка, в свою 
чергу, провокує запальний процес, що 
підвищує рівень маркерів діабету.
 Автори роботи вважають: контроль 
над своїм психоемоційним станом — 
своєрідна профілактика небезпечного 

захворювання. Поліпшити такий конт-
роль допомагають різні методи: від усві-
домленого мислення до спеціальної по-
ведінкової терапії.
 До речі, захворіти на діабет ризи-
кують також офісні працівники. А все 
тому, що переважно працюють сидячи, 
мало рухаються. Отож лікарі радять їм 
кожні півгодини змінювати положення 
тіла. Медики вважають: короткі «прогу-
лянки» щопівгодини робочого часу мо-
жуть серйозно скоротити ризик розвит-
ку діабету в мільйонів офісних праців-
ників.
 Ходьба протягом усього двох хвилин 
кожні півгодини ефективніша, ніж жва-
ва 30-хвилинна прогулянка перед робо-
тою, стверджують лікарі.
 Добровольці, які регулярно поход-
жали по офісу протягом 1 хвилини 40 
секунд щопівгодини, мали більш низь-
кий рівень цукру в крові. ■

Мирослава КРУК

Стрес та інфекція провокують 
недугу
 Стереотипно вважаємо, що 
цукровий діабет — хвороба літ-
ніх людей. Та, на жаль, лікарі 
нерідко діагностують це захво-
рювання у дітей та підлітків. 
В Україні зареєстровано понад 
вісім тисяч дітей, хворих на цук-
ровий діабет. Удвічі збільшилася 
кількість хворих серед дітлахів 
наймолодшої вікової групи — до 
шести років. Лікарі дедалі часті-
ше виявляють випадки неона-
тального діабету, на який хворіє 
малеча до року. Майже у 90 від-
сотках у дітей діагностують діа-
бет першого типу.
 «Цей тип захворювання ви-
різняється абсолютною інсулі-
новою недостатністю, — пояснює 
фахівець із дитячої та підліткової 
ендокринології Євгенія Глоба. — 
Як виникає недуга? В дитячому 
організмі виробляються антиті-
ла проти бета-клітин підшлун-
кової залози, які продукують ін-
сулін. Як наслідок — бета-клі-
тини починають руйнуватися. 
Але діагностують діабет у випад-
ку, коли майже 80% бета-клі-
тин знищено. Тільки тоді прояв-
ляються чіткі симптоми недуги. 
Це — одна з причин пізнього ви-
явлення хвороби. Така підступ-
на активність антитіл — генетич-
но обумовлений механізм, який 
від початку закладено в дитині. 
Вплинути на це, на жаль, лікарі 
не можуть».
 Факторами, які провокують 
недугу, може бути стрес, каже лі-
кар. Або гостра вірусна інфекція, 
грип, вітряна віспа, краснуха, ін-
фекційне захворювання. Діабет 
першого типу лікується лише з 
допомогою інсуліну, стверджує 
фахівець.

Такі підступні солодощі...
 Діабет другого типу в дітей 
виявляють набагато рідше. Де-
фіцит інсуліну в організмі при 
цьому не такий виражений, тож 
лікують його з допомогою діє-
ти і спеціальних препаратів. Лі-
карі кажуть, цей тип діабету час-

то зустрічається у дітей з надмір-
ною вагою тіла. За словами сто-
личного лікаря-ендокринолога 
Миколи Гульчія, ця хвороба «мо-
лодшає», тому особливу увагу 
слід приділити саме розвитку за-
хворювання у підростаючого по-
коління: «За статистичним прог-
нозом, у 2025 році кількість ді-
тей, хворих на ЦД в Україні ста-
новитиме понад 9400 і нових 
випадків буде зареєстровано по-
над 1600. Тому діяти потрібно 
негайно». У чому ж причина ви-
никнення діабету в дітей? Фахів-
ці наголошують: дитина може за-
хворіти на діабет генетично, тоб-
то якщо хтось із членів родини є 
хворим на цю недугу.
 Як зауважує Микола Гуль-
чій, головними чинниками діа-
бету другого типу є спосіб життя 
сучасних дітей: постійне сидін-
ня за комп’ютером, брак рухли-
вості, вживання солодких на-
поїв, інших шкідливих солодо-
щів. «Це ж діти. І головні ласощі 
для них — різноманітні шоко-
ладні батончики, цукерки. А чи 
хтось цікавиться, з чого зроб-
лені ті псевдосолодощі? Батьки 
навіть не замислюються, що самі 
шкодять своїм дітям. Дуже час-
то ці перенасичені цукром і не-
корисними жирами солодощі є 
причиною дитячого ожиріння. 
А це вже перший крок до діабе-
ту 2-го типу».

Ожиріння — тривожний 
«дзвіночок»
 Які симптоми мають насторо-
жити батьків?
 «При діабеті першого типу 
дитина починає пити багато 
води, часто бігає до туалету, дуже 
швидко втрачає вагу, — застері-
гає Євгенія Глоба. — Малюк стає 
в’ялим, кволим, сонливим, шкі-
ра стає сухою, з’являються фу-
рункули, гнійничкові висипан-
ня. Якщо ви завважили такі сим-
птоми у своєї дитини — якнай-
швидше звертайтеся до лікаря, 
пройдіть необхідні обстеження. 
Адже якщо лікування не почати 
вчасно, стан малечі лише погір-
шуватиметься. Це може призвес-
ти до діабетичної коми».

 Натомість батьки мають 
пам’ятати: діабет другого типу 
зазвичай про себе ніяк не заяв-
ляє. Найчастіше діагностують 
його випадково. Дитина посту-
пає до лікарні з ожирінням, тис-
ком чи порушенням менструаль-
ного циклу, а при обстеженні ви-
являють діабет.
 Діагностують діабет у дітей із 
допомогою лабораторного аналі-
зу крові і сечі, каже лікар. У нор-
мі рівень цукру в крові натщесер-
це має бути від 3,5 до 5,5 ммоль/
літр. Якщо показники переви-
щують норму, це свідчить про 
небезпеку діабету. Однак лікарі 
не ставлять діагноз лише на ос-
нові одного аналізу. Досліджен-
ня крові необхідно повторити 
щонайменше двічі.

«Солодка кров» руйнує 
організм
 Один із підступних прийо-
мів діабету — «показова» фаза 
ремісії. Лікарі називають цей пе-
ріод «медовим місяцем».
 «Потреба в інсуліні поміт-
но знижується, рівень глюко-
зи в крові майже дорівнює нор-
мі. Батьки думають — так буде і 
надалі, недугу вдалося подолати 
і втрачають пильність, — конс-
татує Євгенія Глоба. — Самі змі-
нюють схему лікування, змен-
шують дозу інсуліну або вза-
галі перестають його вводити... 
Фаза ремісії може тривати на-
віть кілька місяців. Але потім 
вона закінчується, рівень цук-
ру в крові різко зростає і дити-
ну у важкому стані доставля-
ють у лікарню. Тому батьки ма-

ють пам’ятати такі особливості 
недуги».
 Найстрашніше при діабеті — 
його хронічні ускладнення. «Ди-
тина може тривалий час жити з 
діабетом, батьки і гадки не мають 
про недугу, самопочуття малюка 
в нормі, але підвищений цукор у 
крові щодня робитиме свою «чор-
ну справу, — каже Микола Гуль-
чій. — Солодка кров руйнувати-
ме організм. І коли дитину при-
ведуть до лікаря з’ясувати при-
чину погіршення зору чи болю в 
ногах, може виявитися, що це да-
ють про себе знати ускладнення 
діабету».
 Частота ускладнень зростає 
з віком. Найбільше ускладнень 
трапляється в підлітковому пе-
ріоді. У дітей з діабетом найчасті-
ше розвиваються такі хронічні 
ускладнення, як діабетична рети-
нопатія (основна причина сліпо-
ти), діабетична нефропатія (пус-
ковий механізм ниркової недо-
статності), діабетична полінейро-
патія та інгіопатія — ураження 
судин та нервових волокон, що 
провокує виразки і навіть може 
призвести до ампутації. Діабет 
також уражує печінку (гепатоз), 
провокує затримку росту, стате-
вого дозрівання. 

До приїзду «швидкої» давайте 
дитині солодке
 Інший підводний риф діабету 
— гострі ускладнення недуги. На 
відміну від хронічних, вони про-
являють себе раптово. Здавало-
ся б, усе гаразд, а за кілька хви-
лин дитина потрапляє у реані-
мацію... Найчастіше виникають 

діабетичний кетоацидоз (підви-
щення рівня цукру в крові) та 
гіпоглікемія (коли цукор різко 
опускається нижче норми). Оби-
два стани провокують діабетичну 
кому.
 — Кетоацидоз найчастіше ви-
никає при недостатній концент-
рації глюкози в крові. Так буває, 
коли батьки відмовляються ко-
лоти дитині інсулін або вводять 
недостатню кількість препара-
ту, — пояснює Євгенія Глоба. 
— Причиною такого стану може 
стати і порушення дієти. Часто 
таке трапляється, коли підліт-
ки вживають алкоголь. Спрово-
кувати кетаоцидоз може будь-
який запальний процес, гостра 
респіраторна вірусна інфекція. 
Цей стан, як правило, розви-
вається кілька днів. У цей час у 
дитини різко зростає рівень цук-
ру в крові, вона погано себе почу-
ває. При гіпоглікемії стан погір-
шується різко — на тлі нормаль-
ного самопочуття.
 Гострі напади недуги можуть 
спровокувати важкі фізичні на-
вантаження (активне заняття 
спортом), пропуск прийому їжі. 
Про гіпоглікемію попереджа-
ють такі симптоми, як підвище-
на пітливість, втрата орієнтиру 
в просторі. Дитина може втра-
тити свідомість. Найгірше — це 
може статися в будь-якому місці, 
а не кожна людина, яка опинить-
ся в цей час поруч, зможе нада-
ти допомогу. До приїзду «швид-
кої» хворому треба дати щось со-
лодке — цукерку, підсолоджену 
воду, мед.

Не так недуга, як спосіб життя
 Однак попри всі загрози, які 
таїть в собі ця недуга, кожна ди-
тина з діабетом може жити пов-
ноцінно. Необхідно регулярно 
проходити обстеження в ліка-
ря, щороку — лікування в ста-
ціонарі, де дитину оглянуть різ-
ні фахівці. У лікуванні діабе-
ту, наголошують лікарі, найго-
ловніше — самодисципліна та 
самоконтроль. Хворий має чіт-
ко до кінця життя дотримува-
тися певних норм: стежити за 
харчуванням (дієту визначає 
лікар), знати коли і як вимірю-
вати рівень цукру в крові, які 
дози інсуліну вводити і скіль-
ки ін’єкцій має бути на день, як 
правильно їх робити. 
 Жити з діабетом несолодко, 
але без дотримання правил і норм 
неможливо зберегти здоров’я і 
життя. Навіть і дорослі, які вже 
тривалий час хворіють на ЦД, не 
хочуть дослухатися до порад фа-
хівців, вважаючи, що вони й самі 
можуть розібратися. Але діабет 
— це не так недуга, як спосіб 
життя, зауважують лікарі. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

...І контроль над емоціями
Офісні працівники і люди підвищеної тривожності 
більше ризикують захворіти на діабет

■

Офісні працівники — задля профілактики 
складних недуг — мають більше рухатися.
Фото з сайта golos.ua.

❙
❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

Коли жити несолодко...
14 листопада світова спільнота відзначала 
Міжнародний день боротьби з цукровим 
діабетом. Дедалі більше українських дітей 
хворіють на цю недугу

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Для дітей з діабетом солодощі — продукт заборонений. Без обмежень можна 
їсти овочі, фрукти — небагато і нечасто.

■

Діабет — це спосіб життя. Головне — навчитися тримати в нормі рівень 
глюкози в крові.
Фото з сайта yasli.info.

❙
❙
❙
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Наталя РОТАЙ

Якби ямщик із далекого XVIII 
століття побачив пошту в її те-
перiшньому вигляді, то, бідо-
лага, навіть не зрозумів би, що 
воно таке і з чим його їдять. І 
річ навіть не в залізних конях, 
які перевозять наші посилки та 
листи. А в тому, що колись го-
ловною функцією пошти було 
транспортування людей, а не 
чогось іншого. І фраза «ям-
щик, не жени!» із відомої пісні 
могла натякати ще й на якість 
тогочасних доріг — невимов-
но страшних, без надії навіть 
на поганенький ремонт. Про 
це кореспондент «УМ» дізна-
лася, завітавши до справжньої 
поштової станції XIX століття, 
розташованої на території На-
ціонального історико-етногра-
фічного заповідника «Переяс-
лав» — музею історії розвитку 
поштової справи в нашій країні.

Хату склали, як конструктор
 У симпатичному блакитно-
зеленому будиночку з вирізьбле-
ним оздобленням упродовж ба-
гатьох десятиліть жив і працю-
вав станційний доглядач, відпо-
чивали після дороги ямщики, 
чекали наступний екіпаж паса-
жири. Із появою залізниці стан-
ція втратила свою важливість, а 
близько 20 років тому будівлю, 
що стояла в центрі Переяслава, 
хотіли знести для розширення 
дороги. І лише завдяки клопо-
танню колишнього директора 
заповідника «Переяслав» Ми-
хайла Сікорського хату розібра-
ли, перевезли до заповідника та 
склали, як конструктор, щоб об-
лаштувати музей.
 — Колись основною фун-
кцією пошти було саме пере-
везення пасажирів, а станції 
працювали як вокзали, — роз-
повідають співробітники бу-
динку-музею. — Станції розта-
шовувалися вздовж поштових 
трактів, у середньому на від-
стані 30-40 верст одна від одної. 
Станційний доглядач — чинов-
ник найнижчого рангу — зус-
трічав подорожуючих, робив 
записи в реєстраційному жур-
налі, давав змінних коней. Ко-
ристуватися послугами пошти 
можна було тільки за наявності 
так званих подорожніх. Це до-
кумент, який засвідчував особу 
людини та обов’язково мету по-
дорожі. Під склом можна поба-
чити копії подорожніх Миколи 
Гоголя і Тараса Шевченка, які 
бували в цих краях.
 У «канцелярії», за важким 
великим столом, дрібний чи-
новник приймав подорожую-
чих, у другій кімнаті жив сам, 
третя кімната була для паса-
жирів (могли там випити чаю, 
щось поїсти, але лишитися на 
ночівлю не мали права). А в чет-
вертій кімнаті — просторій, із 
широким спальним місцем — 
відпочивали ямщики. У «чер-
воному куті» стоїть розклад-
ний похідний іконостас — ко-
лись його брали з собою козаки, 
йдучи бити ворога. Під лавкою 
біля дверей можна випробува-
ти «диво конструкторської дум-
ки» — спеціальний дерев’яний 
пристрій для того, щоб знімати 
взуття, не нагинаючись. Дивує 
невеличке коване відро — на 
вигляд — як звичайне, але ва-
жить вісім кілограмів! На по-

лиці — музичні інструменти, 
на яких ямщики у вільну хви-
лину могли «вдарити» щось за-
пальне або «затягнути» щось лі-
ричне. На стінах висить збруя, 
яку час від часу треба було ла-
годити. Дуга з валдайськи-
ми дзвіночками, які перелива-
лися різними мелодіями, була 
обов’язковою, оскільки здале-
ку, за кілька верст, попереджа-
ла станційного доглядача про 
приїзд саме поштового екіпа-
жу. І чиновник, який працю-
вав у цій будівлі, встигав під-
готуватися до зустрічі «клієн-
тів». А вони, як стверджують 
історики, найчастіше були не в 
кращому настрої. 
 — Дороги тоді були страшні: 
то яма, то канава, особливо восе-
ни та навесні, — сміється керів-
ник Музею народної архітектури 
та побуту Середньої Наддніпрян-
щини — філії Національного іс-
торико-етнографічного заповід-
ника «Переяслав» Микола Шкі-
ра. — І на кому «зло зривали» 
всі мандрiвники? На поштово-
му доглядачеві! Такими слова-
ми бідолашного обкладали, що 
вуха в’янули. Особливо, якщо 
коней не було, бо попереду при-
їхав генерал чи інший високий 
чин і всіх коней забрав. Тоді му-
сив мандрiвник лишатися на 
ночівлю десь у ближній до стан-
ції хаті. Звісно, за дах над голо-
вою мусив платити з власної ки-
шені.

Надіслати листа — все одно, 
що вісім буханців хліба купити
 До слова, послуги поштови-
ків були не з дешевих. Із паса-
жира брали в середньому дві 
копійки за версту і по дві копій-
ки за кожного наданого коня. 
А пересилання листа вартува-
ло 10 копійок. Для прикладу, 
буханець хліба продавали за 
1,2 копійки, корова наприкін-
ці XIX століття могла коштува-
ти 4-5 карбованців, хату десь на 
ярмарку продавали за 150-250 
карбованців.
 Коней видавали відповідно 
до рангу подорожуючого. Ге-
нерал-фельдмаршал, скажі-

мо, мав право вимагати 20 ко-
ней, особа третього класу — 12 
коней, особи 9-14 класів могли 
отримати 3 коней, решта ниж-
чих чинів — по 2. Щоб задо-
вольнити потреби пасажирів, у 
стайнях однієї станції тримали 
близько 60 коней, залежно від 
завантаженості тракту.
 Вибір «карет», на яких люди 
подорожували 150-200 років 
тому, був не дуже великий. Та 
й умови пересування не порів-
няти з сучасними стандарта-
ми. Узимку пасажирів возили 
на санях, найчастіше відкри-
тих. Люди куталися в кожу-
хи, замотувалися в хустки, так 
і рятувалися від снігу й моро-
зу. А сани люкс-класу, в яких 
сніг не падає на голову, нагаду-
ють бабусину шафу, тільки роз-
міром менші. Шарабан, на яко-
му возили пасажирів улітку, 
вважався «крутим». На відмі-
ну від звичайного селянського 
воза, у якому на бруківці мож-
на всю душу витрясти, він мав 
ресорну передачу, яка трохи 

пом’якшувала нерівності шля-
ху. А найдорожчим транспорт-
ним засобом колись був фаетон. 
Важкий, металевий корпус руч-
ного збирання, шкіряний верх 
для захисту від вітру та дощу, 
гумові наліпки на колеса — це 
могли собі дозволити тільки 
дуже багаті особи. Звісно, в ар-
сеналі переяславських пошто-
виків такого дива не було.

Ямщиком ставали тільки за 
рекомендацією
 Цікаво, що ямщиком міг 
служити далеко не кожний охо-
чий. Священнослужитель пода-
вав рекомендації, де було вісім 
підписів односельчан, і лише з 
таким документом кандидату-
ру приймали до розгляду. 
 — Ямщик давав клятву, що 
він не крастиме, не ображати-
ме подорожуючих, а буде захи-
щати пасажирів та сумлінно ви-
конувати свої обов’язки, — по-
яснює Микола Шкіра. — Крім 
того, у царських указах зазна-
чалося: ямщик, проїжджаю-

чи населеним пунктом, не по-
винен гнати коней, бити людей 
батогом, давити перехожих. За-
раз над цим можна сміятися — 
мов ляв, очевидні речі. Але рані-
ше ставлення було інше: коли 
по вулиці мчав генеральський 
екіпаж, то «високий чин» міг і 
людину збити, і селянський віз 
перекинути без жодних докорів 
сумління (щось на кшталт су-
часних «мажорів»). 
 До речі, саме з таких указів 
і приписів формувались основи 
майбутніх правил дорожньо-
го руху. Оскільки ритм життя 
тоді був повільніший, обмежен-
ня швидкості поштових екіпа-
жів можуть здатися нам сміш-
ними. Навесні, восени, коли до-
рога місцями перетворювалася 
на справжнє болото, транспорт-
ний засіб мав долати вісім верст 
на годину (одна верста = 1,06 кі-
лометра). А взимку, коли сніг 
вирівнював дорогу, сани могли 
пересуватися зі швидкістю 12 
верст на годину. ■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

А ми вас, пане, з посилкою відправимо!
Пошта XIX століття не тільки передавала кореспонденцію, пресу, грошові перекази, бандеролі, а й перевозила пасажирів

■

ДО РЕЧІ

 Слово «пошта» має латинсь-
ке коріння. Спочатку воно позначало 
станцію в дорозі для обміну коней або 
кур’єрів.

■

ІСТОРІЯ

 Загалом централізована пошта, з упорядкованими трактами (дорогами), типови-
ми станціями та фіксованими тарифами за послуги в Україні зародилася 347 років 
тому. Перший поштовий тракт провели від Санкт-Петербурга до Києва і далі, до Бі-
лої Церкви. Згодом з’явилися тимчасові станції в Ніжині, Батурині та інших містах. 
Причому поштарям дозволено було приймати листи на ім’я царя. Брали також при-
ватну кореспонденцію. Тоді шлях від Києва до Москви (близько 900 км) долали за 
15-20 днів, а коли виникала крайня потреба — за 6-8 днів. Швидкість шалена...

■

СЬОГОДЕННЯ

 УДППЗ «Укрпошта» входить до 
сфери управління Міністерства інф-
раструктури, є національним опера-
тором поштового зв’язку країни. На-
дає понад 50 видів послуг майже в 
12 тисячах відділень по всій Україні. 
Штат підприємства — майже 77 ти-
сяч працівників, із них 33 тисячі — 
листоноші. 

■

Ласкаво просимо до музею пошти!❙

Тут колись жив станційний доглядач із своєю родиною.❙

Чумацький віз — зручно, гарно, 
але ну дуже повільно...

❙
❙

А цю кімнату займали конюхи.
Фото з соціальних мереж. 

❙
❙
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«Наша ж влада у своїй переважній більшості або ворожа, або в 
кращому разі байдужа до української справи. Тому ми ніколи не мали 
цілеспрямованої україноцентричної політики в гуманітарній сфері. Це, між 
іншим, стало й однією з причин нинішньої війни». 

Василь Шкляр
український письменник

УКРАЇНА МОЛОДА

Вияв пошани й любові до мови
 ■ Пане Василю, нещодавно 
ви писали диктант національної 
єдності. Вас запросили чи само-
стійно вирішили приєднатися? 
Що означає така акція особисто 
для вас?
 — Звісно, на такі заходи за-
прошують, хоча кожен має змогу 
долучитися до акції у себе вдома 
чи будь-де. Диктант національ-
ної єдності ми пишемо в День ук-
раїнської писемності та мови, і 
для мене це насамперед вияв гли-
бокої пошани й любові до найбіль-
шої цінності нації — мови. У мо-
мент написання диктанту тисячі 
й тисячі українців думають про 
одне, і це справді дає відчуття єд-
ності, духовної солідарності. Тут 
навіть не так важливо на скіль-
ки балів ти напишеш диктант, бо 
це не є абсолютним мірилом твоїх 
знань. Є випадки, коли людина 
бездоганно володіє мовою, а дик-
танти пише гірше за кмітливого 
школяра. Вживання розділових 
знаків мають свою варіантність, 
наприклад тире часто замінює 
двокрапку і навпаки, а вживан-
ня ком нерідко залежить він ін-
тонації тощо. 
 Але перевіряти свої знання че-
рез написання диктанту корисно, 
бо наша мова модерна, вона засво-
ює нову лексику, нові форми сло-
вовжитку, тобто це живий ор-
ганізм, який постійно розвиваєть-
ся. Однак іще раз кажу: написан-
ня диктанту єдності — це один із 
кроків, хай, на перший погляд, 
не таких значних, до консолідації 
українців навколо тієї цінності, 
яка ідентифікує їх як націю.
 ■ В одному інтерв’ю ви про-
цитували слова Фрунзе про те, 
що росіяни не здолають україн-
ців доти, поки не вирвуть у них 
наймогутнішу зброю — мову. 
Які б три конкретні дії ви зроби-
ли, якби мали необмежені мож-
ливості, щоб українська мова 
справді стала державною?
 — Тут не треба ні над чим су-
шити голову, не потрібно вдава-
тися до жодних екстраординар-
них дій. Ми ж рівняємося постій-
но на Європу, Ізраїль, Америку. 
Чи ні? От і робімо так, як вони. 
Без державної мови ти — безна-
дійний маргінал. Не можеш от-
римати путню роботу, освіту, не 
можеш навіть знайти собі дівчи-
ну чи дружину, бо яка ж нормаль-
на панянка захоче мати справу з 
кавалером, котрий не має освіти 
й роботи? Хіба що така, як він, у 
чому я теж дуже сумніваюся. 
 Отже, дії тут прості. Перше — 
обов’язкова освіта українською 

мовою від дитячого садка і до за-
хисту диплома. Друге — неодмін-
не спілкування державною мовою 
під час виконання своїх службо-
вих обов’язків для державних 
чиновників, для працівників ме-
дицини, освіти, транспорту, усіх 
сфер обслуговування. Третє — 
повна деокупація інформаційно-
го простору, встановлення спра-
ведливого мовного режиму на 
всіх телеканалах, радіостанціях, 
інтернет-ресурсах, в інших засо-
бах масової інформації. 
 Таке поняття, як квотування 
українськомовного культурного 
продукту, є неприпустимим, бо  
є рудиментом Валуєвського ука-
зу; воно принизливе для нації, 
чия мова зазнала найжорстокі-
шого гноблення з боку російсь-
кого загарбника. Уже в наш час 
на очах у всього світу вбивали 
українців тільки за те, що вони 
розмовляли своєю мовою. Ми ні-
коли не допустимо жодних утис-
ків нац меншин, жодних образ, 
але кожен, хто має не спідлене 
серце, мусить зрозуміти, що ук-
раїнці прагнуть лише відновлен-
ня історичної справедливості. 
Піти їм назустріч і допомогти в 
цьому мусить мати за честь ко-
жен громадянин будь-якого по-
ходження, котрого годує ця зем-
ля. Це мусить зрозуміти і прий-
няти кожен зґвалтований ко-
лонізаторами російськомовний 
українець. Інакше всі розмо-
ви про мораль, справедливість, 
єдину країну, національну ідею 
будуть фальшивим бульканням 
у постколоніальному болоті.  

Завдання парламенту, 
Президента, уряду, зібраних 
у єдиний кулак
 ■ Ще ви стверджуєте, що ми 
ніколи не мали цілеспрямованої 
україноцентричної політики в гу-
манітарній сфері. Невже вважає-
те, що на таких позиціях не базує 
свою роботу Євген Нищук чи їх не 
було у Богдана Ступки, коли він 
був міністром культури?
 — Ніхто не ставить під сум-
нів патріотичні позиції Нищука, 
чи давайте згадаємо навіть Івана 
Дзюбу на цій посаді, але можли-
вості Міністерства культури вкрай 
обмежені. А в нашій системі вони 
взагалі мізерні. Питання тако-
го масштабу, про які я щойно го-
ворив, — це завдання парламен-
ту, Президента, уряду, зібраних 
у єдиний кулак. Але проблема на-
ших найвищих політиків у тому, 
що ніхто з них ніколи не брав на 
себе місію лідера нації.
 Ніхто не звернувся до народу й 

не сказав, як, приміром, той-таки 
Черчілль, що, люди добрі, я вам 
поки що нічого не можу пообіця-
ти, окрім солоного поту. Давайте 
робити ось так і так, я знаю, як це 
робити, я вірю в це, ідіть за мною. 
Натомість наші політики, трима-
ючи носа за вітром, дослухають-
ся до примітивних інстинктів та 
забаганок натовпу і намагаються 
йому догодити, щоб не втратити 
електорат. Звідси кричущий по-
пулізм, нерішучість, відсутність 
творчої політичної волі. Звідси 
цілі армії радників, консультан-
тів усіх мастей та орієнтацій, на-
шіптувачів з усіх таборів, перед 
якими стоїть чи не єдине завдан-
ня — допомогти виграти наступні 
вибори. То яка тут може бути гу-
манітарна політика? 
 ■ Чи задоволені ви як пись-
менник державною програмою 
«Українська книга»? Які бачите 
способи її удосконалення? Не раз 
доводилося чути, що за держав-
ний кошт видають книжки лю-
дей, наближених до Держтеле-
радіо, і так само замовлення час-
то отримують наближені до пев-
них посадовців видавництва.
 — Я не дуже обізнаний у цій 
темі. Чув, що свого часу за про-
грамою «Українська книга» 
видавав свої опуси Табачник, 
встромляли туди свої носи і руко-
писи різні міністри, були зовсім 
курйозні історії. Але не буду бре-
хати, я не знаю, що там робиться 
нині. Розумію тільки, що це бла-
годатне поле для корупції, але, 
сподіваюся, вона туди більше 
не проникає. Хоча... як подиви-
мося тепер на деякі призначен-
ня на високі посади, то здається, 
що вона, ця пані корупція, про-
никла навіть у спальні окремих 
крутих чиновників. І куди тіль-
ки дивляться їхні жінки? 
 ■ Чи здатний позитивно впли-
нути на видання потрібних кни-
жок Інститут книги? Яким чи-
ном?
 — Ну, це, мабуть, одне з го-
ловних призначень такого інс-
титуту. А на що він здатен, пока-
же час. Інститут книги, якщо не 
помиляюся, тільки на порі ста-
новлення за взірцем подібних 

європейських закладів. Тому я 
думаю, що одним із його пріо-
ритетних завдань має стати про-
сування української книжки до 
європейського читача.

Щоб з’явився шедевр, потрібно 
зняти сотні серйозних стрічок
 ■ Потроху відновлюється ви-
робництво українських кіно-
фільмів. Вас влаштовують тем-
пи? Чи могли б вони бути швид-
шими і за яких умов?
 — Україна катастрофічно 
відстала у розвитку свого кіно-
виробництва. Особливо прикро, 
що ми обірвали кращі традиції 
українського кіномистецтва — 
від Довженка до Параджанова, 
Осики, Юрія Іллєнка. Почина-
ючи з дев’яностих років ця тяг-
лість перервалася щонаймен-
ше на два десятиліття. Тепер ки-
даємося щось знімати і не може-
мо знайти режисера, оператора, 
акторів. Я не кажу, що їх не-
має. Та коли відсутня кіноіндус-
трія, то як зорієнтуватися, де 
той найкращий, найталановиті-
ший, найнадійніший? Ми зня-
ли два-три фільми і ремствуємо, 
що шедевру не вийшло. Але щоб 
з’явився шедевр, потрібно зняти 
сотні серйозних стрічок. Тому 
для пришвидшення, як ви каже-
те, темпів, необхідне дедалі біль-
ше і більше фінансування. 
 Кіно — дуже дорога розкіш. 
Проте це не означає, що треба 
покладатися лише на підтрим-
ку держави, хоча така підтрим-
ка дуже важлива. Тут є ще кіль-
ка джерел. По-перше, повинні 
реабілітуватися перед українця-
ми провідні телеканали, які го-
дували своїх глядачів московсь-
ким сміттям. Вони мусили б за-
раз серйозніше взятися за ви-
робництво українських фільмів. 
По-друге, активний інтерес до 
кіно мусив би виявити бізнес. 
 Ви прикиньте, скільки за 
оту готівку, яку задекларува-
ли лише депутати, можна було 
б зняти фільмів. Три вовки вби-
ли б ці жмикрути: їм би не було 
так соромно за своє злодійство і 
жадібність, адже підтримували 
культуру. Завдяки їм розвивало-

ся б кіно і, зрештою, ще й мож-
на було б відбити свої грошенята, 
можливо, навіть із прибутком. Я 
вже не кажу про славу, повагу, 
імідж. Але для цього в них не ва-
рить кебета. Тому треба чекати 
підприємливих людей нової фор-
мації, котрі зрозуміють, що кіно 
— найпривабливіший бізнес.
 ■ Чи вважаєте справедливим 
вибір сценаріїв, що отримують 
фінансову підтримку з держбю-
джету за результатами пітчингу 
Держкіно?
 — Щоб говорити на цю тему, 
треба перечитати всі сценарії, 
котрі конкурували на конкурсі. 
Мій «Чорний Ворон», здається, 
не був скривджений, тому тим 
більше мені не личить крутити 
носом. До того ж мені здається, 
що Пилип Іллєнко на своєму міс-
ці. 
 ■ Бути серед переможців та-
кого відбору — чи означає це, що 
фільм неодмінно знімуть?
 — Стовідсоткових гарантій 
у нинішньому крихкому світі 
не існує ні на що. Але це реаль-
не підґрунтя для того, щоб про-
ект відбувся. Інша річ, у який ре-
зультат він виллється. Чи це буде 
справдження сподіваної цілі, чи 
гірке розчарування. 
 ■ Глядачі давно чекають 
екранізації вашого роману «Чор-
ний Ворон». Ще довго нам чека-
ти?
 — Якби це залежало тільки 
від мене, то фільм «Чорний Во-
рон» давно був би на екранах. 
Уже можна написати окрему 
книжку про те, скільки впливо-
вих і дуже відомих людей бра-
лися за втілення цього проекту, 
чим і як закінчувалися їхні по-
туги. Але крига скресла, дасть 
Бог, фільм розпочнуть знімати 
наступного року. Мій вплив на 
цей процес мінімальний, адже 
автором кінофільму є режисер, а 
не письменник. 
 Кажуть, що у світовій прак-
тиці майже не буває такого, щоб 
екранізація роману сподобала-
ся його автору. Із напіввідкри-
тих джерел я тільки недавно 
дізнався, хто зніматиме «Чор-
ного Ворона», але не називатиму 
його ім’я, бо мене ніхто на це не 
уповноважував. Чув тільки, що 
це молодий амбітний митець. У 
нього немає досвіду роботи над 
історичними кінополотнами, але 
скажіть, будь ласка, у кого з ук-
раїнських режисерів він є? 
 Головне, як мені сказали, цей 
хлопець загорівся темою «Чор-
ного Ворона». Це дуже бага-
то важить, і я про це часто гово-
рив, коли мене запитували, хто б 
міг екранізувати «Залишенця». 
Горіння ідеєю часто не лише ком-
пенсує брак досвіду, а й перевер-
шує його. Я дуже хотів би, щоб 
цей молодий режисер знімав 
«Чорного Ворона» з думкою, що 
це буде фільм його життя. Саме 
так я думав про цей роман, коли 
його писав. 
 ■ Над чим працюєте нині?
 — Це має бути роман, котрий 
продовжить, умовно кажучи, 
цикл моїх книжок про російсь-
ко-українську війну. Поки що 
до них належить «Залишенець», 
«Маруся» і «Чорне Сонце». Голо-
вні події відбуваються 1947 року. 
Робоча назва — «Троща». Тро-
щею в тих краях, де відбувають-
ся головні події роману, назива-
ли колись очерет. Саме в очере-
тах, у трощі, і розгорілася дра-
ма, про яку я пишу. Але в цьому 
слові, як ви відчуваєте, вгаду-
ються й інші значення. Спитає-
те, про що ця книжка? Вона, як і 
всі мої романи, про любов. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Василь Шкляр: Квотування 
принизливе для нації
Автор «Чорного Ворона» продовжує написання циклу 
книжок про російсько-українську війну

■

Валентина САМЧЕНКО

Письменник Василь Шкляр не лише озвучує 
принципові думки про країну, націю і поса-
довців, а й принципово діє: у 2011 році, піс-
ля неофіційного оголошення про присвоєння 
йому Шевченківської премії, автор «Чорного 
Ворона» звернувся до тодішнього президента 
Віктора Януковича із заявою, де просив пере-
нести нагородження його цією відзнакою до 

того часу, коли при владі в Україні не буде 
українофоба Дмитра Табачника.
Уже кілька років прихильники твор-
чості Василя Шкляра чекають 
екранізації «Чорного Ворона». 
Втім зйомки можуть початися 
лише наступного року. Про це 
та інше ми говоримо з паном 
Василем, який нині пише ро-
ман про події 1947 року.

Василь Шкляр.
Фото з facebook.com.

❙
❙
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Ігор БОНДАР-ТЕРЕЩЕНКО

 ...Тема Майдану в сучасній 
літературі набуває все шир-
шого розвитку, і порівняти це 
можна хіба що з різного шти-
бу хроніками війни. Виходять 
книжки з «мирними» і «воєн-
ними» сюжетами, як, напри-
клад, «Історії зі Сходу на За-
хід» Маргарити Сурженко і 
«То АТО» Дмитра Якорно-
ва, розглядаються передумо-
ви Революції гідності, перебіг 
подій на Майдані та навіть за-
лаштункові ігри довкола ньо-
го, відповідно, у таких тво-
рах, як «Я тут живу» Міли 
Іванцової, «Вертеп» Олени За-
харченко і «Легенди нескоре-
ної зими» Сергія Ухачевсько-
го. Але такої аналітики щодо 
«пекла війни на Донбасі», як 
у романі «Ворог, або Гнів Бо-
жий» Сергія Постоловсько-

го, в нас ще не було. Причому 
аналітика в цьому романі при-
годницького, ба навіть детек-
тивного плану — такої снаги, 
що іноді межує з жанром аль-
тернативної історії. Невже ці 

люди живуть серед нас, і спра-
ведливість можлива не лише в 
казках Кіплінга?
 Від самого початку впадає 
в око один із яскравих, навіть 
полум’яних персонажів роману 
— ветеран-каліка АТО, відби-
тий незнайомцем від поліції з-
під пам’ятника Богдану Хмель-
ницькому, який насправді вия-
вився справжнім героєм. «Од-
ноногий воїн такої ж одноногої 
країни, заступник командира 
колись славетного батальйону 
***, що згорів у жерлі Горлів-
ки, — говорить про нього ав-
тор, додаючи про решту, — а 
ті, хто вижили, кричали, обли-
ваючись мерзотним холодним 
потом, вішались у вбиральнях, 
або ж на власних кухнях, ско-
лочували бандитські зграї та 
йшли на зухвалий злочин, чи 
то простягали руку і вимагали 
справедливості».
 Отже, цей роман, з одного 
боку, звичайно, про «українсь-
кий Моссад», (чи пак групу 
ліквідаторів, яка вираховує, 
знаходить і тихо знищує внут-
рішніх ворогів України) — тоб-
то таких собі офіційно дозволе-
них месників. З іншого боку, 
попри так само офіційне на-
чальство групи — з офіційни-
ми посвідченнями, конспіра-
тивними квартирами, зброєю 
та іншим «прикриттям» — з 

кого формується її кістяк? Нев-
же винятково з головорізів-мо-
лодців, які за будь-якого режи-
му готові «служити Україні» за 
контрактом? Насправді ж іноді 
добирають їх також із колиш-
ніх вояків, ветеранів і навіть 
інвалідів — один із таких не-
знищенних козацьких кадрів 
потрапляє до групи просто, на-
гадаємо, з вулиці.
 Тож попри карколомний 
перебіг подій, що знайде свого 
вдячного читача, зауважимо 
інші перегуки автора з не менш 
моторною класикою. Що, по-
годьмося, підтверджує те, як за 
всіх часів на таких запальних 
характерах трималася визволь-
на боротьба в Україні та за її ме-
жами. Саме про цих, зникаю-
чих із лав української армії во-
яків, писав у романі «Рай» Ва-
силь Барка, милуючись своїм 
Борзоконем. «— Вип’єм, хлоп-
че, бо груди в Борзоконя печаль 
розриває. Вип’єм, закусим ра-
ками...— А в них раків нема, 
— говорить Астряб. — Нема? 
Як так — нема?! Брешуть! Як 
нема, наловить можна. Міліція 
наловить, — на те міліція. На-
казав: лови! — і все в порядку. 
Злодія не дожене, хай раків ло-
вить... Вистроїв на березі, ско-
мандував: — Смирно! Роздя-
гайсь! Справа повзводно, дис-
танція чотири кроки, наліво 

в річку, ловити раків, ша-а-а-
гом — марш! І наловлять. Раків 
наловлять; їм тільки раків ло-
вити».
 Нічого не нагадує ця рет-
роспектива? Наприклад, часи 
п’янкої вседозволеності, гріз-
ної стихії загонів, патрулів та 
одинаків із самооборони Май-
дану. І тоді, і тепер «груди в 
Борзоконя печаль роздирає». 
І саме такий у романі Посто-
ловського «одноногий герой 
одноногої країни», заступник 
командира батальйону Гопко. 
«Герої не вмирають! — сказав 
Микола Федорович, коли я на-
повнив наші чарки», — почи-
нається, як у Кустуриці, іс-
торія «великої дружби» між 
бойовим офіцером і «прозрі-
лим» агентом Системи — «двох 
різних полюсів однієї планети, 
ім’я якій війна, страшна й не-
повторна, несправедлива тра-
гедія та добре спланована спе-
цоперація на догоду тим, кому 
закортіло нових історичних 
походів».
 І не так важлива тема чи 
ідея «майданної» трансфор-
мації жанру в альтернативу 
і майже фантастику, як сам 
факт наявності серед нас «жи-
вих» героїв, із яких можна пи-
сати не лише романи, а й іс-
торію чергової визвольної бо-
ротьби. ■

БОЙКОТ

Кому — кити, 
кому — собаки
Через виступи в Росії у Потапа й Насті 
тричі скасовували концерти

■

Валентина САМЧЕНКО

 Із нагоди Дня коро-
ля Бельгії у Національ-
ній філармонії  України 
15 листопада відбудеть-
ся концерт всесвітньо 
відомого камерного ан-
самблю Het Collectief, 
який був створений у 
1998 році в Брюсселі. 
Колектив виступатиме 
в Україні вперше.
 Надзвичайний і Пов-
новажний Посол Ко-
ролівства Бельгія в Ук-
раїні пан Люк Якобс 
каже: «Традиційно 
осінь є порою пам’яті за 
загиблими. Вшануван-
ня в Україні 75-х  роко-
вин масових убивств у 
Бабиному Яру стало по-
тужним та емоційним 
моментом роздумів над 
жахливими злочина-
ми, скоєними проти 
людства, їх наслідками 
та попередженням для 
нинішнього та майбут-
ніх поколінь. Музичні 
твори, що виконувати-
муться під час цьогоріч-
ного концерту з нагоди 
Дня короля, є вражаю-
чим музичним виразом 
цих людських та мо-
ральних викликів».
 В основному складі 
Het Collectief — п’ять 
музикантів, які створю-
ють неповторне звучан-
ня, що досягається поєд-
нанням гри на струнних, 
духових інструментах 
та фортепіано. У Києві 
ансамбль виступить 
розширеним складом: 
Томас Ділтйенс, фор-
тепіано; Віберт  Артс, 
скрипка; Вінсент Гепп, 
альт; Мартейн Вік, віо-

лончель; Йонатан Фо-
кар, контрабас; Жюль-
єн Ерви, кларнет; Ней-
ле Делафонтен, клар-
нет; Тон Фрет, флейта; 
Лізбет Девос, сопрано. 
 Із моменту створен-
ня бельгійський ан-
самбль виконує твори 
ХХ століття, а також 
актуальні експеримен-
тальні музичні твори. 
Загалом, Het Collectief 
віддає перевагу періоду 
Нововіденської школи 
модернізму. Ансамбль 
активно гастролює з 
концертами в Бельгії, 
Голландії, Франції, Ні-
меччинi, Австрії, Сло-
ваччинi, на Мальті, 
Кіпрі, в Іспанії, Перу і 
Бразилії, викликаючи 
фурор сміливим поєд-
нанням сучасної музи-
ки та класичного репер-
туару, а також виконан-
ням старовинної музи-
ки в аранжуванні.

 Зокрема, у виконан-
ні сопрано Лізбет Де-
вос прозвучать кантати 
Ганса Ейслера, який був 
одним із тих митців, які 
відкинули фашизм та 
змогли присвятити своє 
мистецтво Руху опору. 
Німецький композитор 
продовжував бороть-
бу у вигнанні у Сполу-
чених Штатах. Також 
прозвучать  твори Ерві-
на Шульгофа: Концер-
тино для пікколо, аль-
та та віолончелі, Сона-
та для флейти та фор-
тепіано, Opus 61 (1927). 
Мистецтво  цього чесь-
кого композитора свого 
часу нацисти затаврува-
ли як «дегенеративне». 
Його було відправлено 
до концтабору у Вюльц-
бурзі, з якого він уже не 
повернувся...
 Звучатиме і знако-
вий «Квартет на кінець 
часу» французького 

композитора Олів’є 
Мессіана.   Твір написа-
ний під час перебуван-
ня у таборі для військо-
вополонених у Німеч-
чині  у 1940—1941 ро-
ках. «Квартет на кінець 
часу» є циклічним тво-
ром, у якому образ Ан-
гела, що проголошує кі-
нець часу, та образ віч-
ності Господньої співіс-
нують паралельно. Для 
виконання особливи-
ми і водночас складни-
ми є частини з образом 
вічності Господ ньої, 
коли «застигає» час, 
зникає мирська суєта, 
з’являється особлива 
енергетика. 
 Варто знати, що 
День короля святкують 
у Бельгії уже півтори сот-
ні років. Вперше дійство  
відбулося  15 листопада 
1866 року з ініціативи  
бельгійського короля 
Леопольда II. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Печаль Борзоконя
Народні месники в романі Сергія 
Постоловського мандрують із класики 
в майбуття 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 За ініціативою депутатки від Радикальної партії Оксани Корчинської в Києві 
відмінено концерт російського співака Шури (Олександра Медведєва), котрий 
повинен був відбутися 11 листопада, йому заборонено в’їзд в Україну. «Ми по-
винні були завтра полетіти в Україну, і практично до останнього моменту все 
було спокійно. Однак буквально два дні тому організатори виступу кинули нам 
посилання на сторінці в соціальній мережі, де збирали підписи за заборону 
в’їзду Шури в Україну через відео 2014 року, де він сказав, що Крим — це час-
тина Росії», — зазначив  концертний директор артиста Павло Депершмідт. 
За його словами, ще невідомо, на скільки років Шурі закрили в’їзд у країну. 
Кількома днями раніше Держприкордонслужба через виступи в Криму заборо-
нила в’їзд в Україну строком на три роки російській співачці Христині Сі.

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Дует «Потап і Настя» про-
водить тур  «Золоті кити», 
присвячений своєму  10-річ-
чю. Виникає питання:  від-
будеться концерт 16 листо-
пада у Києві без надмірних 
ексцесів —  як це було у Чер-
нігові, Житомирі, Херсоні, 
чи з бойкотами і взагалі від-
міною —  як у Хмельницько-
му, Франківську та Львові?  
 Нагадаємо, 21 жовтня 
в клубі СВ у Хмельницько-
му мав відбутися концерт 
Потапа і Насті, однак напе-
редодні під клубом зібра-
лися активісти iз плаката-
ми і мегафонами. Люди об-
лили хол і центральні двері 
клубу штучною кров’ю, ки-
дали яйця і кричали: «Гань-
ба!». У хід пішли навіть ди-
мові шашки і петарди, а 
перед входом у клуб ство-
рили стенд iз портретами за-
гиблих у зоні АТО земляків 
і вигукували «Не годуй со-
бак Кремля!». Протестую-
чі звинуватили домороще-
них зірок у тому, що вони 
гастролюють у Росії. Хмель-
ницька міськрада була зму-

шена в терміновому поряд-
ку затвердити рішення про 
«заборону проведення гаст-
рольних заходів на території 
області особам, які публічно 
підтримують агресію Росій-
ської Федерації». В Івано-
Франківську, де концерт, 
за розкладом, мав відбути-
ся наступного дня, взагалі 
відмовилися проводити за-
хід. 29 жовтня артисти мали 
зустрітися зі своїми фанами 
на концерті у місті Лева, од-
нак було вирішено скасува-
ти концерт. Хоча на момент 
скасування вже було прода-
но близько 95% усіх квит-
ків, повідомив Роман Здре-
ник, комерційний директор 
львівського цирку, де мав 
співати дует. 
 Прес-служба виконавців 
ці події не коментує. Лише 
продюсер Ірина Горова ви-
бачилась перед прихильни-
ками: «Я дуже прошу в усіх 
шанувальників «Потапа і 
Насті» вибачення за скасу-
вання концерту у Львові, 
особливо у дітей, які їх так 
люблять! І молюся за те, щоб 
у нашу країну прийшли ро-
зум, спокій і любов!» ■

ГАСТРОЛЬ

Ангели вічності
У Києві звучатиме музика композиторів, які боролися з фашизмом

■

Бельгійський ансамбль Het Collectief.
Фото надане агенцією «Дель арте».

❙
❙
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Олексій ПАВЛИШ

 Останні офіційні матчі 2016 року 
для європейських збірних — мож-
ливість для підбиття проміжних 
підсумків стартової частини відбо-
ру на «мундіаль».
 Найпродуктивнiше, рухаючись 
у напрямку ЧС-2018, попрацюва-
ли збірні Швейцарії, Німеччини та 
Бельгії, котрі на зимові «канікули» 
йдуть iз максимальним очковим до-
робком. Підопічні Йоахіма Льова, 
які, нагадаємо, є чинними чемпіо-
нами світу, не мають особливих про-
блем у своїй групі кваліфікації: чо-
тири перемоги у чотирьох матчах із 
загальним рахунком 16-0. Половину 
своїх голів німці забили в останній 
грі проти Сан-Марино: «хет-трик» 
в активі півзахисника «Вердера» 
Сержа Гнабрі. Цікаво, що 21-річний 
хавбек став першим гравцем «Бун-
дестім» iз 1976 року, якому вдало-
ся відзначитись трьома м’ячами у 
дебютному поєдинку за національ-
ну команду. Молодий бомбардир ні-
мецької збірної так прокоментував 
свій успіх: «Звісно, важко очікува-
ти, що ти заб’єш три голи у першо-
му матчі за збірну. Перед поєдин-
ком тренер порадив мені вірити у 
свої сили і демонструвати найкращі 
якості. Я дуже радий, сподіваюся, 
що мої справи підуть на краще».
 Ще одним героєм минулого тиж-
ня став форвард бельгійської збір-
ної Дріс Мертенс, «хет-трик» якого 
допоміг «червоним дияволам» роз-
громити естонців. Примітно, що пі-
допічні Роберто Мартінеса наразі є 
найрезультативішою командою від-
бору на «мундіаль» — Азар і К° від-
значились 21 раз у воротах суперни-
ків.
 Переможний курс тримають 
і швейцарці — в останньому турі 
«червоні» «на класі» здолали збір-
ну Фарерських островів. Серед су-
перників, які цього року програвали 
футболістам Владіміра Петковича, є 
і португальці — тріумфатори остан-
нього чемпіонату Європи із зірко-
вим Роналду у складі. Зараз коман-
да Фернандо Сантуша йде на друго-

му місці в групі, поступаючись трьо-
ма пунктами збірній Швейцарії. У 
четвертому турі «європейські бра-
зильці» розгромили латвійців, на 
рахунку Роналду — дубль.
 Водночас срібний призер остан-
нього континентального форуму — 
Франція — захопила лідерство у 
групі А: після «сухої» нічиї з біло-
русами «галли» завдяки голам Поля 
Погба обіграли прямих конкурентів 
за вихід на «мундіаль» — молоду ко-
манду Нідерландів та шведів, атака 
яких виглядає ослабленою після за-
вершення кар’єри у збірній Златана 
Ібрагімовича.
 Статус майстрів кваліфікації на-
разі підтверджують і фаворити гру-
пи G — Іспанія та Італія. Утім пря-
ма путівка на «мундіаль» дістанеть-
ся лише першій команді секстету, 

відтак на шляху до очного двобою, 
в якому, напевно, й визначиться пе-
реможець «пульки», «Фурія роха» 
і «Скуадра адзурра» змушені штам-
пувати перемоги.
 Минулого уїк-енду іспанці роз-
громили македонців, а форвард піре-
нейців Аріс Адуріс, забивши остан-
ній гол у матчі (4:0), побив рекорд іс-
панської збірної, який тримався 86 
років. У свої 35 років представник 
«Атлетика» став найстарішим голе-
адором в історії національної коман-
ди. «Кожна гра, кожний результа-
тивний удар у збірній для мене особ-
ливі, адже я дебютував за «Фурію 
роху» доволі пізно — у 29 років. За-
вершувати кар’єру не збираюся — 
сподіваюсь, що ще не раз порадую 
фанатів голами у футболці головної 
команди», — сказав рекордсмен. ■

Григорій ХАТА

 Дарма, що найуспішніший 
український футболіст сучас-
ності Андрій Шевченко лише 
нещодавно розпочав свою тре-
нерську кар’єру. Ставши біля 
керма головної команди країни, 
він автоматично взяв на себе ве-
личезний тягар відповідальності 
за майбутні результати «синьо-
жовтих». А після невдало зігра-
ного Євро-2016, де українська 
збірна зазнала трьох поразок, 
від національної команди чека-
ють сатисфакції.
 Завдяки своєму зірковому 
статусу у футбольному світі  Ан-
дрію Шевченку вдалося оточи-
ти себе досвідченими асистен-
тами, співпраця з якими наразі 
дозволяє тренеру-дебютанту не 
червоніти за свої перші кроки 
на новій ниві. На зимову пере-
рву у відборі на чемпіонат сві-
ту-2018 національна збірна Ук-
раїни йде в хорошому настрої, 
посідаючи у своєму непросто-
му секстеті друге місце, що доз-
воляє дивитися на майбутній 
«мундіаль» принаймні через 
призму «стикових поєдинків» 
кваліфікації. 
 Новий очільник «синьо-
жовтих» не втомлюється пов-
торювати, що група, в якій пе-
ребуває збірна України, не має 
яскравого фаворита, відтак ко-
жен із суперників може «допо-
могти» своєму «сусіду» в просу-
ванні турнірними сходами. Піс-
ля трьох турів лідерами нашої 
«пульки» були команди Хор-
ватії та Ісландії, котрі мали в 
своєму активі по сім очок. Утім 
після їхньої очної зустрічі, що 

відбулася минулими вихідни-
ми, в квартеті «І» залишилася 
лише одна домінуюча сила. За-
вдяки двом невідпорним даль-
нім «пострілам» Марцело Бро-
зовича «картаті» забезпечили 
собі до наступного поєдинку від-
бору — проти українських фут-
болістів — одноосібне лідерство 
у групі. Водночас команда-сен-
сація Євро-2016 опустилася на 
третю сходинку, пропустивши 
вгору «синьо-жовтих».
 Попри те, що до Одеси збір-
на Фінляндії прибула в ролі аут-
сайдера нашого секстету, вла-
штувати масштабне видовище 
підопічним Андрія Шевченка 
не вдалося. Гра українських 
збірників проти скандинавів 
була їхнім першим у ниніш-
ньому відборі домашнім поє-
динком, який відбувся за під-
тримки глядачів. Утім надих-
нути «синьо-жовтих» на голеву 
феєрію одеським шанувальни-

кам футболу не вдалося.
 У матчі з фінами на першо-
му місці для української збірної 
стояв результат. Відтак, швид-
ко зламавши оборону фінсь-
кої збірної, підопічні Шевчен-
ка відчутно збавили атакуваль-
ний порив, вирішивши обмежи-

тися «синицею в руках». Хоча 
дякувати за «нервову кінцівку» 
наші хлопці мають собі, адже до 
цього не реалізували кілька не-
безпечних моментів. Загалом, 
домінуючий футбол «синьо-
жовті» демонстрували лише в 
першій половині зустрічі, тоді 

як після перерви першим но-
мером більше грали гості, на-
ставник яких, випустивши на 
поле другого форварда, поста-
вив Шевченка та К° в складне 
становище.
 «Якщо хтось думав, що збір-
ну Фінляндії буде легко здола-
ти, — помилявся. Скандинавсь-
кі команди завжди б’ються до 
останнього. Дякую хлопцям за 
те, що вони зібралися з духом і 
продемонстрували сьогодні до-
стойний футбол», — сказав піс-
ля непростої перемоги над фі-
нами Шевченко. До слова, під 
його керівництвом «синьо-
жовті» не програли ще жодно-
го поєдинку, здобувши в остан-
ніх матчах дві «сухі» перемоги. 
Додамо, що сьогодні (у Харкові, 
проти сербів) тренерський штаб 
Андрія Шевченка вперше змо-
же поекспериментувати, адже 
з моменту його призначення 
на пост головного тренера збір-
ної України наші збірники не зі-
грали ще жодного товариського 
поєдинку. ■

ЗБІРНА

Аби вистачило духу...
Перемігши в Одесі 
фінських футболістів, 
«синьо-жовті» 
піднялися на другу 
позицію у своїй групі 
відбору на ЧС-2018

■

Українським футболістам довелося докласти чималих зусиль, 
аби переграти скромну збірну Фінляндії.
Фото УНІАН. 

❙
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ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2018. Кваліфі-
кація. Група І. Україна — Фінляндія 
— 1:0 (Кравець, 25; У: П’ятов, Бутко, 
Кучер, Ракицький, Соболь, Степанен-
ко, Ярмоленко, Зінченко (Ротань, 67), 
Коваленко (Шахов, 89), Коноплянка 
(Циганков, 83), Кравець), Хорватія — 
Ісландія — 2:0 (Брозович, 15, 90+1; 
вилучення: Перішич, 90+4 (Х)), Туреч-
чина — Косово — 2:0.
 Турнірне становище: Хорватія — 
10, Україна — 8, Ісландія — 7, Туреч-
чина — 5, Фінляндія, Косово — 1.

■

ТАБЛО

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 4-й тур.
 Група А. Франція — Швеція — 2:1 (Погба, 57; Пайє, 65 — 
Форсберг, 54), Болгарія — Білорусь — 1:0 (І. Попов, 10; вилучен-
ня: О. Глєб, 90+2 (Біл.)), Люксембург — Нідерланди — 1:3 (Шано, 
45 (пен.) — Роббен, 36; Депай, 59, 84).
 Турнірне становище: Франція — 10, Нідерланди, Швеція — 7, 
Болгарія — 6, Білорусь — 2, Люксембург — 1.
 Група В. Угорщина — Андорра — 4:0 (Гера, 34; Ланг, 43; Дюр-
чо, 73; Салаї, 89), Швейцарія — Фарери — 2:0 (Дердійок, 27; Ліхт-
штайнер, 83), Португалія — Латвія — 4:1 (Роналду, 28 (пен.), 85; 
В. Карвалью, 69; Бруну Алвеш, 90+2 — А. Зюзін, 67).
 Турнірне становище: Швейцарія — 12, Португалія — 9, Угор-
щина — 7, Фарери — 4, Латвія — 3, Андорра — 0.
 Група С. Чехія — Норвегія — 2:1 (Крменчик, 11; Змргал, 47 — 
Кінг, 87), Північна Ірландія — Азербайджан — 4:0 (К. Лафферті, 
28; Макаулі, 40; Маклафлін, 67; Брант, 83), Сан-Марино — Німеч-
чина — 0:8 (Хедіра, 7; Гнабрі, 9, 58, 77; Хектор, 32, 65; Стефанеллі, 
82 (у свої ворота), Фолланд, 86).
 Турнірне становище: Німеччина — 12, Північна Ірландія, Азер-
байджан — 7, Чехія — 5, Норвегія — 3, Сан-Марино — 0.
 Група D. Австрія — Ірландія — 0:1 (Макклін, 48), Грузія — 
Молдова — 1:1 (Казаішвілі, 16 — Гацкан, 78), Уельс — Сербія — 
1:1 (Бейл, 31 — Мітровіч, 86).
 Турнірне становище: Ірландія — 10, Сербія — 8, Уельс — 6, 
Австрія — 4, Грузія — 2, Молдова — 1.
 Група E. Вірменія — Чорногорія — 3:2 (А. Грігорян, 50; Аро-
ян, 74; Казарян, 90+3 — Кояшевіч, 37; Йоветіч, 39), Данія — Ка-
захстан — 4:1 (Корнеліус, 15; Еріксен, 36 (пен.), 90+2; Анкерсен, 78 
— Суюмбаєв, 17), Румунія — Польща — 0:3 (Гросіцкі, 12; Леван-
довський, 83, 90+1 (пен.)).
 Турнірне становище: Польща — 10, Чорногорія — 7, Данія — 
6, Румунія — 5. Вірменія — 3, Казахстан — 2.
 Група F. Англія — Шотландія — 3:0 (Старрідж, 24; Лаллана, 
51; Кехілл, 61), Мальта — Словенія — 0:1 (Вербіч, 47), Словаччи-
на — Литва — 4:0 (Немец, 12; Куцка, 15; Шкртел, 37; Гамшик, 87).
 Турнірне становище: Англія — 10, Словенія — 8, Словаччина 
— 6, Литва — 5, Шотландія — 4, Мальта — 0.
 Група G. Ліхтенштейн — Італія — 0:4 (Белотті, 11, 44; Іммо-
біле. 12; Кандрева, 32), Іспанія — Македонія — 4:0 (Велковські, 
35 (у свої ворота); Вітоло, 63; Монреаль, 84; Адуріс 86), Албанія — 
Ізраїль — 0:3 (Е. Захаві, 18 (пен.); Ейнбіндер, 66; Атар, 84; вилучен-
ня: Джімшіті, 17; Беріша, 55 (обидва — (А)).
 Турнірне становище: Іспанія, Італія — 10, Ізраїль — 9, Ал-
банія — 6. Македонія, Ліхтенштейн — 0.
 Група H. Кіпр — Гібралтар — 3:1 (Лайфіс, 29; Сотіріу, 66; 
Сієліс, 87 — Кашаро, 51; вилучення: Маскареньяс-Оліверо, 80 (Г)), 
Бельгія — Естонія — 8:1 (Меньє, 8; Мертенс, 16, 64, 68: Азар, 25; 
Феррейра-Карраско, 62; Р. Лукаку, 83, 88 — Аньєр — 29), Греція — 
Боснія і Герцеговина — 1:1 (Цавелас, 90+5 — Карнезіс, 32 (у свої 
ворота); вилучення: К. Пападопулос, 80 — Джеко, 80).
 Турнірне становище: Бельгія — 12, Греція — 10, Боснія — 7, 
Кіпр, Естонія — 3, Гібралтар — 0.

■

Збірна Бельгії демонструє найрезультативніший футбол у відборі на ЧС-2018.
Фото з сайта www.uefa.com.

❙
❙

А ІНШІ ЯК?

Розгроми — з рекордами
Бомбардири двох грандів Старого Світу — 
Іспанії та Німеччини — встановили унікальні 
досягнення у кваліфікації ЧС-2018

■
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«Такі гонки ми бачимо нечасто».Крістіан Хорнер
керівник «формулічної» команди «Ред булл»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перед стартом передостаннього ета-
пу «королівського» сезону 2016 року 
автомобільний світ активно обговорю-
вав можливість дострокового вигра-
шу Ніко Росбергом чемпіонства; для 
чого німець мав виграти бразильську 
гонку. Проте здобути саме в Сан-Пау-
лу титул чемпіона світу другому піло-
ту «Мерседеса» не вдалося, хоча він і 
заявляв, що саме на «Інтерлагосі» пла-
нує завершити чемпіонську суперечку 
зі своїм напарником по команді Льюї-
сом Хемілтоном. 
 Утім переможцем Гран-прі Бра-
зилії став чинний чемпіон світу, від-
клавши чемпіонське питання на за-
ключну гонку сезону, що за два тижні 
відбудеться в ОАЕ. «Я продовжую пе-
ребувати в ролі мисливця. І сподіваю-
ся, що таки зможу залишити в себе ти-
тул», — заявив Хемілтон, якому, до 
слова, для захисту чемпіонства лише 
однієї перемоги в Абу-Дабі буде зама-
ло. Окрім іще однієї перемоги, Льюї-
су потрібно сподіватися й на допомо-
гу фортуни, котра має серйозно заба-
жати збереження «статусу-кво» в «ко-
ролівському світі».
 Зрештою, аби відібрати у свого пар-
тнера по «стайні» звання найсильні-
шого гонщика «Ф-1», Росбергу достат-
ньо буде завершити останню гонку се-
зону в призовій трійці. А шансів на те, 
що Ніко не зможе завершити Гран-прі 
ОАЕ в «призах», — обмаль. Упродовж 
нинішнього чемпіонату німець та його 
болід демонструють вельми потужний 
хід, перервати який вдається хіба що 
«форс-мажорним» обставинам, котри-
ми, до прикладу, впродовж нинішньо-
го сезону ставали обопільні «сутички» 
з достроковим завершенням перегонів 
у виконанні пілотів «Мерседеса». 
 У випадку ж відкритої конкурент-
ної боротьби сподіватися, що хтось із 
пелотону зможе відтіснити Росберга 
за межi призової трійки, взагалі мар-
но. Приміром, минулої неділі у Бра-
зилії лише молодому таланту з «Ред 

буллу» Максу Ферстаппену вдало-
ся «розчепити» «чемпіонську пару». 
Утім довго конкурувати зi стрімки-
ми пілотами «Мерса» юний голлан-
дець не зміг. Не сприяла йому й гоноч-
на «кон’юнктура» — впродовж дощо-
вих перегонів на трасу не раз виїзди-
ла машина безпеки, при цьому двічі 
гонку взагалі зупиняли. Як резуль-
тат, часові інтервали в межах першої 
залікової десятки — вельми скромні, 
хоча сама гонка (з перервами) тривала 
вдвічі довше від запланованого — цілі  
три години.
 «Що стосується мене, то я спокійно 
їхав попереду, — коментував перебіг 
перегонів їхній переможець. — Зазви-
чай, коли йде дощ, для мене все скла-
дається добре. Єдиною проблемою в 
гонці була велика кількість води, про-
те я не припустився жодної помилки. 
Мою машину жодного разу не розверну-
ло, хоча в інших учасників перегонів iз 
цим були величезні труднощі». До речі, 
близьким до аварії був і Росберг, але, 
«підсковзнувшись» на слизькому «по-
ребрику», лідер чемпіонату майстерно 
«впіймав» свій болід. ■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році.  
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

«ФОРМУЛА-1»

«Мисливець» 
за трофеєм
Визначення переможця цьогорічного сезону «Ф-1» 
відбудеться під час заключної гонки першості

■

Через сильну й тривалу зливу на Гран-прі Бразилії постійно з’являвся автомобіль безпеки. 
Фото з сайта formula1.kiev.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Гран-прі Бразилії. 
20-й етап. Залікова десятка: 1. Хемілтон 
— 3:01.01,335. 2. Росберг (обидва — «Мерсе-
дес») — відставання 11,455 сек. 3. Ферстап-
пен («Ред булл») — +21,481. 4. Перес («Форс 
Індія») — +25,346. 5. Феттель («Феррарі») — 
+26,334. 6. Сайнс («Торо россо») — +29,160. 
7. Хюлькенберг («Форс Індія») — +29,827. 
8. Рікк’ярдо («Ред булл») — +30,486. 9. Наср 
(«Заубер») — +42,620. 10. Алонсо («Макла-
рен») — +44,432.
 Загальний залік: Росберг — 367, Хеміл-
тон — 355, Ріккардо — 246, Феттель — 197, 
Ферстаппен — 192, Райкконен («Феррарі») — 
178, Перес — 97, Боттас («Уїльямс») — 85, 
Хюлькенберг — 66, Алонсо — 53...
 Кубок конструкторів: «Мерседес» — 
722, «Ред булл» — 446, «Феррарі» — 375, 
«Форс Індія» — 163, «Уїльямс» — 136...

   

■

Гандбол
 Після серії складних поєдин-
ків запорізькому «Мотору» вда-
лося здійснити «легку прогулян-
ку» суперлігою, впевнено пере-
гравши в гостях португальсько-
го чемпіона.
 Ліга чемпіонів. Чолові-
ки. Група D. 6-й тур. «Брага» 
(Португалія) — «Мотор» (Ук-
раїна) — 22:35 (9:18). «Холс-
тебро» (Данія) — «Бешикташ» 
(Туреччина) — 29:25, «Нант» 
(Франція) — «Динамо» Бх, Ру-
мунія) — 26:24.
 Турнірне становище: 
«Нант» — 11, «Мотор», Бе-
шикташ — 7, «Динамо», «Бра-
га» — 4, «Холстебро» — 3.

Бокс 

 Перемогами українців за-
вершилися два основні бої бок-
серського вечора, що минулими 
вихідними відбувся в Броварах. 
Чемпіон Європи за версією WBO 
в напівлегкій вазі (до 57,2 кг) Олег 
Малиновський переміг суперника 
з Нікарагуа Еусебіо Осехо. А при-
зер Олімпіади-2012 Денис Берін-

чик, який лише знайомиться з 
профі-дивізіоном, здолав іспан-
ця Хуана Окуру. Для успішного за-
вершення поєдинків обом україн-
цям знадобилося провести повні 
бої.

Велоспорт
 На етапі Кубка світу з треко-
вих перегонів, що проходив у гол-
ландському Апелдорні, дві пере-
моги здобули вітчизняні гонщики. 
Любов Басова виграла «золото» 
в кейріні, Андрій Винокуров став 
першим у спринті.

Баскетбол
 У прем’єрному поєдинку сезо-
ну чинні чемпіони країни з Южно-
го легко переграли «Дніпро», утім 
друге коло суперліги розпочало-

ся для «Хіміка» з поразки дніпря-
нам, котра стала, до слова, їхньою 
першою невдачею в чемпіонаті.
 Невдалим вийшло відкриття 
«другого кола» й для «Будівель-
ника», котрий удруге в сезоні про-
грав «Кривбасу». 
 Чемпіонат України. Супер-
ліга. Чоловіки. «Будівельник» 

— «Кривбас» — 60:62, «Хімік» 
— «Дніпро» — 63:76, «Во-
линьбаскет» — «Кремінь» — 
67:71, «Хімік» — «Запоріжжя» 
— 69:64, БІПА — «Дніпро» — 
64:59, «Черкаські мавпи» — 
«Миколаїв» — 67:63. 
 Турнірне становище: 
«Хімік» — 10 перемог/1 пораз-
ка, «Будівельник» — 8/4, «Дніп-
ро» — 8/3, «Кривбас» — 7/3, 
БІПА, «Запоріжжя» — 6/5, «Ми-
колаїв» — 5/6, «Черкаські мав-
пи» — 4/8, «Кремінь» — 2/8, 
«Волиньбаскет» — 2/7, «Полі-
технік» — 1/9.

Хокей
 Чемпіонат України. «Дже-
нералз» — «Кременчук» — 1:3, 
«Білий барс» — «Кременчук» — 
2:4, «Кривбас» — «Донбас» — 
3:4, «Витязь» — «Дженералз» 
— 2:1.
 Турнірне становище: «Кре-
менчук» — 42 (19 матчів), «Дон-
бас» — 39 (17), «Кривбас» — 
37 (18), «Дженералз» — 24 (16), 
«Витязь» — 8 (17), «Білий барс» 
— 6 (17).
 На початку сезону важко було 
уявити, що чинні віце-чемпіони 
будуть програвати команді-аут-
сайдеру. Власне, допоки «гене-
ралів» не вразила фінансова кри-
за, вони доволі легко перегравали 
харківський «Витязь». Приміром, 
кілька тижнів тому їхнє побачення 
завершилося розгромом харків’ян 
— 8:1. Утім, розпрощавшись не-
щодавно із цілою низкою ключо-
вих виконавців, «генерали» зму-
шені пристосовуватися до нових 
реалій, у яких «витязі» сильніші 
за «офіцерів». «Іще підберемо 
нових виконавців — і буде лег-
ше», — відзначив новопризна-
чений очільник столичного клубу 
Олександр Сеуканд. 

Шахи
 У поєдинку за звання чем-
піона світу — володар шахової 
«корони», норвежець Магнус 
Карлсен та претендент — росія-
нин Сергій Карякін зіграли дві 
партії, котрі завершилися ми-
ром. ■

ХРОНІКА■

Денис Берінчик (ліворуч) здобув п’яту поспіль перемогу 
на профі-ринзі.
Фото з сайта k2ukraine.com.

❙
❙
❙
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Горький і декомунізація
Після перейменування міста у Дніпрі розгорілися пристрасті довкола назви театру російської драми
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 До чоловіків звертаються iз за-
питанням:
 — Як ви вважаєте, що важливі-
ше в житті — щастя чи здоров’я?
 Один iз них відповідає:
 — Я вважаю, що щастя!
 Інший довго думав і каже:
 — А я вважаю, що здоров’я. Ось 
кілька днів тому я зустрів своє щастя, 
а здоров’я не вистачило.

* * *
 — Лiкарю, не знаю, як вислови-
ти вам мою подяку.
 — Вiдтодi як людство вигада-

ло гроші, це перестало бути пробле-
мою.

* * *
 Найважче — це влаштуватися 
на роботу жінці. Усім потрібні вісім-
надцятирічні дівчата з тридцятиріч-
ним досвідом роботи, з двома осві-
тами і дорослими дітьми.

* * *
 — Саро, хто це вам підбив око?
 — Мій Абрам.
 — А ми думали, що він у відря-
дженні.
 — Я теж так думала.

По горизонталі:
 1. Старовинна одиниця лічби, 
яка дорівнювала шістдесяти. 4. Пив-
ний бар. 6. Малюнок на тілі, який ви-
бивається чорнилами, які вводяться 
під шкіру. 9. Самоцвіт. 10. «Україна 
молода». 12. Пристрій, який дозво-
ляє людині перебувати під водою де-
який час. 13. Водорозчинна фарба. 14. 
Трюк ілюзіоніста. 16. Німецьке місто, 
яке прославили брати Грімм. 18. Певна 
дія, яка має сакральне значення. 20. 
«О, Україно, о, люба ..., тобі вірнень-
ко присягнем: серця кров і любов — 
все тобі віддати в боротьбі» (Микола 
Вороний). 22. Ім’я радянського розвід-
ника, який одним із перших попередив 
про точну дату нападу німців на СРСР. 
24. Гірський баран. 26. Прапор, стяг. 
28. Одне з імен Івана Хрестителя. 29. 
Український художник-передвижник, 
майстер портретів, історичних і релігій-
них полотен. 30. Тварина, з якою заєць 
змагався в швидкості бігу у відомій на-
родній казці. 32. «Ой чий то ... стоїть, що 
сива гривонька. Сподобалась мені, спо-
добалась мені тая дівчинонька» (народ-
на пісня). 33. Найбільша річка світу. 34. 
«Великомученице ..., дурна єси та неро-
зумна» (Тарас Шевченко).
По вертикалі:
 1. Геометрична фігура, обмеже-
на колом. 2. Американський письмен-
ник, літературний «батько» детектив-
ного жанру. 3. Французький гопник, 
хуліган, злодій. 4. Давньогрецький фі-
лософ. 5. Дурень. 7. Склад на почат-
ку віршованого рядка, який не входить 
до його ритмічного розміру, «зайвий» 
для даної стопи. 8. Петля на кінці жер-

дини, яким монгольські скотарі від-
ловлюють тварин. 11. Щільна шовко-
ва чи напівшовкова тканина з хвиле-
подібними відливами різних відтінків 
кольору. 14. Головний убір турецьких 
чоловіків. 15. Торба з провізією. 16. 
Блокування користувача соцмереж, 
заборона йому доступу до твоєї сторін-
ки. 17. Один із найвизначніших фізиків 
XX столітя, автор «теорії відносності». 
19. Вода у твердому стані. 21. Фран-
цузьке місто, облогу якого допомогла 
зняти Жанна д’Арк. 22. Ім’я київсько-
го митрополита, який збудував захід-
ну браму до Софії Київської, внесену 
до списку об’єктів, що перебувають під 
охороною ЮНЕСКО. 23. Звання, чин у 
дипломатії чи флоті. 25. Відомий аме-
риканський лікар і педагог, автор книг 
із догляду за немовлятами. 26. Вбран-
ня, яке взяв напрокат Свирид Петрович 
Голохвастов з нагоди свого весілля. 27. 
Префікс, який у складних словах озна-
чає «повітря». 31. Традиційне вітання 
на планеті Плюк, відоме за фільмом 
Георгія Данелії «Кін-Дза-Дза». ■
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Аліса КВАЧ

 Перебувати весь час у центрі 
уваги — це відповідально, а ча-
сом — і захопливо. От і голлівуд-
ський красунчик Леонардо Ді Кап-
ріо так захопився новою роботою 
над документальним фільмом Фі-
шера Стівенсона «До потопу», в 
якому актор подорожує світом і 
знайомить глядачів із наслідка-
ми глобального потепління, що 
вирішив зробити і свій реальний 
внесок у вирішення екологічної 
проблеми, хай і на окремому при-
кладі.
 І така нагода знайшлася. 
Кілька років тому Ді Капріо ра-
зом зі своїм партнером Джеффом 
Гремом викупили за 1,75 млн. до-
ларів острів Блекадор Кайє, який 
серйозно постраждав від вирубки 
дерев. Леонардо зізнався, що піс-
ля всього побаченого і почутого в 
ході роботи над фільмом його шо-
кував стан острова, і він вирішив 

повернути його до первозданного 
стану, перетворивши одну части-
ну острова на заповідник, а іншу 
— на розкішний курорт. Зокрема, 
там побудують готель на 36 бунга-
ло і ще 36 будиночків, які вистав-
лять на продаж. 
 За словами актора, будівель-
ні роботи не зашкодять острову, 
оскільки під час будівництва ви-
користовуватимуться лише еко-
логічні матеріали та альтернатив-
ні джерела енергії. Крім того, Лео 
планує повністю відновити на ос-
трові місцеву флору і фауну.
 До речі, це не перша участь 
Леонардо Ді Капріо в екологічних 
проектах. Він неодноразово брав 
участь у благодійних аукціонах, 
кошти від яких ішли на вирішення 
проблеми глобального потепління, 
і сам жертвував чималі суми.
 А нам лишається сподівати-
ся, що колись красунчик Лео заві-
тає і до нас, щоб на власні очі по-
бачити наслідки безконтрольного 

вирубування лісів у Карпатах чи 
«марсіанські пейзажі» на бурш-

тинових «клондайках». Чи краще 
побережемо його нерви? ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Деяких росіян, схоже, хлібом не годуй, 
а дай довести, що, як писав Шевченко, «все 
то те колись було наше». І неважливо, що це 
«наше» — теж вкрадене у сусідів. Головне 
— вчасно примазатися.
 Особливе місце тут посідає історія Київсь-
кої Русі, яку московити давно «привласнили». 
Згадайте, з якою гордістю говорив Іван Гроз-
ний із фільму «Іван Васильович змінює про-
фесію»: «Рюриковичі ми!». А от російський 
філософ і блогер Олександр Нілогов вирішив 
піти далі і вивести «із Рюриковичів» не кого-
небудь, а новообраного 45-го президента Спо-
лучених Штатів Америки Дональда Трампа.
 І, можете не сумніватися, йому це «вдало-
ся». Ніголов стверджує, що Трамп є нащадком 
київського князя Рюрика Варязького одразу за 
кількома жіночими лініями. Одна з них веде до 
дочки Ярослава Мудрого — Анни Ярославни, 
яка в 1051 році вийшла заміж за французько-

го короля Генріха I, ставши матір’ю майбутньо-
го короля Франції — Філіпа I. Через потомс-
тво Філіпа I й простежується родинний зв’язок 
між династією Рюриковичів і династією Капе-
тингів, яка має стосунок до Трампа, переконує 
«фахівець». Інші дві «лінії» ведуть від Трампа 
до Єфросинії Мстиславівни, яка одружилася з 
угорським королем Гезою II, та Предслави Свя-
тополківни, дружини угорського принца і коро-

ля Хорватії Альмоші. Таким чином, робить ви-
сновок Ніголов, Трамп через свою маму Мері 
Енн Трамп (у дівоцтві — Маклауд) доводить-
ся Рюрику нащадком відразу в 36-му, 37-му та 
38-му колінах.
 До цього всього варто додати, що раніше 
Олександр Ніголов доводив, що Рюриковичем 
може бути і... попередник Трампа Барак Обама. 
І хто б сумнівався? ■

ОТАКОЇ!

Дональд Рюрикович
Росіяни переконані, що новообраний 
президент Америки є нащадком 
київських князів

■

ЕКОЛОГІЯ ПОНАД УСЕ

Острів везіння
Леонардо Ді Капріо вирішив 
перетворити занедбаний острів 
на райський куточок

■

«Екологічний» Леонардо Ді Капріо.❙
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16 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi мiс-
цями туман, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденний, 5-10 м/
с. Температура вночi -7...-9, удень 0...-2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий мокрий 
снiг. Славське: вночi -7...-9, удень 0...-2. Яремче: вночi -11... 
-13; удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -6...-8; удень -1...+1. Рахiв: 
уночi -7...-9, удень 0...-2.

14 листопада висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 15 см, Плай — 55 см, Мiжгiр’я — 2 см, Рахiв — 2 
см, Івано-Франкiвськ — 31 см, Яремче — 30 см, Поже-
жевська — 41 см.
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