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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,02 грн 

1 € = 28,61 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

БОЖЕ! 

ЯКИЙ ЧУДОВИЙ 

БАЛАНС!

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Сніговий 
колапс

Лише за одну 

добу морозів 

в Україні 

загинуло 26 осіб
стор. 3 »

Грабунок біля каси
Національний банк України використовує маленькі хитрощі, 
аби отримати навар на пустому місці, а його очільниця 
уперто заплющує очі 
на найбільші проблеми 
у банківській сфері
стор. 6 »

Ганна Чубач: Культивують 
бездумність — 

так легше керувати
«Золотий письменник України», 

авторка понад сотні книжок делікатно 

доводить, що соромно бути ледарем
стор. 12 »

Вижити 
після свят

Утніть щось несподіване і — 

жодних трудових подвигів. 

Як уникнути депресії після 

тривалих зимових вікендів?
стор. 9 »
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ВИРОК

Сумна 
республіка
За сепаратизм засудили 
матір двох дітей
Людмила НІКІТЕНКО

 У Сумах 33-річна місцева жи-
телька, мати двох малих дітей, у со-
ціальних мережах агітувала за ство-
рення Сумської народної республіки. 
Агітувала не за ідею, а за гроші. За 
таку роботу їй платили представни-
ки терористичних «ДНР» і «ЛНР», 
котрі влітку минулого року запропо-
нували жінці розповсюджувати їхні 
матеріали.
 Та агітаційна робота вилізла бо-
ком. Бо «будівництвом» Сумської на-
родної республіки, на кшталт «про-
цвітаючих» Донецької і Лугансь-
кої, зацікавилася українська Служ-
ба безпеки. Тож за цією резонансною 
справою вже відбувся суд. 
 За словами речника СБУ в Сумсь-
кій області Олесі Рапути, відповідно 
до вироку суду, жінку визнано вин-
ною у вчиненні злочину. Її засудже-
но до трьох років позбавлення волі з 
відтермінунанням покарання на три 
роки. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Не закликай 
Інформпростір 
захищають новим 
законом
Людмила НІКІТЕНКО

 Днями Президент України Пет-
ро Порошенко підписав новий за-
кон, завдяки якому штрафувати-
муть теле- та радіоканали, в ефірах 
яких закликатимуть до сепаратиз-
му та розв’язування війни. Відсте-
жувати та штрафувати — обов’язок 
Національної ради з телебачення та 
радіомовлення. Вона на теле-, радіо-
мовників накладатиме санкції, які 
передбачено законодавством.
 Як iдеться у пояснювальній за-
писці до закону, з метою захисту 
інформаційного простору держа-
ви, своєчасного реагування на ви-
явлені загрози та їх припинення є 
необхідним передбачення механіз-
му безпосередньої відповідальності 
за порушення положень Закону Ук-
раїни «Про телебачення і радіомов-
лення», передбачені частиною дру-
гою статті 6 (зокрема поширення 
закликів до насильницької зміни 
конституційного ладу України; за-
кликів до розв’язування війни, аг-
ресивних дій або їх пропаганди; не-
обґрунтованого показу насильства; 
пропаганди винятковості, зверх-
ності або неповноцінності осіб за оз-
наками їх релігійних переконань, 
ідеології, належності до тієї чи ін-
шої нації або раси, фізичного або 
майнового стану, соціального по-
ходження).
  За словами голови парламент-
ського комітету з питань інформа-
ційної політики та свободи слова 
Вікторії Сюмар,  Нацрада має мож-
ливість винести попередження. А 
два такі попередження — це фактич-
но позбавлення ліцензії. ■

■

■

Іван БОЙКО

 На східному фронті триває позиційна 
війна, обстріли позицій ЗСУ не припиня-
лися ні на Різдво, ні в наступні дні. Впро-
довж понеділка окупанти 46 разів від-
кривали вогонь на лінії розмежування, 
внаслідок чого п’ять українських війсь-
кових отримали поранення, повідомляє 
штаб АТО.
 Зокрема, з мінометів ворог обстріляв 
Водяне поблизу Маріуполя, а на донець-
кому напрямку — Зайцеве, Авдіївку та 
Луганське. Тоді як поблизу окупованого 
Луганська, в районі Сизого, бойовики за-
стосували БМ-21 «Град». До того ж неод-
норазово накривали мінометним вогнем 
Троїцьке.
 Речник Міноборони з питань АТО Олек-
сандр Мотузяник зазначає, що по близу 
двох населених пунктів на донецькому на-
прямку ворог обладнує нові позиції, мінує 
територію. Йдеться про села на так званій 
Світлодарській дузі — Луганське та Ново-
луганське. Тим більше що позиції поблизу 
Новолуганського на панівних висотах за-
хисники України відбили у ворога під час 
кривавих боїв у грудні 2016 року. 

 «Біля Луганського та Новолугансько-
го противник поспіхом обладнує нові по-
зиції, мінує місцевість, намагається за-
силати диверсійні групи до українських 
укріплень», — каже полковник Мотузя-
ник.
 Водночас, за непідтвердженими да-
ними джерел у контррозвідці СБУ, серед 
бойовиків на окупованих територіях Дон-
басу помітно зросла кількість вихідців із 
Чечні, так званих «кадировців». У спец-
службі припускають, що чеченські бойо-
вики приїхали, ймовірно, для того, щоб 
придушити тих сепаратистів, які вихо-
дять із-під контролю, передає сайт «Ук-
раїнська правда».
 Так, наприкінці листопада в Донецьку 
почала помітно зростати кількість бойо-
виків iз шевроном iз написом «СЕВЕР» та 
зображенням двох прапорів (Росії та Че-
ченської республіки). Підрозділ базується 
в Донецьку на території колишнього Уп-
равління МВС на Донецькій залізниці.
 Упродовж грудня 2016 року — почат-
ку січня 2017 року їхні лави поповнилися 
новоприбулими. В Донецьку місцеві на-
зивають їх «кадировцями», оскільки на 
їхніх автомобілях часто розміщенi порт-

рети лідера Чечні Рамзана Кадирова.
 Крім цього, бойовиків-«кадировців», 
у тому числі вихідців iз Дагестану, бачи-
ли в Будьоннівському районі Донецька, 
а також у селі Олександрівка. Тоді як на 
початку січня до Ясинуватої прибув ба-
тальйон Внутрішніх військ МВС Росії 
«Сєвєр», що майже повністю складаєть-
ся з бійців чеченської національності. 
 Указаний підрозділ спочатку в повно-
му складі було дислоковано в Ясинуватій, 
а потім бійці цього батальйону групами 
відбули до різних підрозділів терористич-
ної «ДНР» для посилення позицій.
 Наразі українська розвідка ще не за-
фіксувала участь «кадировців» у бойових 
зіткненнях. Тож у вітчизняній спецслужбі 
вважають, що чеченці прибули переважно 
для боротьби з непідконтрольними окупа-
ційному командуванню озброєними фор-
муваннями бойовиків. А також для заля-
кування місцевого населення і придушен-
ня можливих «голодних» бунтів. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У вівторок, 10 січня, Свято-
шинський районний суд Киє-
ва продовжив розгляд резо-
нансної справи щодо п’ятьох 
колишніх бійців спецпідроз-
ділу «Беркут» (Олександра 
Маринченка, Сергія Тамтури, 
Олега Янішевського, Павла 
Аброськіна та Сергія Зінчен-
ка), яким інкримінується роз-
стріл 48 активістів Євромай-
дану на вул. Інститутській у 
Києві 20 лютого 2014 року.
 На вчорашньому судовому 
засіданнi розглядався епізод 
справи про вбивство 19-річно-
го Устима Голоднюка — учас-
ника Революції гідності, бійця 
38-ї сотні самооборони, який 
був побитий під час першо-
го розгону Євромайдану, а 20 
лютого 2014 року, близько 10-ї 
години ранку — убитий, коли 

допомагав виносити тіла за-
гиблих на вул. Інститутській. 
Устим не мав у руках зброї, але 
отримав смертельне поранен-
ня в голову, коли втретє повер-
нувся до побратимів. 
 У переповненому залі суду 
свідчив його батько — Володи-
мир Голоднюк. Зазначимо, що 
пан Володимир — колишній 
оперативник, тож він міг роби-
ти певні кваліфіковані суджен-
ня, тим паче що перебував у мо-
мент загибелі сина неподалік 
від нього, у центрі Києва. 
 На запитання адвока-
та «беркутівців», чи раніше 
батько Устима повідомляв 
слідчим свої версії загибелі 
сина, Володимир Голоднюк, 
зокрема, сказав: «У 2014 році 
розслідування фактично не 
велося! Після чотирьох міся-
ців «розслідувань» я ознайо-
мився зі «справою», i вирі-

шив проводити власне розслі-
дування. Почав по крихтах 
відновлювати події: встанов-
лювати, хто в той момент був 
на вулиці Інститутській. Крім 
того, вивчав версію розстрілу 
снайперськими групами». 
 Голоднюк-старший доміг-
ся проведення двох слідчих ек-
спериментів, на яких він був 
присутній: у червні 2014 року 
та на початку 2015 року. Під 
час тих слідчих дій викорис-
товувалися далекоміри, ла-

зерні лінійки, муляжі й навіть 
статисти, аби з максимальною 
точністю встановити істину. 
 На жаль, після майже 
трьох років, що пройшли з 
часу жахливих злочинів, на 
лаві підсудних (та й чи ще бу-
дуть вони засуджені) — лише 
кілька з набагато більшої ко-
горти тих силовиків, які то-
пили в крові Євромайдан не 
лише 20-го, а й 18 лютого, й 
у інші нині пам’ятні дні про-
тистоянь. ■

НА ФРОНТІ

«Кадировці» повертаються
На Донбас знову прибули чеченські бойовики, які 
мають придушити «голодні бунти» і навести дисципліну 
в загонах найманців 

■ А ТИМ ЧАСОМ... 

 Народний депутат Надія Савченко оприлюдни-
ла списки українських полонених в ОРДЛО і на те-
риторії Росії та зниклих безвісти. Також вона наво-
дить списки з 524 осіб, яких запитують в українсь-
кої сторони так звана «ДНР». Серед них є, зокре-
ма, і прізвище обвинувачуваної в сепаратизмі Нелі 
Штепи під №517, яка була мером Слов’янська під 
час його окупації.
 Савченко вважає, що обмін «всіх на всіх» по-
винен відбутися за три етапи. При цьому вона вка-
зує дві категорії обміну: військовополонені та 
зниклі безвiсти. Відтак пропонує провести перший 
етап обміну підтверджених осіб з обох боків: 42 
українцiв обміняти на 256 сепаратистів.

■

ГУЧНА СПРАВА

Пам’яті Устима
Володимир Голоднюк свідчив у справі 
загибелі сина на Євромайдані

■

Володимир Голоднюк із фотографією загиблого сина.
Архівне фото.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У 2016 році держпідприємство «Київський бро-
нетанковий завод», що входить до складу ДК «Укр-
оборонпром», виробило для українських бійців 
більше півсотні нових БТР-3. Цей бронетранспор-
тер iз колісною формулою 8х8 розроблено в Україні 
у 2000 році міжнародним консорціумом.

 «Ці нові броньовані машини, оснащені сучасни-
ми бойовими модулями із потужним гарматним та 
керованим ракетним озброєнням, посилили ряди 
Збройних сил України та Національної гвардії», — 
мовиться у повідомленні прес-служби «Укроборон-
прому». 
 Спеціально для виробництва корпусів для БТР-
3 ДП «Київський бронетанковий завод» у 2016 році 

завершив монтаж абсолютно нового цеху. Для цьо-
го підприємство організувало сучасне складально-
зварювальне виробництво. Завдяки налагоджен-
ню нового етапу виробництва завод отримав мож-
ливість принципово, в рази, наростити виробництво, 
скоротити витрати та закласти новий технологічний 
потенціал підприємства. Це є ще одним важливим 
кроком у розвитку українського виробництва броне-
танкової техніки. Вкрай необхідно, аби БТР-3 потра-
пили саме на передову, а не в армійські тилові час-
тини. 
 Крім того, силами заводу протягом минулого 
року було також відремонтовано близько 140 оди-
ниць бронетехніки та іншого важкого озброєння. 
Більшість із них — силами ремонтних бригад, які 
відновлювали військову техніку безпосередньо у 
польових умовах зони АТО. ■

ВИРОБНИЦТВО

Із ракетним озброєнням
Столичний завод випустив партію БТР-3

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 У селі Білозір’я, яке розташо-
ване, з одного боку, за кілька кі-
лометрiв від Черкас, а з іншого — 
неподалік районного центру Смі-
ла, вкрай необхідні лікарі. «Ми б 
хотіли прийняти у нашу сільську 
родину дві сімейні пари лікарів. 
Обов’язково молодих. Для них уже 
маємо просторі квартири — одна 
двокімнатна і дві однокімнатні», — 
розповідає «Україні молодій» сіль-
ський голова Білозір’я Володимир 
Міцук. За словами Володимир Пав-
ловича, квартири сучасні — з євро-
ремонтом. Двокімнатна, приміром, 
площею 80 квадратних метрів, од-
нокімнатні — на 20 квадратів мен-
ші. 
 На об’єднану територіальну гро-
маду Білозір’я Кабміном було виді-
лено 7 млн. 300 тис. грн. І 1 млн. 700 
тис. грн. iз цих коштів у селі вико-
ристали на переобладнання, у при-
міщенні колишньої школи, нових 
квартир для сімейних лікарів та пе-
діатрів.

 Окрім безплатного житла, сільсь-
ка рада готова доплачувати фа хівцям 
медицини, а це мають бути сімейні 
лікарі та педіатри, зарплату до 9 ти-
сяч гривень. 
 Наразі, веде далі сільський го-
лова, у Білозір’ї працює два лікарі 
сімейної медицини, але вони вже 
пенсійного віку. Звісно, що наван-
таження на цих фахівців чимале, 
адже в селі проживає майже 10 ти-
сяч осіб. Тож тут має бути сім сімей-
них лікарів. 
 Новим лікарям, які приїдуть у 

Білозір’я працювати, голова сільсь-
кої ради обіцяє допомогти у придбан-
ні меблів та оплаті комунальних пос-
луг три роки поспіль. Також у селі 
нададуть медикам по п’ять соток го-
роду.
 До речі, цього року в Білозір’ї за-
планували ремонт місцевої лікарні, 
в якій є клінічна лабораторія, стома-
тологічний та рентген-кабінети, авто 
«швидкої допомоги».
 Отож і умови роботи, наголошу-
ють у сільській раді, будуть у лікарів 
достойними. ■

Світлана МИЧКО

 З учорашнього дня в Тернополі 
на гривню подорожчав проїзд у гро-
мадському транспорті — водночас і в 
«маршрутках», і в тролейбусах. Те-
пер квитки коштують відповідно 4 і 
3 гривні, для студентів і учнів — по 2, 
а пенсіонери та інші пільговики поки 
що і далі їздитимуть безкоштовно. Рі-
шення підвищити тарифи виконком 
Тернопільської міської ради прийняв 
ще наприкінці 2016-го, однак чин-
ності воно набрало в перший робочий 
день після різдвяних свят. Підстава-

ми, за словами начальника управлін-
ня транспорту та зв’язку міськради 
Ігоря Мединського, стало подорож-
чання електроенергії для тролейбус-
ників із 1,29 гривні до 2,36 та піднят-
тя вдвічі мінімальної зарплати.
 Місцева влада переконує, що аль-
тернативи неприємному для біль-
шості пересічних городян рішен-
ню не було. Активні ж представни-
ки громади, зi свого боку, почали 
вимагати вдосконалень у сфері гро-
мадського транспорту. Зокрема, на 
сайті міської ради було зареєстро-
вано відразу дві відповідні петиції 

— одна містить пропозицію повніс-
тю замінити «маршрутки» електро-
транспортом, бо він, мовляв, і дешев-
ший, і контроль за продажем квит-
ків там налагоджено, і навколишньо-
му середовищу шкоди не завдає.
 Автор другої петиції пропонує 
опублікувати на тому ж сайті місь-
кради повні детальні розрахунки ут-
ворення тарифу, які б переконали тер-
нополян у його справедливості і таким 
чином зняли соціальну напругу. Крім 
цього, в соцмережах почав ширитись 
заклик до своєрідної акції протесту 
проти підвищення ціни на проїзд в 
автобусах без належного контролю за 
продажем квитків під назвою «Нема 
квитка — немає гривні!».
 «Хай доведуть мені, куди йдуть 
гроші від пасажирів! Єдиним дока-
зом може бути лише квиток, де вка-
зана актуальна вартість проїзду!» — 
написав на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» її ініціатор Антон Марчевський. 
Він повідомив, що і надалі платити-
ме за проїзд лише три гривні, якщо 
водії не даватимуть квитків із вказа-
ною новою ціною, закликавши всіх 
робити те саме. ■

СТИХІЯ

Сніговий 
колапс
Лише за одну добу морозів 
в Україні загинуло 26 осіб
Ірина КИРПА

 На Одещині від переохолодження загинув 21-
річний службовець Ізмаїльського прикордонно-
го загону. Хлопець на Різдво вирішив піти піш-
ки з рідного міста Кілія до родичів, які мешка-
ють у селі Шевченкове. Однак до місця зустрічі 
він так i не зумів дістатися. За повідомленням го-
лови Кілійської РДА Павла Бойченка, тіло вій-
ськовослужбовця знайшли випадкові перехожі 
у районі колишнього цегельного заводу через дві 
доби після трагедії.
 Також в Одеській області від серцевого нападу 
загинув працівник дорожньої комунальної служ-
би. Літній чоловік був задіяний у процесі розчи-
щення засніженої траси Одеса—Рені. Трагедія 
сталася поблизу села Спаське Татарбунарського 
району. А причиною гострої серцевої недостат-
ності цілком міг стати надмірно великий обсяг 
робіт. Адже за два дні в Одеському регіоні випала 
рекордно велика кількість опадів у вигляді сні-
гу.
 За словами заступника міністра охорони 
здоров’я Олександра Лінчевського, зі скаргами 
на переохолодження та обмороження до лікарень 
вже звернулися півсотні українців. Найбільше пос-
траждалих у Волинській та Закарпатській облас-
тях. На Львівщині одразу чотири людини померли 
через переохолодження, а на Житомирщині меди-
ки зафіксували три випадки загибелі людей від пе-
реохолодження. На Прикарпатті з тих же причин 
протягом доби загинуло двоє людей…
 За повідомленням Нацполіціі, найскладніша 
ситуація склалася в Одеській, Миколаївській, 
Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій облас-
тях, а також на Західній Україні.
 Тимчасово припинив свою роботу Херсонсь-
кий аеропорт. Перекрито траси державного зна-
чення відразу у трьох областях. За повідомлен-
ням Державної служби з надзвичайних ситуацій, 
рух для великовантажного автотранспорту об-
межено на автодорогах: Мукачево—Львів, Кіро-
воград—Платонове, Одеса—Мелітополь—Новоа-
зовськ (межа Одеської області) та Одеса—Білго-
род-Дністровський—Монаші. За одну лише добу 
рятувальникам вдалося звільнити зі снігових за-
метів 354 автомобілi, в яких перебували 984 лю-
дини. 
 Дісталося й виїзним бригадам «швидкої ме-
дичної допомоги»: рятувальникам довелося бук-
вально відкопувати із заметів машини з медич-
ними працівниками, що потрапили до снігових 
пасток на дорогах Миколаївщини, Херсонщини, 
а також у межах Одеської області. 
 Як повідомив прес-секретар Азово-Чорно-
морського управління Держприкордонслужби 
України Максим Сорока, великі проблеми спіт-
кали й прикордонні з Росією зони нашої країни. 
Особливо постраждав КПП «Чонгар». Окупан-
ти вирішили свідомо створити незручності для 
людей та накопичили величезні черги на кор-
доні з тимчасово окупованої території півостро-
ва Крим. Люди, які поверталися з материкової 
частини України на своїх легковиках або на ав-
тобусах, були змушені по кілька годин провести 
на морозі, очікуючи.
 Тим часом синоптики вже оголосили про нове 
штормове попередження для мешканців Кар-
пат, Прикарпаття та Хмельниччини. А от у Чер-
нівецькій області, на Буковині оголошений мак-
симальний рівень лавинної небезпеки. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ 

 Напередодні Різдва в 
дитячому садку «Бджіл-
ка» в селищі Олишівка 
Чернігівської області 
відкрилася нова група. 
Після ремонту заклад 
зможе вмістити більшу 
кількість дітей.
 «Саме завдяки Оле-
гу Ляшку на дитячий 
садок було виділено 650 
тис. грн. За ці гроші 
вдалося добудувати до-
шкільний заклад та за-
мінити вікна. Тож від 
усіх жителів Олишівки 
передаю велику вдяч-
ність лідеру за такий 
новорічний подару-
нок», — зазначив депу-
тат Чернігівської облра-
ди від РПЛ Дмитро Бла-
уш.
 Варто зазначити: 
півроку тому лідер Ра-
дикальної партії Олег 
Ляшко на зустрічі з жи-
телями Олишівки на 
власні очі побачив недо-
будований дитячий са-
док, там він і пообіцяв, 

що до кінця року зро-
бить усе можливе, щоб 
добудувати заклад. І 
слово своє дотримав.
 «Моя мета, щоб усі 
українські дітки мали 
найкращі умови для 
розвитку. Ми маємо 
докладати всіх зусиль 
для відновлення інфра-
структури сіл: дитячих 
садочків, шкіл, сільсь-
ких клубів, спортивних 
майданчиків. Тільки 
тоді у села повернеть-
ся молодь і ми матиме-
мо квiтучу країну. Так 
само Радикальна пар-
тія піклується про про-
фесійно-технічну осві-
ту, щоб хлопці та дів-
чата мали змогу вив-
читись та отримати 
професію. Правильно 
казав німецький канц-
лер Бісмарк: хто не бу-
дує школи, будуватиме 
тюрми. Освітня галузь 
— це майбутнє нашої 
країни, тому я зроб-
лю все, щоб її розвива-
ти», — зазначив Олег 
Ляшко. ■

ДО РЕЧІ

 Фахівці Центру грипу та гострих респіраторних вірусних ін-
фекцій МОЗ України повідомляють, що за останні сім днів від 
захворювань на грип та ГРВІ в Україні померло шiсть осіб. Три 
летальнi випадки сталися у Львівській області, також штам гри-
пу «Гонконг» забрав на той світ по одній людині на Полтавщині, 
Миколаївщині та в Запорізькій області. Загальна захворюваність 
по Україні на гострі респіраторні захворювання перевищила епі-
демічний поріг у 21 області. Найвищий показник поки що збері-
гається на Київщині, а найнижчий — на Луганщині. У деяких 
шкільних та позашкільних установах столиці України, а також у 
Запорізькій і Черкаській областях прийняли рішення продовжити 
карантин для дітей.
 За прогнозами медиків, друга хвиля грипу накриє Україну 
вже у середині січня та триватиме аж до середини лютого.

■

ЗАОХОЧЕННЯ

Чекають людей 
у білих халатах
У Білозір’ї молодим лікарям підготували житло 
і зарплату до дев’яти тисяч гривень

■

ГАМАНЕЦЬ

Нема квитка — 
нема гривні 
На подорожчання проїзду тернополяни 
відреагували зустрічними вимогами

■

ДОБРА СПРАВА

І словом, і ділом!
«Бджiлка» обiгрiла на Рiздво

■

Депутат Чернігівської облради від Радикальної партії Дмитро Блауш
iз вихованцями дитячого садочка «Бджілка».

❙
❙
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«Що стосується видатних українців, то наша держава мусить 
сама ініціювати їхнє повернення на рідну землю для поховання 
у національному пантеоні».

Володимир В’ятрович
голова Інституту національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

«Олександр Олесь має бути 
перепохований в Україні. 
Найкраще місце для цього 
— алея почесних поховань 
на Лук’янівському кладовищі. 
Але вирішення цієї конкретної 
проблеми не вирішує пробле-
му в цілому. По всьому світі 
розкидані могили визначних 
українців. Частина з них зали-
шиться на місці і потребува-
тиме спільної опіки місцевих 
українських громад і Українсь-
кої держави. Частину слід буде 
перепоховати в Україні через 
неможливість опікуватися на 
місці теперішнього похован-
ня», — зазначив голова Інсти-
туту національної пам’яті Во-
лодимир В’ятрович, реагуючи 
на недавній скандальний інци-
дент із могилою українського 
письменника Олександра Оле-
ся у Празі. Однак наша стаття 
не про опіку над похованнями 
видатних українців, а про деякі 
інші аспекти нашої історії.

Син за батька 
 Депутат від Опоблоку Ва-
дим Рабинович, сам того не ба-
жаючи, зачепив доволі болісну 
тему. «Хто його запросив в Ук-
раїну за останні 10 років? Хто 
з ним хоч раз розмовляв? Ніх-
то. Зате зараз давайте перепо-
ховаємо!» — обурювався нар-
деп, маючи на увазі Олексан-
дра Олеся, чиє тіло нещодавно 
було примусово ексгумовано у 
Празі. 
 Помилка Рабиновича поля-
гала в тому, що політик говорив 
про письменника як про свого су-
часника. Проте Олесь помер ще 
у 1944 році. Але що з ним було 
б, якби він повернувся до Украї-
ни у 1920—1930—1940-ві роки? 
Швидше за все, нічого добро-
го. До народження майбутньо-
го депутата Рабиновича, котрий 
з’явився на світ у 1953-му, поет і 
прозаїк Олександр Олесь, напев-
но, не дожив би.
 Власне, можна сказати, що 
Олесь таки повернувся в Украї-
ну своєю плоттю і кров’ю — по-
вернувся в особі сина Олега Оль-
жича, котрого було вбито. Сам 
Олесь був змушений емігру-
вати невдовзі після жовтнево-
го перевороту. З 1919 року він 
живе у Будапешті, Відні, Бер-
ліні, Празі. У 1923 році за кор-
дон виїздить дружина Олеся із 
16-річним сином Олегом. Ро-
дина возз’єднується у Празі, 
де Олег навчається, а пізніше 
— у 1930-му — захищає дисер-
тацію на звання доктора філо-
софії.
 Далі була тривала історія 
з участю Олега Ольжича в Ор-
ганізації українських націо-
налістів. У 1941—1942 рр., як 
засвідчують джерела, він жив 
у Києві, де налагоджував під-
пільну мережу ОУН. У 1942-му 
він перебрався до Львова, де 
два роки по тому — 25 травня 
1944 року — Ольжича зааре-
штувало гестапо та відпрова-
дило до концтабору Заксенхау-
зен. Син Ольжича (також Олег, 
народився вже після його смер-
ті), був переконаний у тому, що 
до арешту та смерті батька до-
клало рук НКВС, провівши цю 
операцію спільно з німецьким 
гестапо. 
 Олега Ольжича було зака-
товано в ніч на 10 червня 1944 
року. Звістка про смерть сина 
підкосила Олександра Олеся. 
Він ненадовго пережив сво-
го нащадка — помер 22 лип-

ня 1944 року. Мати Ольжича 
і дружина Олеся — Віра Свад-
ковська — померла у 1948-му. 
До недавнього часу могила под-
ружжя була на Ольшанському 
цвинтарі у Празі. 
 Дещо інше (але не менш тра-
гічне) повернення у рідні пена-
ти випало на долю Миколи Во-
роного — письменника, пере-
кладача, актора та режисера. 
Вороний був одним із заснов-
ників Української Централь-
ної Ради. З 1920 року — в еміг-
рації. А з 1926-го — знову в Ук-
раїні. По поверненню займав-
ся не політикою, а винятково 
мистецтвом — викладав у Хар-
ківському музично-драматич-
ному інституті, згодом працю-
вав у Києві у Всеукраїнському 
фотокіноуправлінні тощо. 
 Суто гуманітарна та педа-
гогічна діяльність Вороного не 
завадила більшовицькій владі 
висунути йому обвинувачен-
ня як… польському шпигуну. 
Перший арешт Миколи Воро-
ного мав місце у 1934, але тоді 
все ніби минулося. Письменни-
ка було лише вислано на Оде-
щину. А у 1938-му стався дру-
гий арешт і тепер уже — ско-
роспішний смертельний ви-
рок. 7 червня 1938-го Вороний 
був розстріляний разом із гру-
пою селян за вироком особли-
вої трійки УНКВС Одеської об-
ласті.

Трагедія родини 
Крушельницьких
 Необачно довірившись ра-
дянській владі, загинула ціла 
родина Крушельницьких. 
Батько, Антін Владиславович 
Крушельницький, письмен-
ник, літературознавець і педа-
гог, після падіння Української 
Народної Республіки емігру-
вав до Відня, але в 1934-му по-
вернувся до Харкова і вже за 
рік був арештований. У 1935 
році Крушельницького-стар-
шого, звинуваченого у підго-

товці терористичних актів, 
було засуджено на 10 років 
позбавлення волі та відправ-
лено на Соловки. Але у 1937-
му його справу переглянуто і 
вирок змінено на розстріл. 
 Двох синів Антіна Кру-
шельницького — Івана та Та-
раса — було знищено ще рані-
ше. Наприкінці 1934-го їм, так 
само, як і батькові, було вису-
нуто обвинувачення у підготов-
ці терактів та замахів на життя 
радянських керівників. Братів 
(а разом із ними ще майже три 
десятки «терористів») розстрі-
ляно в підвалі київського Жов-
тневого палацу. 
 У 1937 році в урочищі Сан-
дармох були розстріляні ще 
двоє братів Крушельницьких 
— Богдан та Остап. Тоді ж за-
гинула і їхня сестра — Воло-
димира, котра відбувала свій 
термін на Соловках і, згідно з 
вироком, була розстріляна 25 
листопада 1937-го. Разом з Во-
лодимирою у той день страти-
ли ще 509 осіб. Своєю смертю 
померла лише Марія Крушель-
ницька — дружина Антіна та 
мати Івана, Тараса, Богдана, 
Остапа та Володимири. Вліт-
ку 1935 року в Марії зупини-
лося серце. 
 Мартиролог втрат продов-
жують імена емігрантів, не ві-
домих не лише Вадиму Рабино-
вичу, а й пересічному читачу. 
Отже, хто іще складає розстрі-
ляну діаспору, котра зважила-
ся на переїзд до України?
 Василь Бобинський, учас-
ник воєнних дій у складі Ук-
раїнської галицької армії. 
Поет, котрий одним із перших 
виступив у жанрі еротично-
го віршування. Повернувся з 
Польщі до Харкова у 1930 році,  
вже у 1933-му був заарештова-
ний вперше та відправлений на 
будівництво каналу «Волга — 
Москва». У 1937-му — заареш-
тований вдруге, а у 1938-му — 
страчений. 

 Клим Поліщук, письмен-
ник, автор історичних ро-
манів. Емігрував у 1920-му, 
повернувся у 1924-му. За 
п’ять років по тому дістав від 
радянської влади 10 років та-
борів, а у 1937-му — розстріл. 
Страчений усе в тому ж Сан-
дармосі — разом із сином зга-
дуваного вище Миколи Воро-
ного Марком, а також із Ми-
колою Зеровим. Заарештова-
на та ув’язнена на 5 років була 
й дружина Поліщука, Галина 
Мневська. Після звільнення їй 
було заборонено повертатися в 
Україну. 
 Мирослав Ірчан, поет, про-
заїк, драматург. Підхорунжий 
у легіоні Січових стрільців під 
час Першої світової війни. У 
1922—1923 рр. жив у Празі, 
згодом перебрався до Канади. 
У 1932-му повернувся до Ук-
раїни, а вже у 1933-му був за-
арештований. Далі все йшло за 
відпрацьованою схемою: спо-
чатку Ірчана засудили до 10 
років ув’язнення й опинився 
на Соловках (де разом із Ле-
сем Курбасом працював над 
постановкою вистав), а у 1937-
му був розстріляний — нібито 
за організацію у таборі націо-
налістичного руху. 
 Повернення на Батьків-
щину вартувало життя і пись-
меннику та перекладачу Ан-
тіну Павлюку (народився у 
1899-му, емігрував до Чехії у 
1922-му, приїхав в Україну в 
1932 році, де згодом був репре-
сований і загинув у сталінсь-
ких концтаборах). А також і 
публіцисту Пилипу Загоруй-
ку, котрий у 1921 році був ін-
тернований до Польщі, але по-
вернувся у 1925-му, щоби ще 
через вісім років бути звину-
ваченим у контрреволюційній 
діяльності та загинути.

Замість післямови
 Отож, як бачимо, рішення 
про повернення в Україну обер-

талося для її еліти фатальними 
наслідками. Звичайно, йдеть-
ся про Україну, окуповану ра-
дянським режимом. До неза-
лежної України ніхто з пере-
рахованих діячів не мав шансу 
дожити через свій поважний 
вік. А нащадків тих, хто не до-
чекався звільнення своєї дер-
жави з-під комуністичного 
ярма, навряд чи радує теперіш-
ній стан речей. 
 Те, що в сучасній Україні 
не знайшлося 770 доларів для 
того, аби пролонгувати орен-
ду могили Олександра Олеся 
на празькому цвинтарі, є ве-
ликою ганьбою. Добре було б, 
аби, окрім ганьби, подібний ви-
падок став би й приводом роби-
ти висновки та рятувати ситу-
ацію з рештою поховань видат-
них українців на теренах ін-
ших держав.
 Як постскриптум зазначи-
мо, що у відповідь на інфор-
мацію про примусову ексгума-
цію могили Олександра Олеся 
Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман повідомив, що 
буде створено спеціальну між-
відомчу комісію, яка займати-
меться питанням перепоховань 
видатних українців.
 А голова Комітету з питань 
культури і духовності Верхов-
ної Ради Микола Княжицький 
вважає, що такий інцидент став 
можливим, тому що «було недо-
статньо уваги наших зарубіж-
них місій до поховань великих 
українців і не було відповідної 
політики, адже це стосується не 
лише Олександра Олеся».
 І цитований вище Володи-
мир В’ятрович, і міністр куль-
тури Євген Нищук одностайні 
в тому, що опікою могил за кор-
доном повинні займатися дип-
ломатичні місії, а держава по-
винна виділяти кошти. От тіль-
ки держава, як майже завжди, 
опинилася осторонь проблеми. 
Як розвиватиметься ситуація 
надалі — покаже час. ■

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Розстріляна еміграція 
Якби Олександр Олесь повернувся в Україну, його б, напевне, чекала смерть

■

Олександр Олесь.❙

Микола Вороний.❙ Родина Крушельницьких.❙
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Парламент Венесуели 
«звільнив» президента 
 Президент Венесуели повинен «залишити 
свою посаду» — відповідну резолюцію під-
тримала більшість депутатів парламенту. На-
ціональна асамблея, що перебуває під конт-
ролем опозиції, поклала на Ніколаса Мадуро 
відповідальність за глибоку соціально-еконо-
мічну кризу в країні, гіперінфляцію, гострий 
дефіцит продуктів та товарів першої необхід-
ності. Сам Ніколас Мадуро відреагував на но-
вину про резолюцію депутатів жартом. Тим 
часом Верховний суд Венесуели постановив, 
що депутати не мають повноважень ухвалю-
вати рішення про відсторонення президента 
від влади. Минулого року цей же суд зупинив 
підготовку до референдуму про довіру голові 
держави, на проведенні якого наполягав пар-
ламент.

Компанію Yahoo перейменують
 Після продажу основної частини Yahoo 
компанії Verizon американську інтернет-ком-
панію перейменують на Altaba. Нова компанія 
управлятиме активами, які залишаться у неї 
після продажу інтернет-бізнесу. Наприклад, 
це частки в Alibaba Group і Yahoo Japan. Після 
завершення угоди в компанії зміниться керів-
ництво. Її залишать одразу кілька топ-менед-
жерів, зокрема виконавчий директор Маріс-
са Маєр. Офіційно компанія не пояснює, чому 
обрала назву Altaba. Однак «Уолл-Стріт Джор-
нел» стверджує, що це слово складене зі слів 
«альтернатива» і Alibaba. Свого часу інтернет-
пошуковик Yahoo був найпопулярнішим у світі 
та в Україні, але невдалий менеджмент довів 
компанію до межі банкрутства. 

Росія втратила ще одного 
дипломата
 Російський дипломат Андрій Маланін, 
який 9 січня був знайдений мертвим у своїй 
квартирі в Афінах, помер природною смертю, 
повідомило посольство Росії у Греції. Дипло-
матичне представництво виступило із такою 
заявою 10 січня, посилаючись на судово-ме-
дичних експертів. Грецька поліція також пові-
домила, що немає жодних ознак насильства 
на місці події. 55-річний Маланін був керів-
ником консульського відділу російського по-
сольства.

Гостинні сябри
 Білорусь запровадила п’ятиденний безві-
зовий режим для гостей iз Євросоюзу та США. 
Відповідний указ підписав президент Олек-
сандр Лукашенко. Відтепер громадяни США, 
39 країн Європи, а також Бразилії, Індонезії, 
Індії та Японії зможуть перебувати в Білорусі 
до п’яти діб без віз. Для цього при собі потріб-
но мати паспорт чи інший документ для виїзду 
за кордон, грошові засоби на кожен день пере-
бування, медичний страховий поліс на суму не 
менше 10 тис. євро. Як зазначає видання «Бє-
лорусскій партизан», візова лібералізація за-
проваджена для «активізації подорожей біз-
несменів, туристів та приватних осіб». Однак 
нові правила не стосуються іноземців, які при-
їздять до країни з офіційними візитами. 

Туреччина на шляху до 
президентської форми 
правління 
 У Великих національних зборах Туреччини 
відбудуться дебати навколо проведення конс-
титуційної реформи з метою переходу до пре-
зидентської форми правління. За відповід-
не рішення проголосували 338 парламентів iз 
480, передає державна турецька Анатолійсь-
ка інформаційна агенція Anadolu. Для ухвален-
ня цього рішення правлячій Партії справедли-
вості та розвитку (AKP), що має 316 мандатів у 
парламенті, знадобилася підтримка з боку опо-
зиції. Під час дебатів окремо обговорюватимуть 
18 статей реформи. Так само окремо голосува-
тимуть за кожну статтю. 
 Очікується, що на два етапи дебатів та 
голосування піде не менше двох тижнів. На-
прикінці заплановано остаточне голосування 
за весь пакет запропонованої реформи. Але 
щоб це сталося, потрібно, щоб за кожну окре-
му статтю проголосувало мінімум три п’ятих 
парламентаріїв, тобто 330 iз 550. Така сама 
кількість для ухвалення реформи потрібна й 
для загального пакета статей. Нагадаємо, піс-
ля невдалої спроби путчу в липні 2016 року та 
вкрай жорсткої реакції на нього з боку уряду 
в Анкарі, президент Реджеп Таїп Ердоган на-
магається домогтися президентської форми 
правління. Для цього парламентарiям слід ух-
валили конституційну реформу. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Група американських сенаторів на 
чолі з главою комітету збройних сил США 
Джоном Маккейном готує законопроект 
iз новими «всеохоплюючими» санкція-
ми проти Москви. В розробці докумен-
та також беруть участь сенатор-республі-
канець Ліндсі Грем та сенатори-демокра-
ти Бен Кардін і Роберт Менендес. Части-
на американських аналітиків вважає, що 
нові ще жорсткіші санкції проти Кремля 
є реакцією на втручання в американсь-
кі вибори. Ця тема набула надзвичайно-
го розголосу як у США, так і в Європі. 
Навіть президент-елект Дональд Трамп, 
який попередньо відкидав можливість 
впливу Кремля на перебіг американських 
президентських виборів, після ознайом-
лення зі звітом американської розвідки 
змушений був визнати факт втручання. 

 Із цього приводу буде проведене до-
даткове розслідування і, можливо, за-
проваджені додаткові санкції. Тому інша 
частина американських аналітиків не 
пов’язує теперішню роботу з загострен-
ня санкцій iз втручанням у вибори, а вва-
жає їх продовженням покарання Москви 
за анексію Криму, інтервенцію до Дон-
басу та дії у Сирії. Сам автор нового за-
конопроекту Джон Маккейн лише зазна-
чив, що санкції будуть «всеохоплюючи-
ми», але подро биць не назвав. Співавтор 
Ліндсі Грем дещо  відкрив завісу таємни-
ці і сказав: «Ми оголосимо санкції, які 
завдадуть удару по їхньому фінансовому 
сектору та енергетиці, тобто там, де вони 
найслабші». А сенатор Маккейн повідо-
мив в інтерв’ю телеканалу Ен-Бі-Сі, що 
сам буде вимагати створення спеціаль-
ної сенатської комісії з розслідування 
хакерських атак iз боку Росії та спроб 

впливу на перебіг президентських виб-
орів у США, і зробить усе, щоб переко-
нати інших сенаторів створити таку ко-
місію. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Лос-Анджелесі пройш-
ла 74-та церемонія вручення 
кінопремії «Золотий глобус», 
найпрестижнішої після «Ос-
кара» кінематографічних на-
город світу. Претендентів від-
бирає і визначає серед них пе-
реможців Асоціація іноземних 
журналістів, акредитованих у 
Голлівуді. На відміну від «Ос-
карів», номінантів на «Золо-
тий глобус» розбивають на 
три головні категорії: дра-
ма, комедія чи мюзикл та те-
лепродукція. У кожній iз цих 
категорій переможців (фільм, 
постановника, акторів, сцена-
ристів) визначають окремо, 
тобто впродовж церемонії ви-
дають загалом три комплекти 
нагород у 25 номінаціях.
 Цього року більшість на-
город зібрав мюзикл «Ла-Ла 
Ленд», визнаний найкращим 
комедійним фільмом 2016 
року. Стрічка перемогла в усіх 
семи номінаціях, на котрі пре-
тендувала. Це рекордна кіль-
кість нагород за всю історію кі-
нопремії «Золотий глобус». Це 
рекордне вшанування одного 
фільму; попередній рекорд 
належав нині вже класичним 
стрічкам «Політ над гніздом 
зозулі» (1975) та «Опівнічний 
експрес» (1978).  Американсь-
кий трагікомедійний фільм-
мюзикл «Ла-Ла Ленд» зняв 
режисер  Демієн Шазелл. Сві-
това прем’єра стрічки відбу-
лася 31 серпня на Венеційсь-
кому міжнародному кінофес-
тивалі, який вона відкривала. 
В Україні фільм з’явиться у 
прокаті з 2 лютого. Це історія 
джазового піаніста, який за-
кохується в молоду акторку в 
Лос-Анджелесі. Назва стрічки 
є посиланням на побутово-роз-
мовну назву Лос-Анджелеса, 
а також є американським ев-
фемізмом для позначення ста-
ну людини, відірваної від ре-
альності.
 Актори Емма Стоун і Райан 
Ґослінґ, які виконали голов-
ні ролі в «Ла-Ла Ленді», взя-
ли призи за найкращу жіно-
чу та чоловічу ролі відповід-

но. Також серед виграних 
мюзиклом номінацій – най-
краща режисерська робота та 
найкращий сценарій (Демієн 
Шазелл), найкраща музика 
(Джастін Гурвіц) та найкраща 
пісня (City of Stars — «Місто 
зірок»).
 Стрічка «Місячне світло» 
американського чорношкіро-
го режисера Баррі Дженкінса, 
що розповідає про життя моло-
дого афроамериканця, отрима-
ла «Золотий глобус» у номіна-
ції «Найкращий драматичний 
фільм». А найкращим драма-
тичним актором визнано Кей-
сі Аффлека за роль у стрічці 
«Манчестер біля моря».
 Трилер «Вона» спільного 
виробництва Франції, Німеч-
чини та Бельгії нідерландсь-
кого режисера Пола Верхове-
на про долю парижанки, яка 
пережила важку психоло-
гічну травму, визнано пере-
можцем у категорії «Кращий 
фільм іноземною мовою». Сла-
ветна французька акторка Іза-
бель Юппер за головну роль у 
цій стрічці перемогла в кате-
горії «Найкраща драматична 
акторка». Нагорода Ізабель 
Юппер стала несподіванкою — 
фавориткою була Наталі Порт-
ман із роллю Жаклін Кеннеді 
у фільмі «Джекі». Найкра-
щим драматичним серіалом 
стала британська «Корона», 
випередивши «Гру престолів» 
у цій номінації. Найкращий 
анімаційним фільмом визна-
но «Зоотрополіс».
 Але головним героєм цере-
монії стала Меріл Стріп, яку 
відзначили почесним «Золо-
тим глобусом» за життєвий 
внесок у мистецтво кіно. Ак-
торка, яка створила на вели-
кому екрані понад 50 незабут-
ніх жіночих образів, уже 19 
разів номінувалася на премію 
«Оскар» (рекорд в історії Гол-
лівуду) і тричі вигравала її, 29 
разів номінувалася на «Золо-
тий глобус» (також абсолют-
ний рекорд) і вісім разів пере-
магала. Інші її кінонагороди 
годі й перелічити. На цьогоріч-
ній церемонії Меріл Стріп ска-
зала: «Бути актором є величез-

ним привілеєм. Ми маємо бути 
відповідальними в цій роботі». 
Щоправда, вона тут же забула 
про неупередженість і гостро 
розкритикувала зі сцени ново-
обраного президента США До-
нальда Трампа, згадавши, як 
той у ході виборчої кампанії 

спародіював журналіста з ін-
валідністю. Трамп через «Твіт-
тер» так само госто відповів їй, 
назвавши «занадто переоціне-
ною актрисою у Голлівуді», а 
у випадку з журналістом його, 
мовляв, просто неправильно 
зрозуміли... ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Кремлю дадуть по руках 
США мають намір посилити санкції проти Росії

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Уряд Сполучених Штатів у понеділок розширив 
санкційний «список Магнітського». До нього вне-
сли ще п’ятьох громадян Росії. Під санкції потрапи-
ли: голова Слідчого комітету Росії Олександр Бас-
трикін, слідчий Станіслав Гордієвскій та номіналь-
ний власник «Універсального банку заощаджень» 
Геннадій Плаксін, які пов’язані зі «справою Магніт-
ського». Також санкції поширили на депутата Держ-
думи Андрія Лугового і бізнесмена Дмитра Ковту-
на, яких британський суд рік тому назвав виконав-
цями вбивства Олександра Литвиненка.
 Хоча в Держдепартаменті США не надали ін-
формації, які цілі переслідують такі кроки з боку 
Вашингтона, але це відбулося саме під час чер-
гового напруження дипломатичних відносин між 
Росією та США. За словами речника Держде-
пу Джона Кірбі, кожну з цих осіб внесли до списку 
«після ретельної перевірки». Він також додав, що 
вони «відіграють роль у репресивній машині пра-
вової системи Росії», а ще до списку додали осіб, 
«причетних до тяжких порушень прав людини», 
цитує його інформагенція «Франс Пресс».

■

ПРЕМІАЛЬНІ

«Ла-Ла» ціною в «золото»
Відбулася головна «репетиція» «Оскара»

■

Райан Ґослінґ та Емма Стоун.❙

Меріл Стріп критикує Трампа.❙
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У передостанній день старого 
року улюбленець українців На-
ціональний банк підготував для 
підданих із числа юридичних 
осіб напрочуд неприємний сюр-
приз. Це був далеко не перший 
неприємний сюрприз від НБУ у 
2016 році, можливо, не наймас-
штабніший, від якого страждали 
мільйони українців, але доволі 
показовий. Який характеризує 
методи і принципи роботи Нац-
банку часів Валерії Гонтаревої. 

Мільйони розчерком пера
 Керівники підприємств, які 
30 грудня 2016 року хотіли про-
вести платіж зi свого рахунку,  
а таких було багато, враховую-
чи, що наприкінці року на ра-
хунках зазвичай акумулюється 
більше коштів, ніж традиційно, 
які варто витратити до початку 
новорічних канікул, — отрима-
ли ... відмову від уповноваже-
них банків. Які посилалися на 
заборону НБУ. 
 «До 30 грудня ми отрима-
ли розрахунок від наших пар-
тнерів і вирішили одразу ж за-
купити товар, аби кошти одра-
зу пішли у роботу, а не лежали 
мертвим вантажем на рахунку. 
Тим паче що під час свят завж-
ди є ризик зростання відпуск-
них цін, а тому, невчасно про-
плативши, можна прогоріти», 
— розповідає підприємець Ан-
дрій В. За його словами, він за-
вжди здійснює оплату у передо-
станній день старого року: так 
є можливість оперувати макси-
мальною кількістю грошей. 
 Але тепер НБУ підготував 
сюрприз! «У банку, в якому від-
крито наш рахунок, повідоми-
ли: регулятор дозволив здійс-
нювати в останній робочий день 
старого року лише бюджетні 
платежі, — продовжує Андрій 
В. — Таким чином, наш конт-
ракт залишився без оплати, а 
угода — фактично зірваною. 
Без жодної нашої вини, лише з 
огляду на волюнтаристське рі-
шення регулятора». 
 Серед постраждалих — не 
лише підприємець Андрій, а й 
чимало інших керівників при-
ватних фірм. У виграші зали-
шилися фінустанови, які от-
римали доступ до коштів своїх 
клієнтів. Якщо сума велика, то 
можливість «покрутити» ними 
навіть кілька днів приносить 
бариші буквально на пусто-
му місці. І байдуже, що клієн-
ти цих банків при цьому отри-
мують збитки і втрачають свої 
чесно зароблені гроші. 

«Траст», який також луснув...
 30 грудня 2016 року на бан-
ківському ринку України від-
булася ще одна, вже рутинна, 
подія — не стало ще однієї фі-
нустанови. НБУ, узгодивши 
свої дії з Фондом гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб, ух-
валив рішення розпочати про-
цедуру ліквідації ПАТ «Банк 
Траст». «Траст» став 18-м бан-
ком в Україні, який торік нака-
зав іншим довго жити. 
 Збиток ліквідованого бан-
ку становив 164,4 млн. гри-
вень. Належав він до ліквідації 
Володимиру Авраменку, який 
контролював 78,9% акцій фі-
нустанови. А до пана Аврамен-
ка «Трастом» володіли акціо-
нери однойменного російсько-
го банку «Траст», громадяни 
Російської Федерації. Фінан-
совим результатом «Трасту» 
став від’ємний капітал у роз-
мірі мінус 69 мільйонів гри-
вень, а навантаження на Фонд 
гарантування вкладів унаслі-
док його банкрутства зросло на 
552 мільйони гривень. 

 «Траст» — наразі останній 
банк, який «помер» рішенням 
Національного банку Украї-
ни. Втім, підбиваючи підсумки 
минулого року, можна згада-
ти і значно драматичніші бан-
крутства вітчизняних фінуста-
нов. Наприклад, падіння банку 
«Хрещатик», який входив до 
двадцятки найбільших і був на 
четвертину муніципальним. У 
день введення до банку тимча-
сової адміністрації його відді-
лення були оточені натовпами 
киян, що вважали себе обдуре-
ними і хотіли забрати свої за-
робітні плати.
 Однією з найбільших афер 
2016-го стало банкрутство бан-
ку «Михайлівський», який на-
передодні приходу тимчасової 
адміністрації вивів кошти на 
суму близько одного мільярда 
гривень. Екс-керівник «Михай-
лівського» Ігор Дорошенко сьо-
годні перебуває під слідством, 
а обдурені вкладники потроху 
повертають свої кошти завдяки 
спеціальному закону, ухвалено-
му Верховною Радою, що при-
рівняв їх вклади до банківсь-
ких. Це рішення — платежі 
вкладникам за рахунок держав-
ного бюджету — викликало не-
однозначну реакцію у суспільс-
тві. Мовляв, чому законослух-
няні і консервативні громадя-
ни, які не схильні ризикувати, 
мають зi своїх кишень оплачу-
вати азарт своїх сусідів, які спо-
кусилися на обіцяні високі від-
сотки непевних фінустанов?
 Запитання слушне, але ос-
танні висувають не менш пра-
вильний контраргумент: «А хто 
і чому дозволив «Михайлівсь-
кому» так вільно почуватися на 
ринку і залучати кошти довір-
ливих громадян?». На запитан-
ня «хто?» відповідає закон Ук-
раїни. Це — регулятор, тобто 
НБУ. А ось «чому?» — ми наразі 
не знаємо: чи це було просте не-
дбальство, чи у цьому недбальс-
тві хтось був зацікавлений...
 І подібних прикладів мож-
на наводити чимало, коли бан-
ки почувалися напрочуд спокій-
но, не відчуваючи тиску закону 
в особі НБУ, а потім різко «па-
дали», перекладаючи свої про-
блеми на плечі держави, тобто 
нас... 

Чому заплющує очі Валерія 
Гонтарева?
 Але найяскравішим бан-
ківським падінням, безумов-
но, стала націоналізація най-
більшої фін установи України 
— «Приватбанку». В експер-
тів сьогодні, коли спала загро-
за фінансового колапсу, зали-
шилися два головні запитання: 
хто оплачуватиме «діру» бан-
ку розміром 148 мільярдів гри-
вень і чому Національний банк 
проморгав цю проблему? Тобто  
до НБУ — ті ж самі запитання, 
що і під час банкрутства мен-
ших фінустанов: чому регуля-
тор не реагує вчасно? Просто з 
власної некомпетентності чи іс-
нують якісь інші важелі, мож-
ливо, у вигляді грошових зна-
ків, що не дозволяють посадо-
вим особам Національного бан-
ку тверезо і професійно оцінити 
ситуацію?

 

Про те, що у «Приватбанку» по-
чалися проблеми, сама очіль-
ник НБУ Валерія Гонтарева 
повідомила ще навесні 2016 
року. Тоді, станом на 1 квітня 
минулого року, «діра» станови-
ла 113 мільярдів гривень. Це — 
за словами самої пані Гонтаре-
вої. То чому ж Нацбанк чекав, 
поки нестача капіталу зросте у 
півтора раза?
 Якщо у випадку з «Михай-
лівським» злочинне недбальство 
Валерії Гонтаревої та її команди 
коштувало державі 1,2 млрд. 
гривень, то ситуація з «Приват-
банком» збільшила цей збиток 
у 123 рази! Таким чином, кожен 
українець  з вини її колишніх 
власників має викласти за борги 
цієї фінустанови по 3,5 тис. гри-
вень із власної кишені. Якщо, 
звичайно, хтось міфічний не під-
кладе власне плече під цей дефі-

цит, у можливість чого не вірить 
практично ніхто. 
 При цьому сама пані Гон-
тарева своєї вини у ситуації не 
вбачає. Що для неї є абсолютно 
традиційною поведінкою. І за-
являє, що виною всьому — не-
правильна корпоративна по-
ведінка «Приватбанку». Для 
самої ж очільниці НБУ, яка за 
посадовими обов’язками має 
наглядати за ситуацією в ко-
мерційних фінустановах, чо-
мусь став великою несподіван-
кою той факт, що 97% корпо-
ративного портфеля «Прива-
ту» — це кредити, пов’язані з 
акціонерами банку. 
 У цій ситуації пані Гонтаре-
ва суперечить сама собі. З одно-
го боку, вона регулярно заявляє, 
що Нацбанк уважно стежить за 
всіма проблемними банками. З 
іншого, — зізнається, що «При-

ватбанк» рік не виконував нор-
матив обов’язкового резерву-
вання, протермінована заборго-
ваність перед регулятором щодо 
стабілізаційних кредитів стано-
вила 14 мільярдів гривень, а за-
гальний борг — 19 млрд. гри-
вень. 
 Іншими словами, регулятор, 
замість того, аби зробити пре-
вентивні кроки задля недопу-
щення загострення ситуації чи 
порятунку найбільшої фінуста-
нови, рік чекав, поки «Приват» 
наростить свої борги до катаст-
рофічної величини. Голова ко-
мітету з питань фінансової полі-
тики і банківської діяльності 
Верховної Ради Сергій Рибал-
ка переконаний: Нацбанк мав 
усі механізми, щоб у режимі он-
лайн відстежувати ситуацію і 
розв’язати проблему на ранньо-
му етапі. Але чомусь не зробив 
цього. 
 І це чи не найбільша таємни-
ця процесу, який нині триває у 
банківській системі України. ■  

НАШІ ГРОШІ

Грабунок біля каси
Національний банк України використовує маленькі хитрощі, аби 
отримати навар на пустому місці, а його очільниця чомусь уперто 
заплющує очі на найбільші проблеми у банківській сфері

■

Дарина АНДРЕЄВА

 Сьогодні я випадково довідалася, що кінець сві-
ту, виявляється, дівчина. Причому така справжня, 
істинна леді, яка повинна неодмінно спізнитися 
на побачення. Не вірите, а от дивіться. Побачення 
було призначене ще на грудень 2012. Пам’ятаєте, 
як світ жив в очікуванні цієї зустрічі, чепурився, 
підбирав найкраще вбрання, рахував місяці, тиж-
ні, дні, години, хвилини до цієї незвичайної зди-
банки. А потім, протягом цілого дня, чекав, коли 
ж це настане той самий момент — зранку чи після 
обіду, коли він, тобто світ, з’їсть свою порцію кар-
топельки з котлеткою, салатик iз капусти з горош-
ком і зап’є це все чаєм iз булочкою. А можливо, уве-
чері, коли він втомиться чекати і тільки вляжеть-
ся спати. 
 Так от, усі чекали, коли ж станеться ця подія. І 
нарешті вона сталася. Правильнiше, я так подумала, 
коли зайшла до магазину 18 грудня. Поки я стояла і 
намагалася зрозуміти, що ж насправді відбувається, 
з уривків покупців склалася така картина.
 У Коломойського намагаються, даруйте за про-
сторіччя, «віджати» «Приватбанк»... та ні, він уже 
перейшов у власність держави... всі виплати буде 
заморожено, бо у банку великі борги... та ні, все 
виплачуватимуть... більшість банкоматів «пус-
ті», а ті, що повні, грошей не дають, та й черги.

 О так, черги — це щось. Магазином снували 
люди, озброєні візочками, і намагалися скупи-
ти все, що лежало, стояло і навіть висіло на поли-
цях крамниці. Зняти готівку було проблематично, 
не скажу, що неможливо, але це вартувало доброї 
купи нервів ваших та вашого сусіда у черзі. Тому 
українці, які за декілька років звикли, що будь-які 
зміни не несуть нічого хорошого, вирішили діяти. 
Особливо після того, як народом поширилася чут-
ка, що всі рахунки буде анульовано. На перший 
погляд нічого особливого. Ця маленька чуточка 
пролетіла швидко, як ураган, зачепила навіть не 
кожного і зникла так же раптово, як і з’явилася. 
Але цього вистачило. Результат не змусив себе дов-
го чекати.
 Ті, хто не зміг зняти готівку, вирішили просто 
витратити свої кошти, щоб вони не зникли даремно. 
Я стала свідком саме цього історичного моменту.
 Пройшло ледь більше тижня, і все владнало-
ся. Готівка знімається, доступ до рахунків ніхто 
не забороняв і взагалі змін, таких карколомних як 
обіцялося, поки що не бачимо.
Залишається сподіватися, що негативних наслід-
ків націоналізація «Приватбанку» не матиме, 
мається на увазі, негативних для українців. А в 
цілому так не хочеться, щоб цей черговий стрес не 
був кокетством маленької дівчинки, яка лише зби-
рається прийти. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 «Приват», гроші та рейтинг
 Міністерство фінансів докапіталі-
зувало «Приватбанк» на 48 млрд. гри-
вень. Рішення про реєстрацію випус-
ку та проспекту емісії «Приватбанку» 
НКЦБФР прийняла ще 28 грудня 2016 
року. 
 Та попри це рейтингова агенція 
Fitch знизила довгостроковий рей-
тинг дефолту емітента в іноземній 
валюті «Приватбанку» з «ССС» до 
«RD» (обмежений дефолт). В агент-
стві відзначають, що підставою для 
такого рішення стала заява Нацбан-
ку про участь пов’язаних і незабез-
печених кредиторів «Приватбанку» в 
рекапіталізації, шляхом конвертації 
зобов’язань банку в капітал. Рейтинг 
«Приватбанку» відображає, в тому 
числі, що державна підтримка була 
недостатньою, щоб запобігти втра-
там кредиторів, а тому на неї не можна 
покладатися в майбутньому.
 «Остання точка зору, в свою чер-
гу, відображає нестратегічний харак-
тер державної власності «Приватбан-
ку» і обмежену здатність влади нада-
вати підтримку в іноземній валюті в 
разі необхідності», — йдеться в заяві 
Fitch. 

■

НАВКОЛО «ПРИВАТУ»

 Коли прийде кінець світу
 Як виглядала підготовка до націоналізації найбільшого   
 українського банку для пересічного українця

■

За дивну позицію очільника НБУ Валерії Гонтаревої змушені розплачуватися
пересічні українці — своїми кревними. Лише націоналізація «Приватбанку»
коштуватиме кожному з нас 3,5 тис. гривень.
Фото з сайта ord-ua.com.

❙
❙
❙
❙
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Координація: 
Реформатори на зв’язку
 Від 1 серпня при Міністерс-
тві аграрної політики та продо-
вольства України розпочав свою 
роботу офіс підтримки реформ. 
Створили його за допомогою іно-
земних донорів та представни-
ків ЄС. Завдання офісу — коор-
динація розробки та підвищен-
ня ефективності законодавчих 
проектів; підтримка впровад-
ження реформ у аграрній галузі 
на базі найкращого міжнародно-
го досвіду; поступове наближен-
ня до законодавства ЄС.
 Офіс реформ став майдан-
чиком для діалогу з громадсь-
кістю, представниками бізне-
су, органами державної влади, 
донорами та міжнародними ор-
ганізаціями з обговорення ходу 
реформ в аграрній галузі.
 «Залучення представників 
українських та іноземних під-
приємств, фахівців та донорів 
до спільного покращення галузі 
— головна мета створеного тех-
нічного офісу», — вважає Тарас 
Кутовий.

Виробництво:
Дитячого харчування 
побільшало
 За одинадцять місяців ми-
нулого року виробництво мо-
лока та вершків для дитячого 
харчування зросло на 52 від-
сотки порівняно з відповідним 
періодом 2015 року. Як пові-
домила прес-служба Мінагро-
політики, зростання відбулося 
за рахунок популяризації ви-
робництва дитячого харчуван-
ня та розробки законопроекту 
«Про дитяче харчування». Ос-
танній з’явився, щоб спрости-
ти умови для підприємців, які 

погодилися виробляти харчу-
вання для дітей. «Спрощені 
умови жодним чином не при-
зведуть до погіршення якості 
продукції, оскільки законо-
проект повністю приведений у 
відповідність до законодавства 
про безпечність та окремі по-
казники якості харчових про-
дуктів», — запевняють у про-
фільному міністерстві.
 Законопроект пропонує ска-
сувати застарілі норми, якими 
встановлено обов’язковість отри-
мання статусу спеціальної сиро-
винної зони виробниками сиро-
вини, що використовується для 
виготовлення продуктів дитячо-
го харчування. Всього в Україні 
на початок нинішнього року фун-
кціонує 13 підприємств, які ви-
робляють дитяче харчування. З 
них лише три («Яготинське для 
дітей», «Вімм-біль-данн» та «Да-
нон») мають відокремлені потуж-
ності для виробництва саме дитя-
чого харчування.

Законотворчість:
Кабінет Міністрів підтримав 
«органічний» закон
 Один із головних стримую-
чих факторів для розвитку ук-
раїнського виробництва і вихо-
ду на світові ринки — відсут-
ність необхідної нормативної та 
законодавчої бази. Скажімо, за-
рубіжні партнери готові закупо-
вувати в Україні органічну сиро-
вину. Однак вони не мають дові-
ри до готового харчового про-
дукту, виробленого в країні, де 
не діють закони про виробниц-
тво та обіг органічної продукції, 
а отже, відсутній належний ме-
ханізм регулювання органічно-
го ринку та система контролю. 
Закон «Про основні принципи 

та вимоги до органічного вироб-
ництва, обігу та маркування ор-
ганічної продукції» забезпечу-
ватиме підвищення конкурен-
тоспроможності вітчизняної ор-
ганічної продукції; розширення 
зовнішніх ринків її збуту; пок-
ращення якості; впевненість у 
продуктах, маркованих як ор-
ганічні; прозорі умови ведення 
господарської діяльності у сфері 
виробництва та обігу органічних 
продуктів.
 Цей закон створює додаткові 
можливості для розвитку галузі 
та додаткові механізми безпеки 
для українських громадян. Очі-
кується, що новий закон спри-
ятиме підвищенню конкурен-
тоспроможності вітчизняної ор-
ганічної продукції і розширенню 
зовнішніх ринків збуту.

Ринки: 
Збільшено квоти ЄС
 У 2016 році Європейський 
Союз погодився разово збільши-
ти квоти для українських сіль-
ськогосподарських виробників, 
закладено потенціал для їх по-
дальшого збільшення.
 «Коли ми поставили це пи-
тання на порядок денний, пар-
тнери неохоче йшли на його об-
говорення. Але послідовна ко-
мандна робота і наполегливість 
дали результат», — каже Тарас 
Кутовий.
 Згідно з прийнятим рішен-
ням, українські виробники сіль-
ськогосподарських товарів от-
римають додаткові квоти на ку-
курудзу, пшеницю, мед, кру-
пи, оброблені томати — усього 
на $195 млн. 950 тис. Питання 
щодо збільшення квот на аграр-
ну продукцію, яка поставляєть-
ся на ринок ЄС, активно обгово-
рювалося під час щорічного аг-
рарного діалогу Україна—ЄС 
22-23 червня 2016 року в Брюс-
селі та мало продовження у тех-
нічному опрацюванні сторона-
ми. Пропозиція Європейської 
комісії про збільшення існую-
чих квот на окремі види сільсь-
когосподарської продукції для 
розширення доступу до євро-
пейського ринку деяких пози-
цій українських товарів на дода-
ток до поглибленої зони вільної 
торгівлі діятиме три роки і має 
бути ухвалена Європарламентом 
та країнами-членами ЄС. Наразі 
частка ЄС у загальній структурі 

зовнішньоторговельного обігу 
сільськогосподарської продук-
ції становить 33,9 відсотка.

Демонополізація:
Спиртова галузь 
лібералізується
 Кабінет Міністрів підтри-
мав проект Закону «Про демоно-
полізацію та впровадження рин-
кових засад функціонування 
спиртової галузі», розроблений 
Мінагрополітики у співпраці з 
Фондом держмайна та Мінеко-
номрозвитку. У ньому запропо-
новано процедуру роздержавлен-
ня держпідприємств спиртової 
галузі та поетапної лібералізації 
ринку спирту в Україні. 
 Зокрема, закладено нор-
ми, що запроваджують прозо-
рий ринковий механізм демо-
нополізації галузі та мінімізу-
ють корупційні ризики. Також 
є норми, що забезпечать функ-
ціонування підприємств галузі 
для захисту трудових колек-
тивів. Для зміни форми влас-
ності підприємства спиртової 
та лікеро-горілчаної промисло-
вості буде поділено на дві гру-
пи. До першої увійдуть ті, за 
які покупці запропонують най-
вищу ціну. Нові власники цих 
підприємств отримають право 
протягом семи років виробля-
ти харчовий спирт у межах по-
тужності даних об’єктів. У дру-
гу групу ввійдуть підприємства, 
нові власники яких матимуть 
право виробляти лише техніч-
ний спирт. Очікується, що біль-
шість об’єктів другої групи піс-
ля приватизації буде перепрофі-
льовано на виробництво біоета-
нолу.
 Також законопроектом пе-
редбачається повна лібераліза-
ція експорту спирту з України. 
Щоб захистити вітчизняного то-
варовиробника, встановлюється 
семирічний перехідний період, 
протягом якого імпорт спирту 
зможуть здійснювати лише де-
ржавні підприємства.

Захист ресурсів:
Охоронний патруль на плаву
 Перший регіональний пат-
руль розпочав свою роботу 16 
червня у Київській області. Це 
був пілотний проект Держриба-
гентства з реформування систе-
ми охорони водних біоресурсів 
України за системою контролю 

європейського рівня. Патруль 
створено замість органів рибо-
охорони для забезпечення на 
українських водоймах ефектив-
ної системи контролю за вико-
ристанням і відтворенням риби 
та боротьби з браконьєрством. 
Це повністю оновлений персо-
нал, люди з високою мотива-
цією, відібрані на основі відкри-
тих кадрових конкурсів. Це за-
лучення європейського досвіду, 
сучасне оснащення — форма, 
човни, прилади нічного бачен-
ня, дрони, а головне — нові під-
ходи. Тільки за перші сто днів 
від початку роботи патруля на 
Київщині рибні патрульні про-
вели 270 рибоохоронних рейдів 
та викрили 302 порушення пра-
вил рибальства. У рамках прове-
дених оперативних заходів було 
вилучено 3 тис. 133 кілограми 
водних біоресурсів, з яких 1 тис. 
156 кг — у рибалок-промислови-
ків та 1 тис. 72 кг— при незакон-
ному придбанні чи збуті. У ході 
проведених рибоохоронних опе-
рацій затримано 32 транспортні 
засоби та 435 знарядь лову. Пі-
лотний проект рибоохоронно-
го патруля на Київщині вия-
вив правопорушення, що завда-
ли збитків державі на 1,2 млн. 
грн.
 У прийнятому бюджеті на 
нинішній рік передбачено до-
даткове фінансування патруля 
у розмірі 40 млн. грн. Це є час-
тиною необхідних коштів для 
комплексної реалізації проек-
ту  на 140 млн. грн. У листопаді-
грудні інспекторський склад 
рибоохоронного патруля поча-
ли формувати для восьми облас-
тей — Дніпропетровської, За-
карпатської, Івано-Франківсь-
кої, Миколаївської, Рівненсь-
кої, Тернопільської, Одеської 
та Харківської.

Рекорди:
Експорт зернових знову зріс
 У 2015/2016 маркетинговому 
році Україна поставила рекорд 
у постачанні зернових культур 
на зовнішні ринки. Вперше за 
роки незалежності експортова-
но понад 39 млн. тонн зерна, що 
на 13 відсотків вище за поперед-
ній сезон. Очікується, що дина-
міку збереже й поточний сезон: 
за прогнозами спеціалістів, за-
вдяки інтенсивній роботі галузі 
у 2016/2017 маркетинговому 
році експорт зерна може склас-
ти 41,6 млн. тонн.
 Загалом, як повідомляє 
Держ стат, за підсумками 9 мі-
сяців 2016 року українськими 
експортерами було поставлено 
на зовнішні ринки аграрної про-
дукції на $10,4 млрд., що стано-
вить 40,2% від всього експорту 
дер жави. ■

ОФІЦІЙНО

Реформи, рекорди і реанімація
Міністерство агрополітики представило головні результати аграрного року-2016

■

Оксана СИДОРЕНКО

Серед названих досягнень — держпідтримка галузі у розмірі відсо-
тка валового виробництва на наступні п’ять років, демонополізація 
держпідприємств, активізація інвестиційної діяльності, зростання 
експортного потенціалу і кількості підприємств, що експортують 
свою продукцію на ринки ЄС, рекордний урожай (понад 64 мільйо-
ни тонн) та рекордний експорт зернових (понад 39 мільйонів тонн), 
реформування системи розвитку сільських територій, стратегія 
розвитку лісової галузі та інше.
«Маємо конкретні результати. Однак бажання рухатися далі — ще 
більше. Отримали пріоритетні напрями розвитку галузі від уряду. 
Маємо чітке бачення реалізації визначених програм та проектів у 
рамках стратегії «3+5». Попереду — новий рік, нові виклики, і я 
впевнений, що консолідовано ми їх приймемо і здолаємо», — під-
сумував міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.

 Ляшко, в свою чергу, щиро зрадів: 
нарешті семеро діточок цієї сім’ї буде з 
молоком. «Корівка Смерічка, яку я по-
дарував сім’ї переселенців Бобрових з 
Луганщини, перед Новим роком приве-
ла гарненького бичка Буяна. То ж тур-
бот у сім’ї переселенців, яка з нашою 
допомогою знайшла собі новий дім на 
моїй рідній Чернігівщині, трохи дода-
лося. Зате 11-місячний Мирославчик і 
ще шестеро братиків і сестричок тепер 
ласуватимуть свіженьким молочком», 
— поділився емоціями Ляшко.
 Зазначимо, що головний радикал 

сам отримав корову Смерічку у подару-
нок на День народження від своїх колег 
— народних депутатів Андрія Лозового 
та Ігоря Мосійчука. Але вирішив пере-
дарити бурьонку тим, кому вона потріб-
ніша. Вибір випав на родину Бобрових, 
бо Ляшко вже бував не раз у них у гос-
тях та постійно підтримував. Ще одна 
сім’я переселенців Ващенкових з Ав-
діївки Сосницького району, у яких та-
кож семеро діток, за сприяння помічни-
ка Олега Ляшка Василя Волошка отри-
мала корівку за державною програмою. 
Переповнений емоціями від цих новин, 

лідер Радикальної партії звернувся до 
переселенців зі своєї сторінки у соцме-
режі «Фейсбук» із закликом.
 «Приїздіть, люди добрі, на Чер-
нігівщину, моя команда в усьому вам 

допоможе. А головне — я зроблю все, 
щоб повернути українцям — вимуше-
ним переселенцям —їхнiй рідний дім, 
наш Донбас і Крим», — пообіцяв нар-
деп. ■

ПІДТРИМКА

Корова Ляшка отелилася
Багатодітна родина переселенців iз Донбасу, якій 
головний радикал передарував свою тільну корову 
Смерічку, назвала теля Буяном

■

Діти переселенців захоплені Смерічкою та Буяном.❙



СЕРЕДА, 11 СІЧНЯ 20178 НАЦІЯ
Сяяли на сонці шаблі запорожців,
Як вони на конях гнали ворогів.

Козацькому роду нема переводу,
Лине його слава з далечі віків.

Мирослав Воньо, український поет-пісняр

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

Наприкінці 2016-го в Києві 
зібралася Велика рада Громад-
ської спілки  «Об’єднане ко-
зацтво України». За участю як 
представників козацтва, так і 
органів влади — міністерств 
та відомств — обговорювали 
сучасну роль і місце козацтва в 
українському суспільстві (ство-
рення територіальних козаць-
ких формувань, участь козацтва 
у національно-патріотичному 
вихованні молоді та в освітнь-
ому процесі, відродженні села 
та агропромислового комплек-
су, розвитку фізичної культури 
в сільській місцевості, у захисті 
навколишнього середовища). 
Виступало чимало доповідачів, 
і часом ставало «гаряче» від 
радикальних пропозицій і за-
кликів... 

«А з ким воювати?»
 «Чому ми зібралися, що 
нас турбує й чому так погано 
живемо на своїй землі? — так 
своєрідно відкрив засідання Ва-
лентин Соколовський, гетьман 
ГС «Об’єднане козацтво Украї-
ни». — Ще в далекому 1991 
році, коли була обрана народом 
влада, — саме тоді в Конститу-
ції тези про побудову нашої дер-
жави було «підмінено» із націо-
нальної на соціальну, а прин-
ципи суверенітету — із народ-
ного на державний. Тоді народ 
України «проковтнув» це. На-
ціональне багатство, яке ство-
рювалося поколіннями, було 
фактично розграбоване. Нап-
риклад, в армії майна й техні-
ки було продано на 80 мільярдів 
доларів! Де ж ці гроші поділи-
ся? А так звана приватизація, 
яка, за розрахунками фахів-
ців, мала «принести» кожно-
му громадянину не «липовий 
папірець», а 54 тисячі доларів 
(тоді на них у Львові можна 
було придбати вiсiм квартир). 
Та все це добро кудись «виїха-
ло»... Натомість зараз село, про-
мисловість — знищені! Хто ж у 
всьому цьому винен? Частково 
всі ми! Якби ми, суспільство (а 
його частиною є й козацтво — 
військові, освітяни, науковці і 
т.д.), та були б більш конкрет-
ними й рішучими та не вибира-
ли б «наверх» будь-кого». 
 У державі втрачено орієнти-
ри розвитку економіки, зруйно-
вано сільський спосіб життя та 
його інфраструктуру: за остан-
ні роки закрито: бібліотек — 
1600, шкіл — 1800, такі жах-
ливі цифри наводить пан Вален-
тин. 
 І дійсно, важко не погодити-
ся, що Україна втрачає своє зна-
чення як велика держава. 
 «Пригадується, як у часи 
прем’єрства Віталія Масола у 
90-х роках запитав у одного з ви-
соких військових чинів: «Чому 
сучасну військову техніку лише 
експортуємо, а не даємо своїй 
армії?», і почув у відповідь: «А 
навіщо? З ким воювати?» Рані-
ше з військово-промислового 
комплексу ми входили до деся-
ти кращих, були на п’ятому міс-
ці! А де зараз?» — емоційно про-

довжує громадський і політич-
ний діяч. 
 Нещодавно представни-
ки козацтва їздили в село Ба-
зар, що на Житомирщині, аби 
вшанувати 359 полеглих героїв 
Другого зимового походу армії 
УНР у листопаді 1921 року під 
час останнього великого бою у 
визвольних змаганнях за волю 
України. На урочистостях були 
одні чиновники, дітей навіть iз 
місцевих шкіл не було. Не було 
й представників ЗМІ. Приблиз-
но те саме бачили, коли були 
в Крутах, Трубежі. То про яке 
патріотичне виховання можна 
говорити? У шкільних книж-
ках з історії 5-8 класів також 
не відображена наша героїка. 
 «Хто має покінчити з без-
дарністю в управлінні краї-
ни та наводити лад? Вочевидь, 
козацтво, але зараз в Україні 
воно розпорошене, адже іс-
нує... 1306 козацьких організа-
цій, ще 400 — незареєстровані. 
Ми багато працюємо зі шко-
лами, інститутами на суспіль-
них засадах, а коли наш пред-
ставник хоче влаштуватися на 
роботу до навчального закладу 
— керівництво апелює: «Хлоп-
ці, які півставки? Закону ж на 
вас немає!» А наші молоді ко-
заки могли б вести на високому 
патріотичному рівні військову 
справу, бути фізруками — адже 
молодь зараз навіть віджатися 
десять разів не може! На жаль, 
через роз’єднання козацтво не 
може працювати належним чи-
ном: нас немає ні в райрадах, ні 
в облрадах, немає ніде», — сум-
но зазначив Соколовський. 

«Недоторканний» Суворов
 Щодо героїки, то неодно-
разово козацтво пропонувало 
можновладцям перейменувати 
всі назви військових академій, 

училищ, частин. Єдине, що вда-
лося — суворовське переймену-
вати на честь Івана Богуна, але 
пам’ятник Суворову і донині 
там стовбичить.
 «Щодня, йдучи на заняття 
й переступаючи КПП, ліцею, 
мене «зустрічає»... Суворов, — 
зазначив під час свого висту-
пу Анатолій Грищук — екс-по-
мічник міністра оборони, а нині 
викладач військового ліцею ім. 
Богуна. — А я повинен на уро-
ках говорити про воєнну, ук-
раїнську, козацьку традицію. 
Ми, вчителі, написали пропози-
цію щодо знесення пам’ятника 
на ім’я віце-прем’єра Кирилен-
ка, мера Кличка, міністра обо-
рони Полторака — відповідь 
одна: «Не чіпайте!». Тож зараз 
ми готуємо засідання педради, 
де будемо самостійно ухвалю-
вати рішення щодо цього одіоз-
ного пам’ятника. Тим паче що 
кілька днів тому закладено 
капсулу на місці, де стоятиме 
пам’ятник Івановi Богуну, як 
пам’ятник сили духу й величі 
зброї!»
 «Безумовно, є позитивні зру-
шення. У нашій армії сьогодні 
300 тисяч, а було менше 90 ти-
сяч вояків, але й цього замало. 
Ми запропонували після двох-
річної роботи запровадити те-
риторіально-військові козаць-
кі формування (село—район—
область) чисельністю 200 тисяч 
чоловік. Розписали, чим мають 
бути оснащені, як будуть управ-
лятися, де перебуватиме техні-
ка. Запропонували, що в мир-
ний час будемо прикріплені до 
МВС та Нацгвардії, а у військо-
вий — до ЗСУ. Треба відновити 
раду при Президентовi, аби був 
тріумвірат: держава—влада—
козацькі організації. Спеціаліс-
ти розроблять концепцію, тоді 
можна й приймати закон щодо 

козацтва», — завершив розду-
ми гетьман Соколовський.

Не бутафорна 
«шароварщина», а реальна 
козаччина 
 «Десятиліттями наші не-
други «настаралися», що ми 
самі себе в дзеркало не впізна-
вали та чубилися між собою, — 
говорить Сергій Севрук (заввід-
ділу Національного інституту 
стратегічних досліджень). — 
Ця робота колосальними тем-
пами й зусиллями здійснюєть-
ся й зараз! Ось один із фактів — 
документ інституту стратегіч-
них досліджень при президенті 
РФ (там, де держава ще не може 
щось сказати, її устами толе-
рантно «говорять» подібні за-
клади). На їхньому сайті аналі-
тики із міністерства закордон-
них справ Росії, московського 
інституту міжнародних відно-
син та директор інституту стра-
тегічних досліджень написали: 
«Нам надо с Украиной кончать, 
как с Сирией! Использовать 
дальнюю артиллерию, ракеты 
хотя бы среднего радиуса дейс-
твия, а потом армия Донбасса 
закончит дело»...
 Тож зараз, як ніколи, вва-
жає професор, ідея козацтва 
— актуальна. На жаль, за 25 
років наша влада далеко не за-
вжди була проукраїнською. 
Тому вона всіляко гальмувала 
та сприяла виродженню коза-
цтва. Їм важливо, щоб це була 
«шароварщина», а не глибока 
співпраця в освітній, культур-
ній та духовній царинах й особ-
ливо — військовій справі.
 «Адже українці — це нація 
вояків, і нам треба пам’ятати, 
що ця теперішня гірка доба 
заставляє нас повернутися до 
двох фундаментальних речей. 
По-перше, українська нація 

має бути озброєна й треба за-
кон про зброю (північний ворог 
— на десятиліття) та, по-друге, 
об’єднати козацтво, яке плідно 
працювало б у різноманітних 
державних структурах, вимага-
ючи попередньо від влади прий-
няття закону про козацтво», — 
констатує пан Севрук.

Козацтво — «сіль» народу
 Генерал-полковник Юрій 
Синяк окреслив чотири пріо-
ритетні функції, які, як він 
вбачає, необхідно покласти на 
плечі козацтва. 
 «Центральне питання — су-
часна функція й роль козацтва, 
тож у цьому контексті треба 
чітко розуміти, коли й для чого 
потрібен з’їзд. (Всеукраїнсь-
кий з’їзд козацтва має відбути-
ся навесні 2017 року. — Авт.). 
Щодо духовності, то ми повин-
ні вимагати й сприяти, аби була 
єдина помісна церква, а козац-
тво з цього приводу мовчить. 
Ідеологічна функція — держа-
ва фактично нею не займається, 
тож виконувати її й «відкрива-
ти» очі суспільству має козац-
тво. Також до століття лютне-
вої революції 1917 року маємо 
провести з’їзд, аби зробити вис-
новки щодо уроку, який ми не 
вивчили; тож третя функція ко-
зацтва — ініціювати стратегіч-
ну (управлінську), а не обслу-
говуючу функцію влади. Ще 
одна — самоврядна функція, а 
для цього треба мати владу над 
землею, над майном, над місце-
вими коштами й дієздатність 
(знання, навички, вміння), аби 
будувати цілісні організми, а не 
соціальні організації», — резю-
мував офіцер. 

Підсумки «Великої ради»
 Після численних виступів 
на засіданні Великої ради ГС 
«Об’єднане козацтво України» 
було ухвалено резолюцію, деякі 
пункти якої були такi:
 — назріла необхідність ство-
рення центру козацьких страте-
гій при ГС і закликаємо усіх не-
байдужих долучитися до цієї 
справи;
 — виступаємо з ініціативою 
скликати у 2017 році Всеук-
раїнський з’їзд представників 
козацьких та громадських ор-
ганізацій;
 — звернутися до Президента 
України щодо правового ініцію-
вання створення у складі Нац-
гвардії військових підрозділів 
тероборони на основі козацьких 
організацій;
 — звернутися до Голови ВР 
з пропозицією ініціювати про-
ведення парламентських слу-
хань iз питань розвитку коза-
цького руху в Україні (обгово-
рення оновленого закону про 
козацтво в Україні) та проекту 
закону про зброю;
 — звернутися до Мінеколо-
гії та природних ресурсів Ук-
раїни з пропозицією розробити 
нормативно-правову базу для 
діяльності козацьких екологіч-
них патрулів;
  — звернутися до Міністерс-
тва с/г і продовольства з про-
ханням розробити правові за-
сади для створення козацьких 
фермерських господарств в Ук-
раїні та надання їм державної 
підтримки.
 Що ж, залишається надія-
тися, що всі добрі наміри новіт-
ніх козаків будуть втілені в 
життя, й уроки трагічної ба-
гатовікової історії нарешті бу-
дуть засвоєні й підштовхнуть 
до об’єднання. ■

КОЗАЦТВО

Сила духу, велич зброї
Одна булава — десять гетьманів. Чи не пора об’єднуватися сучасним козакам? 

■

Козаки здавна були рушієм змін в Україні. ❙
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«Ніби по мені танк проїхав...»
 Визначаючи стан, що за-
важає відразу після свят 
«ввімкнути» себе в робочий 
ритм, психологи уникають сло-
ва «депресія». І наголошують: 
ідеться лише про погіршення 
емоційного та фізичного стану 
після свят. Упоратися з цією 
проблемою людина взмозі й са-
мотужки, тоді як депресія пот-
ребує серйозної підтримки з 
боку фахівців. 
 Стрес після свят виявляє 
себе по-різному. У когось почи-
нається підвищена нервова ак-
тивність, хтось, навпаки, відчу-
ває апатію.
 «Кожного року в цей час зі 
мною коїться одне й те саме, — 
скаржиться моя знайома Ната-
ля, викладач одного зі столич-
них вишів. — Новий рік від-
святкували, різдвяні подарун-
ки роздали, родичів відвідали, 
і все — сили мене залишають... 
Кава збігає на плиту, манікюр 
псується, настрою нуль, і ще, 
як на лихо, в один момент ви-
ходить з ладу вся побутова тех-
ніка. Чоловік дратується через 
пересолений борщ, сина зран-
ку не можу добудитись і зібра-
ти вчасно до школи, началь-
ник вантажить дорученнями, 
які слід було зробити «на вчо-
ра», — і все, починаю зривати-
ся. Впадаю в істерику, плачу. А 
потім відчуваю таке спустошен-
ня в душі, ніби по мені танк про-
їхав...»
 Із настанням нового року 
ми пов’язуємо багато надій. 
Здається: ось годинник проб’є 
дванадцять разів, і життя ди-
вовижним чином зміниться на 
краще. Але минає день, тиж-
день, а за вікном — та сама зи-
мова похмурість, у метро — сон-
ні неусміхнені обличчя, в душі 
— пустеля. Як правило, на свя-
та і пов’язані з ними вихідні ми 
будуємо ще й грандіозні плани: 
побачитися з друзями, випробу-
вати новий кулінарний рецепт, 
сходити в аквапарк, перебрати 
нарешті одяг у шафі, дати лад 
паперам на столі. А в резуль-
таті — навіть половини із цих 
задумів втілити не вдалося, та 
й саме свято минуло «якось не 
так».

А чи тим займаюся?
 «Чоловік святкує день на-
родження 31 грудня, я — пер-
шого січня, — розповідає пол-
тавка Оксана. — Плюс Новий 

рік, далі, через кілька днів — 
готуй кутю й узвар... Тиждень 
із кухні практично не виход-
жу. Готую, подаю, прибираю, 
мию, знову подаю... Простоїш 
біля плити, як біля верстата, а 
потім і в дзеркало на себе диви-
тися неприємно. Майже двад-
цять років поспіль мирилась 
із цим, як зі стихійним лихом. 
А цього разу заздалегідь сказа-
ла собі й попередила домашніх: 
ніяких застіль. Друзі й родичі 
образились через таку «неввіч-
ливість», але ніхто не запитав, 
чи маю я сили на ті нескінчен-
ні «шуби», «олів’є» й «наполе-
они».
 «На жаль, наші люди вва-
жають соціально прийнятними 
лише такі методи відпочинку, 
як гарно випити, смачно заку-
сити, а потім знесилено засну-
ти. Таке враження, ніби інших 
способів розслабитися для них 
просто не існує, — говорить 
київський психолог Сергій Іль-
ницький. — Спершу доводять 
себе до знесилення алкоголем та 
жирною їжею, після чого нарі-
кають на життя і здоров’я. Ал-
коголь же, як відомо, спочат-
ку додає енергії — звідси підне-
сення, танці, інколи бійки, — а 
потім, природно, настає спад, 
енергетичне виснаження. І для 
того, щоб організм знову повер-
нувся до звичайного робочого 
стану, потрібен певний час. Або 
знову алкоголь — а це вже не-
безпечно».
 Звичайно, не всі за свят-
ковим столом напиваються до 
непритомного стану, але мало 
кому після тривалих свят хо-
четься виходити на роботу. І 
тут уже варто замислитися — 
а чи тією справою людина зай-
мається? Адже коли твоя діяль-
ність тобі до вподоби, ти ладен 
займатися улюбленою справою 
і вдень, і вночі, і у свята, і на-
віть безкоштовно... І додатко-
вих стимулів для цього не пот-
рібно.
 Для того щоб успішно побо-
роти післясвятковий емоційний 
спад, вважають психологи, лю-
дині насамперед треба розібра-
тися з мотивацією. Усвідоми-
ти, що рухає тобою, коли йдеш 
на роботу — необхідність утри-
мувати рідних, можливість за-
робити на цікавий відпочинок, 
допрацювати до пенсії, розвива-
тися. Якщо робота не приносить 
задоволення, то саме час знайти 
щось цікавіше, бо далі доведеть-

ся працювати лише на ліки. Але 
якщо на такі радикальні зміни 
в житті немає ні сил, ні можли-
вості, варто змінити бодай став-
лення до роботи, як до каторги. 
І знайти-таки в ній позитивні 
моменти — чи приносить вона 
користь людям, чи дає змогу ре-
алізувати себе.

Після щедрих застіль — 
овочі та фрукти 
 Боротися з післясвятковою 
хандрою Сергій Ільницький ра-
дить у приємний для себе спосіб. 
«Зазвичай для того, аби збадьо-

ритися, більшість із нас вико-
ристовує чай, каву, шоколад чи 
енергетичні напої. Проте ці засо-
би, так само як і алкоголь, спо-
чатку додають енергії, а потім 
відбувається спад. І треба їх 
вживати знову. Крім того, вони 
шкодять здоров’ю, — наголошує 
фахівець. — Тому краще обійти-
ся природними засобами. Після 
щедрих вечерь варто перейти на 
фрукти та овочі. Скажімо, бра-
ти собі на обід чи перекус яблу-
ка, апельсини, горіхи. Або один 
прийом їжі, наприклад сніданок 
чи вечерю, замінити на овочевий 
салат. Таким чином і сили при-
будуть, і зайві кілограми швид-
ко зникнуть. 
 Руховий режим також вар-
то змінити. Це не означає, що 
треба себе силувати і стрімголов 
мчати на стадіон чи в тренажер-

ний зал. Краще уникати наруги 
над тілом, вистачить і малень-
ких кроків. В ідеалі, звичайно, 
— знайти для себе енергетичну 
практику до душі. Це можуть 
бути спеціальні дихальні впра-
ви, йога, китайський цигун чи 
плавання, медитація... Але для 
початку підійдуть будь-які фі-
зичні навантаження. Скажімо, 
дорогу на роботу чи додому варто 
зробити дещо тривалішою — ви-
брати маршрут, де б можна було 
прогулятися пішки. У крайньо-
му разі замість ліфта краще під-
нятися сходами, а на ескалаторі 
в метро не стояти пасивно, а пот-
роху рухатися вгору самостійно. 
Так і настрій можна покращити, 
й енергії додати — ми починає-
мо глибше дихати, м’язи напру-
жуються і виробляються гормо-
ни радості. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Мабуть, ви не раз чули поради на кшталт: 
«Мерзнеш? Випий сто грамів!». Помилково вва-
жати, що спиртні напої допоможуть пережити 
зимові морози. Навпаки, алкоголь лише на ко-
ротку мить створить ефект тепла, розширю-
ючи судини. Але вони (судини) дуже швидко 
звузяться і процес замерзання — прискорить-
ся. І що далі? Пити, доки не спорожніє пляш-
ка? Звісно ж, це не вихід. Навпаки — вживати 
алкогольні напої взимку слід дуже обережно. 
Найкращий метод зігрітися о цій порі — скори-
гувати власний раціон.
 Дієтологи радять неодмінно вживати білко-
ву їжу. Білки — це паливо для ваших внутріш-
ніх «батарей». Однак не захоплюйтеся черво-
ним м’ясом — під час його перетравлення утво-
рюється занадто багато токсинів. Учені ствер-
джують: надмірне вживання червоного м’яса 
є основною причиною виникнення раку товс-
тої кишки. Біле м’ясо для організму набагато 
корисніше. А з точки зору внутрішнього тепла 
біле м’ясо аж ніяк не поступається червоному.
 Не варто недооцінювати тваринних жирів — 
вони дуже важливі для «внутрішнього» зігрі-
вання.Найкращий тваринний жир — розтопле-
не вершкове масло. Але не просто розтоплене, а 
доведене кипінням до абсолютно прозорого ста-
ну. Таке масло ідеально засвоюється організмом, 
не викликаючи утворення холестеринових бля-

шок. І дуже корисне для зігрівання зсередини.
 Не забувайте про «зігріваючі» спеції. На-
самперед це кардамон, кориця, лавровий лист, 
гвоздика, червоний і чорний перець, імбир, 
шафран, мускатний горіх, куркума, кмин. 
Хоча варто пам’ятати: деякі з прянощів мо-
жуть викликати індивідуальне несприйняття 
організмом. І не варто вживати їх перед сном: 
вони бадьорять і не дають заснути.
 А ще дуже добре зігріває молоко. Або будь-
які напої з додаванням молока. Кава з моло-
ком, лате з корицею, какао — це не тільки дуже 
смачно, а ще й добре зігріває зсередини. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

«Паливо» для організму
Зігрітися в морози допоможуть какао, прянощі та біле м’ясо

■

Теплі напої допоможуть зігрітися в мороз. 
Але — не алкоголь!
Фото з сайтаliveinternet.ru.

❙
❙
❙

НА ЧАСІ

Вижити 
після свят
Утніть щось несподіване і — жодних 
трудових подвигів. Як уникнути депресії 
після тривалих зимових вікендів?
Мирослава КРУК

Необхідність щоранку підіймати себе з теплого ліжка під зву-
ки нахабного будильника і запаковуватися в уніформу рутинних 
обов’язків... Нині це не просто напружує, а штовхає в «обійми» 
стресу. Напевне, багатьом знайоме це відчуття: свята закінчились, 
а сили рухатися далі немає. За спостереженнями психологів, для 
того, аби «відновитися» після святкових канікул і повернутися до 
звичного життя, людині потрібно від чотирьох днів до кількох тиж-
нів. Усе залежить від особливостей характеру. А ось у цей перехід-
ний період доводиться продумувати кожен свій крок — і вдома, і 
на роботі. Починаючи від ритуальної ранкової кави і завершуючи 
вечірньою ванною. 

■

Емоційний контраст дає несподівані результати. Не зациклюйтесь на своїй нудьзі. 
Фото з сайтаretailmagazine.ru.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Від так званої післясвяткової депресії потерпає майже половина жителів Зем-
лі, кажуть психологи. Дієвий засіб проти нудьги — утнути щось несподіване. Нап-
риклад, сходити в кіно і переглянути трилер або бойовик, хоча раніше ви визнавали 
лише мелодрами. Емоційний контраст іноді дає несподівані результати. 
Не забувайте й про те, що поліпшити настрій можна з допомогою корисних енерге-
тичних напоїв, які кожен може приготувати власноруч. Калиновий сік із медом до-
дасть бадьорості, а склянка теплої води з ложкою меду і яблучного оцту зміцнить 
імунітет і допоможе очиститися від шлаків. Будуйте нові плани, налаштовуйтеся на 
позитив і пам’ятайте: на зміну одним святам неодмінно прийдуть інші.

■

ВАЖЛИВО!

 Аби спокійно пережити постсвят-
ковий емоційний спад, фахівці радять 
одразу не пірнати з головою в робо-
ту, а дати собі трохи часу адаптува-
тися до звичайного трудового ритму. 
Не будуйте глобальних планів, не при-
значайте важливих переговорів. Будь-
який аврал може викликати невро-
зи, головний біль, загострити хроніч-
ні захворювання. Важливо час від 
часу влаштовувати невеликі перерви, 
не працювати допізна і не брати робо-
ту додому. Жодних трудових подвигів, 
— застерігають психологи. Найкраще 
пережити цей період, вирішуючи про-
сті рутинні справи.

■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Зима — чи не найбагатша на 
свята пора року. До них ми го-
туємося заздалегідь, на них че-
каємо, очищуємо тіло та душу і 
віримо в дива, які зазвичай да-
рує Різдво. А господині невпин-
но складають нове й нове меню, 
намагаючись щоразу подивува-
ти родину чимось новим, ще ви-
шуканішим і смачнішим, водно-
час не забуваючи про традиції, 
які дають найкраще натхнення 
на підготовку до свят.
Про традиції святкування роз-
повідає  читачам Любов Сер-
дунич — поетеса, просвітниця, 
фольклористка, письменниця, 
журналістка, громадський діяч, 
радіоведуча, краєзнавець. Пані 
Любов по крихті збирає інфор-
мацію про те, як народ крис-
талізував у собі найкраще, вона 
вчитується в мову символів, 
віднаходить найповніші джере-
ла народної творчості, аналізує 
художні твори — і результати  
діяльності відображаються в її 
книжках, публікаціях, а ще — 
віршах і навіть вишивках. 

Ще про Різдво
 «Кутя — основна різдвяна 
страва, тому що зварена з зерна, 
яке було і є основою життя. Це 
відварені у воді зерна пшениці 
або ячменю з додаванням меду, 
подрібнених горіхів, перетерто-
го маку; традиційна ритуальна 
страва новорічно-різдвяного 
циклу. Попередньо зерна пот-
рібно було намочити, потовкти 
і перетерти у макітрі, аби відо-
кремилася луска, — розповідає 
Любов Сердунич. — У нашій 
родині цим зазвичай займав-
ся тато. Кутю готуємо тричі: на 
Святий вечір (Багата кутя), пе-
ред Старим Новим роком (Щед-
ра кутя) й у переддень Водохре-
ща (Голодна кутя). Є ще й чет-
вертий різновид куті, так звана 
Чорна кутя (її ще називають ко-
ливом), яку готують на похоро-
ни і/або поминки; вона призна-
чена для покійних.
 Обрядодійства, пов’язані 
з кутею, засвідчують зв’язок 
із родиною, родом і предка-
ми, котрі опікуються врожаєм. 
Кутя як обрядова страва похо-
дить ще з дуже давніх, дохрис-
тиянських, часів (неолітичної 
доби)».
 Етнограф каже, що продук-
ти, з яких готують кутю, ма-
ють символічне значення: зер-
но (пшениця, ячмінь) є симво-
лом життя.
 Мед вважають символом 
здоров’я і благополучного по-
буту (солодкого життя).
 Мак символізує добробут у 
родині.
 Горіхи — багатство, здоро-
в’я, розум. 
 Вважають, що чим багат-
ша (тобто смачніша і ситніша) 
кутя, тим кращими будуть вро-
жай і добробут у родині.
 Кульмінаційним моментом 
великої містерії народження но-
вого сонця і року є Святвечір. І 
тепер усе більше українців свят-
кують Різдво наприкінці року, 
22—25 грудня, за старим сти-
лем, бо саме наприкінці груд-
ня народжується Сонце і збіль-
шується день, а саме це первіс-
но святкували наші предки.
 «Святвечір — це родинне 
свято, а тому чужих на вечерю 
не просять, повинні бути лише 
найближчі. Проте цього вечо-
ра не відмовляли у гостинності 
навіть ворогові. Кресалом і кре-
менем викресали новий огень: 
символ нового сонця. Ним роз-
палювали в печі 12 полін, — 
продовжує історичний екскурс 
просвітниця. — Справжньою 
магією Святвечора для мене 

було відзначення його в дитинс-
тві, у батьківській хаті. Перед 
вечерею кутю ставили на по-
куті, тобто на найпочеснішому 
в хаті місці, у куті, тому й така 
назва. Горщик із кутею стояв на 
покуті від Різдва до Старого Но-
вого року.
 На Святвечір не можна сва-
ритися, карати дітей, належить 
прощати все. Вірили: якщо цей 
день пройде весело, у гарному на-
строї, то щасливо мине і весь рік. 
Готувалися до Святвечора зазда-
легідь: припасали горіхи, мед, 
мак, яйця, борошно, ще влітку 
заготовляли варення, сушили 
рибу, ягоди, гриби. Перед Свят-
вечором був суворий піст, старі 
люди навіть води до рота не бра-
ли, а дідусі не курили цигарок. 
 Своєрідно і магічно приби-
рали святковий стіл: на одно-
му куточку клали часник, аби 
оберігав родину від хвороб і злих 
духів, на другому — голівку 
маку, щоб рясно грошей, на тре-
тьому — горіхи, аби була міц-
ною дружба в родині, на четвер-
тому — яблуко, аби сад родив.
 На застелений стіл клали два 
колачі (коло): щоб завше був у 
хаті хліб. Вони повинні були 
стояти до нового року (тепер — 
14 січня). Перед вечерею до хати 
врочисто вносили дідуха-коляд-
ника: сніп жита (пшениці, вів-
са). Ставили його посередині 
чи на покуті. Кожен ховав діду-
хові за перевесло нову дерев’яну 
ложку. По вечері ложки зно-
ву закладали за перевесло. На-
ступного дня їх виймали, мили 
і більше не клали дідухові. Ді-
дух повинен був стояти до ново-
го року (за ст. стилем). Хто пер-
ший приходив на новий рік засі-
вати, тому виносили дідуха, да-
вали ціп, яким він молотив сніп. 
Вшановували Різдво Сонця з 20 
грудня до 7 січня. 

Для чого «квоктати» і давати 
кутю худобі?
 «Під час приготування куті 
мама «квоктала», щоб кури не-
слися; квоктали і ми, малі: на 
розплід, — розповідає Любов 
Сердунич. — Ніколи ми не до-
давали до куті екзотичних про-
дуктів (родзинок, мигдалю, ін-
жиру, цукатів): це — не ук-
раїнські звичаї. Але любили 
нагадати прислів’я: не пере-
дайте куті меду». «Отже, до-
чекавшись першої надвечір-
ньої зорі, всі сідали до столу, 
на якому, разом із кутею, мало 
бути 12 страв (за кількістю мі-
сяців), тому й — Багата кутя, 
— продовжує Любов Сердунич. 
— Страви обов’язково пісні, на 
олії. Всі страви — з рідної землі 
і з власного господарства: кутя, 

узвар (компот з сухофруктів), 
риба смажена або залита, пи-
ріжки з різною начинкою, пам-
пушки (пателники, млинці), 
капуста смажена, голубці, ва-
реники, бараболяники (кар-
топляні млинці), кисіль. Після 
риби подавали борщ із вушка-
ми. Далі — пироги з капустою і 
грибами, варену білу квасолю, 
горох, сушені сливи, голубці.
 Споживали кутю святочно, 
врочисто. Тато як голова роди-
ни насамперед частував худо-
бу, пса і починав святкову вече-
рю: «Хвалити Бога, що діждали 
цих свят, дай Боже, дочекати і 
нарік — від ста міт і до ста літ, 
поки Пан Біг призначить вік. 
Кличемо Божі і грішні душі на 
вечерю від щирого серця. Щоб 
вони на тім світі повечеряли, як 
ми тут». Взявши першу ложку 
куті, тато йшов до вікна або на 
поріг перед ґанком домовляти-
ся з морозом: «Морозе, Вітре, 
Громе, Граде, ідіть до нас кутю 
їсти. А як ні, то не йдіть же ні 
на жито, ні на пшеницю, ні на 
іншу пашницю». Це засвідчує, 
що древні українці поклоняли-
ся силам Природи, від яких за-
лежимо й ми: і християнин, і 
буддист, і мусульманин, і рід-
новір, і атеїст.
 Цього вечора вся родина по-
винна бути вдома, бо «хто в цей 
вечір бродитиме, то так весь рік 
і ходитиме». Усе, що позичали, 
треба обов’язково повернути. 
Придивлявся тато до прикмет 
і, прийшовши, радо повідом-
ляв нам, що на небі видно бага-
то зірок, отже, нарік добре вес-
тиметься домашня птиця і буде 
врожай.
 Святу вечерю починали і за-
кінчували кутею: брали тричі. 
Потім кутю ставили на покут-
тя, де стояв і сніп жита, дідух, 
і гілочка вишні у воді. Вишня 
— особливе для українців де-
рево: за нею визначали, яким 
буде рік. Ялинки, скандинавсь-
ко-московинського новорічного 
символу, в хаті ніколи не було. 
У давнину ялинки не ставили: 
це — не наш символ. Був дідух: 
охоронець родини, який збері-
гав функції Духа предків. Вно-
сячи дідуха, тато казали: «Несу 
злато, щоб весь рік жили бага-
то». Дідуха прикрашали кали-
ною, горіхами, квітами, папе-
ровими витинанками. Замість 
дідуха або поруч ставили гілку 
вишні. Її відрізали за два тиж-
ні до новоріччя. Як розбрунько-
вувалися листочки, гілку при-

крашали колосками, барвисти-
ми стрічками, зіллям, засуше-
ними квітками.
 Як бачу: тато бере ложку 
куті й підкидає: «Щоб так ви-
соко худібка брикала, щоб висо-
ко жито росло!». Для померлих 
ставили кутю на вікні, по кут-
ках розкидали боби, після ве-
чері залишали немитими мис-
ки на столі, ложки в дідухові. 
Так підкреслювали важливість 
пам’яті про предків, їхню пос-
тійну роль у житті родини.
 По вечері мама зверталася 
до моїх старших сестер: «А пос-
лухайте-но, дівчата, в яку сторо-
ну заміж підете». Доньки вихо-
дили, слухали, з якого боку гав-
кали пси.
 Святвечір повнився дивами. 
Зірниця могла прикликати дів-
чині судженого; у стайні розмов-

ляла між собою худоба; ложка 
«куті Насті» могла накликати 
рої на пасіку, задобрити мороз; 
дідух і зоряне небо обіцяли гар-
ний урожай; дівчата дізнавали-
ся ім’я нареченого, бачили його 
в дзеркалі; старі могли побачити 
своїх покійних. Ця віра в прик-
мети додавала магії, неповтор-
ності свята, вселяла сподівання 
на краще.

Щедра й Голодна
 На Старий Новий рік, 14 січ-
ня, — Щедра кутя. Її теж при-
смачували маком і горіхами 
(дехто — розпареними родзин-
ками), заливали узваром, іноді 
додавали вишневе варення (саме 
вишневе, позаяк вишня — сим-
вол давньоукраїнського бога Ви-
шеня (Вишні)). На Щедру теж 
готували 12 страв, аби було щед-
ро на столі, тобто весь рік.
 Третя кутя — на Водосвят-
тя, 19 січня, звана Голодною, бо 
всі запаси з’їли, тож кутя була 
тільки підсолодженою цукро-
вим сиропом. А страв до Голод-
ної куті зазвичай у нас готу-
ють 7—9. Зі святом Водохреща 
пов’язаний обряд «проганяння 
куті» (примовляли: «Кутю на 
покутю, а сонце — у віконце») і 
«розстрілювання мороза»: опів-
ночі (або пізно ввечері) всі вихо-
дили з хати у двір із макогона-
ми, ложками, били ними об зов-
нішні хатні кути, тини чи воро-
та, вигукуючи:
 Тікай, кутя, із покуття, 
 А узвар — іди на базар, 
 А ви, кури, — на яйця, 
 Паляниці, лишайтесь на по-
лиці, 
  А Дідух — на теплий дух,
 Щоб покинути кожух! 
 Якщо залишалася ще не 
спожита кутя, її віддавали ху-
добі. За повір’ям, на Водохреща 
душі предків уже повернулися 
до своїх постійних пристанищ. 
 Нас, народжених узимку, 
було п’ятеро, як у тій різдвяній 
примовці: «Як кутя — так і 
дитя». Тож радість різдвяних 
свят подвоювалась». ■

ТРАДИЦІЇ

Три празники в гості!
Обрядодійства та кутя від фольклористки Любові Сердунич

■

Ще господині готуватимуть Щедру і Голодну кутю.
Фото з сайта vk.me.

❙
❙

Любов Сердунич знайомить 
із народними традиціями.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

 Починати будь-яке дійство — і 
приготування страв так само — треба з 
любов’ю, вважає Любов Сердунич. Щоб 
зробити голубці, капустину слід розді-
лити на листки, попарити в підсолено-
му окропі, схолоне — зрізати на лист-
ках потовщення, начинити листки попер-
ченим і посоленим м’ясом (проварений 
10 хв. рис із підсмаженою цибулькою та 
м’ясним фаршем (бл. 0,5 кг)).
 2—3 цибулини покришити дрібно, 
обсмажити на тваринному жирі або олії. 
Потерту на тертці моркву додати до ци-
булі і протушкувати. Помідори ошпари-
ти окропом, зняти шкірку, з м’якоті по-
мідорів зробити пюре або натерти на 
терточці.
 Додати томатне пюре до цибулі 
з морквою, тушкувати ще 5 хвилин. 
(Якщо нема свіжих помідорів, можна 
обійтися томатним соусом). У суміш до-
дати 3 ложки сметани, ще 2—3 ст. лож-
ки залишити для заливки голубців.
 Начиняти листки фаршем: 1 ст. 
ложку фаршу кладемо на листок і 
згортаємо «конвертиком» або трикут-
ником. На дно великої каструлі або ба-
няка покласти половину овочевої за-
правки, потім викласти голубці, пере-
мащуючи заправкою і перекладаючи 
лавровим листям. На голубці — знову 
цибулю з морквою. Залити голубці то-
матним соусом і рештою сметани, до-
вести до кипіння, а потім на маленько-
му вогні тушкувати до готовності при-
близно  годину. Смакотаааааа!
 Домашня ковбаска для українців 
— традиційна святкова страва. Рецепт 
її приготування — зовсім не складний, 
однак потрібно витратити 6—8 годин.

 Отже, дрібно нарізаємо або пере-
мелюємо на м’ясорубці 2 кг свинини 
(обов’язково — свіжини) і 0,5 кг сала 
(без шкірки), додаємо зо 3 головки под-
рібненого часнику, сіль, мелені перець і 
лавровий листочок, інші приправи.
 Беремо добре вимиті, почищені від 
слизу і споліснуті тонкі свинячі кишки 
(2—3 шт. довжиною до 1 м). Напов-
нюємо приправленим м’ясом не дуже 
щільно, аби не тріснули при випікан-
ні. Начинена кишка при натисканні по-
винна легко прогинатись. Через кожні 
5 см кишку проколюємо голкою по всій 
довжині й особливо — де порожнеча з 
повітрям.
 Трохи полежить — викладаємо 
кільцем на змащене смальцем дечко, 
для гарного кольору зверху змащуємо 
кров’ю — і в нагріту піч або духовку. 
Верхнє і нижнє дечко періодично міняє-
мо місцями. Смажити, допоки ковбаска 
не підрум’яниться. Це займає близько 
півтори години. Готовність визначаємо 
за кольором: рум’яна — отже, готова. 
Ось такою вона вдалась у мене. Смач-
ного й вам! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

 Голубці і кільце ковбаски

■
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По вертикалі:
 1. Частина позики МВФ, яку так чекають 
наші політики. 2. Вищий судовий і урядовий ор-
ган стародавніх Афін. 3. Глава католицької цер-
кви. 4. Російський літак, що розбився поблизу 
Сочі. 5. Поєднання звуків чи смаків. 6. Амери-
канська співачка вірменського походження. 7. 
Французький Дід Мороз. 8. Прикраса, візеру-
нок. 9. Країна Великої Сімки. 10. Російський по-
сол, застрелений у Туреччині. 11. Лідер «Народ-
ного фронту», який минулого року залишив пост 
прем’єр-міністра. 12. Пункт перетину кордону на 
Закарпатті. 13. Закрита вогнева точка часів Дру-
гої світової війни. 14. Дитячий табір, який росія-
ни «відтиснули» разом із Кримом. 15. Столиця 
Нідерландів. 16. Брудна оборудка, метою якої є 
нажива і обман. 17. Елемент класичного балету. 
18. Лідер Аграрної партії України. 19. Ім’я одно-
го із засновників партії «Воля», чоловіка Маріч-
ки Падалко. 20. Сестра Надії Савченко. 21. Ос-
новна сума кредиту, без відсотків. 22. Прізвись-
ко Андрія Слюсарчука, якого звільнили з-за ґрат 
за «законом Савченко». 26. Скандальний фільм 
польського режисера Войцеха Смажовського. 28. 
Немилість влади. 29. Декоративне зображення 
зубчастих листків як архітектурний елемент. 31. 
Слов’янський верховний бог, батько Дажбога. 32. 
Українська співачка, лідерка гурту «Телері». 33. 
Російський завойовник Сибіру. 35. Нота. 38. На-
стінний світильник. 40. Жаргонна назва мільйона 
доларів. 42. Народний депутат, який оприлюднив 
компромат на Президента та його оточення. 44. 
Острівець зелені у пустелі, сформований навколо 
джерела. 45. Порода дерева. 47. Озеро у Швеції. 
50. Американська акторка і співачка. 51. Священ-
на річка Індії. 53. «Вип’ємо по другій, аби шляк 
той наглий трафив ... і Пуго» (Левко Бондар). 54. 
Зростання цін через збільшення грошової маси. 
56. Син біблійного пророка Аврама. 57. Спортив-
на гра. 58. Суддя на футбольному полі. 60. Зоб-
раження Богоматері з піднятими в благословенні 
руками. 61. Один iз варіантів розвитку подій, при-
пущення. 63. Форма поневолення. 64. Перемож-
ний крик. 66. Бельгійський архітектор, один із за-
сновників стилю модерн. 67. Назва «сонячного 
каменю», яку частіше вживають бурштинокопа-
чі. 69. Місто на Одещині, куди Саакашвілі будував 
дорогу. 70. Японська порода собак. 72. Давньо-
грецький бог вітрів. 73. Місце, де можна заклас-
ти коштовності з правом викупу. 74. Ім’я міністра 
культури, який минулого року поховав дружину. 
76. Дощик на ялинку, інші блискучі прикраси. 78. 
Гора в Криму. 79. Ельф, перетворений на служи-
теля зла. 81. Переспів відомої пісні. 82. Держа-
ва в країнах мусульманського Сходу. 85. Конди-
терська фабрика Петра Порошенка. 86. Профе-
сорка, відомий мовознавець. 87. Той, хто керує 
повітряною кулею чи дирижаблем. 88. Популярні 
тенденції. 92. Екс-керівник Першого Національ-
ного, який минулого року подав у відставку. 93. 
Сота частина гектара. 95. Толока в Казахстані. 99. 
«Так» по-італійськи. 101. Одиниця адміністратив-
но-територіального поділу в Греції. 103. Львівсь-
кий гурт, у якому співав Віктор Морозов та Вік-
торія Врадій. 105. Популярний український рок-
гурт «Кому ...». 108. Письменник, автор романів 
«Маруся» та «Чорний Ворон». 110. Місто в Кри-

му, «ворота» до Росії. 111. Столиця Туреччи-
ни. 112. Ім’я знаменитої акторки, дружини Костя 
Степанкова. 114. Пішохідний перехід. 115. Пісня 
«Бітлз». 120. Гірська система в Росії. 124. Стар-
ший брат князя Володимира. 126. Металеві обла-
дунки, які захищають груди і спину. 127. Амплуа 
Сашка Лірника. 129. Наука про гарну поведінку. 
131. Джонні Депп, Бред Пітт, Ален Делон. 132. 
Корінний угро-фінський народ півночі Західно-
го Сибіру. 134. Вільний селянин у Київській Русі. 
136. Американська співачка. 138. Стиль важкої 
рок-музики. 140. Теорія, перевірена на практи-
ці. 141. Стиль кіно 40- х років. 143. Наречена де-
путата Сергія Лещенка. 144. Бізнес-імперія Іго-
ря Коломойського, яку довелося націоналізувати. 
146. Екс-губернатор Одещини, який створює пар-
тію «Рух нових сил». 149. Пісня гурту «Райхон». 
151. Французький композитор. 154. Ритуальна 
споруда, з якою порівнюють новозбудований те-
атр на Подолі. 155. Репер, який у Москві зняв 
штани на сцені. 158. Офіційний статус «Нафто-
газу України». 159. Публічна зневага, принижен-
ня. 163. Французький письменник-комуніст. 164. 
Суддя, який навчив усіх консервувати долари в 
банках. 166. Народна рада. 167. Представник 
зниклого народу, що згадується в літописі. 169. 
Неволя. 171. Канадський острів. 172. Мережи-
во. 173. Засіб для зупинки кровотечі. 177. Ско-
рочене прізвище Мелані Браун із гурту «Спайс 
герлз». 179. Прізвище династії лідерів Північної 
Кореї. 182. Представник давнього індіанського 
племені. 183. Тернопільський футбольний клуб. 
186. Назва тигра у народів Сибіру. 190. Вокаль-
но-інструментальний твір для солістів, хору і ор-
кестру. 191. Шкільний бал за навчання. 192. Спе-
ціальний код для розблокування телефонної кар-
тки. 194. Ввічливе звертання до батька у народів 
Сходу. 195. Фільм «Пропала ...» за участю Івана 
Миколайчука. 197. Представник держави, який 
має секретну місію. 198. Французьке місто-поб-
ратим Києва. 200. Назва знаку @. 201. Литовсь-
ке місто. 204. Український гурт, який відзначив 
25-річчя. 205. Сукупність фактів. 206. «Ой ти, 
місяцю, я зіронька ...» (народна пісня). 207. Ле-
гальний спосіб перетасувати владну колоду карт. 
208. Слов’янське свято літнього сонцестояння. 
210. Континент. 213. Ім’я фітнес-тренерки, учас-
ниці програми «Зважені і щасливі», яка минуло-
го року народила. 215. Художнє зображення ого-
леного тіла. 217. Екс-очільник Луганщини. 219. 
Поліський обряд закінчення жнив. 221. Острів 
біля Греції, одна з основних офшорних зон. 222. 
«... за ..., зуб за зуб» (приказка). 223. Шоколад-
ні батончики з лісовими горіхами. 225. Традицій-
не закінчення українських прізвищ. 226. Війсь-
кова «професія» Якова Меха із роману Володи-
мира Лиса «Століття Якова». 227. Муніципалітет 
у Франції. 229. Народний співець. 231. Гравець 
збірної Франції з футболу. 233. Творче псевдо 
співачки Світлани Кравчук. 235. Ім’я грузинсь-
кої реформаторки, яка почала ліпити з міліції 
поліцію. 237. «Я» у множині. 239. Державний 
реєстр наукових установ, яким надається під-
тримка держави. 241. Станція технічного обслу-
говування. 244. Спрощене ім’я Електроніка із ві-
домого радянського фільму. 246. Доменне ім’я 
російських сайтів. 

На численні прохання наших читачів — шанувальників слова та ерудитів — ми відновлюємо традицію друкувати в одному  
з перших новорічних номерів мегакросворд. Цього разу ми запрошуємо вас разом iз нами пригадати найрезонансніші мо-
менти 2016 року, а також слова, які протягом року траплялися вам у кросвордах від Маланки. І нехай новий рік принесе вам 
тільки добро, мир і щастя.

Дорогі друзі!

По горизонталі:
 1. Американський мільярдер, який виграв на прези-
дентських виборах і змінить Барака Обаму в Білому домі. 4. 
Лідерка партії «Батьківщина», яка розпрощалася з косою, 
але не з президентськими амбіціями. 10. Село під Києвом, 
де сталася перестрілка між спецпідрозділами поліції, в ре-
зультаті якої загинуло шестеро правоохоронців. 13. Кримсь-
котатарська співачка, яка виборола перше місце на «Євро-
баченні» і повернула конкурс в Україну. 16. Кримський ак-
тивіст, який був засуджений у Росії по справі Олега Сенцова, 
а пізніше обміняний на двох росіян. 21. Вершина хіт-пара-
ду чи рейтингу. 23. Ім’я української акторки, яка зіграла го-
ловну роль у фільмі «Гніздо горлиці». 24. Позивний соліс-
та паризької опери Василя Сліпака, який загинув на Дон-
басі. 25. Один iз бойовиків «ДНР», який намагався втек-
ти до Росії після загибелі «Мотороли». 27. Сирійське місто, 
вщент зруйноване російською авіацією. 29. Музичний інс-
трумент, на якому грав Ігор Завадський, якого минулого року 
випустили на поруки. 30. Спосіб отримання російського газу 
не напряму, а через Словаччину чи Німеччину. 34. Одна з 
найстаріших терористичних організацій Європи, яка бореть-
ся за відокремлення Країни Басків від Іспанії. 35. Колишній 
ростовський автомийник, який став «героєм «ДНР», але за-
кінчив життя у ліфті. 36. Точка на небесній сфері, в напрям-
ку до якої рухається Земля або Сонце. 37. Режим, у якому 
Верховна Рада традиційно приймає бюджет. 38. Столиця 
Лівану, куди минулого року було призначено послом Ігоря 
Осташа. 39. Інтерв’ю в режимі нестачі часу. 41. Примітив-
не знаряддя для оранки землі. 43. Популярний у радянсь-
кі часи чоловічий одеколон. 44. Довші волосинки на хутрі, 
які відрізняються кольором. 46. Ім’я призначеного минулого 
року Генерального прокурора України. 47. Популярна ісланд-
ська співачка. 48. Дорога, обсаджена з обох боків дерева-
ми. 49. Марка українського літака. 50. Прізвище «докто-
ра Лізи», яка загинула під час катастрофи російського літа-
ка біля Сочі. 52. Столиця Ісландії. 55. Бразильське місто, 
яке минулого року приймало Олімпійські та Паралімпійські 
ігри. 57. Головний порт Іраку. 59. Інжир. 62. Михайло Охен-
довський як політик, чий підпис засвітився у «чорній бухгал-
терії» Партії регіонів. 65. Ім’я полячки, дружини Якова Меха 
із серіалу «Століття Якова». 68. Перша літера слов’янської 
абетки. 69. Російське місто, звідки транслювався допит екс-
президента України Віктора Януковича. 70. Поширене в Ні-
дерландах плоскодонне судно. 71. Англійський пірат і мо-
реплавець, який став віце-адміралом. 73. Французька міра 
довжини. 75. Давньоєгипетський бог сонця. 76. Стан без 
війни. 77. Військово-політичний блок, куди прагне вступити 
Україна для власної безпеки. 80. Великий вітрильник. 82. 
Терористична акція з метою захоплення грошей на потре-
би революції. 83. Екс-головний тренер київського «Дина-
мо». 84. Людина, яку використали, а тоді намагаються усу-
нути від справ. 85. Жіноча форма імені Ромео. 88. Перепра-
ва через Керченську протоку, яку Росія так і не взялася бу-
дувати. 89. Вигук здивування. 90. Фортифікаційна споруда 
трикутної форми, яку використовували як в’язницю. 91. Ви-
роби з глини. 94. Ім’я голлівудської зірки, яка народилася в 
Києві. 96. Українська відповідь на подорожчання алкоголь-
них напоїв. 97. Бійка з галасом і скандалом, які часто вла-
штовував Володимир Парасюк. 98. Президент Сирії. 100. 
Президент Мальдівської республіки. 102. Абетковий знак. 
104. Церковний календар із зазначенням днів пам’яті святих 
і кола церковних свят. 106. Автор і ведучий політичного ток-
шоу, який хотів створити «перший антиолігархічний канал», 
але зрештою закрив його. 107. Дощ у ванній. 109. Країна на 
Близькому Сході. 112. Популярне в Македонії чоловіче ім’я. 
113. Чарівна країна з казкової повісті Лімана Френка Баума. 
115. Один iз лідерів Великої Французької революції, вбитий 

у ванні Шарлоттою Корде. 116. Французьке місто, де було 
страчено Жанну д’Арк. 117. Відомий український танцівник, 
суддя шоу «Танцюють всі», який минулого року одружився. 
118. «Ой, що то було? Мабуть ... — ні сіло, ні впало, по небу 
пливло» (Анатолій Матвійчук). 119. Персонаж опери Гулака-
Артемовського «Запорожець за Дунаєм». 121. Ім’я справж-
нього Москаля, який очолив Закарпаття. 122. Заспокійли-
ва ароматна трава. 123. Неофіційне прізвисько Ігоря Коло-
мойського. 125. Загрозливий сигнал хижака. 128. Норвезь-
кий мандрівник і полярний дослідник. 130. Мусульманський 
бог. 133. Амстердамський футбольний клуб. 135. Легкий 
намет або накриття. 137. Біблійний цар, який хотів знищи-
ти Ісуса Христа. 139. Знаменитий французький футболіст. 
142. Жарт. 145. Найдавніше російське інформаційне агент-
ство. 147. Торгове місце. 148. Суперпрофесіонал. 150. Ім’я 
німецької актриси, яка починала кар’єру, граючи в німому 
кіно. 152. Ім’я батька Степана Хмари. 153. Справжнє пріз-
вище останнього українського гетьмана. 154.  Жалка рос-
лина, яку прославив Михайло Поплавський. 156. Райцентр 
на Волині. 157. Цирковий майданчик, який часто асоціюють 
iз політикою. 160. Героїня фантастичного роману Олексія 
Толстого про політ на Марс. 161. Команда дресирувальни-
ка в цирку. 162. Різновид спідниці в народному одязі. 164. 
Їжа у вигляді тоненьких картопляних скибочок. 165. Музич-
ний інтервал, який охоплює вісім ступенів звукоряду. 168. 
Чотирнадцята літера української абетки. 170. Стилістична 
фігура в поезії, коли кожен рядок катрена чи кожен катрен 
вірша починається однаковими словами. 174. Суперечка, 
скандал. 175. Найкращі представники народу. 176. Один 
із очільників поліції на Донеччині, потім — на Херсонщині, 
якого Хатія Деканоїдзе звільнила за образу бійців АТО. 177. 
Депутат Горлівської міськради, вбитий сепаратистами за ук-
раїнський прапор. 180. Персонаж оповідання Чарльза Дік-
кенса «Різдвяна пісня», скупа людина, яка змінилася. 181. 
Ім’я голлівудської зірки, чиє розлучення стало найбільшим 
шоком минулого року. 184. Лепеха, татарське зілля. 185. 
Лемківська народна пісня, яка стала неофіційним реквіє-
мом за всіма загиблими. 187. Іспанський курорт. 188. Знак 
згоди. 189. Політична партія, започаткована Ігорем Коло-
мойським та його соратниками. 193. Джерело знань. 195. 
Той, хто приходить, приїздить відвідати кого-небудь удома. 
196. Ревний послідовник якоїсь ідеї. 199. Білоруський жур-
наліст, убитий у Києві в машині Олени Притули. 202. Народ-
ні збори у фінікійських містах-державах. 203. В’єтнамський 
плетений головний убір. 205. Європейська держава. 207. 
Угорський мультик про пригоди лисеняти. 209. Частина ук-
раїнських пісень, які мають звучати в ефірі радіостанцій. 
211. Українське радіо Ватикану. 212. Військова броньова-
на машина. 214. Вулкан на Сицилії. 216. Вищий навчаль-
ний заклад. 218. Церковне прокляття. 220. Церковний атри-
бут, який фігурував у е-деклараціях бага тьох політиків. 224. 
Сторінка в соцмережі. 228. Півострів, що відокремлює Мек-
сиканську затоку від Карибського моря. 230. Точка в центрі 
живота. 232. Лялька для демонстрації одягу. 234. Форма 
державного устрою. 235. Автор «Маятника Фуко», який по-
мер минулого року. 236. Шекспірівський король. 238. Сто-
лиця Гани. 240. Місто в Японії. 241. Відокремлене поселен-
ня для ченців. 242. Прізвисько американського президента 
Ейзенхауера. 243. Позика із заставою купленого за ці гроші 
майна. 245. Новий серіал за сценарієм Андрія Кокотюхи за 
мотивами Шевченка. 247. Французька страва, запіканка з 
овочів зі спеціями. 248. Персонаж трагедії «Гамлет», брат 
Офелії. 249. Свято Водохреща. 250. Кадр фотоплівки. 251. 
Антикорупційне бюро. 252. Глечик. 253. Характеристика та-
лановитих дітей. 254. Морський рак. 255. Захоплення суд-
на, коли нападник з’єднується бортами і вступає в рукопаш-
ний бій.
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Одним зі шлягерів новорічно-різдвяної пори 
стає «Різдво-рок-н-рол» — трек гурту «Танок 
на майдані Конґо», який музиканти наприкін-
ці грудня записали і виклали в мережу. ТНМК 
уже цього року встигли влаштували святкові 
концерти в Києві та Дніпрі, на 14 січня запла-
нований виступ у Харкові. 
 Команда гурту наприкінці 2016-го на 
офіційній сторінці прозвітувала: «Із набутого — 
один фільм-концерт, один саундтрек до серіалу 
«Патрульні», два кліпи: «Українська мрія» та 
«Небокрай», купа фестивалів і концертів. На-
весні зіграли кілька разів із симфонічним ор-
кестром «Слобожанський», нарешті  вдалося 
це зробити в знаній львівській Опері».
 Гурт ТНМК ще у серпні-2016 розпочав ро-
боту над новим альбомом. Тоді, влітку, засіли 
за запис пісні «Гострі ножі» разом із легендар-
ними «Братами Гадюкіними». Її було вперше 
зіграно на ювілейному шоу «20 сезонів», яке 
було присвячене 20-річчю ТНМК. «То був най-
довший концерт у нашій історії», — констату-
ють музиканти.
 Ще ТНМК-шоп випускав новий одяг, не за-
буваючи про старі колекції. Фагот записував 
сольний альбом, Фоззі видав книжку «Гупа-
ло Василь» та взяв участь у збірці  «ДНК».   А 

незабаром вийде кліп «Дзеркало». На лютий 
обіцяють фанам великий сюрприз. Загалом 
планів на 2017 рік — багато. 
 До речі, у ТНМК відбулася остаточна замі-
на на позиції DJ — замість Антона Tonique Ба-
турина до складу гурту ввійшов Андрій Andrew 
Чудля. ■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Українська поетеса Ганна Чубач 
за 50 літ своєї плідної творчої 
праці видала понад 100 кни-
жок для дітей та створила по-
над 500(!) пісень. Читач у Ганни 
Танасівни — різний і за віком, 
і за вподобаннями. З дитинства 
багато хто пам’ятає Черепаху 
Аху-аху та Жука малого і воло-
хатого.
Ганна Чубач — заслужений 
діяч мистецтв України, кавалер 
ордена «За заслуги» III ступе-
ня, член Національної спілки 
письменників України, лауреат 
мистецької премії «Київ» імені 
Євгена Плужника. У 2016 році 
отримала відзнаку «Золотий 
письменник України». Пані Ган-
на привідкриває лабораторію 
творчості для читачів «України 
молодої».

«Ми чомусь дуже часто і легко 
опускаємо руки»
 ■ Пані Ганно, правда, що 
майстри пера називали вас «Жу-
равкою з подільського жита»?
 — Правда. Річ у тім, що я на-
родилася на Вінниччині. А моєю 
першою поетичною збіркою була 
«Журавка». За рекомендаціями 
Микити Шумила, Павла Усенка 
та Платона Воронька мене лише 
з однією збіркою (!) прийняли до 
Спілки письменників. Платон 
Микитович пробіг очима вірш 
«Журавка» й сказав: «Дівчино, 
так ви ж талановита!».
 ■ Коли почали віршувати?
 — Коли почала виспівувати 
свої рядки на відомі українсь-
кі пісні й сумні пісні про війну: 
«Їхав козак на війноньку», і гір-
ко плакала, бо батько мій пропав 
безвісти до мого народження.
 ■ Ви багато віршів присвяти-
ли жінці. Чому? 
 — Бо я — жінка, я — мати... 
Запалена Богом остання свіча. 
Вірш «Жінка» ввійшов у хресто-
матію. Десятикласники, що сим-
волічно, на 10-й сторінці книги 
«Українська мова» вивчають цей 
вірш. Загалом те, що я намрію, 
— збувається. Тому кажу: часті-
ше мрійте, не впадайте у відчай, 
бо ми чомусь дуже часто і легко 
опускаємо руки.

«Я вся зіткана з почуттів 
і думок...»
 ■ Які думки  найактуальніші 
для вас?
 — Зараз люди кудись пос-
пішають. Якщо людина ходить 
пішки — вона думає, якщо пи-
тає — думає... Мені здається, що 
зараз навмисне культивують без-
думність — так легше керувати.
 Ще у свій час Сенека написав, 
що людина не знає міри... в цьо-
му й біда. «Серед людської суе-
ти// Є я, Поезія і Ти...». Власне, 
й музика.
 ■ Ви, не маючи музичної осві-
ти, пишете музику на свої вірші. 
Що за феномен такий?
 — (Сміється). Технологія 
проста. Я записую пісню так як 
співаю, потім віддаю співакам. 
Є пісні, що написані у співдруж-
ності з композиторами Людми-
лою Єрмаковою, Тетяною Ста-
матті-Оленєвою, Михайлом Чем-
бержі, Мар’яном Гаденком та ін-
шими. 
 ■ Назвіть пісні, де мелодії і 
вірші ваші?
 — «Крила», «Хустка терно-
ва», «Не відлітайте, лелеки», 
«Поле, поле», «Вишенька біла», 
«Світ із любові».
 Періодично складаю ме-
лодії сама. Мабуть, причиною є 
гени, адже мій батько був скри-
палем. Мій знайомий якось роз-
повів мені, як у Києві, на зупинці 
Дмитрівській, мабуть, після цир-
кової вистави в трамвай увірвала-
ся ватага школярів. І одна дівчин-

ка заспівала про Черепаху Аху 
— і пісню підхопили інші. І на 
під’їзді до Лук’янівського ринку 
весь п’ятнадцятий трамвай співав 
останній куплет відомої дитячої 
пісні... Хіба це не щастя?!
 ■ Напевне, ваш онук виріс на 
ваших піснях, скоромовках та 
віршах?
 — Звичайно. Всі букварі та 
читанки починаються з моїх вір-
шів. Для дітей, окрім веселих ге-
роїв, потрібні й патріотичні вір-
шики про прапор, тризуб, свята. 
От я й стараюся бути потрібною 
малечі.
 ■ Що для вас є сенсом жит-
тя?
 — Ще ніхто з мудреців не ска-
зав, що таке сенс життя. Може, 
сенс життя у тому, що ти живеш. 
Ми унікальні на цій землі, аби це 
добре усвідомлювали, то ми були 
б добрішими... 
 ■ Яка ваша тріада життя?
 — Добро — Любов — Совість. 
У цей світ ми приходимо для лю-
бові. І не сумнівайтесь... Це лю-
бов до всього: батьків, коханої 
людини, природи, і до тієї ма-
ленької квіточки у лузі... 
 ■ Яку ви найбільше любите 
пору року?
 — Я росла серед розкішної 
природи — от, здавалося б, воло-
гі стежки, пробіжиш босоніж, а 
вони, виявляється, теплі. А як 
співали навесні солов’ї! Тому я 
всі пори року люблю. Скажімо, 
зима холодна, але яка ж краси-
ва. А осінь! Барвиста і неповтор-
на. Так само й весна, коли квіт-
нуть сади. А літо — це море, ні 
океан польових квітів: волошок, 
ромашків, грициків... 
 ■ Мабуть, у кожної людини є 
улюблене дерево. Яке ваше?
 — За гороскопом друїдів, моє 
дерево ялиця. Але я дуже люб-
лю яблуню, особливо коли квіт-
не. Загалом я люблю всі дерева. 
Треба любити все. Так як і тре-
ба для організму: і кисле, і солод-
ке, і гірке. Така філософія жит-
тя. Шкода, що багато людей ста-
ли егоїстичними і забувають, що 
слово «треба» важливіше за слово 
«хочу». «Дреба» — так казав ма-
леньким мій онук замість слова 
«треба».

«У моїх віршах немає штучних 
героїв»
 ■ Пані Ганно, розкажіть про 
свою першу книжечку для ді-
тей?
 — У 1983-му видавництво 
«Веселка» видало мою книжеч-
ку «Йшла синичка до кринич-
ки». Як тільки-но перша вийш-
ла, то я, звісно, захотіла і другу, і 
третю... А на сьогодні у мене ціла 
бібліотека під загальною назвою 
«Веселі Хтосики».
 ■ Абетки, загадки, швидко-
мовки, лічилки, побрехеньки... 
Це ж справжнє диво! Саме така 
література потрібна дітям.
 — У мене вже десять різно-

тематичних абеток. Скажу біль-
ше, у дитячих віршах, загадках, 
скоромовках я постійно відкри-
ваю себе. Мою першу абетку «Ал-
фавітні усмішки» поклав на му-
зику Олександр Білаш. Для кож-
ної з 33 літер я написала вірш, 
який складається з шести рядоч-
ків, і кожен із них починається з 
обраної літери.
 ■ Як вам вдається писати вір-
ші для дітей не лише змістовні, а 
й напрочуд легкі? 
 — Ви знаєте, критики ка-
жуть, щоб писати вірші, треба 
знати ямби, хореї... Я не знаю, 
що це таке. Я розповідаю своїй 
маленькій читацькій аудиторії 
чимало цікавих життєвих іс-
торій за допомогою каламбурів, 
приказок, прислів’їв. І в дити-
ни з’являється бажання схопи-
ти олівця й намалювати шви-
денько почуте. Уже перші пое-

тичні рядки почина-
ються так, щоб залучити дитину 
до цікавої гри. У процесі гри діт-
ки значно краще засвоюють ма-
теріал. 
 Колись на Херсонщині зуст-
рілася з логопедами, вони дуже 
дякували за вірші. Те, що, при-
міром, вчать школярі півроку, 
завдяки моїм віршам-швидко-
мовкам вивчили за три тижні. 
Та й студенти філологічного фа-
культету Національного педаго-
гічного університету імені Ми-
хайла Драгоманова опановують 
майстерність, техніку мовлення, 
орфоепію, дикцію, закони логіч-
ного читання теж за допомогою 
моїх абеток.
 ■ Чому обираєте героями 
своїх дитячих віршів тих, а не 
інших звірів та людей?
 — У моїх віршах немає штуч-
них героїв, неіснуючих у при-
роді. Героїв стільки, що вже важ-

ко всіх перелічити. Та найбіль-
ше діткам подобається Черепа-
ха Аха, Їжачок Дивачок, Ласий 
кіт Івашко та інші. Коли йдеться 
про дитину, то це звичайнісінь-
кі діти, які не відзначаються рід-
кісними здібностями. Особливо 
у грайливій формі висміюю ліно-
щі. Загалом, якого б віку не був 
читач, я делікатно доводжу, що 
соромно бути ледарем. Напри-
клад, є у мене кумедна історія 
про білих ведмедів. А кумедна 
ця казка тим, що руда білка за-
просила ведмедів у Карпати — 
поласувати медом. А ми всі доб-
ре знаємо, що білі ведмеді вжива-
ють рибу. Тож із чудернацькими 
пригодами повернулися «біляві» 
назад на Північ.
 ■ Розкажіть про нещодавно 
видані книжки.
 — Зовсім недавно побачила 
світ нова книжка «Українчики 
ідуть!» ■

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Ганна Чубач: Культивують 
бездумність — так легше 
керувати
«Золотий письменник України», авторка 
понад сотні книжок делікатно доводить, 
що соромно бути ледарем

■

ЗНАЙ НАШИХ!

 Оркестр і рок-н-рол 
 На лютий «Танок на майдані Конго» обіцяє великий сюрприз

■

Фоззі та Фагот.
Фото з сайта tnmk.com.

❙
❙

Вірші Ганни Чубач люблять і вивчають у школах.
Фото Наталки КАПУСТЯНСЬКОЇ.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ВОРОНИНА. Слон на ім’я Ґудзик. – Л.: 
Видавництво Старого Лева, 120 с.(п)

Сашко ДЕРМАНСЬКИЙ. Маляка і Гаплик; Маляка 
і Навіжений дракон; Маляка – принцеса Драконії. 
– Вінниця: Теза, 156+157+157 с.(п)

Анатолій ДНІСТРОВИЙ. Гармидер у Дніпрі. 
– Чернівці: Чорні вівці, 56 (п)

Оксана ДУМАНСЬКА. Марійчині пригоди. – Л.: 
Видавництво Старого Лева, 72 с.(п)

Анатолій КАЧАН. За нашим садом грає море. 
– К.: Веселка, 96 с.(п)

Мар’яна САВКА. Тихі віршики на зиму. На болоті. 
– Л.: Видавництво Старого Лева, 36+12 с.(п)

Галина ТКАЧУК. Тринадцять історій  у темряві. 
– К.: Темпора, 48 с.(с)

Григорій ФАЛЬКОВИЧ. Корова спекла коровай. 
– Л.: Видавництво Старого Лева, 48 с.(п)

Твори для школярів середніх класів

Г. Х.АНДЕРСЕН. Дикі лебеді. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 48 с.(п)

Катерина БАБКІНА. Шапочка і кит. – Л.: 
Видавництво Старого Лева, 60 с.(п)

Олександр ГАВРОШ. Легенди Срібної Русі. – 
Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 96 с.(п)

Сашко ДЕРМАНСЬКИЙ. Стонадцять халеп Остапа 
Квіточки. – К.: А#БА#БА#ГА#ЛА#МА#ГА, 192 с.(п)

Андрій КОКОТЮХА. Гімназист і Чорна Рука. – К.: 
А#БА#БА#ГА#ЛА#МА#ГА, 224 с.(п)

Дж. К. РОЛІНҐ. Гаррі Поттер і філософський 
камінь. Велике ілюстроване видання. – К.: 
А#БА#БА#ГА#ЛА#МА#ГА, 248 с.(с)

Григорій ФАЛЬКОВИЧ. Шалахмонеси. – К.: Дух і 
Літера, 48 с.(п)

Підліткова та юнацька література

Рей БРЕДБЕРІ. Все літо наче день один. 100 оповідань. 
Том другий. Кн.1. – Тернопіль: Богдан, 544 с.(п)

Марк ГЕДДОН. Загадковий нічний інцидент із 
собакою. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 224 с.(п)

Сергій ГРИДІН. Незрозумілі; Не – ангел. – К.: 
Академія, 128+144 с.(п)

Леонід КОНОНОВИЧ. Чигиринський сотник. – Х.: 
Ранок; Фабула, 528 с.(с)

Оксана ЛУЩЕВСЬКА. Задзеркалля. – Л.: 
Видавництво Старого Лева, 128 с.(п)

Рейнбоу РОВЕЛЛ. Елеанор і Парк. – Х.: Віват, 432 
с.(п)

Вільям ШЕКСПІР. Ромео і Джульєтта. – К.: 
А#БА#БА#ГА#ЛА#МА#ГА, 208 с.(с)

Андреас ШТРАЙНГЬОФЕЛЬ. Середина світу. 
– Л.: Видавництво Старого Лева, 432 с.(п)

Пізнавальна та розвиваюча книга

Олександр АВРАМЕНКО. 100 експрес6уроків 
української. – К.: Книголав, 192 с.(о)

Емілія ДЗЮБАК. Рік у лісі. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 28 с.(п)

Люсі ГОКІНҐ, Стівен ГОКІНҐ. Джордж і таємний 
ключ до Всесвіту; Джордж і скарби космосу. 
– Л.: Видавництво Старого Лева, 312+312 с.(п)

Наталія КЛИМЕНКО, Павло МЕЛЬНИК8 КРИСА ЧЕН-
КО. Українська легко! – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 
288 с.(п)

Наші рідненькі чорно6білі казки. – К.: Час майстрів, 
60 с.(п)

Богдан ТИХОЛОЗ, Наталя ТИХОЛОЗ. Франко 
від А до Я. Сер. «Дитячі освітні книжки». – Л.: 
Видавництво Старого Лева, 72 с.(п)

Анна ТРЕТЯК. Подорож по Україні. – К.: Радуга, 
240 с.(п)

ДИТЯЧЕ СВЯТО: 
КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо шорт-листи Всеукраїнсь-
кого рейтинґу «Книжка року’2016» — по 
сім найподієвіших книжок сезону кожної 
підномінації (за абеткою). Лавреати з цих 
списків будуть оголошені наприкінці січня 
— на початку лютого.

* У першій та третій підномінаціях фігурує 
по вісім позицій, оскільки по дві книжки в 
кожній здобулися однакового рейтинґу.

■
■

Костянтин РОДИК

Книжечки-розмальовки ті-
шили дитинство ще нинішніх 
бабусів-дідусів. Дорослі за-
вжди залюбки віддавалися 
цій забаві разом iз дітьми. 
Віднедавна участь батьків у 
захопливій справі леґалізо-
вано: такі видання дістали 
поважну назву «розмальов-
ки-антистрес».

 Уперше на українсько-
му ринку дитяча книжка з 
таким дорослим статусом 
з’явилася три роки тому: 
переклад британського 
альбому Джоанни Басфорд 
«Чарівний сад» (Л.: Ви-
давництво Старого Лева, 
2014). Власне, від книж-
ки там було лише сторінка 
передмови-запрошення до 
гри та нечисленні подаль-
ші ситуативні дороговка-
зи-підказки. Решта — сто 
сторінок вигадливої графі-
ки, справді чарівної: зама-
льовуєш кольоровими олів-
цями квіти-листя-гілочки 
й раптом проступає абрис 
метелика-жука-равлика, 
яких спочатку годі було 
добачити серед вигинливо-
го плетива. А то не просто 
приховані малюнки, а сим-
воли, що допомагають роз-
гадати таємницю спочатку 
цієї сторінки, тоді цілого 
розділу, а далі й усієї книж-
ки. Ну чисто Ден Браун на 
максимально спрощеному 
рівні!
 Відтоді на дитячо-дорос-
лого читача впала ціла зли-
ва подібних «антистрес-роз-
мальовок». Більшість із 
них — як і «Чарівний сад» 
— не мали під собою якоїсь 
упізнаваної літературної іс-
торії. Але в репертуарі 2016-
го є декілька прикметних 
саме літературних альбо-
мів. Як-от «Гаррі Поттер. 
Книжка-розмальовка» (К.: 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА). 
В оригіналі — це продукт 
кіностудії «Warner Bros», 
котра екранізувала славет-
ну казку. Наприкінці міс-
титься зшиток кадрів із 
цих стрічок, викадрованих 

так вдало, що вони схожі на 
станкові картини. Користу-
вачам розмальовки запро-
поновано не просто взору-
вати на них, а й розгадати 
символіку кольорів фільму, 
яка, вочевидь, добре проду-
мана кінематографістами. 
Таким чином, діти-батьки, 
що беруться за цю книж-
ку, мимохідь долучають-
ся до розуміння складного 
мистецтва адекватності ко-
льору і сюжету.
 Нове харківське видав-
ництво «Астра» пропонує 
казку-розмальовку Слави 
Шульц «Ташенька і как-
тус»: добре відома з класич-
ної казкової літератури іс-
торія оживання у дитячому 
сні іграшок та навколишніх 
предметів. Візуальне рішен-
ня — карколомні ракурси 
знизу і зверху (привіт Олек-
сандру Родченку!). Причому 
погляд художниці зверху ча-
сом майже деміургічний (та 
ж мама — і є Творець, нє?), 
а ближче до кінця відстань 
від ока читача до книжко-
вої площини скорочується 
до зросту п’ятирічної дів-
чинки, а поруч бачимо кім-
натні інтер’єри саме під її 
зростом-оглядом. Ефект під-
силює меґа-формат книжки 
(в такому вже багато років 
традиційно працює київське 
видавництво «Розумна дити-
на»). Нехай ця книжка і не 

увійшла до числа номінан-
тів, але випередила два де-
сятки видань, що номінува-
лися у рубриці «Пізнавальна 
та розвиваюча книга».
 А серед номінантів — 
«Наші рідненькі чорно-
білі казки» (К.: Час майс-
трів). Основний книжковий 
блок — кілька українських 
фольклорних гітів: «Коти-
горошко», «Пан Коцький», 
«Телесик», «Коза-дереза». 
Усі вони знані різно-гарни-
ми кольоровими ілюстра-
ціями. Тут же художниця 
Ірина Потапенко пропонує 
цілком конкурентну чорно-
білу демо-версію. Причому 
графіка, як відомо, коре-
лює з кольоровою картин-
кою, як філософія з белет-

ристикою. Інакше кажучи, 
на спогляданні чорно-білих 
ілюстрацій фантазія пра-
цює інтенсивніше. Тож, ціл-
ком слушно серію, де вийш-
ла ця книжка, пойменовано 
«Казковою допомогою», а її 
видавниче гасло — «Ство-
рюємо разом простір любові 
та пізнання для наших ді-
тей». Власне розмальов-
ку винесено за межи книж-
ки й розташовано зшитком 
у кишеньці на внутрішньо-
му боці палітурки. Окрім ко-
льорового фантазування на 
казкові теми, дітлахам за-
пропоновано не такі вже й 
прості спроби домалювати 
контури персонажів — ли-
бонь, це так само помічне, 
як і прописи. ■

Олексій КОНОНЕНКО, 
поет, перекладач, дитячий 
письменник, начальник 
управління книговидання 
Держкомтелерадіо:
 — Номінація «Дитяча кни-
га» прикметна тим, що кожно-
го року виходять передруки ві-
домих перекладів класики. А 
ці твори, вважаю, мусять пе-
рекладатися хоч раз на 10-20 
років — для нового покоління, 
його мовою. Я ніколи не відзна-
чаю в інтерв’ю конкретні книж-
ки та не пишу рецензій, бо це 
заважатиме моїм посадовим 
обов’язкам. Але для «Книжки 
року» роблю виняток — це по-
важний експертний майдан-
чик, котрий у своєму підсумку 
перетворюється на надійну до-
рожню карту для читача. 

 Хотілося б, аби в Україні 
щомісяця відбувався день кни-
гочитання — коли відомі люди 
читали б уривки з книжок-лав-
реатів рейтинґу. Починати мав 
би Президент України, а далі — 
працівники його адміністрації, 
міністри і депутати. Хай би аб-
зац — але з відчуттям читаць-
кої причетності — і це все на 
всіх телеканалах з ранку до ве-
чора. Бо ж країна, яка не дбає 
про книгу, однозначно реґре-
сує.

Розпитувала 
Вікторія Логвиненко

НОМІНАНТ

Наші рідненькі чорно-білі:
розмальовки як філософія сприйняття

■

ЕКСПЕРТНА ДУМКА■
Галина БАБІЙ, авторка і ведуча програм 
Національної радіокомпанії:
 — Далеко не перший рік співпрацюю з рей-
тинґом «Книжка року» й тому можу стверджува-
ти, що дитячі книжки стають кращі та цікавіші. 
Тому обирати з них складно, але таке розмаїття є 
прекрасною ознакою книжкового ринку. Зазви-
чай чудові книжки виходять у видавництві Івана 
Малковича — як-от Шекспірова трагедія «Ромео і 
Джульєтта». Можуть заперечити: це ж книжка для 
дорослих!? Але ж ідеться про почуття, які пережи-
вають юнаки й юнки в усі часи. А в такому перфек-
тному виконанні книжка, гадаю, обов’язково заці-
кавить цю авдиторію. Ну і, звичайно, вартий уваги 
ще один гіт того ж видавництва — Дж. К. Ролінґ, 
Джон Тіффані, Джек Торн, «Гаррі Поттер і про-
кляте дитя» — тут уже Гаррі Поттер не хлопчик, а 
батько двох дітей. Ну і не можна не помітити збіль-
шення пропозиції книжок для і про підлітків, їхні 
проблеми й роздуми про життя. Чудово, що все 
частіше порушується тема інакшості в суспільстві 
на рівні юнацтва.
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Англія
 У матчах третього раун-
ду найстарішого турніру світу 
англійські гранди — «Челсі», 
«Манчестер Сіті» та «Манчес-
тер Юнайтед» — без проблем 
розгромили слабших за ран-
гом суперників. Особливо від-
значився капітан «манкуніан-
ців» Уейн Руні, який після голу 
у ворота «Редінга» наздогнав 
легендарного Боббі Чарльтона 
у списку найкращих бомбар-
дирів «МЮ» (у обох — по 249 
м’ячів).
 На відміну від манчес-
терських команд, не зміг своїх 
уболівальників потішити «Лі-
верпуль»: «мерсисайдці», котрі 
виставили на поєдинок проти 
«Плімута» наймолодший склад 
в історії клубу, розписали ми-
рову з нижчоліговим суперни-
ком. Тепер на підопічних Юрге-
на Клоппа чекає матч-перегра-
вання.
 Кубок Англії. Найцікавіші 
результати 1\32 фіналу. 
«Тоттенхем» — «Астон Вілла» 
— 2:0, «Челсі» — «Пітерборо» 
— 4:1 (Педро, 18, 75; Батшу-
аї, 43; Вілліан, 52 — Ніколз, 
70), «Ліверпуль» — «Плімут» 
— 0:0, «Престон» — «Арсе-
нал» — 1:2, «Евертон» — «Лес-
тер» — 1:2, «Норвіч» — «Саут-
гемптон» — 2:2, «Сандерленд» 
— «Бернлі» — 0:0, «Уотфорд» 
— «Бертон» — 2:0, «Манчес-

тер Юнайтед» — «Редінг» — 
4:0 (Руні, 7; Марсьяль, 15; Ра-
шфорд, 75, 79), «Вест Хем» — 
«Манчестер Сіті» — 0:5 (Туре, 
33 (пен.); Нордвейт, 41 (у свої 
ворота); Сілва, 43; Агуеро, 50; 
Стоунс, 84).   

Іспанія 
 Перші матчі нового року в 
іспанській Прімері не принес-
ли багато радості українським 
уболівальникам: серед пред-
ставників збірної грав лише на-
падник «Гранади» Артем Кра-
вець. 27-річний форвард провів 
усі 90 хвилин поєдинку з мад-
ридським «Реалом», але ре-
зультативними діями на п’ять 
м’ячів «вершкових» відповісти 
не зміг.
 А партнери Кравця по націо-
нальній команді — Роман Зозу-
ля та Денис Бойко — цього разу 
не отримали часу на полі: голкі-
пер «Малаги» Бойко після змі-
ни тренера знову став запасним, 
а екс-гравець «Дніпра» Зозуля 
вже вкотре не потрапляє до за-
явки на матчі «Бетіса». Іспансь-
кі ЗМІ пишуть, що українсько-
го форварда можуть віддати в 
оренду грецькому ПАОКу. 
 Прімера. 17-й тур. «Еспа-
ньйол» — «Депортіво» — 1:1, 
«Реал Мадрид» — «Гранада» 
— 5:0 (Іско, 12, 31; Бензема, 20; 
Роналду, 27; Каземіро, 58; Кра-
вець («Г») — 90 хв.), «Ейбар» — 
«Атлетико» — 0:2 (Сауль Ньї-
гес, 54; Грізманн, 74), «Лас-

Пальмас» — «Спортинг» — 1:0, 
«Реал Сосьєдад» — «Севілья» 
— 0:4, «Атлетик» — «Алавес» 
— 0:0, «Бетіс» — «Леганес» — 
2:0, «Сельта» — «Малага» — 
3:1, «Вільярреал» — «Барсело-
на» — 1:1 (Сансоне, 50 — Мессі, 
90), «Осасуна» — «Валенсія» — 
3:3 .
 Лідери: «Реал Мадрид» — 
40 (16 матчів), «Севілья» — 36, 
«Барселона» — 35, «Атлети-
ко» — 31, «Вільярреал» — 30, 
«Реал Сосьєдад» — 29. 
 Бомбардир: Мессі («Барсе-
лона») — 13.

Італія
 Перші матчі другого кола 
італійської першості не подару-
вали сенсацій: усі претенденти 
на високі місця — «Ювентус», 
«Рома», «Наполі», «Лаціо» й 
«Мілан» — здобули впевнені 
перемоги «на класі». Голов-
ним же героєм минулого уїк-
енду став аргентинський на-
падник «Юве» Гонсало Ігуаїн, 
«дубль» якого допоміг «старій 
синьйорі» розгромити «Боло-
нью».
 Серія А. 19-й тур. «Емполі» 
— «Палермо» — 1:0, «Наполі» 
— «Сампдорія» — 2:1, «Удіне-
зе» — «Інтер» — 1:2, «Дженоа» 
— «Рома» — 0:1 (Іццо, 36 (у свої 
ворота)), «К’єво» — «Аталан-
та» — 1:4, «Лаціо» — «Крото-
не» — 1:0, «Сассуоло» — «Торі-
но» — 0:0, «Мілан» — «Каль-
ярі» — 1:0 (Бакка, 88), «Ювен-

тус» — «Болонья» — 3:0 (Ігуаїн, 
7, 55; Діабала, 41 (пен.)).
 Лідери: «Ювентус» — 41 (18 
матчів), «Рома» — 41, «Наполі» 
— 38, «Лаціо» — 37, «Мілан» — 
36 (18), «Аталанта» — 35.
 Бомбардир: Ікарді («Інтер») 
— 14.

Німеччина
 Представники Першої Бун-
десліги, на відміну від команд 
з інших топ-чемпіонатів, вий-
дуть iз різдвяних канікул на 
тиждень пізніше, тому для під-
тримки ігрової форми минулих 
вихідних провели товариські 
матчі. 
 Друга команда першого кола 
німецької першості — «РБ Лейп-
циг» — розгромно поступилася 
більш іменитому голландсько-
му «Аяксу». Натомість здобув 
перемогу ще один претендент на 
медалі — дортмундська «Борус-
сія», котра без надзусиль обіг-
рала «ПСВ» Олександра Зінчен-
ка. 20-річний український хав-
бек провів на полі увесь матч, 
але результативними діями не 
відзначився.
 Товариські матчі. «Вер-
дер» — «Брюгге» (Бельгія) — 
1:1, «Аль-Наср» (ОАЕ) — «Гам-
бург» — 0:5, «Дармштадт» — 
«Пройссен Мюнстер» — 1:0 
(Чолак, 85), «ПСВ» (Голландія) 
— «Фрайбург» — 2:1, «Хоффен-
хайм» — «Гронінген» (Голлан-
дія) — 2:1, «Естудіантес» (Ар-
гентина) — «Байєр» — 1:1, «РБ 

Лейпциг» — «Аякс» (Голлан-
дія) — 1:5 (Зельке, 64 — Юнес, 
22, 39, 46; Дольберг, 37; Ель-
Газі, 81), «Бохум» — «Кельн» 
— 0:1, «Аугсбург — «АЗ» (Гол-
ландія) — 1:1, «Боруссія» (Д) — 
«ПСВ» (Голландія) — 4:1 (Ройс, 
19; Кагава, 40; Шюррле, 53; 
Пулішич, 74 — Л. де Йонг, 57; 
Зінченко («ПСВ») — 90 хв.).

Франція
 Новий футбольний рік мат-
чами національного Кубка від-
крили і команди Ліги 1. Го-
ловні фаворити — «ПСЖ», 
«Ліон» та «Монако» — впевне-
но здобули путівки до наступ-
ного раунду змагань. А от лідер 
французької першості — «Ніц-
ца» — несподівано програла 
«Лор’яну».
 Кубок. Найцікавіші ре-
зультати 1/32 фіналу. «Ліон» 
— «Монпельє» — 5:0 (Ляка-
зетт, 4; Діакамбі, 9; Фекір, 
42; Корне, 71, 75), «Генгам» 
— «Гавр» — 2:1, «Лілль» — 
«Ексельсіор» — 4:1, «Клер-
мон» — «Бордо» — 0:1, «Тулу-
за» — «Марсель» — 1:2 (у дод. 
час), «Гранвіль» — «Анже» — 
1:2, «Блуа» — «Нант» — 1:2, 
«Лор’ян» — «Ніцца» — 2:1, 
«Монако» — «Аяччо» — 2:1 
(Фалькао, 19; Жермен, 66 — 
Каваллі, 65 (пен.)), «ПСЖ — 
«Бастія» — 7:0 (Сілва, 30; Ра-
бйо, 43; Нкунку, 48; Мотта, 57; 
Лукас, 63 (пен.); Ді Марія, 77; 
Дракслер, 89). ■

Григорій ХАТА

 Після шести років 
спільної коронації най-
кращого футболіста пла-
нети ФІФА та «Франс 
футбол» iз нового року 
вирішили рухатися па-
ралельними курсами. 
 Знаний французький 
журнал повернув собі 
уособлене право на вру-
чення «Золотого м’яча», 
натомість Міжнародна 
федерації футбольних 
асоціацій започаткувала 
для кращого з кращих 
нову нагороду під назвою 
The Best (Найкращий). 
«Франс футбол» свій тро-
фей вручив «обраному» 
наприкінці минулого 
року, ФІФА ж відзначи-
ла «особливого» після за-
вершення своєї двотиж-
невої різдвяної відпуст-
ки. Проте — незалежно 
від часових та географіч-
них обставин — нагороду 
приймав один футболіст 
— півзахисник мадрид-
ського «Реалу» та збір-
ної Португалії Кріштіа-
но Роналдо.
 Загалом, ні в кого не 
було сумнівів, що саме 
зіркового португаль-
ця назвуть найкращим 
гравцем 2016-го року.
 Вигравши з «вершко-
вими» титул найсильні-
шого клубу континенту, 
а з національною збір-
ною — чемпіонат Європи, 
«К7» отримав неперебор-
ний аргумент у боротьбі 
за звання найкращого на 

планеті, притому що про-
тистояв йому неперевер-
шений геній сучасного 
футболу — аргентинець 
Ліонель Мессі.
 Проте окрім звання 
чемпіона Іспанії, про-
тиставити своєму затя-
тому конкуренту Лео ні-
чого не міг. Минулий рік 
і справді став неймовір-
но успішним для Ронал-
до. «2016-й рік був най-
кращим у моїй кар’єрі. 
У мене було багато сум-
нівів, але трофей ФІФА 
відображає мої успіхи. 
Виграв важливі турніри 
— сумніви відпали. Це 
був неймовірний рік на 
особистому та спортив-
ному рівнях», — заявив 
під час урочистостей, 
організованих ФІФА, 
«Найкращий» футболіст 
2016 року. Головний 
опонент Кріштіано в бо-
ротьбі за Кубок The Best 
— Мессі — на церемонію 
до Цюріха не з’явився. 
Чим неабияк засмутив 
свого легендарного сів-
вітчизника Дієго Мара-
дону. «Я розчарований 
поведінкою Мессі», — 
зазначив поважний ар-
гентинець. 
 Загалом, жоден гра-
вець «Барселони» не 
прибув до Швейцарії на 
гала-вечір ФІФА. «Шко-
да, що тут немає ката-
лонських футболістів», 
— не без іронії заявив 
зірковий португалець. 
Примітно, що, почина-
ючи з 2008 року, саме 

Ліонель та Кріштіано, 
змінюючи по черзі один 
одного, піднімаються на 
персональну вершину 
світового футболу. Так, 
Мессі більше за всіх — 
п’ять разів — отримував 
«Золотий мяч». У Ро-
налдо подібних відзнак 
на одну менше.
 Водночас  португа-
лець першим отримав 
титул The Best, удостоїв-
шись таким чином най-

вищого ступеня футболь-
ної величності. Після 
втрати права на «Золо-
тий м’яч» у ФІФА зроби-
ли потужний маркетин-
говий хід, охрестивши 
гучною назвою свою нову 
нагороду. Своєму першо-
му володарю вона неаби-
як зігріла «его», нато-
мість його основного кон-
курента — певно, добря-
че розізлила.
 Додамо, що звання 

кращого чоловічого тре-
нера дісталося італійсь-
кому очільнику сенса-
ційного чемпіона Англії-
2015/2016 — «Лестера» 
— Клаудіо Раньєрі. Ти-
тул кращого наставни-
ка в жіночому футболі 
віддали німкені Сильвії 
Нейд, яка привела свою 
національну збірну до 
оліміпйського «золота».
 Нагороду ж кра-
щої футболістки вру-

чили американці Кар-
лі Ллойд. При цьому до 
символічної збірної року 
потрапили: Мануель 
Нойєр («Баварія»), Дані 
Алвес («Ювентус»), Же-
рар Піке («Барселона»), 
Серхіо Рамос, Марсело, 
Лука Модрич, Тоні Кро-
ос (всі — «Реал»), Андрес 
Іньєста, Ліонель Мессі, 
Луїс Суарес (всі — «Бар-
селона»), Кріштіано Ро-
налдо («Реал»). ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ДІЙОВІ ОСОБИ

Паралельними курсами
Слідом за «Золотим м’ячем» Кріштіано Роналдо отримав іще одну «особливу» нагороду

■

«Кращі з кращих» 2016 року (зліва — праворуч) за версією ФІФА: Клаудіо Раньєрі, Сильвія Нейд, Карлі Ллойд 
та Кріштіано Роналдо.
Фото з сайта www.fifa.com.
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«У нас уже вимальовується непогана чоловіча команда з олімпійськими 
перспективами».

Володимир Бринзак
президент Федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Кілька перших тижнів но-
вого року тенісний бомонд ак-
тивно проводить у підготовці до 
дебютного в сезоні турніру «Ве-
ликого шолома». Практично всі 
рейтингові тенісисти в ці дні на-
магаються завантажити себе 
по максимуму ігровою практи-
кою — хіба що якісь надзвичай-
ні події заважають спортсменові 
бути в строю. Перед «Аустреліен 
оупен» найсильніша тенісистка 
України Еліна Світоліна плану-
вала зіграти в двох турнірах — 
у Брісбені та Сіднеї, проте че-
рез вірусну інфекцію вона була 
змушена відмовитися від поїзд-
ки до столиці Олімпіади-2000, 
обмежившись непоганою «роз-
минкою» в головному місті шта-
ту Квінсленд, де, до слова, наша 
співвітчизниця оновила власне 
досягнення в рейтингу WTA. На 
турнір у Брісбені, котрий зібрав 
вельми представницький склад 

учасниць на чолі з примою сві-
тового тенісу, німкенею Ан-
гелік Кербер, Світоліна приїха-
ла як 14-та ракетка планети. За-
вершивши ж ці змагання у пів-
фіналі, Еліна в табелі про ранги 
Світової тенісної асоціації підня-
лася на 13-ту сходинку, оновив-
ши таким чином не тільки пер-
сональний, а й національний ре-
корд.
 Після того як у чвертьфіналі 
наша співвітчизниця переграла 
першу ракетку планети Кербер 
(6:4, 3:6, 6:3), багато хто очіку-
вав від Світоліної тріумфально-
го завершення баталій. Проте 
зберегти переможну ходу лідеру 
вітчизняного жіночого тенісу не 
вдалося. Якщо в поєдинку з Кер-
бер вона виглядала жваво й аг-
ресивно, то в півфіналі — проти 
шостої ракетки планети — сло-
вачки Кароліни Плішкової — 
Еліна постала, по суті, безпоміч-
ною суперницею, гра котрої мало 
чим нагадувала зразки елітно-

го тенісу. Не виключено, що на 
корті в протистоянні з німець-
кою примою українська тені-
систка залишила всі свої сили. 
Звідти й результат — безволь-
не фіаско Плішковій — 2:6, 4:6, 
яке, без сумніву, болісно вдари-
ло по самолюбству першої ракет-
ки України. Можливо, саме че-
рез це команда Світоліної й ви-
рішила не грати в Сіднеї, аби пе-
ред стартом Відкритої першості 
Австралії якнайкраще віднови-
ти фізичні та психологічні кон-
диції.
 До слова, за останні   міся-
ці Еліна не раз  вигравала в опо-
ненток зі статусом першої ра-
кетки планети, проте жодного 
разу не змогла довести справу 
до фінального тріумфу. Нага-
даємо, що перший знаковий ус-
піх до 22-річної уродженки Оде-
си прийшов на Олімпіаді в Ріо-
2016, де вона сенсаційно вибила 
з розіграшу на той час іще ліде-
ра жіночого тенісу — американ-

ку Серену Уїльямс. Наприкін-
ці минулого року в Пекіні — 
на представницькому турнірі 
WTA «Прем’єр» — Еліна декла-
сувала вже нову тенісну короле-
ву — Кербер. Не залишила нім-

кені шансів Світоліна й у Бріс-
бені. Проте, як видно, здобуто-
го досвіду локальних перемог у 
протистояннях з найсильніши-
ми Еліні все ще замало для мас-
штабних тріумфів. ■

Григорій ХАТА

 Після того як незалежний 
експерт Всесвітньої антидопін-
гової агенції Річард Макларен 
оприлюднив другу частину роз-
слідування, що стосувалося сис-
темного застосування господа-
рями Олімпіади-2014 в Сочі до-
пінгу, в Росії слідом за чемпіона-
том світу з бобслею та скелетону 
відібрали й етап Кубка світу з 
біатлону, проведенням якого в 
Ханти-Мансійську традиційно 
завершувався сезон у «стріляю-
чих лижників». Фінішний же 
акорд Кубка світу-2016/2017 
біатлоністи зроблять у норвезь-
кому Холменколлені, а російсь-
кий етап перенесли до фінського 
Контіолахті.
 Водночас німецький Обер-
хоф, знаний своєю непередбачу-
ваною погодою, є традиційним 
місцем, де біатлоністи зустріча-
ють новий календарний рік.
 Цього разу «стріляючим 
лижникам» випало змагатися 

в умовах тріскучих морозів, які 
на європейський континент при-
ніс холодний арктичний цик-
лон. Можливо, через них у Обер-
хофі вболівальники й не поба-
чили тотального домінуван-
ня Лаури Дальмаєр та Мартена 
Фуркада, під диктовку котрих 
проходили минулорічні етапи 
КС-2016/2017. Так, німкені та 
французу в шести гонках, що 
відбулися в рамках п’ятого ета-

пу КС, удалося на пару здобути 
лише одну перемогу. Фуркаду-
старшому підкорився «персьют». 
У мас-старті найсильніший біат-
лоніст останніх років фінішував 
третім (переміг німець Шемпп), 
тоді як у спринті француз уза-
галі залишився поза п’єдесталом 
(першим несподівано став авс-
трієць Еберхард). У жінок етап в 
Оберхофі пройшов під диктовку 
володарки «Великого криштале-

вого глобуса»-2015/2016 — чеш-
ки Габріели Коукалової (до за-
міжжя — Соукалова), котра здо-
була тут два «золота» (мас-старт 
та спринт) та «срібло».
 Для українських біатлоністів 
перший у новому році етап КС 
медалей не приніс, проте чітко 
окреслив їхні перспективи. З ог-
ляду на п’яте місце Юлії Джи-
ми в гонці з масовим стартом та 
сьо му позицію Олени Підгруш-

ної в улюблених спринтерських 
перегонах можна передбачити, 
що до лютневого чемпіонату сві-
ту, котрий у ФБУ називають го-
ловним стартом цього передолім-
пійського сезону, лідери вітчиз-
няної жіночої збірної вийдуть на 
пік форми й зможуть претенду-
вати на планетарні нагороди.
 Що стосується результатів 
вітчизняних біатлоністів в Обер-
хофі, то вони дали підстави пре-
зиденту федерації біатлону Украї-
ни Володимиру Бринзаку заяви-
ти про наявність у національної 
команди хороших перспектив на 
олімпійську естафету 2018 року. 
Як приклад, у всіх гонках етапу 
троє українських біатлоністів не-
обмінно фінішували в «топ-30». 
Найбільше ж порадував очільни-
ка вітчизняного біатлону Артем 
Прима, котрий після 56-го місця 
в спринті за підсумками гонки пе-
реслідування піднявся на високу 
дев’яту позицію. ■

Хокей
 Чемпіонат України. «Донбас» — 
«Білий барс» — 6:3.
 Турнірне становище: «Донбас» — 
75 (29 матчів), «Кременчук» — 63 (27), 
«Кривбас» — 42 (25), «Дженералз» — 31 
(25), «Витязь» — 12 (24), «Білий барс» — 
11 (26).

Волейбол
 Чемпіонат України. Суперліга. 
Чоловіки. Матч 8-го (спареного) туру. 
«Вінниця» — «Барком-Кажани» — 1:3 
(19:25, 25:21, 16:25, 18:25) та 1:3 (23:25, 
22:25, 25:14, 14:25).
 Турнірне становище після 16  
матчів: «Барком-Кажани» — 47, «Ло-
комотив» — 41, «Новатор» — 31, «Він-
ниця» — 21, «Дніпро» — 17 (14), «Бу-
ревісник» — 16 (14), «Юракадемія» — 
12, «Фаворит» — 1. ■

ХРОНІКА■

У Оберхофі найкраще з українських біатлоністів виступила Юлія Джима, 
котра з трьома промахами в мас-старті потрапила до квіткової церемонії.
Фото з сайта xsport.ua.
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БІАТЛОН

Проти суперників і морозу
Перший 
у календарному році 
етап Кубка світу 
приніс вітчизняним 
«стріляючим 
лижникам» участь 
у квітковій церемонії

■

ТЕНІС

Історія локальних 
тріумфів
Найсильніша тенісистка України оновила персональний 
та національний рекорди у рейтингу WTA

■

Утретє за півроку перегравши володарку першого номера світового 
рейтингу, Еліна Світоліна піднялася на рекордне для себе 13-те місце 
в табелі WTA.
Фото з сайта btu.org.ua.
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ПОГОДА■

Кам’яниця не потребує «милиць» у вигляді відвідин Петра І
Науковець розмірковує, чи варто викреслювати з історії те, що Київ завжди був для Московії таким собі 
російським Афоном

УКРАЇНА МОЛОДА
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Зустрічаються два приятелi.
 — Слухай, звідки в тебе такий 
здоровий синець під оком?
 — Та я вчора зустрів товариша, 
який повернувся з весільної подо-
рожі.
 — Ну так що?
 — Та це я їх познайомив.

* * *
 Чоловік і дружина збираються у 
відпустку.
 — Дітей відправимо до мами, 

— каже дружина. — Собаку і папу-
гу віддамо тітці Фені. Кішку візьме 
двірник.
 Чоловік задумливо дивиться у 
вікно.
 — Якщо у квартирі буде так 
тихо, навіщо взагалі кудись їхати?

* * *
 Француз одружився. У нього за-
питують:
 — Ну як твоя молода дружина?
 — Чудово. Дуже рекомендую.

По горизонталі:
 1. Один із лідерів Великої Фран-
цузької революції. 5. Прізвись-

ко Наталії Поклонської, екс-ге-
нерального прокурора анексовано-
го Криму. 8. Насадка на світильник 
різної форми для приглушення або 
регулювання яскравості світла. 9. 
Один із легендарної «ліверпульсь-
кої четвірки». 10. Одне з найдавні-
ших шумерських міст-держав у Пів-
денній Месопотамії. 11. Легенда 
київського «Динамо», який на чем-
піонаті світу з футболу у 1982 році 
забив гол у ворота збірної Бразилії. 
12. Столиця Австралії. 13. Процент. 
16. Одеський дворянин, руйнування 
дачі якого стало останньою краплею 
терпіння Михеїла Саакашвілі на по-
саді очільника Одещини. 18. Кабан, 
якого спеціально тримають для роз-
множення. 20. Обмеження відвіду-
вання публічних місць для запобі-
гання поширенню хвороби. 22. Ко-
медійна манера гри актора, в якій 
використовуються засоби надмір-
ного комізму, окарикатурення, гро-
теску. 24. Дрібні абрикоси, висушені 
з кісточкою. 25. Одна з небагатьох 
україномовних і україноцентричних 
газет, які попри все зберігають своє 
існування. 26. Одне з найстаріших 
міст Білорусі, великий залізничний 
вузол. 27. Стрибок у гімнастиці чи 
акробатиці, коли людина перевер-
тається у повітрі через голову впе-
ред чи назад. 28. Народний співак-
поет і оповідач у народів Кавказу. 
29. Присадибна ділянка землі з сі-
нокосом, городом та плодовим са-
дом або іншими деревами.

По вертикалі:
 1. Різновид мисливської рушниці. 
2. Ворог, розбійник. 3. Марихуана, га-
шиш, опій, героїн. 4. Музичний інстру-
мент, не потрібний козі. 5. Титул тре-
тьої після хана і калги особи в ієрархії 
Кримського ханства. 6. «Не бійтесь за-
глядати у словник. Це пишний ..., а не 
сумне провалля» (Максим Рильський). 
7. Енергетична оболонка тіла. 9. «А лу-
кавих, нечестивих і ... пропадає, як той 
попіл над землею вітер розмахає» (Та-
рас Шевченко). 10. 45 хвилин шкільно-
го часу. 14. Труна для єгипетського фа-
раона. 15. Популярні ліки від серця. 17. 
Різновид державного хабара, добре 
оплачувана посада, на якій майже ні-
чого не треба робити. 19. Християнсь-
кий святий, який опікується наукою та 
школярами. 21. Маєток родини Скар-
летт О’Хари, героїні роману Маргарет 
Мітчел «Звіяні вітром». 22. Старовин-
на частина столиці Угорщини. 23. Во-
лохатий космічний гість, герой одного з 
перших ситкомів, озвучених українсь-
кою. 24. Друг мавпочки, папуги і слони-
ка у відомому мультику. 27. Старовинна 
дрібна французька монета. ■

Кросворд №1
від 4 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 
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  0…-5

Центр -2…-7

  0…-5
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сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…-7

 +2…-3

Аліса КВАЧ

 Ще років 10 тому жінки, які наважили-
ся вперше завагітніти після 30-ти, автома-
тично переходили в розряд «великовікових 
породіль». Нині ж і вік очікування первістка, 
особливо у зіркових родинах, значно зріс, і ме-
дицину вже нічим не здивуєш. Тож інформа-
ція, що відома співачка, рідна сестра Майкла 
Джексона Джанет у 50 років нарешті зважи-
лася народити дитину, стала сенсацією, але не 
настільки, щоб папараці влаштовували за зір-
кою полювання. Та й зробити це було непрос-
то — зосередившись на майбутньому мате-
ринстві, Джанет відклала свій тур Unbreakable 
World і лише кілька разів протягом вагітності 
з’являлася на люди. До речі, як писала свого 
часу «УМ», одного разу вона вбралася у му-
сульманський костюм і вдягла хіджаб — чи 
то для маскування, чи то щоб догодити своє-
му чоловікові, молодшому за неї на вісім років 
катарському мільярдеру Віссаму аль-Мана, з 
яким одружилася ще у 2012 році.
 І от за кілька днів після Нового року спі-
вачка народила первістка, якого вирішили 
назвати Ісса — мусульманською формою 
імені Ісус. «Джанет Джексон і її чоловік з 
трепетом вітали появу на світ сина Ісси аль-
Мана. Джанет народжувала, не відчуваючи 
стресу. Вона відновлює сили в комфортних 
умовах», — повідомили офіційні представ-
ники зірки.

 Набагато більшою сенсацією стали 
чутки про те, що у Джанет Джек-
сон є вже дочка від її першого 
чоловіка, музиканта Джейм-
са де Баржа, з яким співач-
ка прожила трохи більше 
року, одружившись у 1984-
му. Виступаючи в телешоу 
Growing Up Hip Hop, він 
розповів, що два роки 
тому йому написала на 
пошту жінка, яка на-
звалась його донькою 
від Джанет. Вона роз-
повіла, що її прийом-
на мати повідомила 
їй цю новину перед 
смертю. Де Барж за-
кликав Джанет роз-
повісти всю правду, 
хоча й зізнався, що він 
особисто свою таємничу 
доньку ніколи не бачив.
 Сама Джанет від будь-
яких коментарів на цю тему ут-
римується. Тож питання, була в 
неї донька чи це чийсь жарт або 
просто спроба колишнього пог-
рітися в променях її слави, ли-
шається відкритим. Зрештою, 
«молодій» мамі зараз геть не до 
того. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Усім відомо, що білочки по-
любляють горіхи та інші ласощі. 
А до того ж, якщо вони живуть у 
місті, то звикають і до людей, і до 
шуму авто, і можуть проявляти чу-
деса винахідливості, щоб отрима-
ти улюблені смаколики. Але хвос-
таті ласунки, які внадилися до од-
нієї з крамничок у Торонто, пере-
вершили всі уявлення про смаки 
білочок. 
 Усе почалося з того, що  крам-
нички виявили нестачу більше 40 

шоколадних батончиків. Яким же 
було здивування власників мага-
зину, коли, передивившись запи-
си з камер спостереження, вони 

виявили, що шоколадки регуляр-
но цупили чорні канадські білочки, 
які проникали в магазин через від-
криті двері крамниці. Хвостаті зло-

дійки не зупинилися і після того, 
як їх викрили і спокійно дали за-
писати на телефон момент черго-
вої крадіжки.
 Тепер власники магазину ла-
мають голову, що робити, щоб 
відлякати хвостатих ласунів і на-
віть звернулися з проханням про 
допомогу до користувачів соцме-
реж. Закривати двері вони не мо-
жуть, бо тоді у приміщенні стає 
досить душно. Щоправда, є іще 
один варіант — купити кондиціо-
нер. Але він коштує трішки дорож-
че, ніж 40 шоколадок. ■

БУВАЄ!

Пухнасті злодії
У Канаді білки винесли з магазину 
більше 40 шоколадок

■

БЕБІ-БУМ

День народження 
Ісуса
50-річна Джанет Джексон напередодні 
Різдва народила первістка

■
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12 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. Вiтер пiвденно-
захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -3...-5, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -10...-12, удень -1...-3. Яремче: вночi 
-10...-12, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -12...-14, удень -3...-5. 
Рахiв: уночi -10...-12, удень -3...-5.

10 сiчня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 36 см, Плай — 17 см, Мiжгiр’я — 22 см, Рахiв 
— 32 см, Івано-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 
21 см, Пожежевська — 24 см.
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