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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,84 грн. 

1 € = 32,07 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Правосуддя 
«по-новому»
Що змінює для кожного з нас судова реформа від Президента
стор. 4 »

Чи потрібна 
війську 
душа?

АТО стала територією 

автентичності 

українського воїнства
стор. 8 »

Нове слово в реформуванні 

системи зайнятості 

українців — підвищити 

кваліфікацію чи набути нову 

професію зможе кожен
стор. 6 »

Вік живи — 
вік учись

Мову, як 
неню, треба 

любити...
Педагогічно-мовні 

настанови поета 

Дмитра Білоуса
стор. 9 »

Кількарічні зусилля з формування незалежних судів породили більш витончені, але не менш жорсткі схеми контролю над служителями Феміди. ❙
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«Треба припинити вживати будь-яку термінологію або натяки 
на так звані «ДНР» і «ЛНР». В умовних Плотницького, Захарченка, 
Корнета чи ще когось немає самостійної суб’єктності. 
Верховна Рада допоможе в цьому інформаційному визначенні». 

Іван Вінник
народний депутат

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Бойовики терористич-
ної «ДНР» і російські оку-
панти не можуть вгамувати 
лють через те, що на минуло-
му тижні ЗСУ повернули під 
контроль України два села 
на Донеччині — Травневе та 
Гладосове. 
 Якщо у штабі АТО лаконіч-
но повідомляли про цю подію 
як про «покращення тактич-
них позицій ЗСУ без порушен-
ня Мінських угод», то волон-
тери прямо писали про те, що 
захисників України селяни 
зустрічали і вітали як визво-
лителів, на яких вони ну дуже 
вже зачекалися. 
 Що лишається ворогу? 
Звісно, обстрілювати визво-
лених, тим самим демонстру-
ючи слабкість і лють відторг-
нутого гвалтівника. 
 Як заявляє українсь-
ка сторона Спільного цент-
ру з контролю та координа-
ції питань припинення вог-
ню та стабілізації лінії роз-
межування сторін (СЦКК), 
у порушення наданих гаран-
тій безпеки у вівторок зран-
ку, бойовики «ДНР» розпо-

чали обстріли Травневого та 
Гладосового. Сталося це саме 
тоді, коли спостерігачі місії 
ОБСЄ планували відвідати 
звільнені села, щоб провести 
моніторинг гуманітарної си-
туації.
 Цього ж дня ворог актив-
но гатив по Авдіївці та довко-
ла сусідніх населених пунк-
тів — Кам’янки, Ясинуватої 
та Крутої Балки. Загалом, за 
даними штабу АТО, ворожі 
обстріли тривають на всій 
лінії зіткнення, а їхня кіль-
кість збільшилася порівня-
но з минулою добою: 22 об-
стріли протягом понеділка. 
У відповідь українські воїни 
13 разів придушували вогне-
ву активність окупанта. ■

І НЕ КАЖІТЬ

Спочатку 
було слово
Верховній Раді 
пропонується ухвалити 
закон, який заборонятиме 
використовувати недоречні 
терміни гібридної війни
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Термінологія, як відомо, річ важлива 
(особливо, коли стосується війни) й при 
правильному використанні є сильним 
пропагандистським інструментом. Тож чи 
відповідають часто вживані назви у новіт-
ній російсько-українській війні реаліям? 
Мова про ті ж таки «АТО», «ЛНР», «ДНР» 
тощо.
 Урешті-решт, на четвертий рік війни 
настав момент виправити ситуацію, але 
чи буде це зроблено? Верховна Рада Украї-
ни 4 грудня планує розглянути у другому 
читанні закон про деокупацію, в якому й 
запропоновано вилучити з ужитку назви 
псевдореспублік «ДНР» та «ЛНР», а також 
визначити поняття «окупаційна адмініст-
рація», «збройна агресія Росії», «країна-
окупант — Російська Федерація».
 «Треба припинити вживати будь-яку 
термінологію або натяки на так звані 
«ДНР» і «ЛНР». В умовних Плотницько-
го, Захарченка, Корнета чи ще когось не-
має самостійної суб’єктності. Верховна 
Рада допоможе в цьому інформаційному 
визначенні, — заявив на телеканалі ZIK 
народний депутат Іван Вінник. — Сподіва-
юся, що на початку ми розглянемо в дру-
гому читанні закон про основи державної 
політики щодо забезпечення державно-
го суверенітету на тимчасово окупованих 
територіях Донецької і Луганської облас-
тей. Там будуть чітко визначені ті чи інші 
поняття».
 Також пан Вінник зазначив, що якщо 
ми, приміром, говоритимемо про ук-
раїнський Луганськ, який є тимчасово 
окупованим, то слід обов’язково наголо-
шувати, що перевороти і путчі відбулися 
в центрі окупаційної адміністрації Росії. 
Якщо звичні для багатьох назви псевдо-
республік продовжать і надалі викорис-
товувати в публічному просторі, то ВРУ 
наполягатиме на законодавчій забороні 
вживати цю псевдосуб’єктність. Адже ні 
для кого не є секретом та незаперечна ак-
сіома, що саме Росія є головним факто-
ром, який призвів до втрати частини ук-
раїнської території, вбивства наших гро-
мадян, а тому й треба називати речі свої-
ми іменами.
 І якщо все вищеперелічене втілити в 
життя на законодавчому рівні, то стане 
недоречною дискусія з приводу того, хто 
може бути у складі миротворчого контин-
генту. Автоматично країна-агресор, проти 
якої діятимете миротворчий контингент, 
не зможе поповнити своїми громадянами 
його лави. Аналогічно припиняться дис-
кусії й щодо лінії розмежування: лінією 
стане адміністративний кордон із Росією. 
Термінологічні нововведення стосувати-
муться також повноважень і роботи між-
народних спостерігачів під час моніто-
рингової місії ОБСЄ — ні про яке членс-
тво росіян у цій поважній місії не буде на-
віть мови.
 Тож у руках Верховної Ради — чималі 
важелі, якими вона просто не має права не 
скористатися. Депутатам необхідно скон-
центруватися та прийняти цей закон. 
 «Ми сподіваємося на консенсусне го-
лосування, що всі п’ять фракцій, які фор-
мували коаліцію, дадуть голоси. Це буде 
дуже важливий знак як міжнародній 
спільноті, так і нашому агресивному сусі-
ду», — переконаний пан Вінник. ■

■

Ірина КИРПА

 Журналіст з України був затрима-
ний співробітниками КДБ Білорусії ще 
три тижні тому, проте інформацію три-
валий час приховували від людей. Відо-
мо також, що орендовану квартиру ко-
респондента обшукали, а самому Пав-
лу Шаройку заборонили зв’язуватися 
зі своїм адвокатом та родичами.
 — Павло Шаройко збирав інформа-
цію про військові об’єкти Росії в Рес-
публіці Білорусь, — заявив офіційний 
представник КДБ Білорусі Дмитро По-
бяржин. — Ми володіємо оперативною 

відео- та аудіозйомкою, яка повніс-
тю підтверджує це. Під час обшуку на 
електронних носіях Шаройка виявили 
копії розвідувальних донесень, а також 
завдання від кураторів.
 Дмитро Побяржин також повідо-
мив, що Шаройко дав свідчення та роз-
повів, що є співробітником кадрового 
апарату військової розвідки України, 
а в Білорусі працював під прикриттям 
як журналіст. Після цього Шаройка 
звинуватили у створенні агентурної 
мережі в Білорусі та порушили проти 
нього кримінальну справу за звинува-
ченням у шпигунстві. Тепер йому за-

грожує від 7 до 15 років позбавлення 
волі.
 Начальник Управління консуль-
ського забезпечення МЗС України Ва-
силь Кирилич повідомив, що українсь-
кий консул зумів зустрітися та погово-
рити з Павлом Шаройком відразу ж, як 
тільки стало відомо про його місцезна-
ходження.
 — Ми з’ясували, що умови утриман-
ня журналіста з України нормальні, — 
запевнив Василь Кирилич. — Дружи-
на Шаройка Олена на даний час виїха-
ла на територію України, щоб врятува-
ти життя своєї дитини.
 Президент Білорусі Олександр Лу-
кашенко заявив, що особисто обгово-
рив справу затриманого Шаройка з 
Президентом України Петром Поро-
шенком, після чого було прийнято рі-
шення діяти без оприлюднення под-
робиць інциденту. Однак українська 
сторона цю інформацію спростовує. 
Так, віце-прем’єр-міністр України 
В’ячеслав Кириленко назвав цілкови-
тим лицемірством усі заяви Білорусі 
про дружбу. За словами українсько-
го політика, «запевнення Лукашенка 
в дружбі з українським народом нічо-
го не варті, коли в Білорусі регулярно 
зникають наші громадяни».
 Відзначимо, що ще до скандальної 
історії затримання журналіста Павла 
Шаройка правоохоронці Білорусі не 
раз доводили своє небажання контак-
тувати з офіційними структурами Ук-
раїни.
 На початку літа 2017 року було за-
боронено в’їзд на територію країни для 
журналістки «Української правди» Ок-
сани Коваленко, а 24 серпня в Білорусі 
зник 19-річний син українського офі-
цера Павло Гриб. Більше двох тижнів 
про його місцезнаходження нічого не 
було відомо. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Стало відомо, що Московський міський 
суд Російської Федерації на два місяці про-
довжив термін арешту для українського жур-
наліста Романа Сущенка, якого незакон-
но утримують у російському СІЗО Лефорто-
во. Власного кореспондента Національного 
агентства «Укрінформ» Федеральна служба 
безпеки РФ також звинуватила в шпигунстві. 
За словами правозахисника Марка Фейгіна, 
його підзахисному, який проходить як учас-
ник сфабрикованої справи, загрожує термін 
тюремного ув’язнення до 20 років позбав-
лення волі.

■

ПРОПОЗИЦІЯ

 Міністр МВС Арсен Аваков вважає за необхідне напрацюва-
ти нові домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, 
оскільки Мінські угоди, на його думку, не працюють. Під час 
виступу на VII Національному експертному форумі у Києві він 
заявив, що «Мінськ-2» не може бути інструментом для врегулю-
вання конфлікту, «тим паче в той момент, коли Російська Феде-
рація намагається інтерпретувати ці домовленості».
 На думку Авакова, необхідні інші домовленості, «в яких 
буде чітко інтерпретовано ті основні принципи, які закладені та 
обговорюються всіма політиками зараз». До таких, зазначив 
Аваков, належать повне виведення усіх російських військ із те-
риторії України, спільний з миротворцями контроль на кордоні 
з РФ, введення органів юстиції на території окупованих нині 
районів Донбасу та Криму, проведення виборів. І додав, що 
після виконання цих пунктів «настане час для суспільних ком-
промісів».
 За даними МВС, в ОРДЛО під виглядом воєнізованих форму-
вань так званих «ДНР» і «ЛНР» діють регулярні російські війсь-
ка з озброєнням більшим, ніж у Великобританії.

■

НА ФРОНТІ

Вільні села муляють очі
Бойовики терористичної «ДНР» обстрілюють нещодавно 
повернуті під контроль України села Травневе 
та Гладосове

■

У ПОЛОНІ

Страшне перо
Акредитованого у Білорусі кореспондента 
Українського радіо офіційно звинуватили 
у шпигунстві

■

Спецслужби сусідніх держав — РФ і Білорусі — полюють на українських журналістів.
Фото з сайта sb.by.

❙
❙
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Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 На базі Львівського уні-
верситету імені Івана Фран-
ка відбулась презентація 
«Антології українського 
та китайського письменс-
тва».  Уперше малу прозу 
українських класиків Іва-
на Франка, Лесі Українки 
та Василя Стефаника пере-
кладено китайською мовою. 
Над створенням книги по-
над чотири роки працювали  
китайські студенти, що вив-
чають україністику в цьо му 
виші, тобто перекладом зай-
малися саме носії мови. 
 Також в антології пред-
ставлена оригінальна ки-
тайська література, зокрема 
взірцеві твори Цюй Юаня, 
Ду Фу, Лібо, Ван Вея у пе-

рекладі Ярослави Шикери 
та Леоніда Первомайсько-
го. Керівником проекту став 
заступник директора Інсти-
туту Конфуція КНУ Сунь 
Кевень. До створення анто-
логії також долучився про-
фесор кафедри української 
літератури імені академіка 
Михайла Возняка Андрій 
Печарський. Поки що кни-
га вийшла накладом у 150 
примірників.

 Цей проект присвячений  
25-й річниці встановлення 
дипломатичних відносин 
між Україною та Китаєм і є 
ще одним прикладом нала-
годження конструктивного 
діалогу на рівні не лише еко-
номіки, а й культури. Подіб-
ні заходи сприяють зміцнен-
ню фундаменту дружнього 
співробітництва двох країн, 
просуванню двосторонніх 
відносин практично в усіх 

сферах iз метою отримання 
продуктивних досягнень на 
основі принципів взаємної 
поваги і співпраці. ■

ЗАХОПЛЕННЯ

Овочева 
симфонія
Музикант виготовив флейту 
з моркви, кларнет із редьки, 
а ударні — з гарбуза і 
капусти
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 П’ять років тому житель Черкас Ар-
тур Жуковський узявся виготовляти  му-
зичні інструменти з підручних матеріалів.  
Він зробив кларнет із редьки, панфлейту і 
блок-флейту з моркви, ударні — з гарбуза 
і капусти. А потім із таким  цікавим і не-
звичним арсеналом музикант влаштував 
концерт для дітей. 
 Загалом, як повідомляють черкаські 
ЗМІ, він зробив близько 50 музичних інс-
трументів. Здебільшого це сучасні копії ет-
нічних народних інструментів.
 А от досвід роботи з овочами в Артура 
Жуковського невеликий. На жаль, такі інс-
трументи живуть недовго, тож після кон-
церту слухачі їх... з’їли.
  Музикант не засмутився, адже сам веге-
таріанець та пропагує здорове харчування.
 «Це був концерт для дітей у студії еле-
ментарного музикування. Овочі для виго-
товлення інструментів взяли місцеві й се-
зонні. На все пішло десь 10 кілограмів мор-
кви, капуста, редька, гарбуз, перець. І хоча 
дітлахи овочі на смак не дуже люблять, та 
інструменти з’їли залюбки», — пригадує 
музикант.
 Каже, що любить працювати з дітьми. 
Наразі він навчає грі на музичних інс-
трументах у Черкаській дитячій школі 
мистецтв.
 Черкащанин зазначає, що музичні інс-
трументи його власного виробництва є ком-
промісом між бажанням зіграти на екзотич-
них духових інструментах та власними фі-
нансовими можливостями.
 «Музичні інструменти дорого кошту-
ють. Через їх недоступність я взявся за 
творчий пошук. Люблю ф’южн-музику, 
тобто поєднувати музичні традиції різних 
етносів. Обираю народні інструменти і тро-
хи їх змінюю. Наприклад, фуяра — слова-
цький народний інструмент. Коли на ньо-
му граєш, то не можна дотягнутися до от-
вору, через який виходить повітря. Тож 
можливості звучання обмежуються. Я узяв 
сибірський інструмент калюку та об’єднав 
їх — вийшов гібридний інструмент з уні-
кальними звучанням», — розповідає Ар-
тур Жуковський.
 Як правило, музикант виготовляє інс-
трументи швидко. Каже, що калюку зро-
бив із пластикової водопровідної труби за 
15 хвилин.
  Найдовше, десь тиждень, майстру дове-
лося потрудитися над фуярою.
 Не так давно черкащанин зробив для 
себе музичний духовий інструмент абори-
генів Австралії — діджеріду. Його вважа-
ють трансовим музичним інструментом, 
гра на ньому переносить музиканта у світ 
духів і містики.
 «У них під час засухи не було ніде води та 
вологи. Остання зберігалася у серцевині ев-
каліпта і її виїдали терміти. Так з’являлася 
порожниста трубка. Звук із неї виходить спе-
цифічний. Для виготовлення цього інстру-
мента знадобився бджолиний віск, а за ос-
нову пішла звичайна пластикова труба», — 
розповідає Артур Жуковський.
 Каже, що вивчення музичних традицій 
та інструментів різних народів — це ще й 
шлях духовного розвитку.
 «Це занурює у культуру народу. Ми з 
моїм товаришем, столяром, плануємо ви-
готовити популярний тюркський смичко-
вий інструмент морин хуур. Це слово у пе-
рекладі означає «кінь». Є дуже красива ле-
генда про його виникнення і особлива тра-
диція його виготовлення. Якщо в нас вийде 
його зробити, будемо створювати майстерню 
з виготовлення музичних інструментів», — 
ділиться планами черкаський умілець. ■

■Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 На півдні Тернопільщини, у 
селі Дзвиняч Заліщицького райо-
ну, що розташоване за 120 кіло-
метрів від обласного центру, уро-
чисто відкрили першу чергу одно-
го з найсучасніших елеваторних 
комплексів України. За повідом-
ленням прес-служби Тернопіль-
ської облдержадміністрації, по-
тужність об’єкта становить 30 ти-
сяч тонн. Коли ж запрацює і дру-
га черга (її відкриття заплановано 
на 2019-й рік), потужність ком-
плексу зросте до 90 тисяч тонн. 
Загальна вартість об’єкта — 300 
млн. гривень, половину з яких 
уже освоєно. Це кошти  львівсь-
кого товариства з обмеженою від-
повідальністю «Рентком», яке 
займається переробкою сої.
 Елеваторний комплекс у 
Дзвинячі створено для закупів-
лі та зберігання сировини масля-
них культур iз її подальшою пе-
реробкою. Як зазначив у своє-
му виступі під час відкриття аг-
ропромислового об’єкта  міністр 
економічного розвитку і торгівлі 
Степан Кубів, його запуск дасть 
можливість здешевити затрат-
ний механізм i зменшити витра-
ти енергоспоживання, а також 
сформувати систему ефективно-
го збереження зерна. У перспек-
тиві там планують будівництво 
заводу з переробки сої, ріпаку та 
соняшнику потужністю 180 ти-
сяч тонн на рік. Наразі ж жителі 
села радіють появі  67 нових ро-
бочих місць iз середньомісячною 
заробітною платою приблизно 5-
6 тисяч гривень. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Уряд підтримав ініціативу мініст-
ра МВС Арсена Аакова і таки вніс змі-
ни до Положення про порядок видачі 
посвідчень водія та допуску громадян 
до керування транспортними засоба-
ми. Відтак пропозиція МВС на цьому 
тижні стала нормою: перше посвід-
чення водія у сервісних центрах МВС 
видаватиметься на два роки з правом 
обміну на постійне у разі, якщо про-
тягом двох років із дня його видачі не 
було трьох і більше адміністративних 
правопорушень у сфері безпеки до-
рожнього руху. 
 «Якщо таких порушень було не 

більше двох — громадянин обмінює 
на постійне посвідчення водія. У разі, 
якщо такі порушення були, громадя-
нин обмінює на постійне посвідчення 
водія, після складання практично-
го та теоретичного іспитів у сервісно-
му центрі МВС», — роз’яснюють у ві-
домстві.
 До того ж правоохоронці не повер-
татимуть посвідчення водія особам, 
які отримали його вперше та були поз-
бавлені права на керування транспор-
тними засобами.
 «Поновлення права керування 
транспортними засобами здійснюється 
після чергової підготовки у відповідно-
му навчальному закладі та після скла-

дання теоретичного й практичного іс-
питів у сервісних центрах МВС. Таке 
посвідчення знову видається на два 
роки», — додають у МВС.
 Обмеженим правом керування ав-
тівкою для водіїв-початківців є забо-
рона перевищувати швидкість 70 км/
год.
 Нагадаємо, МВС запропонувало 
низку змін до виконання Правил до-
рожнього руху через високу аварій-
ність у країні. Новації стосуються об-
меження швидкості руху в населених 
пунктах, системи штрафів, посилення 
відповідальності за керування транс-
портом у нетверезому стані та впровад-
ження відеофіксації порушень дорож-
нього руху. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Леся і Піднебесна
Уперше оповідання українських 
класиків переклали китайською   

■

НА ДОРОГАХ

За кермо — тимчасово 
Відтепер перше посвідчення водія 
у сервісних центрах МВС видаватиметься 
лише на два роки

■ ДО РЕЧІ

 Із 1 січня 2018 року набирає чинності 
зміна швидкісного режиму в містах і селах 
України з 60 кілометрів за годину до 50 кі-
лометрів за годину. Відповідна постано-
ва Кабміну від 10 листопада 2017 р. № 883 
«Про внесення змін до Правил дорожнього 
руху» днями була опублікована в «Урядо-
вому кур’єрі».

■

ПЕРСПЕКТИВНО

Усім елеваторам 
елеватор
У Західній Україні з’явився сучасний 
агропромисловий комплекс

■

Тут дбайливо зберігатимуть зібраний урожай.
Фото з сайта teren.in.ua

❙
❙
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«НАБУ закликає Президента України в жодному разі не підписувати закон України №6232 у 
поточній редакції. Зміни до КПК повинні бути доопрацьовані після проведення відповідних 
консультацій з усіма суб’єктами кримінального процесу».

Національне антикорупційне бюро України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

«Ці зміни — просте шулерство, для того, 
щоб позакривати величезну кількість кримі-
нальних проваджень. Усі старі провадження, 
а їх сотні тисяч  — розбої, грабежі, вбивства, 
зґвалтування — які не розкриті на сьогодні, 
яким рік, два, три, мають бути закриті», — 
каже начальник Департаменту спеціальних 
розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Саме так 
реагує він на підписану Петром Порошенком 
судову реформу. Власне кажучи, закон пар-
ламент ухвалив ще 3 жовтня, але глава де-
ржави скріпив його підписом 22 листопада. 
Попри чисельні заклики — цього не робити. 

Уся президентська рать
 Терміни, до яких звужується слідство 
(про це — нижче), були не єдиним приво-
дом для нарікань у випадку із судовою ре-
формою. Інші новації, закладені у ній, та-
кож викликали чимало суперечок та за-
перечень у професійних колах. І хоча 
представники Адміністрації Президента 
називають цю реформу черговим кроком 
реалізації європейських норм судоустрою, 
окремі відомі юристи посилено закликали 
владу не приймати відповідний законопро-
ект, тому що він серйозно посилює вплив 
президентської вертикалі на судову систе-
му і містить цілий ряд небезпечних для пе-
ресічних громадян норм.
 Судова реформа робить основний ак-
цент на визначальній ролі Верховного 
Суду, а тому до цієї інстанції — особли-
ва увага. Ще влітку вища кваліфікаційна 
комісія суддів опублікувала список із 120 
кандидатів, які пройшли конкурс на поса-
ду судді Верховного Суду (ВСУ). Конкурс 
тривав із листопада минулого року і прохо-
див у два етапи: письмові тести та усна спів-
бесіда, яку транслювали у прямому ефірі. 
Глава держави вже назвав подібний відбір 
«зразковим». Але в Громадській раді доб-
рочесності, куди увійшли юристи, експер-
ти та журналісти, не згодні з призначен-
ням мінімум 30 з 120 кандидатів. 
 У цілому більшість із тих, хто прой-
шов відбір, так чи інакше пов’язана або з 
президентською командою, або з її союз-
никами по правлячій коаліції з «Народно-
го фронту». При цьому 80 відсотків кан-
дидатів є чинними суддями вищих і апе-
ляційних судів. Іншими словами, ніякого 
оновлення судової системи, по суті, не від-
булося. На що вже звертають увагу наші 
західні партнери. А опоненти влади вва-
жають, що після затвердження Президен-
том всіх цих кандидатур він отримає мож-
ливість впливати на Верховний Суд в руч-
ному режимі.
 «Звертаюся до депутатів не голосува-
ти за президентський законопроект, який 
продовжує так звану судову реформу. Цей 
документ спрямований на ще більше зміц-
нення неконституційного впливу Прези-
дента на суддів і посилення його диктату-
ри», — написав не так давно екс-заступ-
ник голови адміністрації Президента Ан-
дрій Портнов на своїй сторінці в мережі 
Facebook. Колеги Портнова переконані, 
що, хоча у законопроекті й немає прямо-
го підпорядкування судової системи главі 
держави, це станеться за сукупністю оз-
нак.
 Ще кілька слів про Верховний Суд. 
Реформа визначає ВСУ єдиною касацій-
ною інстанцією. Відтак ВСУ за відповід-
ною скаргою розглядатиме касацію «лише 
один раз». Це означає, що всі існуючі нині 
Вищі суди ліквідуються, а касаційні спра-
ви, які в них розглядаються на даний мо-
мент, хлинуть на робочі столи до новооб-
раних суддів Верховного Суду.
 До слова, за різними оцінками, йдеть-
ся про 50-70 тисяч касацій. Навіть за умо-
ви формування 100% складу суду, на 
кожного суддю буде розподілено понад 
580 касаційних скарг. А якщо суд буде 
заповнений тільки наполовину, кіль-
кість справ перевищить тисячу. І це не 
рахуючи нових справ, які будуть надхо-
дити в регулярному режимі. З таким на-
вантаженням робота вищої судової ін-
станції може бути надовго заблокована 
і відкриється широке поле для зловжи-
вань через довільне визначення черго-
вості розгляду «завислих» справ.

Очевидні мінуси: 
гласність під питанням 
та анулювання банківської таємниці
 Як уже сказано вище, до очевидних мі-
нусів судової реформи відносять і так звану 
«поправку Лозового», яка суттєво зменшує 
терміни розслідування справ. «Ця поправ-
ка зменшить терміни розслідування в за-
лежності від категорії справи до 3 або 6 мі-
сяців. Таким чином, кількість відмов на 
початку розслідування при неочевидних 
злочинах значно зросте, адже правоохо-
ронці не захочуть брати на себе місію роз-
слідувати ці злочини пришвидшено. А всі 
«майданівські» справи і справи проти ко-
лишніх керівників держави відразу бу-
дуть закриті, оскільки запропоновані де-
путатом Лозовим і підтримані комітетом 
терміни розслідування там уже давно ми-
нули», — вважають у «Реанімаційному 
пакеті реформ».
 Крім цього, однією з найбільш спір-
них норм стала пропозиція створення сис-
теми «автоматизованого арешту коштів, 
яка дозволить забезпечити оперативне (в 
межах декількох хвилин) виявлення гро-
шей, що належать відповідачеві або борж-
нику, і накласти на них арешт відповідно 
до судового рішення або постанови держав-
ного виконавця».
 Отже, наголошують експерти, в рам-
ках судової реформи під удар потраплять 
і комунальні борги українців. Адже тепер 
у боржника не буде ніяких банківських 

таємниць від суду. Система автоматизова-
ного арешту коштів забезпечить запити в 
банки з метою виявлення рахунків борж-
ників, засоби яких підлягають арешту, і 
здійснення інших дій, необхідних для аре-
шту коштів на банківських рахунках.
 Це може призвести до того, що люди 
просто не зможуть вільно розпоряджатися 
своїми грошима. Наприклад, якщо у лю-
дини виявляться борги з «комуналки», то 
постачальник комунальних послуг прос-
то зможе звернутися до суду і вимагати 
автоматичний арешт коштів боржника. 
Більш того, якщо борг не перевищує 100 
розмірів прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, суд видає наказ про стяг-
нення цієї суми в електронному форматі, 
обходячись без «живого» засідання.
 «Так, такого ще не було, раніше соро-
милися. Наприклад, автоматично з бан-
ківських рахунків громадян списуються 
всі борги за «комуналку». Тобто бабуся, 
якій раз не дали або не вчасно дали суб-
сидію, більше ніколи не побачить пенсію. 
Убиваються залишки банківської таємни-
ці, що дивом вижили», — вважає юрист 
Олена Дьяченко.
 А ось новація з «іншої опери»: крім 
вищезгаданих моментів, критиці також 
піддавалася норма, яка може знищити по-
няття гласності судового процесу. Зокре-
ма, така норма виявилася відразу в декіль-
кох кодексах.
 «Передбачено, що в разі, якщо суд при-
йде до висновку, що фото-, кіно-, теле- чи 
відеозйомка, а також трансляції ходу су-
дового засідання по радіо і телебаченню, в 
мережі інтернет заважають ходу судово-
го процесу, суд може заборонити або обме-
жити їх проведення, про що виносить мо-
тивовану постанову. Зазначене положення 

може призвести до порушення такої засади 
судочинства, як гласність судового проце-
су», — зазначалося у висновку головного 
експертного управління Верховної Ради. 
 Також суд може обмежити доступ лю-
дям до зали суду, якщо в залі не вистачає 
вільних місць. Теоретично це дозволить 
вигнати із суду всіх журналістів або спос-
терігачів: потрібно тільки заздалегідь по-
садити на вільні місця «своїх» людей.
 Ще однією ініціативою, яка зазнала 
критики, була ідея про те, що до участі 
в справі може залучатися експерт із пи-
тань права. Новація буцімто непогана, 
але у законі жодним чином не пояснено, 
що саме слід розуміти під формулюван-

ням «визнаний фахівець в області пра-
ва» — ким і в якому порядку він повинен 
бути визнаний.
 «Якщо ми говоримо, що нам потрібен 
експерт з питань права, то це суддя в судо-
вому процесі, який на підставі своїх юри-
дичних знань вирішує спір. З точки зору 
теорії права, це неможливо — існування 
експерта з питань права. Тобто це означає, 
що експерт з питань права володіє знання-
ми юридичними, якими не володіє суддя. 
Це абсурд», — коментує депутат від «Бать-
ківщини» Сергій Власенко. Дана норма 
виглядає як зловживання можливістю за-
лучення цілковито сумнівних осіб — «екс-
пертів», заангажованих інтересами тієї чи 
іншої сторони.

Іще новації: «електронний» суд та 
перевірка майна
 Дискримінаційним юристи назива-
ють і положення, яке передбачає порядок 
виклику відповідача, місце проживання, 
перебування, місцезнаходження або міс-
це роботи якого невідоме, через оголо-
шення на офіційному сайті судової вла-
ди України. Це означає, що особи, які не 
отримали повістку, вважаються викли-
каними до суду, якщо таке оголошення 
буде зроблено в інтернеті.
 Але «не всі громадяни України мають 
можливість для підключення інтернету і 
доступу до такого сайта. На практиці та-
кий стан може призвести до порушення 
права відповідачів на справедливий суд 
і порушення принципів гласності та від-
критості судового процесу», — зазнача-
ють юристи головного експертного управ-
ління Верховної Ради.
 Утім застосування новітніх інформа-
ційних технологій має і свою позитивну 

сторону. Адже ходити на судові засідання 
тепер потрібно буде не всім. «Учасникам 
справи забезпечується можливість брати 
участь у судовому засіданні в режимі віде-
оконференції, не покидаючи свого житла 
або робочого приміщення, а для свідків, ек-
спертів — у приміщенні іншого суду», — 
говориться в тексті закону.
 До того ж, судовий збір при подачі по-
зову в електронній формі буде менший. 
Крім того, створюється Єдиний держав-
ний реєстр виконавчих документів. За за-
думом створення цього реєстру позбавить 
необхідності отримувати в суді виконав-
чі документи в паперовій формі. Виконав-
чі документи подати в орган виконавчої 
служби можна буде в електронній формі.
 А ось ще одна цікава норма, яка може 
відбити бажання громадян звертатися до 
суду: суд має право зобов’язати позивача 
внести на депозитний рахунок суду грошо-
ву суму для забезпечення можливого від-
шкодування майбутніх витрат відповіда-
ча на професійну юридичну допомогу.
 Наприклад, таке забезпечення судо-
вих витрат застосовується, якщо: 1) позов 
має ознаки свідомо необґрунтованого; або 
2) позивач не має майна, достатнього для 
відшкодування судових витрат відповіда-
ча в разі відмови в позові. Якщо ж позивач 
не внесе зазначену суму, суд може відмови-
ти йому в позові.
 Як каже Сергій Власенко, суперечить 
здоровому глузду і норма про те, що суд 
може зобов’язати учасника справи аван-
сом сплатити витрати, пов’язані з викли-
ком свідка, призначенням експертизи, 
залученням спеціаліста (вже обговорю-
валося вище) або залученням переклада-
ча. Все це призведе до того, що звертати-
ся до суду зможуть тільки люди з високи-
ми статками.
 Судова реформа також передбачає, що 
за різні зловживання учасники процесу 
можуть бути покарані. Цю норму відразу 
розкритикували в головному експертному 
управлінні Верховної Ради як занадто роз-
миту і таку, що залишає широке поле для 
тиску на учасників процесу.
 «Передбачено положення про непри-
пустимість зловживання процесуальни-
ми правами, а також передбачено, що за 
зловживання правами учасником судово-
го процесу суд може застосувати до ньо-
го відповідні заходи. Повноваження суду 
можуть привести до порушення права на 
справедливий суд, право на який передба-
чено статтею 6 Конвенції про захист прав 
людини і основних свобод», — йдеться у 
висновку юристів. 
 Цікаво, що учасники судових засідань 
будуть обмежені у можливості ставити пи-
тання в ході судового процесу. Їхня кіль-
кість має становити не більше десяти. ■

БУКВА ЗАКОНУ

Правосуддя «по-новому»
Президент Порошенко 
підписав судову реформу. 
Що це змінює 
для кожного з нас?

■

Дехто з експертів називає проведену судову реформу «шулерством». 
Утім її ухвалив парламент та підписав Президент.

❙
❙

Тобто бабуся, якій раз не дали або не вчасно дали субсидію, 
більше ніколи не побачить пенсію. 
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Минулим 
майбутньому 
не зарадиш 
Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

 Останнім часом розпалюється черго-
ва криза в українсько-польських стосунках. 
Основна увага концентрується на подіях 
минулого ХХ століття. Зокрема, йшлося 
про поведінку колишньої польської влади 
щодо Західної України в період 1918-1939 
рр. і про пам’ятники полеглим у боях за не-
залежність своїх держав на територіях те-
перішніх України і Польщі, відповідно.
  Українські ЗМІ логічно засуджують те, 
що міністр закордонних справ Польщі Ві-
тольд Ващиковський, м’яко кажучи, дивно 
повів себе перед музеєм «Тюрма на Лон-
цького» у Львові, не зайшов у музей і в 
результаті не вшанував пам’яті жертв реп-
ресій всіх окупаційних режимів (польсько-
го, нацистського і радянського). Виходить, 
що теперішній міністр закордонних справ 
Польщі став на бік польських урядів пе-
ріоду тоталітаризму. Але ж за останні 100 
років щонайменше 6 разів змінювалася 
політика польських урядів! То де ж полі-
тично пан Вітольд Ващиковський?! Крім 
цього, невже він не оцінив українського 
демократизму, коли йому випало відвіда-
ти Львів без заїзду до української столиці 
Києва? У цьому контексті хотілося б згада-
ти, коли міністр закордонних справ Украї-
ни відвідував якесь місто Польщі без за-
їзду до Варшави?
 Друге, про що знову активно загово-
рили, це те, що складні сторінки українсь-
ко–польської історії, зокрема, минуло-
го століття, мають бути досліджені ук-
раїнськими та польськими істориками. У 
цьому контексті складно зрозуміти підхід 
польської сторони, яка «наїхала» на відо-
мого українського історика Володимира 
В’ятровича, який фахово володіє українсь-
ко-польською історією минулого століття. 
Раніше нам вказувала Москва, який науко-
вець має представляти нашу націю. А тепер 
— Варшава?
  Крім цього, українські та польські іс-
торики об’єктивно не можуть виріши-
ти суто статистичної проблеми. Рiч у тiм, 
що в минулі часи в усій теперішній За-
хідній Україні владу на місцях признача-
ли або «обирали», як правило, з того ет-
носу, якому належала влада, або з про-
владно налаштованих інших етносів (тепер 
їх називають колаборантами). У випадку, 
коли Західна Україна входила до складу 
Польщі, така місцева влада ретельно фік-
сувала всі події, спрямовані проти поль-
ського населення. І, мабуть, через свою 
зайнятість, — не завжди фіксувала події 
проти інших етносів, зокрема, українців. 
Часто в цих подіях «стирчали вуха» третіх 
країн. Носії інформації про події тих часів 
ще є. Але більшість iз них уже відійшла 
в інші світи. А через кілька років уже не 
буде тих людей, які безпосередньо пере-
жили складні події українсько-польських 
відносин. Саме тому так сильно різниться 
кількість пам’ятників загиблим борцям за 
свою Батьківщину: приблизно 200 польсь-
ких в Україні і приблизно 20 українських у 
Польщі.
 За таких обставин, коли сумнівною є 
базова інформація, практично не можли-
вими є достовірні дослідження і висновки 
будь-яких науковців-істориків. Отже, вре-
гульовувати і розвивати українсько–поль-
ські стосунки треба виваженим політикам, 
які мають приймати рішення для майбут-
нього обох народів. При цьому слід раз і 
назавжди припинити мірятися: завжди не-
повною кількісною інформацією, літрами 
пролитої крові, гектарами площі, кількіс-
тю спалених хат тощо. Нам нема чого ді-
лити. Варто би виходити з такого принци-
пу: будь-яким з’ясуванням (особливо — 

недостовірним) минулого не зміниш, а 
майбутньому не зарадиш. Цим мають 

керуватися й українські політики, і 
польські. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Індійський суд 27 листопада звіль-
нив з-під варти 35 членів екіпажу аме-
риканського судна Seaman Guard Ohio, 
затриманого ще в 2013 році в тери-
торіальних водах Індії та звинувачених 
у незаконному перевезенні зброї. Серед 
екіпажу були й українці, зазначає «Ні-
мецька хвиля».
 Високий апеляційний суд Мадраса 
задовольнив апеляцію моряків і скасу-
вав винесений у 2016 році вирок екіпа-
жу та охоронцям корабля. Серед зааре-
штованих було загалом 35 осіб — 14 гро-
мадян Естонії, 12 громадян Індії, шес-
теро громадян Великої Британії та троє 
громадян України. На початку 2016 
року чоловіки отримали покарання від 
суду нижчої інстанції у вигляді п’яти 
років позбавлення волі для кожного.

 Їхнє судно було затримане індійсь-
кою береговою охороною поблизу бе-
регів штату Таміл-Наду в жовтні 2013-
го. На борту вилучили 35 автоматів та 
близько 5700 патронів. Моряки не змог-
ли надати дозвіл на легальне перевезен-
ня зброї в індійських територіальних во-
дах. Усі ці чоловіки, чи принаймні біль-
ша частина з них, — це фахові колиш-
ні військові, які найнялися на судно 
Seaman Guard Ohio, що належить аме-
риканській компанії і займалося супро-
водом та охороною від морських піратів 
торгових кораблів у водах поблизу Со-
малі та в інших регіонах Індійського 
океану. 
 Індійський апеляційний суд скасу-
вав вирок через брак доказів того, що 
судно порушило територіальні води Ін-
дії або становило будь-яку загрозу. Ад-
вокат моряків заявив, що досі не відомо, 

чи будуть прокурори оскаржувати ви-
несене рішення у верховному суді Індії. 
Власник судна — американська ком-
панія AdvanFort — повідомив, що кора-
бель було залучено до операції з бороть-
би з піратством, а в індійських водах він 
опинився, коли закінчилося пальне.
 МЗС Естонії повідомляє з посилан-
ням на адвокатів моряків, що індійська 
прокуратура може впродовж 90 днів ос-
каржити рішення Високого суду Мад-
раса у вищій судовій інстанції. Естонсь-
кий консул вилетів до Ченнаї (так тепер 
називається Мадрас, але суд має стару 
назву) для зустрічі з виправданими мо-
ряками. 
 Утiм наразі не зрозуміло, чи будуть 
борці з піратами відпущені, чи їх зали-
шать очікувати на апеляцію. До мину-
лорічного вироку вони перебували в Ін-
дії під підпискою про невиїзд. «Індійська 
судова практика зробила нас обережни-
ми і надала нам немало розчарувань», 
— заявив колишній глава МЗС Естонії 
Урмас Пает, за якого розпочалася ця іс-
торія. Прес-секретар прем’єр-міністра 
Великої Британії повідомив пресі, що 
британська влада обговорює з індійсь-
кою подальші кроки. «Ми будемо нада-
вати цим людям та їхнім сім’ям консуль-
ську підтримку так довго, настільки це 
знадобиться», — запевнив представник 
Терези Мей. На сайті МЗС України на мо-
мент верстки номера не містилося жод-
них коментарів чи заяв. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учені виявили в пробах, 
відібраних iз поверхні росій-
ського сегменту Міжнарод-
ної космічної станції (МКС), 
живі бактерії, які прилеті-
ли з космосу. Тепер їх вив-
чають на Землі і, швидше за 
все, вони не становлять не-
безпеки, розповів в інтерв’ю 
ТАКС російський космонавт 
Антон Шкаплеров.
 Під час виходу в космос 
iз борту МКС за російською 
програмою космонавти від-
бирають тампонами мазки з 
зовнішньої поверхні станції, 
пояснив Шкаплеров. Зокре-
ма, за його словами, проби 
беруть у місці накопичення 
відходів пального, які вики-
даються при роботі двигунів, 
або в місцях, де поверхня 
станції є затемненою. Добуті 
таким чином зразки достав-
ляють на Землю, де їх вивча-
ють і аналізують фахівці. 
 «І тепер з’ясувалося, що 
звідкись на цих тампонах 
узялися бактерії, яких не 

було під час запуску модуля 
МКС. Тобто вони прилетіли 
звідкись iз космосу та посе-
лились на зовнішньому боці 
обшивки. Наразі їх вивчають 
і, схоже, що вони не станов-
лять жодної небезпеки», — 
повідомив космонавт. 
 Антон Шкаплеров також 
повідомив, що земні бактерії 
також вижили на зовнішній 
поверхні станції, хоча вони 
впродовж трьох років перебу-

вали в умовах космічного ва-
кууму та екстремальних пе-
репадів температур — від мі-
нус 150 до плюс 150 градусів 
Цельсія. Як зазначив космо-
навт, ці бактерії були завезені 
з Землі випадково на план-
шетах iз різноманітними ма-
теріалами, які розміщують-
ся на борту МКС на тривалий 
термін для вивчення їх ста-
ну в умовах відкритого кос-
мосу. У травні цього року в 

«Роскосмосі» повідомили, 
що вчені виявили на поверх-
ні МКС життєздатні спори та 
фрагменти ДНК земних мік-
роорганізмів, стійких до не-
сприятливих умов космосу. 
Проби космічного пилу було 
отримано в рамках косміч-
ного експерименту «Тест» iз 
2010-го по 2016-й роки.
 Зокрема, фахівці ви-
явили фрагменти ДНК 
Mycobacteria, ДНК екстре-
мофільної бактерії Delftria, 
ДНК бактерій, близьких 
за своєю первинною струк-
турою до бактерій, виявле-
них у ґрунті острова Мада-
гаскар, ДНК рослинних ге-
номів, ДНК архебактерій і 
ДНК грибів Erythrobasidium 
та Cystobasidium.
 На думку дослідників, 
виявлення на такій висоті 
земних бактерій доводить 
гіпотезу про зовнішнє тро-
посферне джерело живих 
організмів і дозволяє перед-
бачати можливість переносу 
аерозольної речовини з тро-
посфери на висоти іоносфе-
ри. Окрім того, результати 
дослідження підтверджують 
гіпотезу про існування ме-
ханізму «іоносферного ліф-
та», яким здійснюється пе-
ренос тропосферного аерозо-
лю з поверхні Землі до верх-
ньої іоносфери, зазначили в 
«Роскосмосі». ■

Вулкан на Балі не пускає 
додому туристів 
 Тисячі туристів залишаються за-
блокованими на індонезійському ост-
рові Балі через пробудження потужно-
го вулкана Агунг. Другий день поспіль 
залишається закритим головний аеро-
порт на острові у місті Денпасар. Було 
скасовано понад 440 рейсів, заплано-
вані в аеропорту на вівторок. Тим ча-
сом вулкан продовжує викидати хмари 
диму та попелу, у ніч на вівторок знову 
спостерігались вогняні спалахи у його 
жерлі. Агунг розташований за 75 кіло-
метрів від популярного серед туристів 
курорту Кута. Напередодні, 27 листопа-
да, індонезійська влада у зв’язку з не-
безпекою виверження вулкана оголоси-
ла найвищий рівень тривоги та розпо-
рядилась примусово евакуювати близь-
ко 100 тисяч мешканців острова. Проте 
у вівторок знову запрацював аеропорт 

на курортному острові Ломбок, що роз-
ташований поруч із Балі. Через погану 
видимість аеропорт був закритий з не-
ділі, 26 листопада.

У Балтійському морі 
поширюються токсичні 
водорості
 Інститут національних ресурсів 
Фінляндії попередив про поширення 
в акваторії Балтійського моря токсич-
них водоростей Alexandrium ostenfeldii, 
спричиненого кліматичними зміна-
ми. Ці організми викликають заги-
бель морських птахів, морських ссав-
ців і навіть людей. Токсичні водорості 
виділяють сакситоцин та нейротоксин, 
які викликають оніміння живих ор-
ганізмів. Alexandrium ostenfeldii впер-
ше виявили в Балтійському морі ще в 
1970-х роках, але активно поширюва-
тися вони розпочали лише тепер. ЗМІ 

країн Балтії вже попереджали, що з ог-
ляду на теплу погоду на Балтійському 
морі Фінська затока почала заростати 
токсичними водоростями. Незначний 
вміст токсичної рослинності було за-
фіксовано навіть на пляжі в Свеаборзі 
в Гельсинкі. 

У Польщі в неділю не 
працюватимуть крамниці 
 Для українців, які їздять до Поль-
щі на шопінг, є неприємна новина: 
сейм країни ухвалив законопроект 
про обмеження торгівлі в неділю. До-
кументом передбачено, що з 1 берез-
ня 2018 року будуть тільки дві неділі 
в місяць, коли дозволена торгівля, – у 
першу та в останню, з 2019-го торгів-
лю дозволять тільки в останню неділю 
місяця, а з 2020 року діятиме повна за-
борона на торгівлю в неділю. Заборона 
не поширюватиметься, зокрема, на ав-

тозаправні станції, залізничні вокзали, 
порти, аптеки, частину квіткових мага-
зинів, онлайн-магазини, не поширюва-
тиметься теж на торгівлю сувенірами і 
подарунками. 

Боти в «Твіттері» 
 60% усіх російськомовних обліко-
вих записів у соціальній мережі «Твіт-
тер» мають вигляд автоматизованих, 
тобто ботів. Про це йдеться у доповіді 
Центру передового досвіду НАТО з пи-
тань стратегічних комунікацій (NATO 
Strategic Communications Centre of 
Excellence), базованого у Ризі, Латвія, 
дослідницького центру, який сприяє 
трансформації Альянсу, — повідом-
ляє «Голос Америки». «Російськомов-
ні боти створюють приблизно 70% усіх 
російських повідомлень про НАТО у 
країнах Балтії та Польщі», — наго-
лошують у доповіді.

СУД ТА ДІЛО

Феміда помилувала 
борців iз піратами
В Індії виправдали українських моряків із судна, 
що перевозило зброю

■

КОСМОС

Гості з Всесвіту: добрі чи злі?
Учені знайшли на поверхні МКС неземні форми життя

■

Міжнародну космічну станцію обживають чужинці.❙

НОВИНИ ПЛЮС■
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Попри те, що в Україні вже зараз 
не вистачає кваліфікованих кад-
рів — зокрема, будівельників та 
представників інших робітничих 
професій — і оплата праці та-
ких фахівців сягає від 10 до 15 
тисяч гривень, проблема пра-
цевлаштування для більшості 
працездатних представників се-
реднього віку є актуальною.

Людина за трудову 
діяльність змінює 
професію 5-7 разів
 Навчання впродовж життя 
(НВЖ) — таку назву має про-
ект Конфедерації роботодав-
ців України, що може зрушити 
сповільнені, а подекуди, застій-
ні процеси нинішньої ситуації 
з працевлаштуванням україн-
ців. Ця ідея виношується дав-
но. А сьогодні вона вже більш 
ґрунтовно напрацьована й до-
опрацьована. Системи навчан-
ня дорослих і відповідні струк-
тури є в багатьох країнах. Але 
там вони поширюються на весь 
спектр навчання. Це, напри-
клад, комп’ютерна грамот-
ність, розвиток навичок мов-
лення, рукоділля, тобто їхня 
діяльність направлена на те, 
аби максимально задіяти люди-
ну протягом усього життя. Ідея 
українських авторів нових під-
ходів у системі працевлашту-
вання людей полягає у концен-
трації на навчанні впродовж 
трудового життя. 
 «У середньому людина пра-
цює 10-40 років. Наша ідея по-
лягає в тому, аби кожен міг 
удосконалити або змінити 
свою кваліфікацію, — розпові-
дає виконавчий віце-президент 
Конфедерації роботодавців Ук-
раїни Олексій Мірошниченко. 
— Є дослідження міжнарод-
них соціологічних організацій, 
котрі свідчать, що в середньому 
людина за трудову діяльність 
змінює місце роботи 5-7 разів. 
І потрібно створити такий осві-
тянський чи кваліфікаційний 
простір, де б кожен бажаючий 
міг це зробити. І людина, яка 
потребує певних нових робочих 
навичок, має знати, де це мож-
на зробити й, головне, зорієн-
туватись, що їй потрібно: оно-
вити або підвищити кваліфіка-
цію, чи набути нову професію 
для працевлаштування. Бо 
вчитися заради вчитися — важ-
ливо, але важливіше, коли це 
необхідно для роботи. Більше 
того, для України ця ідея стала 
ще актуальнішою, коли почала 
втілюватись пенсійна реформа. 
Тепер, за її новими правилами, 
людині на офіційному ринку 
праці потрібно бути 35 років. І 

треба дати можливість кожно-
му громадянину або підвищи-
ти свій рівень кваліфікації, або 
здобути новий фах».

Учитися ніколи не пізно
 Ідеологи цієї програми запе-
речують, що нова система буде 
пересікатись із роботою служ-
би зайнятості. Остання працює 
з певною категорією людей, 
котрі стали безробітними. Тому 
Центр зайнятості може бути 
лише одним із гравців на цьому 
ринку, але не головним. Голо-
вними, як зазначено в концеп-
ції НВЖ, повинні бути навчаль-
ні заклади: професійно–техніч-
ні училища, ліцеї, коледжі, ін-
ститути, які здатні підготувати 
фахівців, що будуть впевнено 
почуватися в конкурентному 
середовищі. Це, по-перше. А, 
по-друге, чимала роль у новов-
веденні відводиться приватним 
навчальним закладам, котрі 
зможуть також долучитись до 
нового процесу. Це дасть мож-
ливість урізноманітнити дже-
рела фінансування для макси-

мальної повноти втілення про-
екту. Загалом передбачається, 
що фінансування може здійс-
нюватися і за власні кошти того, 
хто підвищує кваліфікацію чи 
змінює фах; і за гроші робото-
давця; і за кошти державного 
бюджету; і — з резерву допомо-
ги з безробіття. 
 Зрозуміло, що в основі про-

цесу мають бути професійні 
стандарти, розроблені відповід-
но до сучасних світових вимог. 
 Наприклад, є хороший єв-
ропейський досвід здобуття 
фаху неформальним шляхом. 
Тобто, якщо людина щось доб-
ре вміє, знає, володіє відповід-
ними навиками, навіщо їй вчи-
тися з «нуля»? Вона просто під-

тверджує свою кваліфікацію, а 
держава видає їй свідоцтво, що 
дає право займатись обраним 
фахом. 
 Також, за задумом авторів 
проекту НВЖ, сама людина, 
яка потребує перекваліфікації, 
або ж роботодавець визначають, 
що потрібно вивчити чи удоско-
налити: це може бути рукоділ-

ля, різьбярство, будівельні ро-
боти тощо. 
   Автори інновації вважають, 
що драйвером цього процесу 
має бути Міністерство соціаль-
ної політики. Бо саме воно є го-
ловним гравцем на ринку пра-
ці і знає вимоги роботодавців 
щодо професій, які будуть за-
требуваними.  

«У шести няньок дитя 
не доглянуте»
 Олексій Мірошниченко 
взагалі вбачає необхідність 
об’єднання всіх галузевих ві-
домчих структур, котрі причет-
ні до пошуку роботи для своїх 
фахівців. «Щонайменше шість 
(!) центральних органів вико-
навчої влади сьогодні проводять 
професійну орієнтацію серед різ-
них категорій населення, згідно 
з Концепцією державної систе-
ми профорієнтації населення: 
Міністерство соціальної політи-
ки — щодо всіх соціальних груп 
незайнятого та зайнятого пра-
цездатного населення; Мініс-
терство освіти й науки — щодо 
дітей дошкільного, шкільно-
го віку та молоді, яка навчаєть-
ся; Міністерство молоді та спор-
ту — щодо молоді; Міністерство 
охорони здоров’я — щодо осіб 
з обмеженими можливостями; 
Міністерство оборони, Мініс-
терство внутрішніх справ, інші 
органи, в яких проходять служ-
бу військовослужбовці, — щодо 
допризовників, військовослуж-
бовців та осіб, звільнених із вій-
ськової служби, учасників бой-
ових дій, інших категорій на-
селення; Міністерство юстиції 
— щодо засуджених до позбав-
лення та обмеження волі; Де-
ржавна служба у справах вете-
ранів війни та учасників анти-
терористичної операції — щодо 
військовослужбовців, які звіль-
няються, осіб, звільнених із вій-
ськової служби, та учасників ан-
титерористичної операції. Як 
ви гадаєте, у шести ня ньок дитя 
під назвою професійна орієнта-
ція може бути доглянутим?» — 
слушно ставить риторичне запи-
тання Олексій Мірошниченко. 
  Нині заступник голови Кон-
федерації роботодавців України 
передав проект на розгляд і вив-
чення до Міністерства соціаль-
ної політики.
  Яким будуть заходи щодо пра-
цевлаштування населення — про 
це фахівці ще дискутуватимуть. 
Але те, що сьогодні у зайнятості 
населення потрібно щось зміню-
вати, заодно роблячи заділ і на 
те, аби створити умови для повер-
нення з-за кордону наших фахів-
ців, сумнівів не викликає. ■

1. Написати скаргу в компанію, 
яка зобов’язалася надавати послугу
 Це може бути скарга на приватну 
компанію до районної адміністрації, 
яка уповноважена впливати на ситуа-
цію, на ЖЕК. Консультацію кваліфіко-
ваних юристів, як правильно написати 
заяву та куди звертатися, ви можете от-
римати у центрах правової допомоги, що 
є в кожному обласному центрі. 

2. Об’єднатися з сусідами та робити 
колективні звернення
 Якщо у вашій квартирі, скажімо, 
немає гарячої води, замість неї з крана 

тече холодна, а в платіжці вписано оп-
лату як за гарячу, то, найімовірніше, за 
таку саму воду по несправедливому та-
рифу платять і ваші сусіди по кварти-
рі чи будинку. У цьому випадку варто 
об’єднуватися. Напевно, у вашому бу-
динку знайдеться ще хтось, кому не по-
добається такий стан справ. Насампе-
ред складіть громадянський акт, щоб 
були і ви, і сусіди, і свідки. Цей акт вар-
то оформити у двох примірниках і від-
нести і в ЖЕК, і в районну адміністра-
цію. Щоб на ваше звернення відреагува-
ли швидше, має бути кілька таких заяв 
та актів.

3. Звернутися до Антимонопольного 
комітету зі скаргою на приватні 
підприємства, які надають послуги
 Деякі обслуговуючі компанії є при-
ватними. А такі як «Київводоканал», 
«Київенерго», «Укртрансгаз» ще й 
монополісти. Відповідно, їхню роботу 
контролює Антимонопольний комітет 
України. Бувають випадки, коли він 
виносить певні рішення. Зі скаргами 
на послуги таких організацій можна 
звертатися до місцевої влади (якщо ми 
говоримо про Київ, то це КМДА, та без-
посередньо до Антимонопольного комі-
тет).

4. Оскаржувати неправильно 
нараховану плату в суді
 Позовну заяву вам допоможуть 
оформити юристи центрів правової до-
помоги. Також передбачено, що люди, 
які належать до пільгових категорій, 
можуть отримати безкоштовний пра-
вовий супровід у суді, зокрема адвока-
та. До такої соціальної групи належать 
пенсіонери, люди з інвалідністю, учас-
ники АТО та члени їхніх сімей, фактич-
но переміщені особи.
 Важливо знати свої права та їх від-
стоювати. Звісно, бувають випадки, 
коли у вашу платіжку внесли якусь ве-
лику суму, проте у сусідів та інших ко-
ристувачів тариф значно менший. Прос-
то неправильно спрацював якийсь аку-
мулятор в адміністрації. І достатньо 
звернутися до комунальників, зателе-
фонувавши їм чи з’явившись на осо-
бистий прийом, як помилку в платіж-
ці швидко виправлять.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІН’ЮСТУ■

Як оскаржити платіжку за «комуналку»
Для багатьох українців постає питання: що робити, якщо комунальні послуги, за які вони сплачують, неякісні або не надаються 
у повному обсязі. Начальник Головного територіального управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко надасть кілька ко-
рисних та практичних порад для читачів «України молодої», як оскаржити платіжку за «комуналку». Рекомендації стосуються 
як тарифів на обслуговування будинку, так і оплати за воду, світло та тепло у квартирі.

Коли роботи за фахом немає, мусить бути можливість перекваліфікуватися. 
Фото з сайта galfinance.info.

❙
❙

РИНОК ПРАЦІ

Вік живи — вік учись
Нове слово в реформуванні системи зайнятості українців — підвищити кваліфікацію 
чи набути нову професію зможе кожен

■

Людині на офіційному ринку праці потрібно 
бути 35 років. І треба дати можливість кожному 
громадянину або підвищити свій рівень 
кваліфікації, або здобути новий фах.



Олена ЯРОШЕНКО

 Цього року реалізація 
програм державної фінан-
сової стимуляції через за-
тримки в напрацюванні 
«Порядків використання 
коштів», м’яко кажучи, за-
тримується. У січні-листо-
паді за державною програ-
мою підтримки галузі тва-
ринництва на казначейські 
рахунки профільних струк-
турних підрозділів обл-
держадміністрацій спря-
мовано 100 мільйонів гри-
вень із запланованих 170 
мільйонів. Тобто на кінець 
року реальні видатки, перед-
бачені за бюджетною програ-
мою «Державна підтримка 
галузі тваринництва» лише 
трохи переважили половину 
з помпою оголошеної суми. 
 Щоб уникнути повто-
рення неприємного казусу в 
2018 році, підготовку до но-
вого бюджетного року мініс-
терство почало заздалегідь. 
23 листопада відбулась ро-
боча зустріч першого за-
ступника міністра аграрної 
політики Максима Марти-
нюка з представниками під-
приємств молочної галузі 
— членів Асоціації вироб-
ників молока. У проекті де-
ржавного бюджету на 2018 
рік уряд запланував на під-
тримку тваринництва 2,3 
мільярда гривень. Програ-
ми поширюються на пред-
ставників галузі свинарс-
тва, а також утримувачів 
КРС молочного та м’ясного 
напряму. 
 Сьогодні більшість ВРХ 
утримується господарства-
ми населення (майже 66 
відсотків, і лише третина 
припадає на сільськогоспо-
дарські підприємства). Це є 
стримуючим фактором для 
виробництва та експорту ви-
сокоякісної яловичини. За-
для розвитку галузі тварин-
ництва в Україні варто пра-
цювати над її новою структу-
рою. «Необхідно створювати 
базу для підтримки довго-
строкових проектів, тому 
що сектор відгодівлі ВРХ i 
виробництва яловичини не 

є інвестиціями одного року 
окупності. А закупівля та 
реалізація телят та молод-
няка ВРХ у населення, яка 
переважає на сьогодні в Ук-
раїні, не є оптимальною фор-
мою бізнесу для галузі тва-
ринництва», — зазначає за-
ступник міністра агрополі-
тики з питань євроінтеграції 
Ольга Трофімцева. З її слів, 
дер жавну підтримку наступ-
ного року спрямують на три 
ключові напрями: здешев-
лення вартості будівництва 
чи реконструкції  тварин-
ницьких ферм і комплек-
сів, здешевлення кредитів 

на таке будівництво та роз-
виток генетики та селекцій-
ної справи. 
 За дев’ять місяців 
нинішнього року збільшив-
ся експорт української мо-
роженої яловичини май-
же вдвічі, сягнувши 21,6 
тисячі тонн. Також поміт-
но зріс експорт української 
живої ВРХ: 51 тис. голів за 
минулий рік, а головними 
імпортерами стали Азербай-
джан та Єгипет. «На жаль, 
ми поки що майже не при-
сутні в секторі охолодже-
ної яловичини, який є най-
більш привабливим із точ-

ки зору експорту. Разом iз 
нашими колегами з міжна-
родних організацій, таких 
як FAO, IFC, EBRD та Сві-
товий  банк, напрацьовуємо 
конкретні проекти в галузі 
відгодівлі ВРХ», — заува-
жує Трофімцева. За її сло-
вами, пріоритетними рин-
ками для розвитку експорту 
яловичини сьогодні є краї-
ни Близького та Середнього 
Сходу, країни Азії та інші. 
Саме експорт яловичини 
може стати механізмом за-
пуску галузі в цілому, зва-
жаючи на поки що слабкий 
внутрішній ринок. ■
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Оксана СИДОРЕНКО

 Попри те, що напруги в еконо-
мічних стосунках з європейськими 
країнами додали часті спалахи епі-
демій, уповноважені представни-
ки України використовують кож-
ну нагоду безпосереднього спілку-
вання, щоб налагодити продуктив-
ну співпрацю. Основними темами, 
обговореними під час зустрічей на 
Міжнародній конференції високого 
рівня з проблематики африкансь-
кої чуми свиней (АЧС) у Празі, ста-
ли напрями подальшої двосторон-
ньої співпраці в аграрному секторі 
між Україною та Чехією. Зокрема, 
в рамках візиту до Праги заступ-
ник міністра агрополітики Ольга 
Трофімцева та голова Держпрод-
споживслужби Володимир Лапа 
провели переговори із заступни-
ком міністра сільського господарс-
тва Чехії Іржі Шіром та головним 
ветеринарним лікарем країни Зби-
неком Сімерадом.
  «Українська сторона зацікавле-
на в більш активному використанні 
експертизи та напрацювань Чесь-

кої Республіки в питаннях рефор-
ми лісового господарства, системи 
управління та контролю в органіч-
ному сільському господарстві, а та-
кож у ветеринарній і фітосанітар-
ній сфері», — пояснила українсь-
кий інтерес заступник міністра з 
питань євроінтеграції Ольга Тро-
фімцева. Іржі Шір, зі свого боку, 
запевнив у готовності розглянути 
конкретні пропозиції за кожним 
напрямом співпраці. Він відзна-
чив зацікавленість чеської сторони 
у збільшенні двосторонньої торгів-
лі в агропромисловому секторі. Для 
налагодження  тісніших контак-
тів між бізнесом України та Чехії, 
зі слів заступника міністра сільсь-
кого господарства Чехії, на лютий 
2018 року заплановано проведення 
бізнес-форуму в Києві. Велику ува-
гу на цьому форумі планують при-
ділити саме бізнесу в аграрній та 
харчовій галузях.
 Обговорили учасники перего-
ворів і можливі шляхи, які дозво-
ляли б реалізувати принцип регіо-
налізації щодо високопатогенного 
грипу птиці, а також деякі питан-

ня доступу продукції на ринки обох 
країн. Володимир Лапа підкреслив 
нагальну необхідність формування 
ефективнішої системи обміну ін-
формацією щодо АЧС в обох краї-
нах, включаючи випадки захворю-
вань у дикій природі.Чеські коле-
ги розповіли про свій досвід реагу-
вання на спалах АЧС та застосовані 
заходи, а також запевнили у готов-
ності до співпраці не лише щодо за-
побігання та боротьби з АЧС, а й в 
інших ветеринарних питаннях. ■

Завоювати власний ринок
 Державна продовольчо-зернова корпорація збільшує 
обсяги реалізації готової продукції на внутрішньому ринку.
У листопаді як всередині України, так і на зовнішньому ринку 
держкорпорація вже реалізувала 10,5 тисячі тонн продукції 
переробки, що на 12 відсотків більше, ніж за попередній пе-
ріод. Позитивна тенденція стала можливою завдяки зусил-
лям на реалізацію продукції з додатковою вартістю та якіс-
ній конкуренції з імпортованими продуктами. На сьогодні 
близько 80 відсотків контрагентів ДПЗКУ на внутрішньому 
ринку — виробники готової продукції (макаронні фабрики, 
хлібозаводи, пекарні). Це забезпечує корпорації можливість 
пропонувати кожному з них індивідуальні умови якості про-
дукції, гнучку цінову політику та мінімізувати власні фінан-
сові ризики. Цього року корпорація планує збільшити обся-
ги реалізації власної продукції переробки на 10 відсотків.

Знайомство з Малайзією
 Цього місяця вперше пройшли офіційні зустрічі між 
компетентними органами України та Малайзії, за підсум-
ками яких очікується налагодження експортно-імпортних 
відносин. Зокрема, у рамках візиту української делегації 
відбулися переговори з DVS — Департаментом ветеринар-
ної служби цієї країни. Обговорили процедури сертифікації 
українських центрів за стандартом халяль, процедури виз-
нання України для експорту продукції, кроки для схвалення 
наших експортних потужностей. Низка українських підпри-
ємств-виробників молочних продуктів, м’яса птиці та яєч-
них продуктів надіслали заявки на розгляд компетентних 
органів Малайзії. Після оцінки пропозицій очікується інс-
пекційний візит до України вже з оцінкою системи контролю 
безпечності підприємств у  рамках дотримання халяльних 
стандартів. Мінагрополітики інформує зацікавлених май-
бутніми контрактами, що однією з важливих умов експорту 
до Малайзії є наявність ліцензованого імпортера. Для сер-
тифікаційних центрів халяль, які розраховують співпрацю-
вати з Малайзією, матеріали щодо вимог можуть бути на-
дані за запитом (електронна адреса olga.shevchenko@vet.
gov.ua).

Ніша для бобових
 Чільне місце серед нішевих культур, на які є запит світо-
вого ринку, займають бобові. На ІІ Міжнародної конференції 
«Бобові культури. Назустріч викликам глобального попиту», 
яка пройшла минулого тижня у Києві, обговорювали можли-
вості збільшення посівних площ під бобовими культурами 
в Україні. Доцільно це не тільки через високий експортний 
потенціал, а й з огляду на ефективність в системі сівозмін 
та збереження родючості ґрунтів. В Україні минулого року 
було зібрано близько 880 тисяч тонн бобових. У поточному 
році розраховують отримати понад мільйон тонн лише горо-
ху. Вал інших бобових культур також зростає. Конференція 
розглянула кілька аспектів, важливих у перспективі. Зокре-
ма — потенціал України на світовому ринку (виробництво та 
переробка), специфіку агротехнологій вирощування бобових 
культур та перспективи розвитку насінництва в Україні. Та-
кож обговорили основні напрямки збуту та міжнародні ви-
моги з торгівлі бобовими (контракти GAFTA — міжнародною 
асоціацією торгівлі зерном і кормами) і можливості, які від-
криваються у цій галузі для інвесторів. ■

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Світанок Плюс» 

(далі — Товариство), місцезнаходження: 
вул. Героїв Майдану, 13, с. Григорівка 

Обухівського району Київської області, 08750, 
ідентифікаційний код 34911121, 

у відповідності до ст. 61 Закону України 
«Про господарські товариства», 

повідомляє, що 29 грудня 2017 року, 
об 11:00 годині, за адресою: 

м. Київ, вул. Білоруська, 5, оф.28,
відбудуться позачергові загальні збори 

учасників Товариства. 
 Реєстрація учасників проводитиметься 

з 10:50 години до 11:00 години за місцем 
проведення позачергових загальних 

зборів учасників Товариства. 
 З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ 

ви можете ознайомитись за посилан ням: 
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100023296950760
 До дати проведення позачергових 

загальних зборів учасники мають 
можливість ознайомитися з документами 
за адресою: м. Київ, вул. Білоруська б. 5, 
оф. 28, попередньо узгодивши час і дату 

за телефоном: (098) 3190185. 
 При неможливості особистої участі учасників 

на Зборах Учасників 
Товариства 29.12.2017 року 

ПРОШУ забезпечити свою участь через 
уповноважених представників.

НОВИНИ ПЛЮС■

ДИПКУР’ЄР

Україна — Чехія: лікуємо хвороби
Ветеринарія як зона економічної дипломатії

■

ДОВІДКА «УМ»

 За січень-вереснень 2017 року екс-
порт української агропродукції до Чесь-
кої Республіки становить $ 18, 577 
мільйона. Головні товари: олія ($2,5 
млн.), плоди та горіхи ($1,8 млн.), насін-
ня олійних культур ($1,2 млн.), залишки 
і відходи харчової промисловості ($1,2 
млн.) та інші харчові продукти. Імпорт із 
Чехії до України становить $18,5 млн. з 
наступними ключовими товарами: насін-
ня олійних культур ($1,8 млн.), кондвиро-
би ($1,9 млн.), різні інші харчові товари 
($1,4 млн.), сири та йогурти ($1,3 млн.), 
живі тварини ($1,3 млн.).

■

ОГОЛОШЕННЯ■

ТВАРИННИЦТВО

Віртуальні гроші 
для реальних корів
Оголошена державою підтримка молочного та м’ясного 
скотарства забуксувала

■

Переважно велику рогату худобу в Україні утримують особисті господарства. 
Лише третина ії припадає на агропідприємства.
Фото з сайта i.ytimg.com.

❙
❙
❙
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Лідерство — як філософія воїна
 Андрій Зелінський буквально на добу 
приїхав до Києва з розташування бригади 
(дислокується в Миколаєві), аби присвя-
тити цей день лекціям і зустрічам. Вечір-
ньої пори він знайшов шпарину часу для 
спілкування в одній з кав’ярень на Хре-
щатику.
 ■ Чим ви, отче, наразі живете? — за-
питую в співрозмовника по тому, як ми 
нагрілися кількома ковтками кави.
 — Я опікуюся розвитком етосу (уза-
гальнена характеристика культури пев-
ної соціальної спільноти, що виражена в 
системі її панівних цінностей і норм по-
ведінки. — Авт.) українського воїна. Він 
наповнений певними елементами воїнсь-
кої романтики, що приваблює, захоплює, 
вербалізує дух, — відповідає капелан.
 ■  Які існують особливості, власне, ка-
пеланського служіння в морській піхоті?
 — Це подвійне завдання, адже там ка-
пелан покликаний дбати не лише про ду-
ховні потреби окремих вояків, а й про 
дух самої морської піхоти. Перебуваючи 
серед морпіхів два роки в районі прове-
дення бойових дій, я зауважив, що це рід 
військ, де легко помітити інтерес та запит 
на цінності, або певний воїнський етос — 
важливий фактор в організації повсяк-
денної життєдіяльності й навіть тактики 
бою. Сучасна глобальна військова культу-
ра має важливу тенденцію — формується 
або вже сформовано чітку артикуляцію 
цінностей воїна. Приміром, провідником 
і захисником військового етоса в Америці 
є міністр оборони США Джеймс Меттіс. І 
це не ідеологія в чистому вигляді, про яку 
ми звикли говорити, і не лише патріотич-
не виховання. Це генезис певного типу ха-
рактеру воїна. І коли ми говоримо про етос 
звитяжця, то маємо на увазі цінності, чи, 
якщо хочете, Кодекс честі, які зрештою 
впорядковують його особистісний розви-
ток, взаємини у військовому колективі, 
формують типаж, здатний жити і бороти-
ся заради перемоги. Тобто, це філософія 
воїна, яку насправді Збройним силам так 
і не вдалося згенерувати за чверть віку.
 Андрій Зелінський диференціює вій-
ськовослужбовця і воїна. Перший, на 
його думку, є особою, яка виконує умо-
ви контракту, закону, а другий — це тип 
характеру. І вважає, що морська піхота 
най ближче підійшла до бажаного проя-
ву ціннісного розвитку. 
 На думку капелана-морпіха, одним із 
важливих феноменів подальшого розвит-
ку ЗСУ був би поворот державної уваги до 
душі армії.
 — Наша армія наразі має чудових лю-
дей, знаю багатьох особисто. Але це вій-
сько, яке тільки зводиться на ноги, на-
рощує «м’язи» й бойову потугу, — каже 
він. — Змушений констатувати: поки 
війську бракує душі. А його душею є лі-
дерство. Тільки воно з пересічного гро-
мадянина сформує воїна — цілісно і цін-
нісно. Так само твориться живе війсь-
ко, здатне чинити спротив. І не даремне 
у світі саме морська піхота є природним 
середовищем, колискою для розвою вій-
ськового лідерства. Під ним маю на увазі 
процес прийняття вчасних і правильних 
рішень в умовах стресу; чітке визначен-
ня мети, критичний аналіз наявних ре-
сурсів, пошук шляхів трансформації ре-
сурсів у мету, а згодом й аналіз проведе-
них дій, що сприяє подальшому розвитку 

військового колективу. Тому формування 
філософії воїна-лідера є завданням номер 
один для Збройних сил сьогодні. 

«Відсутність ініціативи — 
антидержавницький феномен»
 Отже, треба створювати механізми, 
які впливають на трансформацію якості 
українського суспільства. Навіть у ра-
дянський час армія виконувала функ-
цію соціалізації або інтеграції в суспіль-
ство. В незалежній Україні вона втратила 
цю здатність. Військо є своєрідною шко-
лою життя. Тому варто повернути спри-
йняття війська, як середовища, де гарту-
ють людей, які чітко знають, чого вони 
хочуть, які не вміють здаватися на пота-
лу обставинам, бо зорієнтовані винятко-
во на перемогу. Армії потрібно поверну-
ти і втрачену здатність бути своєрідним 
соціальним ліфтом — тепер бачимо лише 
початки процесу.
 — До мене не раз зверталися волон-
терські організації, які добре усвідомлю-
вали, що армія потребує чогось значно 
більшого, аніж матеріальне забезпечен-
ня, — каже отець Андрій. — Йдеться про 
ідеологію. Це питання надактуальне і тут 
— ще неоране поле роботи.
 Фундаментом будь-якої соціальної сис-
теми є три складові: її елементи, зв’язки 
між ними і правила, за якими відбуваєть-
ся взаємодія. Якщо говоримо про ЗСУ, то 

елементом у цій системі є особовий склад. 
І нам варто опікуватися вихованням пев-
ного типу і якості особистостей, які вхо-
дять до «елементного складу». Що мож-
ливо лише за умови ціннісного формуван-
ня — невпинного фізичного, емоційного, 
інтелектуального розвитку особистості 
військовослужбовця на основі визначе-
них цінностей. А от конденсатором цих 
цінностей, забезпечувальним механіз-
мом є усталення поняття військового лі-
дерства. Це термін, який почасти не ро-
зуміють і навіть бояться представники 
вищого військового командування, адже 
в радянському минулому, та й пізніше це 
визначення майже не звучало як слід. От 
і зараз у ЗСУ узвичаєно говорять про уп-
равління, рідше — про менеджмент. Але 
лідерство — це більше. Це типаж, що 
вміє виконувати певні функції на рівні 
сформованої особистості, яка має стати 
прикладом до наслідування. У морській 
піхоті відомий механізм лідерства, лати-
ною він звучить як Ductus exemplo — або 
керівництво власним прикладом. Лідер у 
цьому розумінні не лише той, хто веде, а 
й той, хто вміє опанувати хаос та безлад 
життя і бою зокрема.
 Другий елемент системи — зв’язки, 
які мають існувати на базі нової цінніс-
ної моделі, яка потребує унормування та 
подальшого розвитку, ефективно функ-
ціонуючої в умовах різноманітних внут-
рішніх і зовнішніх викликів. До прикла-
ду, нині є виклик щодо легітимізації іс-
нуючих норм поведінки в ЗСУ — тих, які 
з’явилися за час АТО.
 ■ Що робити з ініціативою, особливо 
знизу, в армії?

 — Від представників особливо старшо-
го покоління не раз доводилося чути, що 
ініціатива в армії — річ, що нерідко тягне 
за собою покарання. Принаймні так мож-
на перекласти відомий вислів із російсь-
кої. Відверта заборона проявляти ініціа-
тиву, брати на себе відповідальність — аб-
солютно антидержавницький феномен. 
Бо він призводить до стагнації, унемож-
ливлює прогрес, перспективи розвитку. 
Це своєрідна ментальна диверсія з мину-
лого, яка зараз нам лише підкидає бага-
то біди. Ініціатива в армії має бути конт-
рольованою та керованою, інтегрованою в 
певні загальні завдання підрозділу, части-
ни, роду військ і так далі. Так, це підконт-
рольна річ, але вона має бути як різновид 

особисто свідомої відповідальності воїна-
лідера.
 Отець Андрій переконаний: потрібно 
зробити ще надзвичайно багато, аби до-
сягти стандарту, за яким ЗСУ виховува-
тимуть вояків, які не бояться брати від-
повідальність. Щоправда, справжнім 
проривом тут стали роки війни. Створи-
лися умови для масового прояву саме лі-
дерських якостей тисяч воїнів. Район бо-
йовищ АТО капелан порівнює із зоною 
автентичності — там людина починає чу-
дово орієнтуватися в тому, що є насправ-
ді ціннісним. Власне, це виживання, а не 
статуси чи статки. І тому не варто дивува-
тися тій істині, що лідер почасти народ-
жується в хаосі й безладі...
 ■ А я таки подивуюся: чому ж так?
 — Коли система чітко функціонує, їй 
не потрібні лідери. Їй потрібні ефективні 
менеджери-управлінці. Але коли система 
виходить поза межі раціонально органі-
зованого функціонування, тоді настає час 
того, хто знає, що доцільно зробити, який 
ресурс варто залучити, яка послідовність 
дій і якого результату варто досягати. Лі-
дер має критично ставитися до досягну-
того, вміти аналізувати, чого бракує для 
покращення колективного результату. 
Лідер мотивує і надихає власним при-
кладом рухатися до остаточної перемо-
ги. Йому довіряють, за ним ідуть — на-
віть у бій.
 Серед українців іще панує розуміння 
лідерства в такому радянському штампі, 
що лідер — це типово авторитарна осо-
бистість, яка перебуває в якомусь авангар-
ді і за якою йдуть інші. Це зовсім не так. 
Ці штампи потребують заміщення на До-

ктрину військового лідерства у Збройних 
силах, яка перебуває ще в зачатку. Це нор-
мативний вимір душі армії, яка вже при-
сутня в різних компонентах, проявляла-
ся під час бойових дій, але його ще треба 
інституціоналізувати. Потрібен такий ме-
ханізм, що дозволить вояку, який повер-
тається в цивільне життя, ставати якісно 
іншою людиною. Яка не чекає, що за неї 
держава почне налагоджувати її життя і 
долю. Це людина, яка не спостерігає, як 
життя минає повз, а яка не боїться брати 
відповідальність за себе, родину, колек-
тив, країну. І ніщо краще, аніж контекст 
бою, цьому не вчить. Саме ситуація бою, 
коли все, що в тебе є, це твоя зброя, почи-
наєш розуміти: життя — твоє і країни — 
у твоїх руках.

«Військо існує для перемог»
 Ще забагато українців чекають у сфе-
рах політики, економіки, безпеки яки-
хось месій — це марні сподівання. Ук-
раїні потрібні люди не успіху, а саме Пе-
ремоги. Наша система виховання в сім’ї, 
школі та армії спрямована на корекцію 
особистості замість того, щоб вказува-
ти на реальні ресурси розвитку. Це її ве-
ликий недолік. Армія має стати школою 
лідерства, коли здатність перетворювати 
можливості і виклики на ресурс стає бук-
вально ментальною ознакою. Україна пот-
ребує Воїнів Духу, чиє гасло «Не здавати-
ся!». Ані в бізнесі, ні в освіті, ні в спорті, і, 
звісно ж, на полі бою за Україну.
 — За роки незалежності ЗСУ, як і вся 
країна, заразилися вірусом корупції і бю-
рократії. То не таємниця. Проте я не вва-
жаю корупцію найбільшою проблемою 
українського суспільства, — перекона-
ний отець Андрій. — Більша проблема 
— це слабка людина в соціумі як продукт 
пострадянської культури, що невтомно 
штампувала нездатних реалізуватися ін-
дивідів, які радше боялися власних мрій, 
аніж могли їх утілити. І в поверненні ук-
раїнцям віри в себе військо може відіграти 
непересічну роль. Військо існує для пере-
мог! Воїн — особистість, яка живе перемо-
гою: над собою, над життєвими обстави-
нами, над ворогом. Перемог абстрактних 
не буває, в кожної є власне ім’я, свій фак-
таж, притаманні характеристики і біогра-
фія. Критично важливо сформувати вже 
зараз покоління людей, здатних відчува-
ти найменший смак перемоги, заради яко-
го вони житимуть і боротимуться. Людей, 
які люблять себе долати, — людей волі. У 
сучасній Європі чи США вже мало гово-
рять про сильну людину — це пройдений 
етап. Нині мова — про людину ціннісну. І 
нам потрібно здійснити подвійний ривок 
— створити себе та обігнати їх… ■

ВІЧНІ ЦІННОСТІ ■

Чи потрібна 
війську душа?
АТО стала територією автентичності українського воїнства

Геннадій КАРПЮК

Андрій Зелінський — штатний капелан 36-ї окремої бригади морської піхоти. 38-річ-
ний священик Української греко-католицької церкви понад 11 років свого життя при-
святив задоволенню духовних потреб українських військових, від початку путінської 
агресії — в зоні АТО. Останні два роки він — душпастир морських піхотинців. Проте 
мій інтерес до цієї персони значно глибший, аніж написання оповідки про капелана 
на війні. Адже Андрій Зелінський виховує лідерів і має напрочуд цікаве й актуальне 
бачення формування ідеологічно-духовного фундаменту війська.
Щоб читач осягнув масштаб інтересів та освіченості капелана морських піхотинців, 
зауважу, що отець Андрій вивчав філософію у коледжі St. Basil College (Стамфорд, 
США), богословську освіту здобув в університеті Pontificia Universita Gregoriana 
(Рим, Італія), а політологічну — в Національному університеті «Києво-Могилянсь-
ка академія». А ще він — один із натхненників розбудови Української академії лі-
дерства. Це програма особистісно-суспільного розвитку, основний елемент якої 
— десятимісячний курс для випускників середніх шкіл, базований на цінностях та 
вихованні лідерських якостей. Андрій Зелінський націлений на те, щоб сформувати 
й утвердити у війську як систему сучасну філософію воїна: нескореного, вільного 
і завжди вірного. А для цього потрібно вселити дух-стрижень у кожного бійця та 
офіцера. Сам капелан прихильність військових заслужив тим, що зголосився разом 
із морськими піхотинцями здобути право носити чорного берета: з бійцями, які рік 
воювали на підступах до Маріуполя, капелан долав усі випробовування, аби потім 
заслужено його одягти.

Капелан Андрій Зелінський. ❙

«Варто повернути сприйняття війська як середовища, де гартують 
людей, орієнтованих винятково на перемогу».
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Є у кожного до мови хист, 
не зубріть, а розумійте зміст 
 Віктор Коптілов наголошує: 
у розділі «Ключ до любові» поет 
дає читачам такі настанови, які і 
настановами назвати важко. Бо 
любов до слова в поета настільки 
щира, що залишитися байдужим 
спостерігачем просто неможли-
во: «Якщо ти не дуже кохаєш-
ся в мові — в Шевченка, мій дру-
же, є ключ до любові: що мову, як 
неню, так треба любити, щоб міг 
ти за неї і душу згубити». 
 Читаймо вірші, вміщені у роз-
ділі, і ...берімося до справи. Для 
вчителів-мовників — справжнє 
раювання: готові завдання для 
допитливих школярів. Скаже-
те, що не такі вони вже й допит-
ливі, ці непосидючі школярики? 
І навіть подекуди дуже навіть лі-
ниві? Запевняю: із мовними за-
вданнями від Дмитра Білоуса 
підкориться будь-яке завдання. 
Адже поет не читає нудних лек-
цій, а веде розмову з юними чи-
тачами у цікавій ігровій манері. 
 «Як запам’ятати правило 
дев’ятки?» — звертається поет 
до читачів. «Гляньте пильніш: 
в іноземних словах після літер 
оцих дев’яти пишеться літера и. 
Запам’ятайте гніздечко оце й бу-
дете знати відтепер: д, т, з, с, ц, ж, 
ч, ш і р». А якщо граматика шку-
тильгає, Дмитро Білоус закликає 
до наполегливої роботи і запев-
няє: «Є у кожного до мови хист, 
не зубріть, а розумійте зміст». 
 У книжці Дмитра Білоуса, 
наче в енциклопедії, знайдеш чи-
мало корисного. От вам приклад 
зимової синонімії: буран, завірю-
ха, заметіль, сніговиця, хвища, 
круповиця, хуртовина, пороша. 
А ще Дмитро Білоус нагадує про 
призабуту літературну гру бури-
ме, яка вчить влучно римува-
ти слова. Словом, для допитли-
вих читачів — пожива для розу-
му й серця. Адже поезія Дмитра 
Білоуса торкається сокровен-
них струн душі: «Чи не чари й не 
диво? Мова — спів, мова — каз-
ка. Все сказати можливо: є і гнів, 
є і ласка. В мові — воля героїв, 
прояв вільного духу, духу нації 
прояв, прояв вічного руху». 
 Віктор Коптілов наголошує: 
«Безцінний скарб» цікавий тим, 
що книжка становить своєрід-
ний експеримент, за розвитком 
якого пильно стежить читач. 
Адже всі три частини — «Абет-
кові істини», «Ключ до любові» 
та «Їжакова канцелярія» — ба-
гатожанрові, містять як загад-
ки, так і урочисті гімни на честь 
рідної мови. Улюбленим жанром 
Дмитра Білоуса є вірш-коментар, 
створений і розвинутий ним у лі-
тературі. Приміром, вірш «До мо-
литви абеткової» є не просто ко-
ментарем, а славленням абетки. 
 Важко не погодитися з дум-
кою дослідника, що має бути 
створений «Словник мови поезій 
Дмитра Білоуса». Адже поет про-
демонстрував не лише віртуозне 
володіння словом, а й створення 
неологізмів, які значно збагати-
ли українську мову. Часто буває, 
що використання діалектизмів, 
авторських новоутворень уск-
ладнює сприйняття творів, і стає 

зрозуміло, що письменник «пере-
дав куті меду». Але Дмитра Біло-
уса читаєш із задоволенням, наче 
вслухаєшся, як жебонить річеч-
ка: «Такі звичайні мовні речі, а 
скільки тайни, глибонечі! І поте-
чуть чуття Почайнами крізь не-
збагненну явину». 

Кому пироги й млинці, 
кому — гулі та синці 
 Ще Дмитро Білоус виступає 
як неперевершений перекладач, 
який наполегливо працює над 
філігранністю мови. «Ох, не про-
стий це горішок!» — пише Дмитро 
Білоус, переповідаючи про свою 
працю над перекладом із біло-
руської мови. Переклад із спорід-
нених мов уважається одним із 
найскладніших, оскільки завжди 
є ризик не «вловити», «затерти» 
особливості мови, з якої перекла-
дають. Ось яке дається завдання: 
«Край мой! Ты памятны мне ран-
кам тваім промяністым...»
 І Дмитро Білоус береться за 
непросту роботу тлумача: пере-
дати українською неповторні 
особливості білоруської мови: 
«Краю мій!», як же мені висло-
вить — «ти мені любий»? Роз-
мір подовжити? Ні — явна доро-
га до згуби», — бачимо, як поет 
наполегливо шукає потрібні сло-
ва, аби зберегти зміст і ритмоме-
лодику поетичних рядків біло-
руською мовою. А якщо зробити 
так: «Краю мій! Ти в пам’ятку»? 
І знову не те: слово «мені» у ряд-
ку — «явна до втрати дорога...» 
 Нарешті, пише поет, йому 
вдалося знайти форму, збагаче-
ну змістом: «Краю мій! Мрію і 
сню ранком твоїм променистим». 
Свій варіант поет подав видав-
цям. Утім для перекладача голо-
вним є те, як сприйняли його пе-
реклад, чи вдалося «упіймати за 
хвостик» потрібну ритмомелоди-
ку, підібрати влучний відповід-
ник. І от — несподівана зустріч 
у видавництві з Миколою Бажа-

ном. Яким буде його відповідь? 
«Здрастуйте, — скромно роню, 
знічений від хвилювання. Усміш-
ка: — Марю і сню! — каже він за-
мість вітання». 
 Дмитро Білоус, наче вправ-
ний диригент, уміло скеровує до 
наполегливої праці над словом. 
І справді: де, як не у переклада-
цькій роботі, відчуєш красу сло-
ва, помилуєшся його багатством, 
порівняєш звучання у спорідне-
них мовах? «Як по-нашому мож-
на сказати?» — так називаєть-
ся вірш Дмитра Білоуса, у якому 
вустами ліричного героя Гриця 
запитує: «От як  по-нашому мож-
на сказати: «На вкус и цвет то-
варища нет»? Юний герой звер-
тається до матері, а та усміхаєть-
ся у відповідь:«На колір і смак то-
вариш не всяк». Міцний горішок 
виявляється не таким уже й міц-
ним, якщо всотувати як книжко-
ву, літературну мову, так і дослу-
хатися до мови народної. Бо народ 

завжди влучний у висловлюван-
нях, бо ж недаремно кажуть: «На-
род скаже, як зав’яже». 
 «Так завжди кортить мене пе-
рекласти щось трудне, відтворить 
поривом щирим», — зізнається 
поет у вірші «Не відтвориш так 
на так». Ще раз уважно вчитай-
мося у назву: «так на так не від-
творити». Отже, не завжди ме-
ханічний переклад прийде на до-

помогу. Бо якщо він механічний, 
то такою самою механічною, поз-
бавленою  соковитості, ніби відлу-
ченої від живильних струмочків, 
буде і рідна мова! Як же діяти у та-
кому випадку? 
 Рецепт від поета Дмитра Бі-
лоуса: «Треба десь, як це й бува, 
замінить якісь слова». От вам за-
вдання-головоломка: як перек-
ласти українською з російської: 
«Кому пироги и пышки, кому си-
няки и шишки»? Здавалося, ну 
що складного у перекладі? Це ж 
так просто: «синяки — синці», — 
сміливо береться до роботи тлу-
мач. А далі... далі — перша пас-
тка: «шишки — гулі в братній 
мові, а у нас — шишки соснові». 
Як кажуть, «трохи не те, трохи 
не так». 
 Поет наполегливо працює над 
перекладом, шукаючи найбільш 
влучний відповідник. Вдумливо-
му і наполегливому дослідникові 
вдалося віднайти потрібні слова. 

А нам, читачам, насолодитися 
вдалою знахідкою: «Кому пиро-
ги й млинці, кому гулі та синці». 
Напевно, вправна перекладаць-
ка робота спонукатиме читачів 
над філігранною роботою над 
словом. 

Виховувався у колонії, 
керованій Антоном Макаренком 
 У чому ж секрет успіху Дмит-
ра Білоуса? Завдяки чому його 
спорідненість зі словом вигля-
дає так природно? Майбутній 
поет та перекладач народився у 
1920 році в селі Курмани на Сум-
щині. Він був десятим у родині 
Григорія Миколайовича і Ганни 
Давидівни Білоусів, що налічу-
вала одинадцятеро дітей. Жит-
тя багатодітної родини легким 
було назвати не можна, проте 
жили дружно. «Небавом у тата і 
мами вже нас одинадцятко душ. 
Справлялися добре з харчами — 
не їли лиш хвостиків з груш», — 
з гумором писав поет. 
 Культ книжки у сільській ро-
дині був завжди. Читали «Кобза-
ря» Тараса Шевченка, твори Сте-
пана Руданського, Остапа Виш-
ні. Цікавим оповідачем був бать-
ко Дмитра. Про духовну красу 
не говорили; вона була частиною 
життя як родини Білоусів, так і 
решти українських селянських 
родин. І про ту красу хотілося 
писати, тож ще малим хлопцем 
Дмитро почав віршувати. 
 «Ми любили все божествен-
не, духовність входила в наші 
серця через красу, лагідність, 
гармонію, — згадував Дмитро Бі-
лоус. — Гарні були в нашій хаті 

ікони під рушниками, на свята 
ще й прикрашені квітами. Ні-
коли батьки нам не казали: не 
роби то-то, не лякали, не свари-
ли. Про того, хто справедливо 
вчинив, могли сказати: «Оце по-
Божому»; про хорошого хлопця: 
«Оце справжній козак!» Тому те-
матична збірка Дмитра Білоуса 
«За Україну молюся», як ствер-
джують критики, стала своєрід-
ним енциклопедичним довідни-
ком українських народних свят 
від січня до грудня. Гармонійне 
селянське життя, єдність з при-
родою надихали на творення пре-
красного. 
 Утім життєвий шлях стелився 
нелегко і Дмитрові, і його братам 
та сестрам, і тисячам українських 
родин. Лише дивом уцілів під час 
Голодомору 1932-33 років май-
бутній поет. Вижив лише завдя-
чуючи старшому братові Олексі, 
який влаштував Дмитра в дитя-
чу колонію, керовану Антоном 
Макаренком. Прагнув до знань, 
але до початку війни встиг лише 
кілька років провчитися у Хар-
ківському університеті; а вже по 
війні завершив навчання на філо-
логічному факультеті Київсько-
го університету. А коли спалахну-
ла війна, Дмитрові щойно минув 
21 рік. Воювати судилося у складі 
студентського батальйону (з 997 
бійців студбату живими залиши-
лося тільки 37...) 
 У вірші «Біографічне» Дмит-
ро Білоус згадує основні віхи сво-
го насиченого подіями життя. 
«Косила війна. Батальйоне сту-
дентський беззахисний мій! Туди 
нас, де гинуть мільйони, як смер-
тників кидали в бій», — з болем 
відгукується поет. Голодомори, 
війна, поранення, але головне 
— життя! Якщо судилося жити, 
то треба жити, — переконаний 
поет: «І в мирнім поході нелегко, 
та йдем, як на суд, як на звіт, бо 
кожного ж, мабуть, лелека для 
чогось приносить на світ». 
 Поет, перекладач, академік-
педагог Дмитро Білоус залишив 
нам головний урок: про складне 
можна говорити легко, доступно. 
Й обов’язково з гумором. Збід-
нення мови, невміння вислови-
ти власні почуття — прик мети 
«комп’ютеризованого» поколін-
ня. Втім мало нині і педагогів 
рівня Дмитра Білоуса. Лекторів 
достатньо, бракує Вчителів. Ро-
зуміти юнь, йти до неї зі щирою 
посмішкою, аби разом твори-
ти світ любові, — чи не в цьому 
криється головний урок від со-
нячного життєлюба Дмитра Бі-
лоуса?! Лише щиро залюблена у 
свою працю людина здатна пере-
дати ту любов іншим. ■

ПРАВИЛА УСПІХУ

Мову, як неню, треба 
любити...
Педагогічно-мовні настанови поета 
Дмитра Білоуса

■

Життєлюб і мовознавець 
Дмитро Білоус.

❙
❙

Одна з книжок  Дмитра Білоуса про мову.❙

Наталія ОСИПЧУК 

Дмитро Білоус — відома постать не лише в українській літературі, 
а й у педагогіці. За його книжками — «Диво калинове» і «Чари бар-
вінкові» — навчалося не одне покоління українців, відкриваючи ди-
вовижну красу і секрети рідної мови. Недаремно Дмитра Григорови-
ча Білоуса було обрано почесним академіком Національної академії 
педагогічних наук України. Останнім дарунком читачам стала книжка 
віршів про українську мову «Безцінний скарб». Ця книжка і нині має 
стати у пригоді не лише школярам та студентам — усім, хто шанує, 
вивчає чи хоче знати українську мову. 
«Оригінальність книжки полягає в тому, що її побудовано на міц-
ному фундаменті мовознавства, — пише у передмові до видання 
Дмитро Коптілов. — Автор поставив перед собою досить склад-
не завдання: пояснити дітям те, що дорослі вважають «сухою ма-
терією» лінгвістики. Такого завдання ще не формулював ніхто». 

Про того, хто справедливо вчинив, могли сказати: «Оце по-
Божому»; про хорошого хлопця: «Оце справжній козак!»



ПОЛІТПАРНАС

ПРИФРОНТОВА 
КОЛИСКОВА
Любов СЕРДУНИЧ

Стара Синява, Хмельницька область

Спи, синочку, люлі-люлі,
Поки вгомонились кулі...
Люлі-люль, засни скоріше,
Напишу тобі я віршик
Про веселу кішку нашу...
(Кішка зникла... Боже! Нащо
Ця війна? Нема вже сили!..
Матері дітей ростили
Для життя, для миру й щастя!..)...
Напишу, якщо ще вдасться,
Про майданчик в дитсадочку,
Про мою майбутню доньку...
(Відбудують і майданчик,
І припиняться ридання)...
Люлі-люлі, мій синоню!..
Принесуть лелеки доню —
Будеш мати ще й сестричку.
Перемога, вірю, — близько.
І повернеться твій татко...
Ти рости, моє дитятко,
Як татусь твій: і безстрашним,
І сміливим... 
(Боже, нащо?..)...
Поки вгомонились кулі —
Спи, маля... Не всі поснули...
Люлі-люлі... люлі... люлі...

■ І. ДЕМ’ЯНЧУК, кандидат технічних наук
Київ

«Скажи мне, Украйна, не в этой ли ржи 
Тараса Шевченко папаха лежит?»
Михаїл Свєтлов, російський поет

 Путін із прихильниками «рус-
кого міра» хоче загарбати Південну 
Україну і маніпулює царською ад-
міністративною назвою «Новоросія». 
Ще Козьма Прутков писав: «Якщо на 
клітці зі слоном побачиш напис «буй-
віл», не вір очам своїм». У Російській 
імперії так було названо землі Війсь-
ка Запорозького та землі, відвойовані 
в Османської імперії за участі україн-
ців і переважно заселені українцями. 
Після російсько-турецьких воєн Росія 
наприкінці ХVІІІ ст. зайняла Північ-
не Причорномор’я, підступно вико-
риставши українське козацтво, яке 
зробило значний внесок у перемогу, 
що для нього перетворилася на вирок. 
Для Росії українські збройні сили ста-
ли не лише зайвими, а й небезпечни-
ми. «Катерина, вража баба» задовго 
до Сталіна «звільняла» Україну від 
українців, депортувавши козаків на 
Кубань. «Вільні землі» Катерина за-
селила німцями, греками, болгарами, 
сербами, перемішуючи народи в ру-
сифікаторському казані. Т. Шевчен-
ко писав про нових хазяїв на козаць-
ких теренах: «І на Січі мудрий німець 
картопельку садить».
 Чесні історики спростували росій-
ські вигадки щодо Новоросії, навів-
ши дані про історію краю, склад на-
селення. Крім історичної, питання 
висвітлено і в художній літературі, 
і про це — нижче. Свідчення пись-
менників ХІХ—ХХ стст. безсумнів-
ні, інакше царська цензура їх би за-
боронила.
 М. Коцюбинський в оповіданні 
«Дорогою ціною» описав, як україн-
ці освоювали дельту Дунаю, Одещи-
ну, Бессарабію. Остап і Соломія вті-
кали з Росії на той бік Дунаю, що був 
тоді під Туреччиною. Нелюбов до «за-
хисниці православ’я», «захисниці 
всіх слов’ян» виявили не якісь «пра-
восеки», «фашисти», а прості ук-
раїнські селяни, які були поневолені 
Росією, закріпачені. Пригоди для 
Соломії та Остапа закінчилися тра-
гедією, але їхнім шляхом пройшли 
маси українців, що осіли на тих зем-
лях ще за часів «запорожців за Ду-
наєм». «Недобитки січової руїни, хо-
робріші, завзятіші, звили собі гніздо 
в Туреччині і возили звідти на Вкраї-
ну, мов контрабанду, палкі заклики у 
кіш на волю, до січового братерства». 
У часи, описані автором, туди «тіка-
ло од пана і панщини все, що запліс-
нявіло в неволі, не втратило ще жи-
вої душі, тікало, щоб здобути собі те, 
за що предки виймали шаблі з піхов 
або ставали до бою з кіллям та вила-

ми». До оповідання автор дає вступ: 
«Діялося се в 30-х роках минулого 
(ХІХ) століття... Пісня волі, споети-
зованої, може, в дні лихоліття, чару-
ючим акордом лунала в серцях мо-
лоді, поривала її туди, де ще не чути 
кайданів, скованих на людей людь-
ми. На широкі бессарабські степи, 
вільні, без пана й панщини, рвалася 
гаряча уява й тягла за собою сотні й 
тисячі».
 Дія повісті І. Нечуя-Левицького 
«Микола Джеря» відбувається трохи 
пізніше, за 20 років до реформи 1861 
р. Знову втеча та пошук волі. Микола 
з ватагою заробітчан рушив із Черка-
щини на південь, пройшов тодішню 
Херсонщину з українськими селами 
й німецькими колоніями. У районі 
Аккермана (нині — Білгород-Дніст-
ровський. — Авт.) ватага перебрала-
ся через Дністровський лиман у Бес-
сарабію, Одещину. «На Бессарабії не 
було такої панщини, як на Україні. 
Бессарабські пани з великою охотою 
приймали на свої землі українських 
втікачів, бо в їх було землі багацько, 
а людей мало. Сюди втікали за часів 
панщини українці з Поділля, з Київ-
щини, з Херсонщини і навіть із-за 
Дніпра, з Полтавщини. Вони оселя-
лись в Аккерманщині, в Бендерщині 
і навіть між молдаванами скрізь по 
Бессарабії».
 Г. Данилевський , російський пись-
менник, відомий своїми історич ними 
романами, у творі «Беглые в Ново-
россии» розкрив історію її освоєння. 
У творі Данилевського дія розгор-
тається по всьому узбережжю Чор-
ного й Азовського морів до Дону. П. 
Чубинський у тексті гімну окрес-
лив східний рубіж України Доном 
не просто так: туди сягала українсь-
ка Новоросія. У Таганрозі ж, при-
міром, українців, за переписом 1926 
р., було 71,5 %.
 У романі показано, що в Новоросії 
землевласниками були російські куп-
ці та поміщики, німецькі колоністи, 
а от основна маса населення, трударі 
— це втікачі з поневоленої України. 
Головні герої — Левенчук, Милора-
денко, Оксана. Вони усвідомлюють, 
чиї це насправді землі: «Так і при за-
порожцях тут заїмки займали. Вся 
наша земля тут старозайманими ху-
торами стала. Наші предки з тобою 
теж сюди прийшли». Автор у багать-

ох місцях підтверджує, звідки взяли-
ся люди, що дали життя новим зем-
лям, це — «втікачі від старосвітських 
хуторських знегод, зі старої Украї-
ни». Тікали, пише автор, «до азовсь-
кого примор’я зі старих українських 
губерній». Землевласник Панчу-
ковський жалкує, що ніде не опи-
сано «події заселення наших давніх 
запорозьких земель, нашого азовсь-
кого примор’я». «Тут утікачами зем-
ля піднялася. Не було б їх, не було б 
нічого: ні Донщини, ні Чорномор’я, 
ні преславної колишньої Запорозь-
кої землі,.. всі тут утікачі: Ростов, 
Маріуполь, Таганрог». Панчуковсь-
кий пояснює, чому на нові землі «не 
рушають переселенці з великорусь-
ких губерній. «Та чи кине наш туляк, 
владимирець чи пскович свою курну 
хату, брудну ниву та родичів? Та він 
скоріше піде в Москву на фабрику чи 
на барки на Волгу на заробітки, аніж 
наважиться до нас переселитися».
 Данилевський змальовує трудо-
ве населення Новоросії: «У свято, 
до початку торгу, в слободі у церкві 
звичайно правиться обідня, і всі ста-
течно стоять і моляться, слухаючи 
отця Прокопа чи отця Дороша. Дим 
густо стелиться, а з диму дивляться 
всі чорноволосі й русяві чубаті голо-
ви, начебто ось-ось зійшли з картин 
Шевченка, Трутовського і Соколо-
ва». Втікачі давали свої назви посе-
ленням: Нова Диканька, Святодухів 
Кут тощо, а царська влада назвала 
край, освоєний українцями, «Ново-
росією».
 У роки російської інтервенції та 
громадянської війни так звана «Ново-
росія» була батьківщиною українсь-
кої селянської армії Нестора Махна. 
Російський поет Михайло Свєтлов 
про цей край (з Олександрівськом і 
Харковом включно) писав: «Скажи 
мне, Украйна, не в этой ли ржи Тара-
са Шевченко папаха лежит?».
 Нині цар «всея Русі» зі своїми 
боярами та холопами хоче включи-
ти цей край у склад «єдіной і нєдєлі-
мой». Путін зі своєю логікою, ніби ім-
перські назви є істиною,  претендує  
на всю нашу країну: в імперії була 
Малоросія, України не було, отже, 
Малоросія, як і Новоросія, — части-
на Росії. Та ні топонімічні виверти, ні 
військова сила їм не допоможуть — 
українці захистять свою землю. ■

ГОРДІСТЬ З ГОРОДУ

Вікторія 
— моя 
перемога
І нею я готова поділитися 
з усією Україною!
Надія ЦИБЕНЬ, городівник-любитель
Смолярі, Старовижівський район, Волинська область

 Завершується осінь — час підбивати підсумки 
своїх здобутків. Сезон виявився непростим, особливо 
для помідорів. Поліська весна була з морозами. Літні 
дні віяли то прохолодою, то теплом. Лише серпень по-
радував двома тижнями спекотних днів. Осінь прийшла 
з дощами та сльотою. Тож довелося максимум зусиль 
докласти, щоб досягти успіхів, але, повірте, результат 
того вартий. І найкраще серед помідорів проявив себе 
сорт Вікторія. Про нього і буде ця розповідь.
 Доглядати за помідорами дуже цікаво. Вони для 
мене, мов живі істоти, я навіть розмовляю з ними. 
Спілкуючись з овочівниками-любителями, так само 
закоханими в помідорну справу, ділимося досягну-
тим, обмінюємось сортами. І, що цікаво, як показує 
досвід, не всім томатам із південних регіонів підходить 
наш поліський клімат. Але ті, що пройшли гарт на на-
шій грядці, комфортно себе почувають і на півдні, і на 
півночі. Вікторія є одним із таких сортів, що дістали-
ся мені за обміном. Три роки поспіль він незмінно ті-
шить мене гарними врожаями і виходить переможцем 
із різних стресових погодних умов. Та й назва промо-
вляє сама за себе: він перемагає фітофтору і витри-
мує спеку. Грядка з цими овочами милує око: низькі 
кущики, розлогі, з міцним стеблом, усі у зав’язі. По-
мідорчики добірні, червонобокі, масою 100-120 гр. А 
які вони смачні! Серед розмаїття моїх сортів на смак я 
можу розпізнати їх із заплющеними очима. 
 Вікторія справді є лідером серед надранніх то-
матів. Її плодами моя сім’я починає смакувати чи 
не найперше і, що цікаво, споживаємо їх упродовж 
усього сезону. Крім того, мала змогу законсервува-
ти, засолити, ще й соку заготувала. Плоди м’ясисті, 
з ніжною м’якоттю, мають дуже мало насіння, та все 
ж я заготувала його досить багато, щоб поділитися 
цією радістю з читачами. Кожному, хто пришле від-
повідний запит і заадресований на своє ім’я конверт 
із марками по Україні, я обов’язково безплатно ви-
шлю пакетик насіння Вікторії. Мені дуже хочеться, 
щоб у кожному куточку нашої країни цей чудовий 
сорт порадував городників своєю врожайністю.
 Моя адреса: 44425, Волинська область, Старо-
вижівський район, село Смоляри, Цибень Надії Ва-
силівні. ■

■

Як ви гадаєте, що спільного між фінікійською колонією Офіуза, давньогрецькою Тірою, римським поселенням Альба Юлія, генуезьким Монкастро, 
молдовським Четатя Албе чи османським Аккерманом? Правильно, все це історичні назви одного й того самого українського міста, яке нині називають 
Білгородом-Дністровським (до речі, після приєднання Бессарабії до СРСР у 1940 р. саме за наказом Сталіна Аккерман перейменували на Білгород-Дніс-
тровський). Хто тільки не володів чи не хотів заволодіти цим чудовим форпостом на березі Чорного моря й гирла Дністра, адже у військовому плані таке 
розташування давало великі переваги для захисту міста від нападників. 
Не раз ходили й козаки походами на Біле місто. Так, упродовж ХVІ—ХVІІ ст. під стінами Аккерманської фортеці побувало військо і Семена Палія, й Івана 
Сірка, і Григорія Лободи. Ця земля приховує не одну таємницю століть, які ще потрібно відкривати археологам та історикам...

РЕТРОСПЕКТИВА

Південна Україна — 
не «Новоросія»
Літературні обриси кордонів нашої країни

■
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Лайт-версія Мажино  
 ...Перед Другою світовою 
нинішнє місто-залізничник 
Коростень було фактично при-
кордонним пунктом. До най-
ближчого кордону з Польщею 
— 60 кілометрів. Тому елемен-
том фортифікаційних споруд 
цього часу не стати він просто 
не міг. У 30-ті, коли французи 
будували знамениту «Лінію Ма-
жино», аби захиститися від Ні-
меччини, радянська влада спо-
руджувала свою лайт-версію — 
«Лінію Сталіна». 
 На будівництво «Лінії Мажи-
но» — 400-кілометрової інже-
нерної споруди, що складалася 
із бункерів, артилерійських і пі-
хотних блоків, казематів, спос-
тережних пунктів, навіть елект-
ростанції і власної вузькоколій-
ки, — було витрачено 3 міль-
ярди французьких франків. За 
цiнами того часу — майже міль-
ярд доларів! Радянський Союз 
подібних коштів не мав. І тому 
намагався закрити західний 
кордон своєї однієї шостої час-
тини суші укріпленими райо-
нами, що складалися переваж-
но з ДОТів, які споруджували на 
шляхах всюди, де хоча б теоре-
тично міг пройти чобіт іноземно-
го військового. Спочатку спору-
дили чотири такі райони, потім 
додали ще п’ять. 
 На території України еле-
ментів «Лінії Сталіна» було 
п’ять: Київський, Коростенсь-
кий, Летичівський, Могилів-
Ямпільський, Новгородський. 
Найкраще зберігся командний 
пункт Коростенського. Але не 
завдяки інженерній майстер-
ності радянських військових ін-
женерів, а винятково природі: 
штаб розташовувався в товщі 
скельних порід. 
 На думку військових істо-
риків, будували «сталінські» 
укріпрайони дуже по-радянсь-
ки. Тобто неякісно. «Як це час-
то бувало у СРСР, шалений пос-
піх разом із низькою технічною 
культурою призводили до того, 
що частину споруд почали буду-
вати ще до затвердження крес-
лень... Серйозні проблеми через 
відсутність документів виникли 
при проектуванні споруд із під-
земними комунікаціями... За-

гальною тенденцією була жорс-
тка вимога економити матеріа-
ли, за будь-яку ціну витримати 
норми витрати залізобетону», — 
пише, зокрема, дослідник Олек-
сандр Крещанов, згадуючи фак-
ти, коли роботу деяких військо-
вих інженерів потім називали 
«шкідницькою». 
 Утім доля значно ефектив-
нішої «Лінії Мажино» не силь-
но відрізнялася від результату 
«Лінії Сталіна». Так, німецькі 
війська просто обійшли «Мажи-
но», залишивши французькі обо-
ронні редути без діла, а елемен-
ти «Лінії Сталіна», зокрема, Ко-
ростенський укріплений район 
— 182 кілометри, 456 ДОТів — 
зовсім ненадовго зумів зупинити 
передові гітлерівські колони. 

Срібні діжки і прямий зв’язок. 
Із Москвою 
 Штабні споруди, втім, як ми 
бачимо у Коростені, вдавалися 
військовим інженерам СРСР 
значно краще. Так, Василь Ко-
сирєв, який і збудував штаб у 
гранітних печерах (на табличці 
перед входом його плутають з 
іншим військовим героєм Дру-
гої світової Дмитром Карбише-
вим. — Авт.), створив триповер-
хову, повністю захищену спору-
ду, де міг перебувати штаб Пів-
денно-Західного фронту.
 Якість внутрішніх робіт — 
найвища, і це одразу впадає 
у вічі, як тільки ти починаєш 
прогулянку заплутаним скель-
ним лабіринтом. Усі механіз-
ми, які розмістили тут у бурем-
ні 30-ті, досі в робочому стані. 
Кажуть, що треба лише 15 хви-
лин, аби перевести цей об’єкт із 
музейного стану в робочий, тоб-
то бойовий. Командний пункт 
повністю автономний, тут на-
віть є колодязь із питною во-
дою. Воду, до речі, зберігали у 
спеціальних баках, покритих 
сріблом. Існувала система кон-
тролю тиску, зовнішня та внут-
рішня вентиляція, водогін, ди-
зельні генератори, які забезпе-
чували автономне енергопоста-
чання. Всього в бункері могли 
перебувати дві тисячі осіб. І за-
безпечували їх тут усім необхід-
ним: у граніті існували їдальні, 
кімнати відпочинку. 

 Щоправда, побачити Корос-
тенський штаб у тому вигляді, в 
якому він існував до війни, нині 
неможливо. Вхід для відвідува-
чів дозволений лише на другий 
поверх. За потужними сейфови-
ми дверима — санпропускник 
у вигляді традиційної радянсь-
кої душової, далі — фігура вої-
на в костюмі хімічного захисту. 
Далі — ці самі знамениті баки: 
пофарбовані на зелено і покриті 
сріблом усередині, склад про-
дуктів із надписом «Недотор-
канний запас». Кімната радиста 
зi ще одним муляжем радянсь-
кого солдата і тогочасною пере-
давальною технікою. На стінах 
у коридорі — радіоточки. 
 Кажуть, що телефонний 
зв’язок працює й досі: кабель 
прокладали на глибині 14-16 
метрів і тому він залишився не-
ушкодженим. Як і кнопка три-
воги. Стверджують навіть, що до 
телефонної лінії досі підключено 
68 номерів. Щоправда, не вдало-
ся довідатися, які саме, адже то-
гочасний зв’язок передбачав на-
самперед вихід на Москву. 
 Музейники відтворили кабі-
нет начальника штабу і — як же 
без цього — приміщення Особ-
ливого відділу НКВС. Зазир-
нути сюди можна лише у віко-
нечко і побачити похмуру фі-
гуру радянського чекіста, який 
уважно дивиться на прикруче-
ний до  підло ги табурет перед со-
бою, ніби чекає чергового канди-
дата на допит. 

 У кімнатах і вузькому кори-
дорі трохи прохолодно: темпера-
тура повітря завжди однакова — 
плюс 16 градусів.
 Що ж саме було на нижньо-
му, першому і третьому повер-
хах, наразі залишається таєм-
ницею. Один із поверхів замуру-
вали ще у 60-ті, коли тут загуби-
лися діти. Інший залишається 
недослідженим і таїть у собі, як 
передбачається, певні відкрит-
тя. Але дiстатися до нього наразі 
непросто: треба відповідних уче-
них і дорогу техніку, на яку міс-
то не має грошей, а допитливих 
бізнесменів наразі у Коростені 
не знають.
 Тож у «Скелі» не знайшли 
навіть третій запасний вихід: на 
сьогодні є інформація лише про 
два з них.     

За картами вермахту
 На відміну від інженера Ма-
жино, який у 30-ті роки викону-
вав чітке завдання — захисти-
ти країну від гітлерівської Ні-
меччини, автори «Лінії Сталі-
на» відгороджувалися ДОТами 
від сусідньої Польщі, яку на той 
час вважали головним потенцій-
ним противником СРСР. Тож у 
розрахунку на збройні сили цієї 
країни й будували систему ук-
ріплень. 
 Німецькі війська підійшли 
до Коростенського укріпрайону 
5 липня 1941 року, прорвавши 
перед тим систему оборони сусід-
нього Новоград-Волинського. В 
оперативному зведенні штабу 5-
ї армії за 11 липня відзначалося: 
смуга оборони 15-го стрілецького 
корпусу не обладнана для поль-
ових військ, а смуга передпілля 

обладнана слабо. Будівельні ба-
тальйони створили тільки зава-
ли, що не становлять серйозної 
перешкоди для піхоти. 
 24 липня німці знову поча-
ли наступ і зайняли кілька сіл, 
а ввечері 5 серпня почали наступ 
на Коростень. Через неповні дві 
доби передові загони гітлерівців 
уже зайшли до міста... Де їх се-
ред іншого чекав опустілий штаб 
у гранітних скелях.
 Після війни в порожньому 
бункері деякий час жили місцеві 
жителі й до 60-х років він пов-
ністю прийшов у запустіння. У 
1986 році вiн був відремонтова-
ний і перетворений на запасний 
пункт управління адміністрації 
міста Коростеня. Музейний ком-
плекс в оборонній споруді ство-
рено в 2005 році. 
 Цікаво, що саме німецькі до-
слідження унікального штабу 
допомогли українським інже-
нерам створити «Скелю»: окупа-
ційні війська зробили унікальну 
схему та фотографії, які зберег-
лися й донині. Однак німецькі 
фахівці не досліджували верх-
ній і нижній рівні, остерігаю-
чись мінування. Діалогу з РФ на 
тему архівних документів щодо 
створення штабу Коростенсько-
го укріпрайону немає. Офіцій-
на Москва мовчала до початку 
воєнних дій проти України, мов-
чить, зрозуміло, й досі. На доку-
ментах, які вони свого часу на-
дали, коростенського об’єкта... 
немає взагалі... 
 А тому загадка недослідже-
них частин підземного штабу за-
лишається. Треба розуміти, до 
кращих, багатших для Украї-
ни, часів. ■

ЦІКАВЕ ПІД БОКОМ

«Скеля» 
на «Лінії Сталіна» 
Підземний командний пункт Коростенського укріпрайону мав 
захищати СРСР від поляків, але не зумів протидіяти вермахту. 
Сьогодні тут усе — як і 90 років тому

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Асфальтована алейка коростенського міського парку, як на 
мене, одного з найгарніших в Україні, в один момент різко 
згинається, переходить мостик через річку Уж і впирається в 
скелю. Невеличкий виступ — майже поряд із каньйоном, зна-
менитим фонтаном, відновленими воротами древлянського 
поселення та пам’ятниками тутешнім князям. За якихось кіль-
ка сотень метрів за ґратами — малопримітний вхід і ще менше 
зрозумілий для непосвячених напис: «Об’єкт «Скеля». 
Ті, хто в темі, знають: це унікальний музейний комплекс, 
розташований у підземеллях колишнього командного пун-
кту Коростенського укріпрайону, зведеного тут у 30-ті роки 
минулого століття. «Скелею» він, щоправда, став зовсім не-
давно, коли у двотисячні скельний штаб став музеєм. Рані-
ше ж суворо засекречений об’єкт був відділений колючим 
дротом, який протягнули рівно посеред річки. Підходити 
ближче, ніж за 100 метрів до берега було категорично забо-
ронено: вартові стріляли на смерть без попереджень. Командний пункт збудували у товщі скельних порід у місці, де колись стояв легендарний давньоруський град Іскоростень.❙

Бункер був герметичний, добре 
захищений від зброї масового
ураження і — у випадку нападу —
розрахований на тривале 
перебування особового складу.

❙
❙
❙
❙
❙

Одне з головних приміщень — кімната «опера» із НКВС.❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Якби такого фестивалю не було, 
його варто було б вигадати. Так 
можна охарактеризувати пер-
ший Київ-етно-мюзик-фест 
«Віртуози фолку», який нещо-
давно «окупував» Український 
дім. Протягом дня тут грали, 
співали, танцювали, майстру-
вали і просто насолоджувалися 
народною музикою, як кажуть, і 
старі, й малі. А головне — фес-
тиваль дав відчути глибину ук-
раїнської традиції в усій її красі 
від часів Трипілля до сучасності. 

Співають усі! 
І майструють теж
  Фестиваль «Віртуози фол-
ку» захоплював своєю стихією 
iз перших кроків і вже не від-
пускав. Одразу у фойє була об-
лаштована сцена, на якій уп-
родовж дня в режимі нон-стоп 
тривав марафон народної му-
зики у всіх її проявах: від ав-
тентичних «Бовсунівських ба-
бусь», класичної сопілки і баро-
кового торбану, з одного боку, 
до «бандурного джазу» від Геор-
гія Матвіїва, авторських імпро-
візацій на цимбалах фіналіста 
шоу «Україна має талант» Пет-
ра Сказківа, поєднання народ-
ної пісні з біт-боксом та інших 
цікавих експериментів. 
  Тут же можна було побачити 
виступ дитячого ансамблю «Зер-
нятко» із їхньою програмою за 
мотивами Трипільської культу-
ри, почути визнаних музичних 
авторитетів на кшталт скрипаля 
Кирила Стеценка чи бандуриста 
Романа Гриньківа або послуха-
ти авторські фантазії піаніста 
Романа Коляди. Такий мікс за-
чаровував, бо в основі кожного 
виступу лежала відома змалеч-
ку українська мелодія. 
  Атмосферу фестивалю ство-
рювали і народні майстри, які 
не лише презентували свої ви-
роби, а й проводили майстер-
класи. Останні особливо припа-
ли до душі дітлахам, яких тут 
було чимало, тож багато хто по-
вернувся додому із малюнком у 
стилі петриківського розпису 
від Олесі Вакуленко, лялькою-
мотанкою від Валентини Берд-
ник-Сокоринської, солом’яним 
дідухом чи оберегом від Марії 
Кравчук або кошиком із лози 
від Галини Кучер. 
  Поряд можна було побачи-
ти діючі дерев’яні міні-моделі 
знарядь праці від трипільсь-
ких часів до сьогодення (млини, 
ткацькі верстати та друкарські 
станки) Миколи Майка, гли-
няний посуд та народні іграш-
ки від Сергія Денисенка та Лесі 
Денисенко-Єременко, дерев’яні 
іграшки Івана Приходька та ще 
багато цікавих народних про-
мислів. А «Бовсунівські бабусі» 
приїхали на фестиваль із дав-
німи прялками та веретенами, 
тож усі на власні очі могли по-
бачити, як наші предки робили 
волокно.
  Особливий інтерес привер-
нули до себе експозиції народ-
них інструментів, які на фести-
валі презентували відомі майс-
три цієї справи. Тут можна було 
побачити і флейти індіанців Пів-
нічної Америки Костянтина Мі-
токару, і волинки від волиняни-
на Віктора Іщука, і сопілки, ти-
линки та окарини (виявляється, 
це слово походить від італійсь-
кого «окарІна» — «гусенятко») 
Василя Нагірного та Володими-
ра Вітренка. Тут же можна було 
почути давній торбан, який при-
віз на фестиваль кобзар і майс-
тер Юрко Фединський, та мож-
ливості електробандури, які де-
монстрував Іван Ткаленко. 
 Доповненням фестивалю 
стала і виставка з історії ук-

раїнського народного вбрання 
— від часів Трипілля до робіт 
сучасних дизайнерів, експози-
ція шитих рушників «Дерево 
роду» із колекцій обухівських 
вишивальниць, виставка поезій 
на полотні «Вишитий Кобзар» 
Івана Рябчука, колекція ре-
конструйованої кераміки му-
зею «Дивосвіт Трипілля». Та-
кож у рамках фестивалю від-
булася презентація книжки ві-
домої журналістки Наталки 
Фіцич «Культ предків». 

Від автентики до фолк-року
  Ідея поєднати на одній 
сцені, здавалося б, непоєдну-
ване з’явилася у його організа-
торів — музикантів Київського 
академічного ансамблю народ-
ної музики «Дніпро» вже дав-
но. «Ми ось уже скоро чверть 
століття у постійному творчо-
му пошуку, як донести до слу-
хачів глибину і неповторність 

української народної музи-
ки, — каже ідеолог фестива-
лю «Віртуози фолку», соліст-
ка ансамблю «Дніпро», народ-
на артистка України Олена Ку-
лик. — Нам хотілося, щоб люди 
відчули, що грати етно — це не 
тільки модно. Це ще й прекрас-
на можливість віднайти влас-
ну ідентичність у цьому такому 
бурхливому сьогоденні». 
  Утім лише влітку цього року 
Департамент культури КМДА 
вирішив підтримати ідею і виді-
лив кошти. Тож усе робилося в 
надзвичайно стислі терміни, 
не характерні для мистецьких 
подій такого масштабу. 
  Фестиваль став своєрідним 
творчим експериментом. Це 
була чи не перша спроба нала-
годити своєрідний діалог між 
«автентиками» та «академіс-
тами». Уже сама ця ідея у пев-
них колах викликала недові-
ру і спротив. «Народно-автен-
тична культура і культура ака-
демічно-професійна — це дві 
принципово різні культури, 
цивілізації, галактики. Вони 
мають зовсім різні ідеології, 
цінності, суспільні завдання та 
світо глядні системи», — писав 
свого часу з цього приводу відо-
мий скрипаль і композитор Ки-
рило Стеценко. 

 
 

Однією з причин такого про-
тиставлення стали спроби в ра-
дянські часи вихолостити на-
родну культуру і «витворити 
новий радянський фольклор» 
на основі «академічної народної 
музики», яка пізніше отримала 
тавро «шароварщини», та по-
ява так званої «клубної культу-
ри» з рекомендованими репер-
туарними збірниками, за межі 
яких виходити було зась. «Ми 
пам’ятаємо, як було важко про-
бити щось нове й неординарне, 
коли ми з «Дніпром» тільки по-
чинали, — розповідає виконав-
чий директор «Віртуозів фол-
ку» Любомир Матейко. — Крок 
управо, крок уліво — і вже табу. 
Ті ж клубні працівники нам за-
раз кажуть: а в нас немає репер-
туару, підкажіть нам, що роби-
ти, як позбутися цієї «шаровар-
щини». Сподіваємося, що наш 
фестиваль дозволить знайти 
відповідь на це запитання». 

  Як показала практика, і в 
самих музикантів, які шукають 
себе у народній музиці, теж дав-
но з’явилася потреба «повари-
тися в одному казані», поспіл-
куватися, обмінятися досвідом, 
почути щось новеньке і себе по-
казати. «Зараз у сучасному світі 
всі відкриття робляться на сти-
кові наук. Ми вирішили поєд-
нати автентику і сучасні експе-
рименти, зробити наш фести-
валь на стику жанрів і стилів, і 
дуже сподіваємося, що в резуль-
таті такого поєднання теж наро-
диться щось нове», — зазначив 
арт-директор фестивалю, відо-
мий сопілкар Олесь Журавчак. 
  «На мій погляд, найжах-
ливіша річ — це сформовані сте-
реотипи та активне небажання 
людей навіть бачити щось нове. 
Нові стилі та їх змішування зба-
гачують репертуар та розширю-
ють слухацьку аудиторію, не чі-
паючи при цьому ортодоксаль-
ну музику. Добре, коли це зроб-
лено професійно», — каже один 
iз гостей «Віртуозів фолку», 
бандурист Георгій Матвіїв.

Професійність — передусім
 Власне, на професійність і ро-
бився головний акцент у розроб-
ці концепції нового фестивалю. 
Тож оргкомітет, до складу яко-

го ввійшли провідні діячі галузі: 
композитори, професійні вико-
навці, мистецтвознавці, фоль-
клористи-етнографи, викладачі 
музичних ВУЗів, до відбору учас-
ників «Віртуозів фолку» поста-
вився супервідповідально. 
 На конкурс надійшло близь-
ко сотні заявок з усіх куточків 
України, з яких у результаті 
було відібрано 25 учасників фес-
тивальної програми. «Дуже хоті-
лося б більше, і було багато ціка-
вих солістів та ансамблів, але 
тривалість фестивалю — тіль-
ки один день. Тож 25 учасників 
— це максимум. До речі, заявки 
продовжують надходити й досі, 
після фестивалю, і ми їх усіх за-
прошуємо вже на наступний 
рік», — говорить Олена Кулик. 
 Учасники фестивалю презен-
тували всю Україну: від Києва, 
Полтави, Дніпра і навіть Дон-
басу до Львова, Волині та Тер-
нополя. Цікаве було і жанрове 
розмаїття фіналістів — від ав-
тентичних виконавців, сольного 
співу, сольного інструменталь-
ного виконання, академічного 
ансамблевого музикування, гур-
тового співу, троїстої музики до 
етно-джазу, фанк-фолку, фолк-
року та інших експериментів.
 Загалом у фестивалі «Вірту-
ози фолку» взяли участь близь-
ко сімдесяти окремих музикан-
тів та колективів, а загальне чис-
ло учасників наближалося до 
двохсот. Почесні дипломи фес-
тивалю отримали Народний те-
атр фольклорної пісні «Дивина» 
з Донеччини, Ансамбль сопіл-
карів із Луцька, ще один сопіл-
кар Олексій Павлечко з Києва, 
який виступав із сестричками, 
киянки Софія Цивінська, Юлія 
Вітранюк, Оксана Нікітюк, 
оригінальні гурти Kvitana та 
Folky Funky. 
  Спеціальний приз за кра-
щий сценічний образ отрима-
ла чи не єдина в Європі класич-
на виконавиця на торбані Марія 
Віксіна, за оригінальний сценіч-
ний етно-костюм — Сергій Гав-

рилюк із Рівненщини, відкрит-
тям фестивалю став фольк-рок 
гурт MniShek, а приз глядаць-
ких симпатій дістався фоль-
клорному ансамблю «Кралиця» 
із КНУКіМ. 
  У гала-концерті, на якому 
яблуку не було де впасти, також 
узяли участь Ніна Матвієнко, 
«Бовсунівські бабусі», проект 
Jazz Kolo, Ілларія, Ірина Шин-
карук, Роман Гриньків та Геор-
гій Матвіїв, фіналіст шоу «Ук-
раїна має талант» цимбаліст 
Петро Сказків, Кирило Сте-
ценко, Тоня Матвієнко, Іван-
ка Червінська,Тетяна Школь-
на, Руслана Лоцман, гурти The 
Doox, TaRuta та інші. І, звичай-
но ж, ініціатори та організато-
ри фесту — сопілкар Олесь Жу-
равчак, скрипаль Любомир Ма-
тейко, солістка Олена Кулик та 
ансамбль «Дніпро». (До речі, на 
фестивальній сторінці у «Фейс-
буці» було організовано пряму 
трансляцію фестивалю на весь 
світ, тому стати глядачами міг 
кожен, від Америки та Канади 
до Польщі, Росії та Бразилії).

Майданний дух
  Організатори фестивалю 
хотіли, щоб у день фестивалю 
«Віртуози фолку» Український 
дім став територією творчої сво-
боди. І показали, що українська 
етно-культура є сучасною, мо-
дерною, молодіжною, і водно-
час вона має глибокі сакральні 
традиції.
  І в багатьох спливали асоціа-
ції з Майданом. Не лише тому, що 
саме тут, в Українському домі, 
практично в ці дні у часи Майда-
ну базувалася Мистецька сотня, 
тут розписувалися майданівські 
каски, тут працювала Бібліоте-
ка Майдану, тут організовували-
ся творчі імпрези і практично ці-
лодобово лунала музика. На «Вір-
туозах фолку» було якесь особли-
ве відчуття, що не люди втілюють 
у життя якусь ідею, а ідея, наро-
дившись, збирає потрібних лю-
дей у потрібному місці. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Живи у стилі етно і свободи
Перший Київ-етно-мюзик-фест «Віртуози фолку» поєднав на одній сцені автентичний 
фольклор та сучасні експерименти

■

«Віртуози фолку» Любомир Матейко та Олесь Журавчак.❙

«Бовсунівські бабусі» приїхали на фестиваль iз давніми прялками 
та веретенами.
Фото з соціальної мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙

Було якесь особливе відчуття, що не люди втілюють у 
життя якусь ідею, а ідея, народившись, збирає потрібних 
людей у потрібному місці.
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Відійшов Василь Пилип’юк. Лю-
дина Фотографії. Репортер-ху-
дожник, редактор незнищенно-
го в пам’яті часопису «Світло й 
Тінь», автор сотні туристичних 
та мистецьких альбомів, тво-
рець першої в країні фотогале-
реї, університетський професор 
теорії та практики світлярства. 
Ві дійшов шокуюче-раптово 
— як завж ди, коли чекаєш від 
майстра нових творів: готував 
четвертий том вибраного, обмір-
ковував недавні китайські фото-
враження. Повертався з Києва 
до Львова, зупинив машину під 
Рівним випити кави. І... Серце.

 У світової фотозірки Гельмута 
Ньютона є спогад: «Когда я стал-
киваюсь с чем-то очень неприят-
ным, вроде сердечного приступа 
и моего медленного выздоровле-
ния в нью-йоркской клинике в 
1971 году, фотосъемка в посте-
ли очень помогает поддержи-
вать бодрость духа» (Автобио-
графия. — Москва: Эксмо, 2004). 
Якби ж то сталося з Пилип’юком 
не на провінційній українській 
трасі... А фотокамера, що завж-
ди була під рукою, обов’язково 
йому би допомогла — вона не 
просто в’язала його з життям, 
занурювала в найактивніші жит-
тєві течії, «змушувала» тримати 
форму й дарувала добрий гумор.
 Оскільки вже пригадався 
Ньютон, то ось іще одне його мір-
кування, що допоможе осягнути 
феномен Пилип’юка: «За тот ус-
пех, которого я добился, мне нуж-
но благодарить мир коммерции 
и «общество потребления», а не 
гранты, фонды или музеи» (там 
само). Коли рекламному віртуозу 
Ньютону допомагав «світ комер-
ції», на батьківщині Пилип’юка 
такий світ вважався злочинним; 
грантів і фондів не було взагалі 
й радянські музеї не цікавили-
ся фотомистецтвом. Хоч як па-
радоксально, Пилип’юкові слід 
дякувати «соціалізмові».
 Нещодавно переглянув 
комплекти журналу «Совет-
ское фото» кінця 1980-х і пе-
ресвідчився у влучності пізні-
шої оцінки: «Советское — это 
нефотографическое в фото-
графии» (Елена Петровская. 
Непроявленное. Очерки по фи-
лософии фотографии. — Моск-
ва: Ad Marginem, 2002). Нефо-
тографічне все, окрім пейзажу 
та портрету. У часи пізнього «за-
стою» радвлада вже не мала ре-
сурсу контролювати ці «індифе-
рентні» жанри, і кращі тодішні 
фотографи реалізувалися саме 
тут, безперешкодно експери-
ментуючи зі світлом, кольором, 
ритмом, фактурою, ракурсами. 
Оскільки працювати по-сучас-
ному деінде було проблематич-
но, вся пошукова енергія ку-
мулятивно спрямовувалася на 
модерне опанування класични-
ми сюжетами. У прибалтійсь-
ких колоніях Союзу утворили-
ся цілі пейзажні та портретні 
школи, що швидко ввійшли до 
європейського фотоконтексту. 
В Україні процес візуальної фо-
томодернізації був не аж такий 
стрімкий, але в авангарді був 
саме Василь Пилип’юк.
 На Заході різні фотонапрям-
ки розвивалися більш-менш рів-
номірно (соціальне світлярство  
навіть трохи швидше). Тож, те-
оретичне осмислення пейзажної 
зйомки почалося пізніше, відко-
ли — через масове здешевлення 
апаратури та послуг — знімати 
стали всі. Професіонали запро-

тестували супроти аматорських 
«пейзажів» єдиним фронтом, 
як ось, наприклад, британська 
майстриня Меґґі Тейлор: «Про-
поную позбутися звички бачи-
ти буквально... збагнути, що ре-
альність може мати смисл як 
більший, так і менший порів-
няно з буквальним... Букваль-
ність слід вважати баналь-
ністю» (Digital Photografer, 
березень 2007).
 Василь Пилип’юк не теоре-
тизував — він робив: букваль-
ність/банальність була для нього 
персоною нон-ґрата від початку. 
Він ніби тримав у голові вислів 
славетного француза Анрі Кар-
тьє-Брессона: «Делая снимок, 
ты будто пишешь картину, но 
за одну секунду» (Воображае-
мая реальность. — Санкт-Петер-
бург: Лимбус Пресс, 2008). Але 
тій миттєвості зазвичай переду-
вали дні «кастинґів» різноманіт-
них краєвидів та години у за-
сідках-очікуваннях потрібного 
освітлення та руху. «Тут, як на 
риболовлю йдеш — треба чека-
ти», — про те саме писав корес-
пондент агентства «Associated 
Press» Єфрем Лукацький і до-
давав: «Мій головний принцип 
такий: репортер повинен бути 
вампіром — не відкидати тіні» 
(Foto.ua, 06.01.2015). 
 Теоретизувати Василь Пили-
п’юк став лише тоді, коли його 
запросили вчити студентів ремес-
лу й мистецтву. Позаяк підруч-
ників не існувало, мусив напи-
сати сам: «Українська художня 
фотографія: етапи становлення 
та мистецькі засади розвитку» 
(Л.: Світ, 2011). У практичній 
частині є і про те, як підкрада-
тися до тої «одної секунди»: «Як 
стати невидимим?», — запитує 
автор себе та учнів.
 Книжку чесно названо посіб-
ником, бо уявити підручник від 
Пилип’юка важко — надто час-
то у своїх роботах він виходить 
за межі профстереотипів і пору-
шує всі фахові приписи. Та й ка-
бінетним мислителем він не був; 
його стихія — польові дослід-
ження. Проте, звісно, у книжці 
є міркування і про саму природу 
фотографії, як-от: «Революційне 
явище в міжособистісній та ма-
совій комунікації».
 «Українська художня фото-
графія...» — це радше історія 
розвитку мистецтва на вітчиз-
няних теренах, такий собі колек-
тивний портрет митців від 1830-х 

років до сьогодні. Оцінки часом 
геть несподівані. Ось, приміром, 
про живописця-класика: «Іван 
Труш — патріарх української 
естетики фотомистецтва». 
Або таке: «Автором мистець-
кої, а не тільки репортажної фо-
тографії, був письменник Майк 
Йогансен, праці якого, за свідчен-
ням фахівців, відзначалися над-
звичайною оригінальністю».
 Унікальним є виклад іс-
торії української фотоперіоди-
ки, передовсім журналу «Світ-
ло й Тінь», що почав виходити 
у Львові 1933 року й містив «ба-
гато рефлексійного матеріалу» 
щодо тогочасного фотографіч-
ного життя Європи, яке проек-
тувалося на галицькі фотоподії. 
Зокрема, вже тоді аналізували-
ся численні «динамічні компо-
зиції життя вулиці» — те, що 
нині має назву амбітно-актив-
ного напрямку «стріт-фото». Не 
цурався часопис і політико-ес-
тетичних узагальнень, уже 1935 
року пишучи, що і лєнінці, і гіт-
лерівці «добре і рішуче зрозумі-
ли, що фотографія — могут-
ній засіб пропаганди й важний 
чинник сучасного культурно-
го життя». В уже підфашист-
ській Німеччині про це писав 
культуролог-фотограф Валь-
тер Беньямін («відкритий» ук-
раїнським читачем лише у ХХІ 
столітті): «Фашизм цілком пос-
лідовно приходить до естети-
зації політичного життя».
 Ще більше читач-студент 
довідався з Пилип’юкового 
посібника про історію відтворен-
ня часопису «Світло й Тінь» на 
початку 1990-х («засновником 
журналу став Державний комі-
тет з преси, співзасновником 
— Львівський концерн «Елек-
трон»); 1993-го засновником 
реінкарнованого видання став 
ініціатор — В.Пилип’юк. І далі 
у книжці — багато про тактич-
ні перемоги і стратегічні помил-
ки в його утриманні упродовж 
п’ятнадцяти років: «Ми не гай-
нували часу на засідання, нара-
ди й купецькі обчислення. Ми 
вміли різним знайомим оповіда-
ти про наш намір».
 Десь там у Пилип’юковій 
«Українській художній фотогра-
фії...» є намір: «На порядку ден-
ному — створення української 
енциклопедії фотомистецтва». 
Тепер не знати, чи Маестро пла-
нував очолити цей процес. Але 
за його життя вийшла книжка 

Олександра Трачуна «Істория ук-
раинской фотографии XIX-XXI 
века» (К.: Балтія-Друк, 2014). 
Цей автор почав публікувати 
свої історико-теоретичні нариси 
саме на шпальтах відродженого 
Пилип’юком часопису «Світло 
й Тінь» — вони й стали основою 
цього комплексного досліджен-
ня. 
 Книжка Трачуна так само 
піонерська в осмисленні вітчиз-
няного світлярства, як і посіб-
ник Пилип’юка. Хронологічний 
виклад опанування українця-
ми фотомистецтвом — справж-
ній екшн: «Фотографію винай-
шов француз Луї Ж. Д. Даґер 
(1787—1851) січнем 1839 року. 
Про це того ж місяця повідоми-
ла «Львівська газета», а во-
сени описала даґеротипний 
процес. Улітку 1839-го профе-
сор Львівського університету 
Я.Глойснер зробив перші фото-
графії й виставив їх у вітрині 
книгарні. 1840-го професор того 
ж університету Й.Беррес напи-
сав брошуру про вдосконалення 
даґеротипії... У 1850-ті роки 
на вул.Малопідвальній (з боку 
Хрещатику) працював заклад 
Івана Васильовича Гудовсь-
кого (?—1890). Родом з Пиря-
тина, він навчався живопи-
су в Києво-Печерській лаврі. В 
1844—1849 рр. фотограф учив-
ся з Т.Г.Шевченком в Академії 
мистецтв Петербурґу» (при-
пускають, що він автор трьох 
портретів ТГ).
 «У Києві 1867 року створе-
но перший в Російській імперії 
фотокалендар, за що його ав-
тори — Віктор Воюцький та 
Олександр Рудківський — діс-
тали від імператора Алєксанд-
ра ІІ золоті годинники... Мико-
ла Пастернак відкрив заклад 
на Хрещатику у 1869-му... За 
альбом видів міста імператор 
обдарував фотографа золотим 
перстнем із самоцвітами». Що 
цікаво — тодішній керівник дер-
жави не вдавав із себе ретельно-
го читача, засновуючи палену 
«Українську книжку року», як 
нинішні українські президенти, 
а відзначав те, що міг осилити ві-
зуально — фотоальбоми. При-
чому нагороджував авторів не з 
бюджетних коштів, а з власної 
руки.
 І так архівно докладно в 
Олександра Трачуна про всіх 
світлярів-засновників з України. 
Ось Франц де Мезер: «В Париже 
киевлянин стал обладателем 
Гран-при и кавалером Ордена 
Почётного легиона (1890)». 
Ніколай Бобир 1907 року ви-
дав прототип-підручник «Худо-
жественная фотография. Беседы 
пейзажиста»: «За эту книгу им-
ператор пожаловал киевлянину 

золотые часы с изображением го-
сударственного герба». Ніколай 
Петров, уродженець Орловської 
губернії, який 1903-го переїхав 
до Києва до кінця життя, «счи-
тался главным фотографом 
российской империи». В енцик-
лопедії «Світова історія фото-
графії» (Нью Йорк, 1984) зазна-
чено, що всі російські фотографи 
«йшли за Петровим, як соба-
ки за хазяїном». «1940 року на 
честь 100-річчя від народжен-
ня П.І.Чайковського в СРСР ви-
пустили п’ять марок, дві з них 
із використанням фотографій 
харків’янина Альфреда-Люціа-
на Федецького... 1889 року, пере-
буваючи в Парижі, він створив 
фотоальбом, який подарував 
французькому президентові 
Ф.Фору, за що дістав від нього 
у нагороду золотий перстень... 
Найвища подяка від короля 
Данії... діамантовий перстень 
від імператора Німеччини».
 Так само ієрархічно-доклад-
но оповідано про українських 
фотомайстрів з СРСР та з уже не-
залежної України: «1964 року 
німецький довідник з історії 
фотографії назвав Ірину Пап 
(1917—1985) однією з 20 кра-
щих жінок-фоторепортерів 
світу»; «Лондонський щоріч-
ник «Year book» за 2000 рік 
назвав Олену Мартинюк од-
ним з найцікавіших фотогра-
фів світу. Вона — єдина жінка 
у п’ятірці кращих»; «Мико-
ла Гнисюк (1944—2007) нале-
жить до сотні кращих фото-
графів світу (американська 
енциклопедія «Сучасний фо-
тограф» та швайцарська «Ка-
мера обскура»)»; «Упродовж 9 
років Американська асоціація 
фотохудожників вважала Ро-
мана Барана кращим у колиш-
ньому СРСР. Р.Баран увійшов до 
50 провідних фотографів світу, 
до першої десятки Європи».
 Це той Роман Баран, що у 
передмові до одного з давніших 
альбомів Василя Пилип’юка на-
писав: «Його портрети — це 
талант, інтуїція й інтелект». 
А Олександр Трачун, що не за-
ощаджує на компліментах сучас-
ним авторам, єдино «видатним» 
назвав тільки Пилип’юка.
 ... Василь Пилип’юк пішов у 
засвіти. Але альбоми його фото-
картин — і їхнє культурологіч-
не осмислення — ще неодмінно 
з’являтимуться. Принаймні у 
нинішньому рейтинґу «Книж-
ка року» фігурує одна з кращих 
його книжок, остання прижит-
тєва: «Долею даровані зустрічі» 
(Л.: Світло й Тінь). ■

ВІЗИТІВКА■

ФотоЛюдина
Єдино видатний Пилип’юк
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Різдвяний піст припадає на холодну 
погоду, отож усе одно будуть різноманіт-
ні чаї, кава, капучино, какао, компоти, 
узвари, киселі, кваси і лимонади. А до 
них багатьом хочеться смаколик. Дума-
ти, що пісна випічка в чомусь обмежена 
— зовсім неправильно. Якраз бабки з ри-
сом, яблуками, медом і корицею, гарбу-
зові запіканки з крупами і сухофрукта-
ми, печиво таке ніжне, що аж хрумтить, 
пиріжки з ягідно-фруктовими начинка-
ми — справа рук тих, хто налаштований 
на піст. Піст може бути і стимулом до ек-
спериментів, словом, треба виходити за 
межі свого кулінарного комфорту. Де-
де, а на кухні експериментувати можна 
сміливо: рідні та друзі гідно оцінять ре-
зультати таких експериментів, де необ-
хідно, підтримають і, найвірогідніше, 
попросять у вас рецепт.
 Поділіться з ними, приміром, рецеп-
том дуже смачного пісного торта — ба-

наново-апельсинового, з горіхами лі-
щини. Але спочатку спечіть його, робо-
та насправді негроміздка. 
 Інгредієнти: 2 склянки пшеничного 
борошна, 0,5 склянки коричневого цук-
ру, склянка міцного чорного чаю, по 2 
столові ложки олії та меду, чайна лож-
ка соди, дрібка солі, 2 банани, 3 апель-
сини, 0,5 склянки ліщинових горіхів. 
 Отож насамперед потрібно заварити 
міцний чай. У миску покласти склянку 
борошна, порізаний банан, цукор, мед, 
олію, теплу заварку і все разом переміша-
ти до однорідної маси. Другу склянку бо-
рошна змішати з сіллю і содою, переміша-

ти. Всипати в миску з тістом і знову пере-
мішати міксером до однорідної маси. Ви-
лити тісто у форму і випікати в розігрітій 
до 180 градусів духовці 40 хвилин.
 Для крему: почистити апельсин від 
шкірки і плівок, скласти в блендер. Цед-
ру одного апельсина порізати і також до-
дати до м’якоті. Туди ж додати банан і 
подрібнені горіхи. Усе подрібнити до 
стану пюре. 
 Готовий бісквіт розрізати на 3 коржі, 
промастити їх начинкою. Прикрасити 
горіхами, часточками банана, сухоф-
руктами. Чекаємо годинку-дві, щоб усе-
таки тортик просочився, і подаємо!

 Апельсини і горіхи дуже смачно поєд-
нуються в пісному хрумкому печиві «ко-
ньякове». Для дітей його можна пекти і 
без коньяку.
 Потрібно: по склянці цукру і подріб-
нених горіхів (будь-яких, можна мікс), 
800 г борошна, 100 мл коньяку, 2 чайні 
ложки розпушувача чи соди, половина 
склянки олії і 2 апельсини. 
 З апельсинів зняти цедру і вичавити 
сік. З’єднати в мисці сік, змішаний із со-
дою (розпушувачем), коньяк, олію, цедру 
і цукор та збити. Поступово додати борош-
но і замісити м’яке тісто. Розкачати в пласт 
товщиною 5 мм і вирізати формочкою пе-
чиво. Викласти на деко, застелене папером 
для випічки, і випікати при 170 градусах 
приблизно 15 хвилин. Аромат вам дасть 
знати про повну готовність смаколика. 
 І так само просяться до експеримен-
тів чаї — додавайте до них калину, ім-
бир, лимон, ягоди — сухі, заморожені, 
зацукровані, запашні трави. Різноманіт-
тя вашим смакам! ■

ДО СЕЗОНУ

Знімаємо капелюха
Як можна дотримуватися посту, не відчуваючи браку м’яса

■

Перші пішли!
 Перші страви, нехай 
і без м’яса, ще як підуть, 
якщо у них будуть ква-
соля, гриби, горох, нут, 
соя, сочевиця, — природ-
ні джерела білка. А ще, 
приміром, оливки та мор-
ква по-корейськи, як-от у 
квасолевому супі.
 Для його приготуван-
ня потрібно: 2 л води, 
300 г квасолі (краще — 
червоної, можна консер-
вованої), 4 столові ложки 
морки по-корейськи, 2 по-
мідори чи дві столові лож-
ки томатної пасти, 10 оли-
вок, цибулина. 
 Відварити квасолю 
майже до готовності, воду 
не зливати. Додати сюди 
порізану цибулю і моркву 
по-корейськи. Довести до 
кипіння на слабкому вог-
ні. Помідор порізати й до-
дати до супу (або томатну 
пасту, злегка розбавлену  
водою).
 Додати оливки без кіс-
точок. Варити ще 15 хви-
лин. Подавати з подрібне-
ним кропом.
 Дуже корисна ква-
шена капуста не кожно-
му так припаде до сма-
ку, як у поєднанні з гри-
бами. Такий капуснячок 
із задоволенням їдять на-
віть діти, які саме кваше-
ну капусту в сирому виг-
ляді сприймають не дуже 
охоче. Отож прийшов час 
діставати сушені грибоч-
ки (можна спростити своє 
куховаріння підсушени-
ми на сухій пательні пече-
рицями, помитими і под-
рібненими перед цим). 
 На 0,5 л квашеної ка-
пусти треба буде ще морк-
вина, корінь петрушки, 20 

г сушених грибів, кмин, 2 
столові ложки олії, цибу-
лина, сіль, перець.
 Сушені гриби помити 
й замочити на годину-дві. 
В окріп покласти нарізані 
гриби, додати воду з гри-
бів і варити їх до готов-
ності. Потім додати нарі-
зані моркву й петрушку 
(за бажання, можна їх пе-
ред тим потушкувати на 
олії). Квашену капусту, 
якщо занадто кисла, про-
мити холодною водою й 
додати до овочів. Запра-
вити підсмаженою на олії 
цибулею, посолити, по-
перчити, додати чверть 
чайної ложечки кмину.
 Сушені гриби творять 
«м’ясні» дива — переко-
наєтеся. Що в капусня-
ку, що, приміром, в супі-
пюре із сухариками вони 
за смаком — гідні конку-
ренти м’ясу. 
 Для супу-пюре потріб-
но: 150 г сушених грибів, 
4 картоплини, 1 л води, 2 
цибулини, сіль, спеції до 
смаку, хлібні сухарики 
для подачі.
 Сушені гриби промити 
і замочити у холодній воді 

мінімум на годину. 
 Картоплю почисти-
ти і порізати брусочка-
ми. Замочені гриби діста-
ти з води, ще раз проми-
ти, воду процідити, злити 
в каструлю і поставити на 
вогонь. Довести до кипін-
ня, покласти туди поріза-
ну картоплю та гриби. 
 Нехай умліває на 
повільному вогні хвилин 
15. Порізати цибулину і 
підсмажити на олії до зо-
лотистого кольору і дода-
ти в суп. Посолити і по-
перчити, варити ще 15 
хвилин. Як трохи охоло-
не, змолоти у блендері в 
пюре, знову довести до ки-
піння і зняти з вогню. 

 Подавати з подрібне-
ною зеленню і часнико-
вими сухариками. Їх го-
тують так: порізані шма-
точки хліба викладають 
на деко в один шар, поли-
вають олією, змішаною з 
подрібненим часником і 
підсушують у духовці 5-
10 хвилин при темпера-
турі 200 градусів.

Другі страви: гриби 
починають і виграють
 Будь-яку другу стра-
ву можна зробити пісною 
і дуже смачною. Замінив-
ши в улюблених м’ясних 
рецептах усього один інг-
редієнт на сушені гриби. 
Спробуйте такий плов, не 

пошкодуєте. 
 На склянку рису пот-
рібно 150 г сушених гри-
бів, дві морквини, цибу-
лина, олія, спеції.
 Сушені гриби промий-
те і замочіть у холодній 
воді години на три. Потім 
дрібно наріжте та зваріть 
у тій самій воді. Цибулю 
поріжте, а моркву натріть 
на великій тертці. Усе це 
злегка підсмажте на олії, 
покладіть у бульйон із 
грибами, до якого додай-
те перебраний і промитий 
рис. Посоліть, закрий-
те кришкою й тушкуй-
те. За 10 хвилин до готов-
ності присмачіть кіндзою 
(коріандром) та чорним 
перцем.

Печериці — в паляниці!
 Так, вони дуже добре 
смакують у паляничках, 
утім, як і у варениках чи, 
приміром, зразах. 
 Для зразів потрібно 
1 кг картоплі, 0,5 кг пече-
риць, 5 столових ложок бо-
рошна (окремо — на обка-
чування), 2 цибулини, цу-
кор, сіль, перець — за сма-
ком і олія для смаження. 
 Картоплю відвари-
ти «в мундирах», почис-
тити, потерти на крупну 

тертку, додати по непов-
ній чайній ложці солі та 
цукру, борошно і виміси-
ти пластичне тісто. Сфор-
мувати «млинці» товщи-
ною 1 см. 
 Начинка: гриби і ци-
булю подрібнити, цибулю 
обсмажити до золотисто-
го кольору. Додати пече-
риці, посолити і поперчи-
ти та тушкувати, поки не 
випарується вся рідина.
 Викладати по 1,5 чай-
ної ложки начинки, фор-
муючи пиріжки. Обка-
чати в борошні та обсма-
жити на середньому вогні 
приблизно по 5 хвилин з  
кожного боку до рум’яної 
скоринки.
 Начинки в зрази мож-
на вигадувати довго і дуже 
результативно, зрази люб-
лять багатство варіацій, а 
люди, у свою чергу, люб-
лять зрази. Тому не слід 
забувати, що для зразів 
ще існують різноманіт-
ні види капусти, які всі 
як одна злегка притушко-
вані з подрібненими помі-
дором (томатною пастою), 
болгарським перцем і спе-
ціями, неначе підібрані 
для м’яких рум’яних пи-
ріжків iз картоплі, або го-
рох, квасоля чи сочевиця, 
відварені зі спеціями і по-
товчені з ложкою запашної 
олії, або зелень iз рисом.

Їж буряк iз грибами!
 Дуже смачна альтерна-
тива м’ясній страві — ма-
ринований салат із запече-
них буряків. Інгредієнти: 
3 буряки, 300 г печериць, 
цибулина, 3 столові лож-
ки олії, сік половини ли-
мона, дрiбка цукрової пуд-
ри, сіль, спеції до смаку.
 Буряк вимити і запек-
ти до м’якості в духовці. 
Печериці помити і порі-
зати пластинками. Цибу-
лю порізати півкільцями, 
злегка підсмажити на олії, 
додати гриби і тушкувати 
все разом ще 10 хвилин. 
 Готовий буряк охоло-
дити, почистити, поріза-
ти тонкими пластинками 
або соломкою. Часточки 
буряка посипати сіллю та 
цукровою пудрою, додати 
лимонний сік і переміша-
ти. З’єднати буряк зі сма-
женими грибами та цибу-
лею. Ще раз перемішати 
і залишити на 30 хвилин 
для маринування. 
 Пісних страв не варто 
боятися або, тим паче, — 
уникати. Часто вони бу-
вають значно смачніші за 
скоромні. Смачного! ■

ДЕСЕРТ

Постуємо солодко
Бананом не зіпсуєш торт, а горіхами — печиво!

■

Зрази з грибами.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Для нас уже стало звичною справою купувати якісь 
продукти з присмаком інших — про це так і повідом-
ляється на упаковці. Приміром, бувають чаї зі смаком 
полуниці. Полуниця може бути в чаї або й не бути, але 
присмак її відчувається. Чи вареники зі смаком грибів, 
чи млинці зі смаком манго тощо. Якщо такі смаки мож-
на створити, так би мовити, рукотворно, без фактичної 
наявності там згадуваного продукту, отже, треба ство-
рювати і свої смаки — саме ті, які подобаються вам і 
вашій родині. 
Ось, приміром, з 28 листопада вже почався Різдвя-
ний піст і багато хто його буде дотримуватися. З меню 
викреслить м’ясо, сало, яйця, сир тощо, але звиклий до 
цих продуктів організм усе одно буде їх вимагати. Вихід 
є — створити смак м’яса в пісній страві. Досвідчені гос-
подині уміють так приготувати відбивні з грибів чи навіть 
капусти, що їх не відрізниш від м’ясних, точніше, буде не 
до розрізнення, бо, коли щось занадто смачне, його ні з 
чим уже не порівнюють. Або скомпонувати букет спецій, 
що спробуй розберися — чи то м’ясо таке духмяне, чи 
то часник із перцем і лавровим листом заполонили всі 
смакові рецептори приємним ароматом. 

Не скоромне, а надихає.❙

Пісні, смачні, перші.❙
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«Ми працювали над тим, аби отримати докази. Вважаємо, що у нас їх 

достатньо для того, щоб звинуватити окремих спортсменів у порушенні 
допінгових правил».

Денніс Освальд
швейцарський професор права, член 
дисциплінарної комісії МОК

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відтоді як в сезоні 2001/2002 
років Європейський футболь-
ний союз започаткував Кубок 
УЄФА з футзалу, лише одного 
разу українському клубу вда-
лося завершити турнір у «топ-
4». Так, найкращий результат 
поміж вітчизняних футзаль-
них клубів показав донецький 
«Шахтар», який у 2006 році 
дістався півфіналу розіграшу.
 Заключна фаза поточно-
го Кубка УЄФА ще попереду, 
втім пройде вона без участі ук-
раїнського чемпіона. До «фіна-
лу чотирьох», який відбудеться 
в квітні наступного року, проби-
лися чинний володар трофею  іс-
панський «Інтер», «Барселона», 
португальський «Спортинг» та 
угорський «Раба ЕТО».
 Останній колектив відвер-
то здивував футзальну спільно-
ту, коли вийшов переможцем 
своєї «пульки» в еліт-раунді  
єврокубкового турніру. Змага-
ючись в одному квартеті з ук-
раїнським «Продексімом», бі-
лоруською «Столицею» та по-
тужним італійським «Лупа-
ренсе», колектив із невеликого 
угорського містечка Дьору здо-
був дві перемоги й завдяки оч-
ній перемозі над прямим конку-
рентом — «Лупаренсе» — зумів 
випередити фаворита в боротьбі 
за єдину путівку до «фіналу чо-
тирьох».
 Для українського чемпіона 
нинішній сезон на міжнародній 

арені виглядав більше знайомс-
твом з єдиним єврокубковим 
турніром, ніж боротьбою за ви-
сокі місця.
 Звісно, й у рік свого єврокуб-
кового дебюту херсонський ко-
лектив одразу міг замахнутися 
на «фінал чотирьох», якби ут-
римав переможний рахунок у 
протистоянні з угорським чем-

піоном. Утім індикатором по-
тужностей «Продексіму», як 
в основному, так і елітному 
раундах, усе ж варто вважати 
матчі з грандами європейсько-
го футзалу — португальським 
«Спортингом» та італійським 
«Лупаренсе». В обох випадках 
чинний чемпіон української 
екстра-ліги зазнав поразок: лі-

сабонському колективу коман-
да Ігоря Москвічова програла 
1:5, італійцям херсонська ко-
манда поступилася дещо мен-
ше — 1:3.
 Утім провальним знайомс-
тво херсонців iз Кубком УЄФА 
також не назвеш. У шести зігра-
них на євроарені поєдинках пі-
допічні Москвічова здобули дві 

перемоги. Вигравши по одно-
му матчу на кожному з етапів 
турніру, «Продексім» щоразу 
третім (передостаннім) фінішу-
вав у своїй «пульці».
 У Дьорі доля останнього міс-
ця вирішувалася в очному про-
тистоянні білоруського та ук-
раїнського чемпіона. Не надто 
вдало розпочавши гру, в підсум-
ку херсонський клуб виборов 
вольову перемогу, відігравши 
по ходу матчу відставання у два 
м’ячі — 7:3.
 «Недаремно ми пройшли 
цей шлях у Кубку УЄФА. У 
футболістів накопичується не-
обхідний досвід. Більше б та-
ких матчів, більше б таких су-
перників», — погляд наставни-
ка «Продексіму» на дебютний 
євротурнір повністю оптиміс-
тичний.
 Як вважає Ігор Москвiчов, у 
загалом рівному за силами квар-
теті, котрий змагався в Дьорі, пе-
ремогти міг будь-який суперник. 
Однак наставник визнає, що до-
сягти його підопічним більшого 
в Кубку УЄФА-2017/2018 зава-
див брак необхідного досвіду та 
ігрової «зухвалості». «У «Раби 
ЕТО» перевірені єврокубкові 
бійці, ми ж лише робимо перші 
кроки», — резюмував Москвi-
чов. ■ 

Херсонський «Продексім» продуктивно попрацював у дебютному для себе єврокубковому сезоні.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙

ФУТЗАЛ

Зухвалість кує перемоги 
Чинний футзальний чемпіон України на третьому місці завершив еліт-раунд Кубка УЄФА

■ ТАБЛО

 Кубок УЄФА. Еліт-раунд. Гру-
па С. «Лупаренсе» (Італія) — «Про-
дексім» (Україна) — 3:1, «Раба 
ЕТО» (Угорщина) — «Столиця» (Бі-
лорусь) — 2:3. «Столиця» — «Лупа-
ренсе» — 4:8, «Раба ЕТО» — «Про-
дексім» — 3:2, «Продексім» — 
«Столиця» — 7:3, «Лупаренсе» — 
«Раба ЕТО» — 4:6.
 Підсумкове становище: «Раба 
ЕТО», «Лупаренсе» — 6, «Про-
дексім», «Столиця» — 3.

■

Григорій ХАТА

 Бажання господарів 
будь-яких змагань до-
сягти максимального ре-
зультату зрозуміле. Про-
те прагнення росіян виг-
рати загальний залік до-
машніх зимових Ігор у 
Сочі, здається, було по-
замежним. Перевершити 
знаних конкурентів-«зи-
мовиків» у золотій гонці 
російські олімпійці таки 
змогли, проте ціна, котру 
нині доводиться платити 
російському спорту за ті 
чемпіонські звершення, 
виглядає неймовірно ви-
сокою.
 Багатьом у Росії, об-
раженій останніми рішен-
нями комісії МОК, яка 
одна за одною відбирає у 
російських спортсменів 
сочинське «золото» та 
довічно відсторонює їх від 
участі в олімпіадах, історія 
з допінгом, котрій кілька 
років тому дав старт канад-
ський юрист, член Всесвіт-
ньої антидопінгової асоціа-
ції Рiчард Макларен, нага-
дує «заїжджену платiв-
ку». Проте чергова порція 
гіркої правди, котру спор-
тивному світу повідав ін-
форматор ВАДА — екс-
керівник Московської ан-
тидопінгової лабораторії 
Георгій Родченков, зму-
шує функціонерів Міжна-
родного олімпійського ко-
мітету без особливих ва-

гань робити категоричні 
висновки.
 Спочатку розібрав-
шись зі справами російсь-
ких лижників, прізвища 
котрих фігурували в ма-
теріалах Родченкова, дис-
циплінарна комісія МОК 
під головуванням 70-річ-
ного швейцарського про-
фесора права Денніса Ос-
вальда взялася за горез-
вісні «пробірки зі слідами 
стороннього втручання» 
російських біатлоністів.
 Кілька днів детально-
го вивчення — і чергова 
порція олімпійців iз Росії 
опинилася в когорті довіч-
но дискваліфікованих від 
участі в зимових олімпіа-
дах.
 «Усе, що відбуваєть-
ся зараз, — це дика не-
справедливість. Хочеться 
просто кричати. Звичай-
но, ми подаватимемо апе-
ляцію в Спортивний ар-
бітражний суд. Усе це на-
гадує судилище, адже це 
не можна назвати закон-

ними рішеннями. У дис-
циплінарної комісії МОК 
немає жодних доказів, 
окрім свідчень Родченко-
ва», — заявила російсь-
ка біатлоністка, володар-
ка олімпійського «сріб-
ла» в сочинській естафеті 
Яна Романова, котра дня-
ми отримала довічну дис-
кваліфікацію.
 Як уже давно заведе-

но, спійманий на пору-
шенні допінгових пра-
вил олімпійський призер 
зобов’язаний повернути 
МОК виграну медаль. Од-
нак Романова каже, що 
робити цього не планує. 
«Якщо досягти справед-
ливого рішення не вдас-
ться, я скоріше викину 
нагороду на смітник, ніж 
поверну її МОК», — наго-

лосила дискваліфікована 
росіянка.
 При цьому разом iз Ро-
мановою до «стоп-листа» 
Міжнародного олімпійсь-
кого комітету потрапила 
її колега по естафетній ко-
манді в Сочі Ольга Вілухі-
на, котра, окрім команд-
ного «срібла», виграла на 
домашніх Іграх-2014 ще 
й срібну медаль у сприн-
ті. Отже, у підсумковому 
протоколі олімпійсько-
го жіночого спринту ма-
ють відбутися перестанов-
ки. Таким чином на дру-
гу сходинку п’єдесталу 
замість дискваліфікова-
ної Вілухіної підніметься 
наша Вікторія Семеренко, 
котра сочинський спринт 
завершила третьою.

 Додамо, що, згідно з 
останніми рішеннями ко-
манди Денніса Осваль-
да, розпрощатися з олім-
пійськими нагородами 
Сочi доведеться ще трьом 
російським спортсменам-
чемпіонам: володарям со-
чинських золотих наго-
род — скелетоністу Сер-
гію Чудинову, а також 
бобслеїстам Олександру 
Зубкову, Дмитру Трутен-
кову й Олексію Негодай-
лу.
 Загалом, дисциплінар-
ні рішення комісії Осваль-
да вже позбавили Росію, 
як мінімум, п’ятьох золо-
тих нагород Сочі, що авто-
матично позбавило РФ лі-
дерства в медальному за-
ліку Ігор-2014. ■

«Формула-1»
 Останній етап сезону — Гран-прі ОАЕ — завершився перемогою 
другого пілота «Мерседеса» Вальтері Боттаса. 
 Особистий залік. 1. Хемілтон («Мерседес») — 363. 2. Феттель 
(«Феррарі») — 317. 3. Боттас («Мерседес») — 305. 4. Райкконен («Фер-
рарі») — 205. 5. Рікк’ярдо — 200. 6. Ферстаппен (обидва — «Ред булл») 
— 168. 7. Перес — 100. 8. Окон (обидва — «Форс Індія») — 87. 9. Сайнс 
— 54. 10. Хюлькенберг (обидва — «Рено») — 43. 11. Масса — 43. 12. 
Стролл («Уїльямс») — 40. 13. Грожан — 28. 14. Магнуссен (обидва — 
«Хаас») — 19. 15. Алонсо — 17. 16. Вандорн (обидва — «Макларен») 
— 13. 17. Палмер («Рено») — 8. 18. Верляйн («Заубер») — 5. 19. Квят 
(«Торо россо») — 5. 
 Кубок конструкторів. 1. «Мерседес» — 668. 2. «Феррарі» — 522. 
3. «Ред булл» — 368. 4. «Форс Індія» — 187. 5. «Уїльямс» — 83. 6. 
«Рено» — 57. 7. «Торо россо» — 53. 8. «Хаас» — 47. 9. «Макларен» 
— 30. 10. «Заубер» — 5. ■

ХРОНІКА■

БІАТЛОН

П’єдестальна «рокіровка»
Через допінгові махінації Росія втратила лідерство 
в медальному заліку домашніх Ігор у Сочі, а українська 
біатлоністка отримала олімпійське «срібло»

■

Через чотири роки Віта Семеренко (ліворуч) розміняє 
сочинську «бронзу» на олімпійське «срібло».
Фото з сайта www.aif.ru.

❙
❙
❙
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 — А ви вірите в реформи?
 — У мого діда був бордель в 
Одесі. І коли в нього погано йшли 
справи, він міняв повій, а не пере-
ставляв ліжка.

* * *
 Два одесити розглядають ста-
тую Свободи.
 — Що не кажи, а це пам’ятник 
тьоті Соні. Тільки вона могла вийти 
зустрічати гостей iз примусом в од-
ній руці й квитанціями за квартиру 
— в іншій. Та ще в нічній сорочці й у 
бігудi.

* * *

 — Люба, ти вже збираєшся спа-
ти? А як же подружнiй борг?
 — Ти що, не знаєш, що поверта-
ти борги на нiч — погана прикмета?

* * *
 Красти — це злочин, багато 
красти — це бiзнес, красти в цiло-
го народу — це вже полiтика.

* * *
 Валерiанка чудово заспокоює: 
лише 20 крапель на 200 грамiв горiл-
ки, i нерви — як трос.

* * *
 Горiлка — дивний напiй: смак за-
вжди той самий, а пригоди — рiзнi.

По горизонталі:
 3. Італійський композитор, ав-
тор опер «Риголетто», «Трубадур», 
«Аїда». 7. Сленгова назва фоногра-
ми, під яку виступають співаки. 8. 
Насичений сольовий розчин. 9. Відо-
мий французький курорт. 10. Мек-
сиканська художниця, роль якої зіг-
рала Сальма Хайєк. 11. Кірка льоду 
на снігу, що утворюється під час від-
лиги. 14. Німецький письменник, лі-
тературний батько барона Мюнхгау-
зена. 16. Одне з найвищих генераль-
ських звань в армії. 18. Давня назва 
перекладача. 19. Райцентр на Київ-
щині, з яким пов’язана доля козаць-
кого полковника Семена Палія. 21. 
Спортивний снаряд, який штовхають 
у важкій атлетиці. 23. Ім’я українсь-
кої танцівниці, яка у парі з Володи-
миром Зеленським перемогла у пер-
шому сезоні «Танців з зірками», а в 
останньому дійшла до фіналу з Ах-
темом Сеітаблаєвим. 24. Півострів 
на Крайній Півночі, який скаржиться 
на свою величину. 27. Послідовність 
кольорів чи звуків, що відрізняються 
один від одного на один тон. 28. Річ-
ка на Донбасі й один із перших доб-
ровольчих батальйонів. 29. Верхов-
ний бог у скандинавській міфології. 
30. Боєць із вищою військовою ос-
вітою. 31. Гнійний прищ, фурункул.
По вертикалі:
 1. Латиноамериканська країна, 
відома своїм каналом. 2. «Дивлюсь 
я на ..., та й думку гадаю: чому я не 
сокіл, чому не літаю» (пісня). 3. Лю-

дина, що нищить пам’ятки культури. 
4. Записка від лікаря, за якою вида-
ють ліки в аптеці. 5. Країна на Близь-
кому Сході. 6. Жартівлива назва нау-
кової чи літературної праці. 12. Попу-
лярне французьке чоловіче ім’я. 13. 
Одне з основних понять математики, 
геометрії, фізики. 14. Один із засобів 
поширення інформації поряд із теле-
баченням і друкованими та електрон-
ними ЗМІ. 15. Верхівка суспільства. 
16. Італійська злочинна «сім’я». 17. 
Водяна рослина з дрібними зелени-
ми листочками, яку люблять качки. 
20. Поетизована назва володаря, 
власника. 21. Тонка мотузка для ут-
римування взуття на нозі. 22. Одна 
з найвідоміших трагедій Шекспіра. 
25. Хабар, який не брав митник Ве-
рещагін із фільму «Біле сонце пус-
телі». 26. Англійський обід опівдні. 
27. Колючий кущ, який росіяни нази-
вають «бояришнік».

Кросворд №142 
від 28 листопада

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3

 0…+5

Північ +2…-3

 +4…+9

Центр +2…-3

 +4…+9

Схід +2…-3

 0…+5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь 0…+5

 +8…+13

Аліса КВАЧ

 Після розкішного весілля британського 
принца Вільяма з Кейт Мідлтон та появи двох 
спадкоємців (а скоро вже — і третього) бри-
танці не випускають із поля зору його молод-
шого брата Гаррі. Особливо після того, як його 
почали часто помічати в компанії американсь-
кої акторки Меган Маркл, навіть на офіційних 
прийомах, а надто після того, як у пресу просо-
чилася інформація, що принц Гаррі відніс до 
королівського ювеліра прикраси своєї мами, 
принцеси Діани, і замовив обручку. 
 Ходили, правда, чутки, що королева Єли-
завета була проти такого союзу і вважала Ме-
ган не гідною його онука. Ще б пак: акторка, 
наполовину афроамериканка, ще й розлуче-
на. Але кохання таки взяло гору: після того, 
як принц Гаррі заявив, що готовий відмовити-
ся від свого титулу, щоб бути разом із Меган, 
королівська сім’я, схоже, здалася. Тим біль-
ше що доскіпливі журналісти пройшлися по 
генеалогічному дереву і виявили, що Гаррі і 
Меган — брат і сестра у 15-му поколінні.
 Кінець усім чуткам поклала і заява Букін-
гемського палацу, і зізнання самого Гаррі та 

Меган, які 
оголосили про 

свої заручини. За 
словами новоспеченої нареченої, 
вони просто смажили курку, коли 
Гаррі став на коліно і простягнув 
їй обручку. «Це було так солод-
ко, романтично», — зізналася 
Меган.
 Як повідомили ко-
ролівські джерела, весіл-
ля планується на весну на-
ступного року. Після весіл-
ля закохані мешкатимуть 
у коте джі Ноттінгем у Кенсін-
гтонському палаці. «Принц Гаррі 
вже повідомив про це Її Величність Короле-
ву та інших близьких членів сім’ї. Принц Гаррі 
також отримав дозвіл і благословення батьків 
міс Маркл», — сказано в офіційній заяві. 
 33-річний принц Гаррі та 36-річна Меган 
разом уже більше року і вважають, що цьо-
го часу було достатньо для того, щоб пізна-

ти одне одного і зрозуміти, що це — доля. 
Можливо, й так: останнім часом принц Гар-
рі, який раніше не раз псував собі імідж при-
страстю до алкоголю та вечірок, споважнів і 
почав займатися благодійністю, а Меган за-
говорила про завершення акторської кар’єри. 
Кохання творить дива. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Для Великої Британії офіційно най-
мати кота на посаду головного мишолова 
— не така вже й дивина. З середини XIX 
століття коти є невід’ємною частиною уря-
ду Великої Британії, тож нині чотирилапі 
«держслужбовці» є у Кабміні, резиденції 
прем’єр-міністра, МЗС та казначействі, у 
різних відомствах. Причому до цього став-
ляться досить відповідально: не так дав-
но у міністерстві закордонних справ Вели-
кої Британії звільнили кота Ларрі за неви-
конання своїх обов’язків, і тепер його міс-
це посідає Лорд Палмерстон.
 Мода на традиції докотилася і до пред-
ставництв Великої Британії в інших країнах. 
Так, свій офіційний мишолов на ім’я Лоу-
ренс Абдун не так давно з’явився і в Бри-
танському посольстві в Йорданії. За іншою 

традицією, його теж узяли з притулку.
 В обов’язки кота-дипломата входить не 
лише убезпечення амбасади від гризунів, 
а й знайомство через соціальні мережі з 
особливостями Йорданії — як у кожного 
добропорядного британського кота, у нього 
є своя сторінка в Twitter, на яку підписали-
ся майже 2,5 тисячі користувачів. «Британ-
ці, думаючи про Йорданію, можуть уявити 

собі Близький Схід, згадати про Сирію та 
Ірак, але тепер вони думають про Лоурен-
са Абдуна. Через його сторінку у Twitter ми 
показуємо іншу Йорданію — мирну квіту-
чу країну, в яку приїжджають британські ту-
ристи», — зазначила співробітник посоль-
ства Лора Добан.
 А й справді, які там конфлікти? Слухай-
те кота, він вам усю правду розповість. ■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Курка з романтикою
Принц Гаррі офіційно 
освідчився Меган 
Маркл і готується 
до весілля

■

ДИВАКИ

Хвостатий дипломат
У Британському посольстві в Йорданії 
про особливості країни розповідатиме кіт

■

Принц Гаррі та Меган Маркл.❙

30 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +4...+6

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

28 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — 7 см, Плай — 20 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — 0,5 см, Яремче 
— 3 см, Пожежевська — 32 см.
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