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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,015 грн 

1 € = 31,853 грн

1 рос. руб. = 0,427 грн

Бюджетні кошти на 

підтримку аграріїв не 

надходять до адресатів: 

або осідаючи в кишенях 

олігархів, або просто 

залишаючись невиділеними

Третій Президент України —  про важливість 

історичної пам’яті, вагу національних героїв 

та відновлення гетьманської столиці Батурина
стор. 6—7» стор.4»

У Європі 

відзначають 

100-річчя з дня 

закінчення 

Першої світової 

війни
стор. 11»

Століття після війни 

Із відставки теж можна зробити комедію.
Фото з сайта apostrophe.ua.
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Гроші до грошей

стор. 2»

Віктор Ющенко: Місія героїв 
— працювати не на минуле, 

а на завтрашнє

«Можете зробити 
краще — сядьте 
в моє крісло»

Генеральний 
прокурор учора 
подав 
у відставку, проте 
парламент її не 
підтримав
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«До вчорашнього дня я був упевнений, що ми працюємо ефективно. Але 
в ході «піару на крові», який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко 
спаплюжити владу, а не допомогти слідству, одна з версій витекла у ЗМІ. 
Це підірвало успішність слідства». 

Юрій Луценко
Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко зареєстру-
вав постанову про скасуван-
ня рішення уряду й встанов-
лення мораторію на підви-
щення ціни на газ i вимагає 
винести її на розгляд першо-
чергово. «Ми вимагаємо не-
гайно розглянути й прийня-
ти цю постанову та захисти-
ти українців від грабіжниць-
кої політики Президента та 
його влади. Наша команда не 
голосуватиме за жодне інше 
рішення, поки мораторій 
про підвищення ціни на газ 
не буде прийнято. Коли вла-
да грабує українців і їм не-
має за що годувати своїх ді-
тей, одягатися та лікувати-
ся, бути байдужими — це 
злочин!» — звернувся до пар-
ламентаріїв Ляшко.
 Під проектом постано-
ви підписалися шiсть лі-

дерів фракцій і груп. Доку-
мент став наступним кроком 
команди Олега Ляшка у бо-
ротьбі з високими тарифами 
після акції протесту під Каб-
міном i заклику зібрати по-
зачергове засідання парла-
менту. Політик послідовно 
виступає за зниження ціни 
на газ, адже переконаний, 
що підвищення тарифів уда-
рить не тільки по гаманцях 
українців, а й по промисло-
вості. «Влада грабує україн-
ців, моя команда знає, як їх 
захистити, дати більші зар-
плати та пенсії, менші тари-
фи, більші можливості для 

заробітку. Влада байдужа до 
українців — ми не байдужі! 
Влада підвищує тарифи — 
ми стверджуємо, що україн-
ці платять не за газ, а за ко-
рупцію влади, її непрофесіо-
налізм, нездатність навести 
порядок, відновити стабіль-
ність та економічний розви-
ток. Наш антикризовий план 
дасть можливість відновити 
економіку України й створю-
вати нові робочі місця. І зу-
пинення підвищення цін на 
газ — один iз перших кроків 
до відновлення порядку в 
Україні», — підкреслив на-
родний депутат. ■

РОЗБІР ПОЛЬОТІВ

«Можете зробити 
краще — сядьте 
в моє крісло»
Генеральний прокурор учора подав у 
відставку, проте парламент її не підтримав 

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж 5 листопада 
окупанти 14 разів відкри-
вали вогонь по позиціях на-
ших військ. Один раз про-
тивник застосував озброєн-
ня, заборонене Мінськими 
угодами. Ворог здійснював 
обстріли наших оборонних 
укріплень у районах насе-
лених пунктів Вільний, Лу-
ганське, Новолуганське, Но-
вомихайлівка, Красногорів-
ка, Павлопіль i Гнутове.
 Противник уникає ак-
тивних зіткнень, водночас 
намагається підтримува-
ти нестабільність на лінії 
зіткнення.
 Російські окупаційні вій-
ська вели прицільний вогонь 
із гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних ку-
леметів i стрілецької зброї. 
Крім того, з мінометів каліб-
ру 120 мм найманці обстрілю-
вали позиції Об’єднаних сил 
поблизу Павлополя. Унаслі-
док бойових дій жоден війсь-

ковослужбовець Об’єднаних 
сил не постраждав. За дани-
ми розвідки, впродовж по-
неділка поранено двох росій-
ських окупантiв.
 Станом на 7-му годину 
ранку 6 листопада один во-
рожий обстріл зафіксовано 
поблизу Павлополя. Важке 
озброєння не застосовували. 
Втрат немає.
 Крім війни на фронті, во-
рог веде не меншу, але при-
ховану війну в нашому тилу. 
Співробітники Служби без-
пеки України в межах за-
ходів із контррозвідувально-
го захисту інтересів держави 
у сфері інформаційної безпе-
ки впродовж вересня-жов-
тня цього року блокували 
діяльність міжрегіональної 
мережі антиукраїнських iн-
тернет-агітаторів, які діяли 
на користь країни-агресора.
 Оперативники спецслуж-
би викрили в Одесі, Києві та 
Сіверськодонецьку дев’ять 
проросійських пропаган-
дистів. Зловмисники, яких 

фінансували представни-
ки спецслужб РФ, публіку-
вали надіслані з Росії полі-
тичні новини та закликали 
до проведення акцій непо-
кори й масових заворушень. 
Кремлівські інформаційні 
агенти, зокрема, заклика-
ли до повалення конститу-
ційного ладу та державної 
влади в нашій країні, а та-
кож підтримки терористів 
«ДНР/ЛНР».
 За задумом російських 
кураторів, через маніпулю-
вання громадською думкою 
iнтернет-користувачів про-
пагандисти повинні були 
впливати на хід проведен-
ня майбутніх виборів Пре-
зидента України. Тому СБУ 
звертається до громадян 
бути уважними, не піддава-
тися негативному інформа-
ційному впливу з боку під-
контрольних спецслужбам 
РФ пропагандистів i не спри-
яти зловмисникам у розпов-
сюдженні фейкових новин і 
пропаганди. ■

Вiдставка Генпрокурора не вiдбулася.
Фото з сайта unian.net.
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Ліна ТЕСЛЕНКО

 Учора українських силовиків 
викликали до парламенту на «ки-
лим», аби заслухати звіт щодо ре-
зонансного вбивства херсонської 
активістки й радниці херсонсь-
кого мера Катерини Гандзюк. На 
«розбір польотів» до народних 
депутатів прийшли Генеральний 
прокурор Юрій Луценко, міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, 
глава Національної поліції Сер-
гій Князєв та очільник СБУ Ва-
силь Грицак. 
 У своєму виступі Генпроку-
рор Юрій Луценко зазначив, що 
під час слідства, «яке ні на день 
не зупинялося», було «проведено 
367 допитів, 21 експертизу, пере-
вірки на детекторі брехні та інші 
процесуальні дії». Водночас він 
обурився, що в понеділок стався 
витік інформації слідства до ЗМІ, 
й це на 30% зменшує успіх роз-
слідування. «Сьогодні ми маємо 
підозри щодо 12 осіб, які, ймовір-
но, були замовниками. Сама Ган-
дзюк говорила про частину з них. 
Мені особисто вона висловлюва-
вала припущення щодо трьох із 
них», — сказав Луценко. Він до-
дав, що слідство вважає доведе-
ним вину виконавця (Грабчука) 
та організатора (Торбіна), і спра-
ву буде передано до суду до кін-
ця цього року. «Щодо замовника 
слідство має версії. І впевнений, 
що воно ефективно рухається. До 
вчорашнього дня я був упевне-
ний, що ми спрацюємо ефектив-
но. Але вчора, в результаті «піару 
на крові», одна з версій витекла у 
ЗМІ», — заявив Генпрокурор.
 «Витік інформації підірвав ус-
пішність слідства. Як парламен-
тарiю в минулому, мені зрозумі-
ло, що організаторам Тимчасової 
слідчої комісії не потрібний ре-
зультат, а тільки піар заради вла-
ди», — заявив Луценко з трибу-
ни. Тому не дасть дозволу на до-
ступ Тимчасової слідчої комісії 
до жодного документа слідства 
в цій справі. «Щоб не було сум-
нівів, що за владу ніхто не чіп-
ляється, я сьогодні подаю заяву 
про відставку Президенту Украї-
ни, і ви в парламенті маєте роз-

глянути це питання», — сказав 
Юрій Луценко. За його слова-
ми, «вам» (народним депутатам) 
вирішувати, чи він керуватиме 
ГПУ, «чи Мустафа Найєм» (саме 
цей народний депутат ініціював 
створення тимчасової слідчої ко-
місії). 
 Після Генерального проку-
рора на трибуну вийшов Сергій 
Князєв, він показав відео з місця 
нападу на Гандзюк та відео до-
питів підозрюваних. Василь Гри-
цак, який узяв слово далі, також 
наголосив на недопущенні опри-
люднення інформації досудово-
го розслідування, що неминуче 
зашкодить слідству. «Це я вам 
кажу як оперативний співробіт-
ник iз великим досвідом роботи», 
— додав глава СБУ.
 Народних депутатів, які 
виступали після силовиків, та-
кож переповнювали емоції. Вони 
звинувачували правоохоронні 
органи в бездіяльності та постій-
них сварках між собою, нагаду-
вали конкретні гучні криміналь-
ні злочини останніх років, за які 
так ніхто й не відповів. 
 «В Україні на руках — близь-
ко 3 мільйонів нарізної зброї, за-
реєстроване 1241 убивство. А 
мені тут дорікають: це ти їх убив, 
— емоційно відповів на звинува-
чення Юрій Луценко. — Та я день 
і ніч сиджу в тому проклятому 
кріслі [Генпрокурора], щоб і про-
стий українець, і народний депу-
тат почувався захищеним. Якщо 
не можете допомогти, то принай-
мні не заважайте. Можете зроби-
ти краще — сядьте в моє крісло!». 
І додав, звертаючись до залу, що 
в правоохоронців «руки зв’язані 
саме завдяки вашим законам, які 
ви прийняли». 
 ...Відставку Генерального 
прокурора ВР учора не підтри-
мала, «за» проголосували 38 нар-
депів, до яких згодом доплюсува-
ли ще один голос. А от рішення 
про створення Тимчасової слідчої 
комісії для проведення розсліду-
вання нападів на Катерину Ган-
дзюк та інших громадських ак-
тивістів ухвалили. Її очолить по-
зафракційний народний депутат 
Борислав Береза. ■

НА ФРОНТІ

Не дай себе обдурити
СБУ викрила проросійську агентурну мережу пропагандистів

■

ПОРЯДОК БУДЕ!

Ляшко зареєстрував 
постанову про мораторій 
на підвищення цін на газ
Парламент не має 
права мовчати, 
коли влада грабує 
українців через 
«космічні» тарифи 
на газ, наголосив 
лiдер 
Радикальної партiї

■
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Вилікують усіх
Отримати безплатні препарати 
за програмою «Доступні ліки» можна буде 
в будь-якій аптеці

■

Катерина БАЧИНСЬКА

  Якщо раніше, щоб от-
римати безплатні препара-
ти, ви мали відстояти в чер-
зі до сімейного лікаря, отри-
мати рецепт, знайти аптеку, 
в якій діє програма «Доступні 
ліки», після чого замовити в 
цьому закладі препарати, які 
не завжди є в наявності, доче-
катися виконання замовлен-
ня і лише після цього їх наре-
шті забрати, то з 1 квітня все 
стане набагато простіше. Від-
тепер медикаменти програ-
ми «Доступні ліки» можна 
буде отримати у будь-якiй ап-
теці України. Ба, більше, час-
тину ліків МОЗ дозволить от-
римувати за електронним ре-
цептом, не пред’являючи ме-
дичної картки. Ідеться про 
препарати трьох категорій 
захворювань: діабет ІІ типу, 
бронхіальна астма та пробле-
ми серцево-судинної системи. 
За словами Прем’єр-міністра 
України Володимира Гройс-
мана, на даний момент у про-
грамі бере участь дві тисячі 
аптек, проте з квітня 2019-го 
ця ситуація зміниться. 
 У МОЗ запевняють, що роз-
шириться і список препаратів, 
які люди отримуватимуть без-
платно. Зараз до нього вхо-
дить 261 найменування від 
43 виробників. Що стосуєть-
ся країн виробництва, які бе-
руть участь у програмі реім-
бурсації, то до українських ви-
робників, які складають пере-
важну більшість, приєдналися 
фармацевтичні виробництва 
Словенії, Туреччини, Швей-
царії, Румунії, Греції, Маль-
ти, Іспанії, Польщі та Індії. 
Вартість ліків за програмою 
покриватиметься Національ-
ною службою здоров’я, гроші 
ж будуть переведені конкрет-
но кожній з аптек на території 
України. А от тут, за словами 
власників мереж, і виника-
ють проблеми, адже ліки ви-
даватимуть аптеки певним чи-
ном «у кредит», а вже держа-
ва згодом відшкодовуватиме 
суму, витрачену на препарати. 
«УМ» поспілкувалася з керів-
ником однієї з аптечних ме-
реж, який, проте, побажав не 
називати свого імені. Розпові-
дає, що користі для аптек від 
цієї програми немає, більше 
того, це неоплачуване наван-
таження на фармацевтів. «Це 
додаткова і немала робота, за 
яку вони (фармацевти. — Ред.) 
не отримуватимуть ні копій-
ки. Ми працюватимемо, немов 
банк. Видамо ліки, а потім че-
катимемо, поки держава пок-
риє суму, яку ми витратили на 
них. І коли це буде — теж під 
питанням», — зазначає спів-
розмовник. 
 «Правила програми «До-
ступні ліки» спонукають ви-
робництва не ставити захмар-
ні ціни. У новому реєстрі вар-
тість окремих препаратів 
зменшилася на 40% і більше. 
У середньому ціни на препара-
ти знизилися на 6,5%», — ка-
жуть у прес-службі Міністерс-
тва охорони здоров’я. 
 А от фармацевт однієї зі 
столичних аптек Людмила 

Коваль нововведення називає 
позитивними, хоча і згодна, 
що відтепер фармацевтам до-
ведеться виконувати більший 
обсяг роботи і відповідальність 
зросте. Адже відтепер потріб-
но буде слідкувати за правиль-
ністю оформлення рецепта, 
вводити в базу даних та уваж-
но дивитись на дату виписано-
го документа, адже дійсний він 
усього місяць, і якщо пацієнт 
не вклався у цей термін, фар-
мацевт не матиме права йому 
видати ліки. «Це дуже важли-
во, бо потім при складанні зві-
ту на відшкодування держа-
вою, якщо будуть допущен-
ні помилки, кошти можуть не 
надійти. Голов ний плюс цієї 
програми, що мільйони пацієн-
тів отримають доступ до жит-
тєво необхідних препаратів. А 
також це розвантажить апте-
ки, які від початку працювали 
із цією програмою. Відтепер ці 
обов’язки розділять між усі-
ма аптеками України. У цьому 
є плюс для пацієнтів, бо вони 
самі можуть обрати аптеку, 
яка їм зручніша і ближча», — 
коментує пані Людмила. 
 Глобальні ж проблеми мо-
жуть виникнути у випадку, 
якщо парламентарії проголо-
сують за законопроект №8591, 
що передбачає  скорочення за-
гальної кількості аптек в Ук-
раїні. Ось тут і виникне склад-
ність, адже, за словами екс-
пертів, окрім комунальних ап-
тек, не буде кому брати участь 
у програмі. Відтак може пос-
тати питання економічної і 
фізичної доступності препа-
ратів. «Якщо закон буде при-
йнято, ми станемо свідками 
грандіозного переділу ринку 
аптечних установ, багато ап-
тек змушені будуть закрити-
ся, а в процесі трансформації 
ринку такі дер жавні програ-
ми, як «Доступні ліки», прос-
то зупиняться і не працювати-
муть. Громадяни України від 
цього точно не виграють, а ті 
з них, що залежать від щоден-
ного прийому життєво важ-
ливих препаратів, конкрет-
но постраждають», — вважає 
доктор фармацевтичних на-
ук Володимир Руденко. 
 Крім того, за вимогами цьо-
го законопроекту, у власни-
ків аптечних мереж має бути 
в обов’язковому порядку вища 
фармацевтича освіта, а, за сло-
вами експертів, більшість із 
них її не мають, адже фарма-
цевтичний ринок в Україні — 
це бізнес. Закриття аптек, яке 
неминуче у випадку прийнят-
тя закону, також позначиться 
на зайнятості працівників ап-
тек. На сьогодні експерти го-
ворять про 40 тисяч потенцій-
них безробітних.
 Нагадаємо, законопроект 
№ 8591, який внесли 12 липня 
цього року кілька депутатів, 
містить також норму про те, 
що ліцензія на роздрібну тор-
гівлю лікарськими засобами 
видаватися не буде, якщо «в 
день подачі заяви про вида-
чу ліцензії відстань по прямій 
лінії від місця запланованого 
розташування аптеки до найб-
лижчої аптеки становить мен-
ше як 500 метрів». ■

Наталка ПОЗНЯК-
ХОМЕНКО

 «Замість того, щоб 
нескінченно нарікати 
на темряву, варто за-
палити маленьку свіч-
ку», говорив мудрий 
Конфуцій. За цим при-
нципом вирішили дія-
ти на Херсонщині, за-
пропонувавши модель 
приватно-державно-
го партнерства для ви-
рішення проблем під-
готовки спортивної 
зміни, зокрема й лег-
коатлетичного олім-
пійського резерву. 
Як писала свого часу 
«УМ», наприкінці бе-
резня було підписано 
чотиристоронній Ме-
морандум між Мінмо-
лодьспорту, Федера-
цією легкої атлетики, 
Херсонською ОДА та 
інвесторами про будів-
ництво на базі спор-
тивно-оздоровчого та-
бору «Прибережний» 
у селищі Лазурне біля 
Скадовська сучасного 
легкоатлетичного ком-
плексу, збудованого за 
найвищими європейсь-
кими стандартами.
 Результат не при-
мусив себе довго че-
кати. Уже наприкін-
ці червня в Лазурному 
було введено в експлу-
атацію футбольне поле 
зі штучним покрит-
тям, яке дозволяє тре-
нуватися за будь-якої 
погоди. А днями тут же 
було введено в дію дру-
гу чергу будівництва — 
модернізовані легко-
атлетичні доріжки та 
сектори для стрибків 

у довжину та висоту. 
«Це сигнал для бізне-
су, що в Україні мож-
на й потрібно будува-
ти, що треба розвивати 
державу заради наших 
дітей, заради талано-
витої молоді, яка про-
славлятиме нашу де-
ржаву на міжнародній 
арені», — зазначив на 
відкритті легкоатле-
тичної арени голова 
правління Механічно-
го заводу, який є голо-
вним інвестором будів-
ництва, Андрій Путі-
лов.
 Першими новий 
стадіон випробували 
понад 300 атлетів із 
Києва, Одеси, Мико-
лаєва, Сум, Херсона, 
а також Херсонської, 
Полтавської, Дніпро-
петровської та Кіро-
воградської областей i 
спортсмени з АР Крим, 

які взяли участь у від-
критому Чемпіонаті 
Криму та Севастопо-
ля з легкоатлетично-
го багатоборства се-
ред юніорів. Змаган-
ня відбувалися з бігу 
на 100, 400, 800, 1 тис. 
500 метрів, стрибків 
у довжину та висоту, 
бігу з бар’єрами. Ві-
таючи учасників зма-
гань, міністр молоді 
та спорту України Ігор 
Жданов висловив по-
бажання, що буде час, 
коли подібні змаган-
ня відбуватимуться і в 
українському Криму, 
а «Шахтар» та «Ди-
намо-Київ» зіграють 
матч на стадіоні в До-
нецьку. Правда, коли 
це станеться — питан-
ня відкрите. А до того 
часу, очевидно, дове-
деться розраховувати 
на можливості спор-

тивного Центру в Ла-
зурному. 
   Досвід херсонців 
показує, що принцип 
приватно-державного 
партнерства, який був 
свого часу запозичений 
у Нідерландах, може 
бути досить продук-
тивним для вирішен-
ня конкретних про-
блем. А в перспективі 
— Центр Олімпійських 
видів спорту «Прибе-
режний» цілком може 
замінити собою олім-
пійські тренувальні 
бази, які залишили-
ся в окупованому Кри-
му. Принаймні вже за-
раз є домовленість, що 
наступного року тут го-
туватимуть легкоатле-
тичну збірну України 
до Олімпіади в Токіо. 
Загальна вартість про-
екту становить 20 
мільйонів гривень. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Як «УМ» повідомляла, піс-
ля багатолюдних акцій протес-
ту міська влада Тернополя від-
мінила своє рішення про підви-
щення вартості проїзду в гро-
мадському транспорті, яка з 1 
листопада зросла майже вдвічі. 
Однак це, зрозуміло, не сподоба-
лося приватним перевізникам, 
тож учора до протесту вдали-
ся вже вони. Вранці 6 листопа-
да на маршрути вийшли лише 
комунальні тролейбуси та ав-
тобуси, яких явно недостатньо 
для нормального режиму пере-
везень, тож тернополянам ста-
ло складно пересуватися міс-
том. Комунальний транспорт 
був переповнений, на зупин-
ках збиралися натовпи, а на де-
яких дорогах утворилися зато-
ри через збільшення кількості 
приватних автівок, багато лю-
дей добиралися на роботу чи у 
справах пішки.
 Влада наразі думає, як ви-
рішити проблему. «Станом на 
6 листопада всі тролейбуси та 
автобуси КП «Тернопільелек-
тротранс» виїхали на маршру-
ти міста та працюють у звично-
му режимі, — йдеться у пові-
домленні на сайті Тернопіль-
ської міськради. — Оскільки у 
КП «Міськавтотранс» немає ко-

мунального транспорту, а водії 
приватних власників марш-
рутних таксі сьогодні не виїха-
ли на маршрути міста, рухомий 
склад міського електротранс-
порту намагатиметься забезпе-
чити перевезення всього потоку 
пасажирів. Тернопільська місь-
ка рада шукає шляхи виходу з 
цієї непростої ситуації та про-
сить тернополян завчасно пла-
нувати свої маршрути».
 Тим часом у соцмережах на 
додачу до флешмобу #пішки 
на роботу почав ширитися ще 
й  флеш-моб #підвезу. Громад-
ські активісти закликають тер-
нопільських водіїв зупиняти-
ся біля переповнених зупинок 
громадського транспорту і за-
бирати людей, яким треба їха-
ти в тому ж напрямку. Також 
почали з’являтися оголошення 
на кшталт «Завтра зі Східного 
від «Студії м’яса» через центр 
на Новий Світ. Безкоштовно. 
Виїзд о 08:10, 2 місця». Від-
повідне звернення до всіх сві-
домих громадян опублікував 

і тернопільський осередок ВО 
«Автомайдан». «Наголошуємо, 
що акції протесту — чи не єди-
ний інструмент, яким наділені 
жителі, аби впливати на незро-
зумілі дії чиновників i депу-
татів, тому вся відповідальність 
за подальші ймовірні транспор-
тні колапси в місті цілком і пов-
ністю лягає на плечі недолуго-
го керівництва Тернопільської 
міської ради та міського голови 
Сергія Надала зокрема.
 У зв’язку з описаними вище 
ймовірними подіями, які знач-
но ускладнять доїзд мешканців 
на роботу / школи / дитячі сад-
ки і т.д., ми пропонуємо згада-
ти та повторно задіяти наш до-
свід із підвезення водіями пе-
ресічних мешканців міста (на-
гадаємо, що таку практику 
автомайданівці вже успішно 
застосовували під час транс-
портного колапсу, який ви-
ник через неочікувані снiгопа-
ди в листопаді 2016 року)» — 
йдеться, зокрема, в цьому звер-
ненні. ■

ПРОТИСТОЯННЯ

Хто кого?
Триває боротьба за транспортні тарифи

■

ТЕНДЕНЦІЇ

Немає Криму — буде Лазурний
Відкритий чемпіонат Криму з легкої атлетики відбувся 
на Херсонщині

■

Першими новий стадіон випробували понад 300 українських атлетів.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Вже давно робота над укла-
денням Державного бюджету 
не була такою активною і вла-
да не старалася ухвалити доку-
мент так оперативно. Адже чим 
раніше державний кошторис 
буде готовий, тим раніше мож-
на сподіватися на отримання так 
необхідного Україні траншу від 
Міжнародного валютного фон-
ду. Втім домогтися швидких ус-
піхів нардепам не вдається. 
 Нова дата, коли Держбю-
джет-2019 має розглянути Вер-
ховна Рада, — 22 листопада. 
«Ми вже отримали поперед-
нє схвалення проекту Держбю-
джету Верховною Радою, от-
римали висновки і пропозиції 
від народних депутатів, — ска-
зав міністр Кабінету Міністрів 

Олександр Саєнко. — Найбли-
жчим часом він буде внесений 
до парламенту до другого чи-
тання. Є всі шанси, що доку-
мент буде ухвалено 22 листопа-
да, щоб планово вступили в но-
вий рік без жодних проблем з 
фінансуванням».
 Таким чином, країна відкриє 
для себе шлях для надходження 
першого траншу кредиту МВФ 
у розмірі 1,5 млрд. доларів. «Я 
прогнозую, що ці гроші надій-
дуть уже після того, як парла-
мент ухвалить бюджет на 2019 
рік у цілому як закон, — заявив 
голова Комітету економістів Ук-
раїни Андрій Новак. — Тільки 
після цього можна розраховува-
ти на цей транш до кінця року». 
На його думку, одразу після 
того, як український парла-
мент ухвалив у першому читан-

ні проект бюджету на 2019 рік, 
МВФ практично відразу підпи-
сав нові умови щоді співпраці з 
Фондом. «Перевели Україну на 
статус «iз меншими ризиками» 
і на програму «стенд-бай». І за 
нею Україна повинна отримати 
від МВФ 3,9 мільярда доларів у 
найближчі 14 місяців», — ска-
зав економіст.
 Утім аж надто тішити себе 
ілюзіями швидкої перемоги здо-
рового глузду в бюджетному про-
цесі, як вважають аналітики, не 
варто. «Битва за бюджет — у са-
мому розпалі, — каже фінансо-
вий аналітик Ерік Найман, — 
а, як відомо, між першим і дру-
гим читанням документ стає фа-
тально не схожим на свою першу 
версію». За його словами, про-

ект Державного бюджету на на-
ступний рік у першому читан-
ні, на щастя, не набув популіст-
ських ознак: не було збільшен-
ня податкового навантаження, 
«божевільних» новацій тощо. 
 «А от у другому-третьому 
переважно з’являються всякі 
«хотєлки» різних людей. Утiм 
нинішній рік має певну особ-
ливість: МВФ укотре узяв паузу, 
ми тарифи на газ для населення 
підняли на 23,5%, а грошей ще 
не отримали, — зазначає Най-
ман. — Тому що МВФ вимагати-
ме узгодити бюджет на 2019 рік. 
Якщо ми ухвалимо його по-своє-
му, без узгодження, то гроші від 
МВФ знову не отримаємо. Тоді в 
Україні буде повна «жерсть», але 
вже після президентських ви-

борів: тому що до президентсь-
ких — ми дотягнемо точно, на-
віть якщо почнеться криза і поч-
не «сипатися» Польща».
 Наразі, за його словами, у 
бюджеті закладене різке збіль-
шення витрат на силовиків, 
МВС. «Дуже цікава стаття, до 
чого готуються — не знаю, — 
зазначає аналітик. — Друге: 
вони створюють собі резерв, за-
кладають інфляцію. Вони не хо-
чуть повторити помилку цього 
року, коли було закладено ви-
соку інфляцію і велику деваль-
вацію гривні. Цього не сталося, 
тому в них провал у бюджеті, че-
рез це існує недоотримання над-
ходжень». 
 А тому, за словами Найма-
на, на 2019 рік укладачі бюдже-
ту формують наразі занижені до-
ходи. «За рахунок інфляції вони 
зможуть їх перевищити і потім 
витрачати. Тому в поточному 
варіанті бюджет цілком реаліс-
тичний. Крім курсових момен-
тів. Але я туди взагалі раджу не 
дивитися: в прогнозах бюдже-
ту вони або не виконуються, або 
перевиконуються», — зазначає 
він і перепитує: «Також, що ці-
каво, чи не буде вкидання вели-
ких витрат буквально в останній 
момент? Тому що їх потім не буде 
чим фінансувати, і діра в бюджеті 
змушуватиме їх знову йти на по-
зики. А вони вже будуть вищими 
за 10-12% річних у доларі, а ук-
раїнська економіка стільки не за-
робляє. Це буде означати, що си-
туація 2020 році буде, м’яко ка-
жучи, непростою». ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Під благородними гаслами за-
хисту вітчизняного аграрія кри-
ються банальні схеми. І просто нее-
фективна система з управління га-
луззю. Приблизно такими словами 
аграрні експерти вже тривалий час 
змальовують систему бюджетних 
дотацій, які, за задумкою, мали би 
вивести Україну до переліку най-
більших держав-експортерів, а на-
справді слугують джерелом дери-
бану, коли дотації з державного 
бюджету отримують і без того не 
бідні наші співгромадяни: на до-
рогі яхти та інші предмети розко-
шів.
 Найпоказовіший приклад сто-
сується українського мільярдера 
Юрія Косюка, який за рейтингами 
посідає 8-ме місце в переліку най-
багатших людей України, а його 
статки, за деякими даними, пере-
вищують 900 мільйонів доларів. 
При цьо му комерційні структури, 
близькі до пана Косюка, отриму-
ють величезні дотації з українсько-
го бю джету. І таким чином кожен із 
нас фінансує безбідне життя міль-
ярдера — фігуранта світських ре-
портажів про одну з найдорожчих 
у світі яхт, яка нібито належить ук-
раїнському аграрному олігарху. 
 Днями стало відомо, що ТОВ 
«Вінницька птахофабрика», яке 
зараховують до бізнес-орбіти Юрія 
Косюка, отримало чергових 618 

мільйонів гривень бюджетних до-
тацій. Загалом сума за рік станови-
ла 812 мільйонів гривень. Але де-
ржава дотує не лише «пташиний» 
бізнес пана Косюка: ще два підпри-
ємства бізнесмена — ПАТ «Зерно-
продукт МХП» та ПрАТ «Агро-
форт» — отримали кошти на утри-
мання корів. Сума дотацій стано-
вила 5,5 млн. гривень.
 Загалом на програму компенса-
ції вартості тваринницьких комп-
лексів без залучення банківських 
кредитів виділено 1,7 мільярда 
гривень, з яких  806 мільйонів гри-
вень отримали підприємства хол-
дингу «МХП» Юрія Косюка. Ми-
нулий рік, як ми пам’ятаємо, ви-
явився напрочуд щедрим для хол-
дингу «МХП»: структура отримала 
1,4 млрд. гривень дотацій, що ста-
новить понад третину від загальної 
суми державної підтримки аграр-
ної галузі.
 Ще один лідер у номінації «де-
ржавні дотації» — бізнесмен Олег 
Бахматюк. Його «Укрлендфар-
мінг» торік отримав 517 млн. гри-
вень. Після виявлення цих зловжи-
вань торік в Україні виник серйоз-
ний скандал, і уряд навіть пообіцяв 
суттєво скоригувати свою дотацій-
ну політику, втім, як ми бачимо, — 
несуттєво...
 Така ситуація спричинила 
звернення «Всеукраїнської аграр-
ної ради» до Президента Украї-
ни Петра Порошенка із закликом 

сприяти скасуванню неефектив-
ної державної підтримки аграр-
ної галузі, за якою виплати здійс-
нюються на користь великих ком-
паній, або залишаються в бюджеті 
невикористаними.
 Аграрії запропонували напра-
вити ці кошти на компенсацію 
втрат доходів бюджету від ухвален-
ня законопроектів щодо знижен-
ня ставки ПДВ для деяких видів 
сільгосппродукції до 10% і запро-
вадження податку на виведений 
капітал.
 Проблема, на думку аграрних 
експертів, є доволі гострою. Так, 
за даними Міністерства аграрної 
політики і продовольства та Де-
ржавного казначейства Украї-
ни, станом на кінець вересня 2018 
року перед бачені програми були 
виконані лише на 14%. Таким чи-
ном із закладених у Держбюджеті 
на 2018 рік 6,3 млрд. грн. аграр-
них дотацій було виплачено лише 
близько 887 млн. грн.
 При цьому, за підсумками 
2017 року і дев’яти місяців 2018 
року, на користь найбільших аг-
рохолдингів було здійснено 38% і 
21% від усіх бюджетних виплат. 
Незважаючи на це, Кабмін подав 
у проекті Держбюджету-2019 про-
позиції в частині аграрних дота-
цій практично ідентичні до тих, 
що діють у 2018 році, або навіть 
збільшив фінансування статей, 
які не виконуються. ■

Найбільшою загрозою при підготовці Держбюджету наступного року 
експерти вважають передвиборчий популізм українських нардепів.

❙
❙

ПІД КИЛИМОМ

І вам дам, 
і вам дам... 
При підготовці до другого читання 
Держбюджету-2019 нардепи за звичкою 
спробують «просунути» у документ свої 
популістські бажання

■

СХЕМИ

Гроші до 
грошей
Бюджетні кошти на підтримку 
аграріїв не надходять 
до адресатів: або осідаючи 
в кишенях олігархів, або просто 
залишаючись невиділеними

■ СЕКТОР ГАЗУ

Росіє, заплати!..
«Нафтогаз» вимагає від Росії 
компенсувати фінансові збитки за 
спроби усунути нас від транзиту 
російського газу після 2020 року

■

Київ вимагає, аби Росія 
вже сьогодні почала 
компенсовувати
нам можливі збитки 
за спроби «осушити» 
українську 
газотранспортну систему.
Фото з сайта ukraina.ru.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Бюджетні кошти, які би мали надійти селянам для розвитку 
свого господарства, уряд виділяє мільярдерам: на яхти...
Фото з сайта vkurse.ua.

❙
❙
❙

Інф. «УМ»

 НАК «Нафтогаз України» 
продовжує атакувати росій-
ський «Газпром»: вимагаючи 
сплати штрафів та підвищую-
чи тариф за свої послуги. 
 «Відповідно до контракту 
з «Газпромом» ми маємо пра-
во на перегляд транзитного 
тарифу і будемо вимагати че-
рез суд підвищення плати за 
транспортування газу в Єв-
ропу через українську тери-
торію», — заявив комерцій-
ний директор компанії Юрій 
Вітренко, пояснюючи своє рі-
шення «економічним знеці-
ненням» української газової 
труби після одного з рішень 
«Газпрому». 
 «Нафтогаз в арбітражі ви-
користовуватиме положення 
поточного транзитного конт-
ракту з «Газпромом», яке дає 
«Нафтогазу» право перегля-
дати транзитний тариф, і буде 
включати в розрахунок цього 
тарифу прискорену аморти-
зацію і/або економічне знеці-
нення української ГТС як на-
слідок відсутності транзи-
ту після 2020 року», — ска-
зав Вітренко, зазначивши, 
що компанії і уряди країн ЄС 
відкрито виступають за роз-
ширення поставок газу з Росії 
по транзитних шляхах в об-
хід України, тому українсь-
ка газотранспортна система 
незабаром може залишити-
ся без транзиту. Це призве-
де до втрати приблизно 10-15 

млрд. доларів на рік для ук-
раїнського бюджету. 
 Ще один фінансовий удар 
по російському газовому мо-
нополісту «Нафтогаз» вирі-
шив завдати «стокгольмсь-
ким шляхом». Так, позовні 
вимоги Національної акціо-
нерної компанії «Нафтогаз 
України» в рамках нового 
розгляду в Стокгольмсько-
му арбітражі про перегляд 
тарифу на транзит природ-
ного газу до російської ком-
панії «Газпром» уже переви-
щили 12 мільярдів доларів. 
«Можливо, ми виграємо не 
всі, але якщо не буде зради 
в Україні, ми виграємо знач-
ні суми», — зазначив Юрій 
Вітренко. ■



Інна ТЕСЛЕНКО

 Чи знали ви, що Голландія — 
друга за інвестиціями в Україну се-
ред європейських країн? Так-так. 
Та сама Голландія, з якою ми мали 
стільки клопоту в процесі укладан-
ня угоди про асоціацію України з 
Євросоюзом, протягом першого ж 
року дії цієї угоди стала одним iз 
найактивніших економічних пар-
тнерів. Більше того — має намір 
активно розширювати співпрацю, 
втілюючи комплексні проекти, що 
передбачають великі організацій-
ні та фінансові вкладення та три-
валий час для реалізації. Напри-
клад — запланувала найближчи-
ми роками реалізувати в Україні 
великий міжнародний проект із 
розвитку водного транспортуван-
ня. Про нього на ХVIII Міжна-
родному економічному форумі, 
що проходив минулого тижня у 
Львові, повідомив Надзвичайний 
і Повноважний посол Королівс-
тва Нідерланди в Україні Едуард 
Хукс. Не меншою мірою зацікав-
лені налагодженням взаємовигід-
них економічних зв’язків і краї-
ни Азії, які на тематичних пле-
нарних засіданнях форуму пред-
ставляли дипломатичні посланці 
Об’єднаних Арабських Еміратів та 
Туреччини. Наші стабільні північ-
ноамериканські партнери зі США 
та Канади долучилися до дискусії 
щодо експортних стратегій Ук-
раїни загалом та Львівщини зок-
рема. Адже саме на свої експорт-
ні та інвестиційні перспективи ре-
гіон, що взяв на себе сміливість на-
зватися «Хабом можливостей», 
зробив цього разу головну ставку.
 Безумовно, розвивати бажані 
можливості, не маючи підтримки 
і гарантій держави, можна, але 
проблематично. Тому від запро-

шених на дискусійні панелі фо-
руму очільників виконавчої вла-
ди хотіли почути підтвердження, 
що на таку підтримку (принайм-
ні у вигляді не-заважання) таки 
можна розраховувати.
 Адже вітчизняну економіку 
досі нерідко регламентують нор-
мативні документи, виписані ще 
за радянських часів. Їх державна 
бюрократична машина зацементу-
вала в законодавчому полі безліч-
чю чіпких гачечків і павутинок, 
на розплутування яких доводить-
ся витрачати купу сил і часу. За 
словами заступника міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі Ми-
хайла Тітарчука, протягом остан-
ніх кількох років фахівцям мініс-
терства вдалося відмінити близь-
ко 500 таких хитровиписаних 
нормативних актів, спростивши 
умови ведення бізнесу в Україні. 
«Це не такий простий процес, як 
може здаватися, бо, на жаль, дово-
диться шукати переконливу аргу-
ментацію для відміни не лише за-
старілих нормативів чи постанов, 
а й цілком свіжих законопроек-
тів, підготовлених діючими депу-
татами та посадовцями. І на ко-
жен iз них, орієнтуючись на влас-
ний досвід, доводиться витрачати 
як мінімум рік. І насправді було б 
чудово, якби наш бізнес мав мож-
ливість вирішувати свої проблеми 
самостійно, щоб Мінекономрозвит-
ку в цих процесах узагалі не був за-
діяним. Мати перевагу мінімаль-
ної бюрократизації, можливість 
максимально швидко адаптува-
тися до ситуативних змін на су-
часному ринку — це надзвичай-
но важливо як для вітчизняних 
підприємців, так і для іноземно-
го бізнесу в Україні. Бо економіч-
ний поступ великою мірою визна-
чається й тим, наскільки разом iз 

вітчизняними виробниками захи-
щені прямі іноземні інвестиції.
 Наше нинішнє 71-ше місце 
в рейтингу світових економік і 
44-та позиція в індексі глобаль-
них інновацій — знаковий показ-
ник. Наше найближче завдання 
— увійти до топ-50, рухаємося в 
цьому напрямi. Але головний ре-
зультат нашої роботи — щоб бізне-
су в Україні було легко розвивати-
ся», — заявив заступник міністра 
на дискусійній панелі «Нова про-
мислова політика України — ре-
зультат економічних реформ»
 Вісімнадцятий Міжнародний 
економічний форум, що працю-
вав під гаслом «Львівщина — хаб 
можливостей», відкрився сим-
волічною для України виставкою 
«Схід-Експо». На ній представи-
ли свої вироби сімдесят підпри-
ємців iз Донеччини та Луганщи-
ни. Виставка, що стала можли-
вою за підтримки ПРООН, стала 
найбільш відвідуваною подією 
форуму. 
 Як повідомив на її відкритті 
перший віце-прем’єр міністр Ук-
раїни, міністр економічного роз-
витку і торгівлі України Степан 
Кубів, Львівщина невипадково 
стала місцем проведення міжна-
родного економічного форуму: з 
2015 року вона очолює рейтинг 
за найбільшою кількістю інвести-
цій у регіон. Близько двох десят-
ків країн долучилися до участі у 
ньому. За словами першого віце-
прем’єра, за 8 місяців цього року 
експорт товарів з України збіль-
шився на 12 відсотків, при цьому 
до Америки експорт зріс майже 
на третину. 
 За інформацією голови 
Львівської облдержадміністра-
ції Олега Синютки, цьогорічний 
форум встановив три рекорди. 
Вперше на ньому був представле-
ний бізнес зі сходу, вперше на фо-
рум зареєструвалося понад тисячу 
осіб (за попередньою інформацією 
— загалом це число піднялося до 
півтори тисячі учасників). А ще 
в рамках форуму на Львівщині, 
в Яворівському районі, відкрили 
найбільшу в Західній Україні со-
нячну електростанцію, — своєрід-
ний енергетичний острів площею 
близько восьми десятків гектарів, 
здатний забезпечити екологічно 
чистою електроенергією цілий 
адміністративний район. Про ньо-
го, як і про інші унікальні події та 
учасників форуму, ми ще розпові-
мо в наступних номерах «УМ». ■
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Львівський енергоострів: генерувати 
можливості
Міжнародний економічний форум 
у Львові представив 20 країн 
і 70 діючих підприємств Донбасу

■

 Посол Королівства Нідерландів бачить перспективи інвестування в Україну.❙

 Кілька стартових сонячних панелей відновлюваного енергоострова 
у Яворівському районі.

❙
❙

Виставка «Схід Експо» 
на Міжнародному економічному 
форумі стала можливою 
за фінансової підтримки ПРООН.

❙
❙
❙
❙

Першу чергу сонячної електростанції Яворів-1 разом із керівником
підприємства та очільником Львівщини відкривав міністр 
економіки Cтепан Кубів.

❙
❙
❙

 Підприємці з Краматорська презентували обладнання...❙

... а кондитери зі Слов’янська — смаколики.❙
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«Нам довго втовкмачували, що 
Іван Мазепа — це зрадник»
 ■ Вікторе Андрійовичу, за ва-
шого президентства тема істо-
ричної пам’яті набула нового ро-
зуміння і звучала як одна з най-
важливіших у державотворчо-
му процесі. Батурин, Чигирин, 
Крути, музей Голодомору — це ті 
місця, які рятують сьогодні нас 
від історичної амнезії. Якщо го-
ворити про Батурин, то чому для 
вас було важливо відновити саме 
цей об’єкт? 
 — У мене було своє бачення 
того, чому ми так страждаємо. 
Чому нам не вдаються навіть еко-
номічні, соціальні проекти, не ка-
жучи вже про пам’ять, церкву, 
культуру. Я підійшов до розумін-
ня того, що найбільшим лихом 
нашої нації є її слабка цільність. 
Це не тому, що ми якісь недолугі. 
А тому, що останні 300-350 років 
ми були колонією чи то Росії, чи 
то Польщі, чи то Австрії, чи то 
Угорщини. Ми не звикли жити 
на волі, в нас 172 рази забирали 
мову, книжку, пісню, літургію. У 
нас обкрадена пам’ять, обкраде-
на історія, фальшиві герої. І коли 
дивишся на успішні нації, напри-
клад  на чехів, поляків, литовців, 
перше, на що звертаєш увагу, — 
вони цільні. Поляк єден, у нього 
нема двох мов, немає трьох чи чо-
тирьох церков, нема розмитої іс-
торичної пам’яті, яка б ділила-
ся на Схід чи Захід, нема чужих 
героїв. А це саме ті речі, які кон-
солідують націю. 
 Так сталося, що нашу історію 
писали не в Києві. Ми виховува-
лися під павліками морозовими, 
під дзержинськими, під чапаєви-
ми, тобто під людьми, які, може, 
навіть і не знали, де на карті є та 
Україна. Але нам нав’язали, що 
то наші герої, та тільки вели вони 
в московське стійло. Вони не ви-
ховували почуття національного 
усвідомлення, вони працювали 
на роз’єднання, на наше дроблен-
ня. Іншими словами, руйнували 
цільність нашу. 
 Натомість нам втовкмачува-
ли, що Іван Мазепа — це зрадник, 
хоча якщо говорити про українсь-
ку націю, українські ідеали, про 
стремління мати свою суверен-
ну державу, то важко зрозуміти, 
кого ж він зрадив? Ім’я Мазепи, 
як і Бандери, Петлюри, шістде-
сятників, довгий час навіть ви-
мовляти вголос остерігалися. 
 То хто ж такі національні ге-
рої? Хто з діячів минулого може 
бути взірцем для мільйонів лю-
дей сьогодні? На моє глибоке пе-
реконання, це мають бути люди, 
які присвятили себе боротьбі за 
незалежність України і волю 
своєї нації. Так от, з огляду на 
це Іван Мазепа є герой, тому що 
він у тому часі, на початку XVIII 
сторіччя, усвідомив необхідність 
створення незалежної України! 
Багатьом ця думка тоді навіть не 
снилася. А він це побачив. Мож-

ливо, він був Донкіхотом, хоча 
я так не вважаю. Він не вико-
нав свого завдання не тому, що 
не хотів, а тому, що той ґрунт, на 
якому він сіяв цю ідею, був дале-
кий від того, аби дати паростки. 

«Гетьмана жоден із полковників 
не зрадив»
 Я зараз працюю над створен-
ням пам’ятника гетьману. Задум 
такий: Мазепу в цій композиції 
мають оточувати полковники, які 
залишились вірними гетьману. Я 
звернувся з проханням до дирек-
тора Батуринського заповідни-
ка Наталі Ребрової, аби з’ясувати 
таке: хто в 1708 році з генераль-
ної старшини, полковників зра-
див Мазепу? Бо багато хто перебу-
ває в полоні міфу, ніби Мазепу всі 
зрадили, що він залишився сам 
на сам. Виявляється, що гетьма-
на ніхто не зрадив — жодна люди-
на з козацької старшини, жоден із 
полковників не кинув гетьмана!
 ■ А Кочубей? 
 — Кочубей та Іскра були стра-
чені раніше. А я маю на увазі пе-
ріод війни. Це свідчить про те, що 
та думка, яка циркулювала у ви-
щому політичному і військовому 
керівництві, була близька і солі-
дарна з позиціями Івана Мазепи. 
 Тому якщо ми розуміємо місію 
Мазепи в той час, то це був один із 
гігантських політичних кроків, 
які тоді поставила еліта на по-
рядок денний. І тому Мазепа на-
справді є герой і приклад справж-
нього лицаря державності. За це 
Росія намагалася віднести його на 
смітник історії, обвішати ярлика-
ми, анафемами... 
 Повернути пам’ять про Ма-
зепу, але не говорити при цьому 
про Батурин, місце, де гетьман 
прожив майже 20 літ, — немож-
ливо. Це була одна з європейсь-
ких столиць. Із сенатом, модни-
ми домами, це був центр управ-
ління гетьманської України і, я 
сказав би, одне з гонорових міст 
тогочасної Європи. І це важливо 
повернути. Тому, коли ми взяли-
ся за тему пам’яті, я перед собою 
поставив завдання вибрати ті 
опорні точки, які найкраще від-
повідали б на цей тип політики. І 
Батурин стоїть у перших числах 
таких місць, які треба відновлю-
вати. Звісно, для мене також був 
дуже важливий Чигирин — це 
друга гетьманська столиця, че-
рез яку можна зробити багато 
акцентів до теми національно-
го становлення. Крути — теж із 
цього переліку. 
 Взагалі, місія пам’яті, місія 
героїв — працювати не на мину-
ле, а на завтрашнє. Сила нації 
вимірюється її духом. Чи може 
бути сильним дух, коли немає 
пам’яті? Коли перед тобою не сто-
ять тисячі твоїх героїв? І ти стоїш 
так високо не через те, що ти та-
кий мудрий, а тому що став на 
плечі своїх героїчних предків. 
 Оце ті лейтмотиви, які я 

ставив головними щодо місії 
пам’яті, історії, культури, коли 
став Президентом. Задля реалі-
зації цієї місії було задумано 
поставити пам’ятник Івану Ма-
зепі на столичній площі Слави 
біля готелю «Салют». Коли він 
сидить на коні, а під високим 
постаментом — барельєфи два-
надцяти-п’ятнадцяти полков-
ників і козаць кої старшини, які 
не зрадили і залишилися вірни-
ми гетьману.
 ■ Це той пам’ятник, про який 
ви сказали, що працюєте над 
ним?
 — Ні, той пам’ятник я хочу в 
себе в селі поставити (в Нових Без-
радичах Віктор Ющенко будує іс-
торико-меморіальний комплекс, 
де й буде встановлено зазначений 
пам’ятник гетьману Мазепі. — 
Авт.). А цей, який хотілося б ба-
чити в Києві, — монументальний, 
красивий, — його ідея не поки-
дає мене. Бо соромно, коли в сто-
лиці пам’ятник гарматі Муравйо-
ва, що розстрілювала Київ і «Ар-
сенал», стоїть, пам’ятник Щор-
су, який стріляв у спину УНР, 
стоїть, а пам’ятника гетьману, 
який хотів створити Українську 
державу, немає. 
 ■ Що цьому заважає? 
 — Гадаю, що головною переш-
кодою є політична сліпота. Це не-
розуміння того, хто ми є. Я гли-
боко переконаний, що кожні сто 
квадратних метрів столиці Украї-
ни, якій понад дві тисячі років, 
повинні говорити про те, хто ми є. 
Площа Слави — це непроста пло-
ща. Це площа, яка виховує ук-
раїнців. Вона порожня! Та й про 
яку славу на площі Слави ми го-
воримо? Я не кажу зараз про пе-
ріод Другої світової війни. Я го-
ворю про те, що ми бачимо на пло-
щі. Палац піонерів і готель замість 
знищеного Військового козацько-
го собору, збудованого Мазепою, і 
пустище, яке на дві третини запов-
нює площу, а на протилежному 
боці стоїть бюст Олександра Пуш-
кіна. То про чию славу йдеться?

«Дуже багатьох тільки трагедія 
війни змусила переглянути свої 
погляди»
 ■ Ми зустрічаємося в скорбот-
ний день — 310 років батуринсь-
кої трагедії. У мене напрошують-
ся паралелі оцієї показової стра-
ти гетьманської столиці, яка три 
століття тому вразила всю Євро-
пу своєю жорстокістю, з сьогод-
нішнім днем. Українців карають 
ті самі за все ті ж «гріхи». Тільки 
дійові особи інші... 

 — Якщо розуміти велич за-
вдання, яке поставив перед со-
бою Іван Степанович, тоді ми зро-
зуміємо, чому восени 1708 року 
так жорстоко розправилися з ба-
туринцями Меншиков і Петро I. 
Справді, нас і сьогодні карають 
за це. Путіну не Крим потрібен, 
не шматок Донбасу, а вся Украї-
на як частина «русского міра». 
 Ми живемо в час, коли від-
буваються найглибші історичні 
уроки. Історична школа не пра-
цює заочно, в неї нема вечірньо-
го відділення, в неї тільки стаціо-
нар. І те, що відбулося в наших 
відносинах з так званим російсь-
ким «братнім» народом за остан-
ні п’ять років, на 90 відсотків пе-
рекреслило те, що закладали в 
нашу свідомість впродовж ос-
танніх 300 років. Особливо в ра-
дянський період, коли Совєтсь-
кий Союз наполегливо тлумачив 
нам про колиску велику, в якій 
народилось три брати, але чомусь 
один старший, хоча родився ос-
таннім. Оці міфи сьогодні руйну-
ються щоденно. І, думаю, глиб-
ше посварити два народи не вда-
валось нікому, ні в часи Петра, 
ні після Петра. Це настільки ма-
сове почуття стало сьогодні, що 
його можна записати до інстру-
ментів національного творення. 
На жаль, дуже багатьох тільки 
трагедія війни змусила перегля-
нути свої погляди. І це теж плата 
— дорога, кривава, але плата... 
 Це двадцять четверта війна, 
яку веде проти нас Росія. Та ні-
чого не міняється. Три століття 
тому був Меншиков, сто років 
тому — Муравйов, у наші дні — 
Захарченко, тепер уже покій-
ний, далі — Плотниць кий. 
Вони несуть ту саму біду, що й 
сто чи триста років тому. Ворог 

— той самий, цілі — ті самі. Ні-
чого не міняється. 
 ■ Бо ми не засвоїли попередні 
уроки?
 — У наших людей має бути ро-
зуміння, що наш сусід може і сьо-
годні вчиняти з такою ж  азійсь-
кою жорстокістю, як він це робив 
у 1708 році. 
 Коли ми говоримо про ук-
раїнський національно-визволь-
ний рух, то варто зауважити, 
що гасло його в XX сторіччі було 
здебільшого одне — «Подалі від 
Москви». Думаю, що зараз цей 
контекст зрозумілий нам як ні-
коли. Через агресивну окупацій-
ну політику Росії відбувається 
ревізія дуже багатьох сфер у на-
ших відносинах — церква і ду-
ховне життя, безпекова політи-
ка, мова, торгівля... 
 Те, що зробив Путін за останні 
п’ять років, — трагедія не тільки 
України. Він своїми діями ізолює 
Росію, а в XXI сторіччі жити тіль-
ки війнами — від Нагірного Кара-
баху, Південної Осетії, Абхазії, 
Придністров’я до Криму і Донба-
су — скрізь сліди російської оку-
пації, — соромно. Тому Росію ви-
ганяють із «Великої вісімки», 29 
країн висилають російських дип-
ломатів, на зимовій Олімпіаді за-
бороняють виступати під прапо-
ром Росії, бо вона недостойно як 
держава поводиться. Це як чер-
воні картки у футболі... Ми жи-
вемо в дуже непростий час, але 
дуже важливий. Адже стаємо 
сильнішими. Бо за нами правда. 
 Тому, якщо говорити про 
урок Батурина, треба пам’ятати 
таке. Якщо ми хочемо жити у ви-
соких стандартах, достойно — в 
нашої держави має бути неза-
лежність. Рабів ніхто не любить. 
Недарма 60-70-ті роки, якщо ви 

Віктор Ющенко особисто контролював відновні роботи в Батурині. 
Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».
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Ліна ТЕСЛЕНКО 

Наступного року виповниться 350 років гетьманській резиденції в 
Батурині. Особливий статус Батурина було визначено Глухівськими 
статтями 6 (16) березня 1669 року, а вже з квітня в місті постійно 
проживав, плекаючи надії на незалежність, гетьман Дем’ян Ігнатович. 
Згодом тут, долаючи шалений спротив, формував державу Іван Са-
мойлович. Потім розбудовував економічно сильну Гетьманську Україну 
з європейським рівнем культури та освіти Іван Мазепа. Саме він підніс 
на найвищий щабель політичну роль Батурина, який згодом першим 
потрапить на жертовний вівтар виступу Мазепи проти Москви восени 
1708 року... Звідси пішов у політичне вигнання Пилип Орлик, творець 
першої української Конституції. І тут Гетьманщина зустріла свою зо-
лоту осінь із Кирилом Розумовським... Трагічна й славна історія Бату-
рина заслуговує, аби бути відзначеною на державному рівні. Тому ди-
рекція Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська 
столиця» звернулася до Українського інституту національної пам’яті, 
аби до Календаря знаменних дат України на 2019 рік було внесено 16 
березня — День започаткування гетьманської резиденції в Батурині.
Майбутній ювілей став приводом для зустрічі з ініціатором відроджен-
ня гетьманської столиці, третім Президентом України Віктором Ющен-
ком, під час якої ми згадували героїчне й трагічне минуле Батурина та 
його не менш епохальне відновлення.

З ПЕРШИХ ВУСТ■

Віктор Ющенко:
не на минуле,

Третій Президент 
України — 
про важливість 
історичної 
пам’яті, вагу 
національних героїв 
та відновлення 
гетьманської столиці 
Батурина
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гортаєте історичний календар 
світу, стали періодом позбавлен-
ня колоніалізму 90 відсотками 
колоніальних країн Африки. Ук-
раїна своє колоніальне визволен-
ня почала на 310 років раніше — 
в Батурині. І тому ми повинні 
гордитися цим уроком і цим ве-
ликим прикладом гетьмана Ма-
зепи. Я так це розумію в сьогод-
нішньому контексті. 
 ■ Нещодавно натрапила на ці-
кавий вислів: «Без Батурина не-
можливо зрозуміти українців». 
Що б ви вклали в ці слова? 
 — Українці, — безперечно, ве-
лика й талановита нація. Якщо 
ми говоримо про тему держав-
ності, то, наприклад, упродовж 
XX століття — з листопада 1917 
року по серпень 1991 року — ук-
раїнці шість разів проголошували 
незалежність країни. Хіба можна 
на історичній карті Європи знай-
ти народ, який за неповних 70 літ 
шість разів проголошував неза-
лежність?
 ■ ...І п’ять разів втрачав.
 — Так, і втрачав, на жаль. 
Чому ми так прагнули незалеж-
ності? Тому що українець гли-
боко розуміє, що таке воля. Я 
не думаю, що слово «воля» так 
предметно розуміють у Росії, як 
в Україні. Ми, можливо, менше 
вживаємо слово «свобода», але 
воля в нас — особливе за зміс-
том. Ми не любимо, щоб над 
нами хтось стояв, ми любимо 
бути незалежними, хоча з ін-
шого боку — дуже терплячі й 
можемо довго під гнітом жити. 
Але генетика робить своє: ко-
лись просинається людина і — 
не має значення, чи вона в часи 
Грушевського жила, чи в часи 
Скоропадського, чи в часи Пет-
люри, ЗУНР, Августина Воло-
шина і Степана Бандери — вона 
проголошує незалежність... 
Батурин же стоїть у тому ряду, 
який легко ілюструє одну з на-
ших великих національних ха-
рактеристик — прагнення до 
незалежності і власної держа-
ви. Це найбільший приклад, як, 
надіючись безнадійно, присвя-
чувати себе великій національ-
ній місії. Так, Батурин жорсто-
ко поплатився за мрію про не-
залежність. Але постав із попе-
лу, відродився, а його мрія була 
втілена в життя наступними по-
коліннями.

«На місці заповідника люди 
картопельку садили»
 ■ Коли ви вперше побували в 
Батурині, пам’ятаєте? Що ви там 
побачили?
 — Я дуже часто бував у Ба-
турині. Бо коли їхав із Києва до 
батьків, то обирав дорогу через 
Конотоп. І, заїжджаючи в Бату-
рин, зупинявся там. Де сьогод-
ні стоїть цитадель, де стоїть фор-
теця, казначейство, колодязь, 
українська церква — там нічо-
го не було. Просто схил над Сей-
мом. Росло чотири-п’ять старих 
дерев... Люди там садили кар-
топельку й капусточку — сюди, 
ближче до інтернату. І так воно 
по-шевченківськи виглядало: «І 
на Січі мудрий німець картопель-
ку садить...». 
 Палац Розумовського був у за-
недбаному стані — стояло основ-
не приміщення, не було ні лівого 
корпусу, ні правого перед пала-
цом. І я любив залазити в підвал 
палацу через вікна, шибок у яких 
давно не було... І цей підвал мет-
рів на три був засипаний усяким 
сміттям. Але мене зачаровува-
ли склепіння підвалу, на його 
старій цеглі вже давно не було 
слідів штукатурки, але воно виг-
лядало так величаво, гідно!.. Слі-
ди колишньої величі відчувалися 
навіть через століття! Була в тому 
якась таємничість... 
 ■ На той час там не було музею 
чи бодай охорони?
 — Ні, нічого не було. Все роз-
валене... У Батурині, де було 
знищено понад 16 тисяч, ста-
рих, малих, жінок, іще десять 
років тому ви не знайшли б жод-
ної могилки жертв. Жодної! І 
перший об’єкт, який ми збуду-
вали, це отой великий хрест, де 
ми захоронили перші реальні ос-
танки жертв 1708 року... 
 В якийсь період, здається, в 
60-х роках, у палаці Розумовсь-
кого намагалися робили рестав-
рацію, тоді його принаймні нак-
рили. Завдяки цьому те крило, 
яке мене найбільше цікавило, 
зберегло стіни, парадну колона-
ду, яка виходить на Сейм, зберег-
ло зовнішнє оздоблення вікон, 
кам’яні підвіконня, які мене 
дуже вражали. 
 Тоді ж, у 60-х роках, зробили 
сходи на другий поверх, яких, 
за задумом архітектора, не мало 
бути. Від тих сходів був лише ме-

талевий каркас і по ньому мож-
на було піднятися на другий по-
верх. Все це було, з одного боку, 
для мене дуже романтичним, бо 
я і тоді був переконаний, що це є 
найкращий палацовий комплекс 
у Східній Україні. З іншого боку 
— було неймовірно боляче диви-
тися, як така краса гине. 
 А коли ми зрештою змогли 
поставити це питання на поря-
док денний, в першу чергу хоті-
лося відновити мазепинську час-
тину Батурина. Проте важли-
во було не забути, що Батурин 
був столицею загалом для п’яти 
гетьманів. І ми прагнули показа-
ти, що це місто залишило вели-
кий слід у нашому державотво-
ренні. Й особисто мені дуже сим-
патичний пам’ятник, де за круг-
лим столом зібралися хлопці 
[гетьмани] й обговорюють план 
для України. 
 Словом, для мене була важ-
ливіша цитадельна частина Ба-
турина, де перебував гетьман 
Мазепа, його канцелярія, його 
казна, його церква, його фор-
тифікації. І яким був наш по-
див, коли викопували довкола 
цитаделі рів, й метрів через сім 
чи вісім знайшли фортифікацію 
часів Мазепи — лежали дуби, 
які огортали насип з обох боків 
рову. Це було фантастично!
 ■ У відновленні палацу Ро-
зумовського фінансово брало 
участь багато відомих людей. 
Як вам вдалося залучити їх до 
цього проекту? 
 — Палац — це для мене була 
висока нота комплексу Батури-
на. Там ми не тільки хотіли об-
лаштувати музей, а й відтворити 
його історичний вигляд. Це пот-
ребувало чималих коштів. Тому 
я запросив тих людей, яких на-
зивають багатими, посадив їх у 
автобус — і ми поїхали до моги-
ли Петра Прокоповича (винахід-
ник вулика, похований в селі 
Пальчики неподалік Батурина. 
— Авт.), у лісовій зоні зробили 
польову кашу. І я сказав, що 
це ви, хлопці, їсте найдорож-
чу кашу в своєму житті. Я поі-
менно не буду називати тих, хто 
там був, але це ті люди, яких ви 
всі добре знаєте, і я хочу сьо-
годні всім їм подякувати, бо на-
справді не можу сьогодні назва-
ти нікого, хто б у 2005 році не 
підтримав цей проект своїми 

фінансами (серед тих, хто фі-
нансував відновлення палацу, 
— Сергій Тарута, Віктор Пін-
чук, Рінат Ахметов, Юрій Ко-
сюк, Олександр Омельченко та 
інші. — Авт.). Єдиний, хто най-
менше підтримав проект, як це 
не парадоксально, був уряд Ук-
раїни (у 2005 році на чолі уряду 
перебувала Юлія Тимошенко. — 
Авт.). Але то вже зовсім інша іс-
торія. 
 І якщо говорити про відтво-
рення Батурина, то там багато 
чого було зроблено за рахунок 
корпоративних фінансів. І це, 
вважаю, той правильний діалог, 
який бізнес повинен вести з де-
ржавною владою, бо вони в дано-
му випадку творять одну справу 
— це відродження України.

«Прикро, що проект «Батурин» 
поставлено на паузу»
 ■ Але зробити вдалося не все 
задумане. Про що найбільше 
шкодуєте? 
 — Справді, я не встиг завер-
шити оці два корпуси біля пала-
цу, не встиг поставити військо-
ве училище, яке випускало б ка-
детів-мазепинців. Це те місце, 
як мені бачилось, де приймали б 
присягу українські військові, де 
був би національний центр, в яко-
му несли б караул по пам’яті й по 
ділам гетьмана Мазепи. Там є те-
риторія, яка дозволяє це зроби-
ти... Хотілося б, щоб з’явилася та-
кож вулиця Посольська, а на ній 
— 5-7 посольств із подвор’єм, го-
телем і рестораном у національно-
му стилі — шведському, польсь-
кому, німецькому — тих країн, з 
якими співпрацювали гетьмани. 
Це сприяло б тому, аби Батурин і 
влітку, і взимку перебував у цен-
трі туристичної цікавості. 
 Іншими словами — дуже при-
кро, що цей проект поставлено на 
паузу. Втім, попри це, Батурин 
сьогодні живе, живе як музей, 
куди приходять тисячі людей, за-
вдяки цьому заповідник має кош-
ти, що дозволяють йому незалеж-
но працювати, утримувати себе, 
проводити археологічні розкопки, 
випускати наукові дослі дження. 
Іншими словами заповідник — 
цілком самодостатній. 
 Але є ще одна незавершена 
справа... Івану Степановичу боки 
вже болять лежати в чужій землі! 
Звісно, він хоче додому, і моя най-

більша мрія — це перепоховати 
прах гетьмана на Батьківщині (як 
відомо, Іван Мазепа похований у 
румунському місті Галац. У жовт-
ні минулого року Віктор Ющенко 
особисто їздив туди, щоб домови-
тися про початок пошуків остан-
ків гетьмана. — Авт.).
 ■ Кажучи перепоховати прах 
гетьмана вдома, ви маєте на увазі 
Батурин? 
 — Краще, звісно, щоб це було 
в Києві, але в мене складається 
враження, що Київ до цього ще 
не готовий. Тож чому б не в Бату-
рині? Де він жив, де спалене-роз-
громлене його подвор’є і нічого 
там не залишилось, крім рову... 
Чому б йому не повернутися, аби 
далі працювати на Україну? 

«Батуринці зрозуміли, 
що вони — особливі»
 ■ Розвиток заповідника в Ба-
турині — це яскравий приклад 
того, як історичне місце, на яке 
звернула увагу держава, підтя-
гує за собою все місто. Адже там 
оновили інфраструктуру,... 
 — ...Зробили дороги (киває), 
газифікацію...
 ■ Зрештою Батурин із сели-
ща перетворився на місто — от-
римав новий адміністративний 
статус. Вдячні мешканці на вашу 
честь, Вікторе Андрійовичу, на-
віть вулицю в Батурині назвали. 
 — Про вулицю, думаю, краще 
в них самих запитати... Насправ-
ді Батурин сьогодні і той, який ми 
бачили 15-20 років тому, — це не-
порівнювані речі. І батуринці вже 
плечі розправили, бо розуміють, 
що вони — особливі. Бо мають те, 
чого немає у 90 відсотків міст Ук-
раїни. Вони усвідомили: найкра-
ще на них сьогодні може працю-
вати історична пам’ять. Довкола 
цього й має будуватися подальша 
концепція розвитку міста.
 ■ У останнього батуринсько-
го гетьмана Кирила Розумовсь-
кого в Австрії живуть нащадки. 
Знаю, що ви особисто знайомі з 
Грегором Розумовським... 
 — З паном Грегором я зуст-
річався кілька місяців тому. Ми 
говорили про те, що родина Ро-
зумовських має бути постійно 
присутня на батьківщині сво-
го предка. Там будуть регулярні 
фестивалі, виставки, в тому чис-
лі й із колекції дому Розумовсь-
ких. Також плануються концер-
ти: пан Грегор — історик за осві-
тою, але великий шанувальник 
музики, підтримує в Австрії ор-
кестр, який, маємо надію, теж 
виступатиме у Батурині. Він 
охоче погодився на такий кон-
цепт. Пан Грегор багато фаміль-
них подарунків зробив заповід-
нику, наприклад, передав у дар 
Універсал гетьмана Розумовсь-
кого, датований 1763 роком, з 
особистим підписом гетьмана та 
його печаткою. Це єдиний уні-
версал, який тепер має у своїй ко-
лекції Батурин. Я вдячний пану 
Розумовському за інтерес до істо-
ричної батьківщини свого пред-
ка, за бажання бути залученим 
у життя Батурина. Сподіваюся, 
це спілкування триватиме й на-
далі. Бо для України — надзви-
чайно важливо не втрачати свій 
цвіт, який волею історичних об-
ставин був розвіяний по світу. ■

Палац Розумовського в недалекому минулому і сьогодні. ❙

З ПЕРШИХ ВУСТ■

Місія героїв — працювати 
а на завтрашнє  
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«Останні чотири роки Новий 
рік зустрічаю на передовій, 
причому в образі 
Діда Мороза»
 Іван Миколайович почи-
нав возити допомогу нашим 
бійцям на територію охопле-
ного полум’ям війни Донбасу 
на своїй «Газелі» разом із си-
ном Ігорем. 
 — Багато наших знайомих 
із Полтави служили в доб-
ровольчому батальйоні «Ай-
дар», тому ми і взялися йому 
допомагати, — розповідає мій 
співрозмовник. — А потім син 
влився до лав «айдарівців», а 
я став координатором волон-
терського руху — разом з ін-
шими волонтерами збирав і 
доправляв на фронт продук-
ти, одяг, біноклі, бронежиле-
ти, яких на ту пору катастро-
фічно не вистачало. На той час 
припадає небувалий всенарод-
ний підйом. Бажаючи допо-
могти фронту, полтавці зноси-
ли все, що могли, до 118-ї кім-
нати Полтавської облдержад-
міністрації. Долучилися й 
голови сільських рад, яких я 
добре знав, оскільки був депу-
татом Полтавської районної 
ради. Усіх важко перераху-
вати. Постійно надавали по-
сильну допомогу полтавські 
приватні нотаріуси Валенти-
на Медведєва, Аліна Соляник, 
Микола Балабан. Психотера-
певт Тетяна Веклич і колек-
тив 5-ї міської лікарні збирали 
такі необхідні на фронті ліки. 
У результаті мою «Газель» за-
вантажували повністю. Добро-
вольці тоді трималися на само-
му патріотизмі. Їх ніхто ні фі-
нансував, ні одягав. То було 
сумне видовище: вояки, взуті 
в кеди, мали на п’ятьох один 
автомат. Загалом зброю здобу-
вали в бою, бо їм її не видава-
ли. Першою кінцевою точкою 
нашого маршруту стало міс-
то Щастя Луганської області. 
Пригадую, доставивши туди в 
2014 році допомогу, назад до 
Полтави ми везли поранених, 
бо вивезення їх тоді також не 
було налагоджено. Більше 
того, поранених добровольців 
навіть до військового шпита-
лю не приймали, ми доправ-
ляли їх до міських лікарень.
 Іван Данилевський підра-
хував, що загалом побував 
у зоні воєнного протистоян-
ня понад 250 разів, причому 
в найгарячіших точках, і пе-
ревіз своїм автомобілем десь 
близько 400 тонн такого необ-
хідного для наших вояків ван-
тажу. Багато разів їздив разом 
із директором обласного Цент-
ру народної творчості та куль-
турно-освітньої роботи Дмит-
ром Соколовим, а також із ко-
беляцьким священиком Дмит-
ром Кулічковським, якого 
знає, мабуть, уся Україна.
 — Подолати, сидячи за кер-
мом, неблизьку дорогу було не 
так легко, — зізнається. — За-
раз іще важче, бо я, на жаль, 
не молодшаю. Та й тиск іноді 
дає про себе знати — «стри-

бає». Але, попри все, час від 
часу курсую звичним маршру-
том у зону воєнного конфлік-
ту. От і 9 вересня на День тан-
кіста їздив туди разом із ар-
тистами, які дали бійцям кон-
церт. Змогли розпочати його 
тільки о 16-й годині, бо того 
дня була вчинена диверсія: 
підпалено ліс. Тож хлопці га-
сили вогонь, рятували сховану 
там техніку й на концерт при-
йшли аж чорні від сажі. Зага-
лом багато разів возив туди ар-
тистів, зокрема з нашої облас-
ної філармонії. Останні чотири 
роки навіть Новий рік зустрі-
чаю у бліндажах або наметах 
на передовій (що не надто по-
добається моїй дружині Варі), 
причому в образі Діда Моро-
за. А роль Снігуроньки вико-
нує Тетяна Чугуєвець із облас-
ної філармонії. Бачили б ви, 
як тепло зустрічають нас бій-
ці. А іще мені хотілося б зга-
дати про діток із Луганщини й 
Донеччини, якими також опі-
куюся. Зокрема, допомагає-
мо Луганському обласному 
центру соціальної реабіліта-
ції дітей-інвалідів, що в місті 
Кремінна, приблизно за 15 кі-
лометрів від Сіверськодонець-
ка, а також єдиному дитсад-
ку в місті Красногорівка До-
нецької області. Він працює, 
по суті, в підвалі, бо там пос-
тійні обстріли. У тому підвалі 
ми проводили й концерт. А в 
Маріуполі є пастир, котрий 
прихистив 48 бездомних дітей 
і опікується ними. Їм ми та-
кож давали концерт, і на Но-
вий рік я про них не забув — 
навідав у Маріуполі вояків, а 
тоді і їм відвіз подарунки. 

Неодноразово потрапляв 
під обстріл
 Іван Данилевський знає не 
з чуток, що таке справжнє об-
личчя війни. У селищі Піски, 
що на Донеччині, за його сло-
вами, на весь населений пункт 
лишилася тільки одна житель-
ка — у жінки син-інвалід, 
тому вона не змогла покинути 
домівку. 
 — Решта виїхали, покинув-
ши все, — розповідає Іван Ми-
колайович. — І на сьогодні не-
має жодної оселі, яка б уцілі-
ла, навіть церква й та розбита. 
Знаєте, це як у фільмі жахів: 
населений пункт із семитисяч-
ним населенням став пусткою. 
Там тільки військових можна 
побачити, та ще покинуті пси 
й коти бігають. А в селі Широ-
кине, де мені довелося не раз 
побувати і яке також ущент 
розбите, взагалі немає жодно-
го цивільного. По ньому весь 
час веде прицільний вогонь 
противник, ну й наші бійці від-
кривають вогонь у відповідь. 
Я теж неодноразово потрап-
ляв під обстріл. Адже був не 
тільки у Пісках та Широкино-
му, а й у Водяному, Авдіївці, 
на шахті «Бутівка»... Одного 
разу ми три дні не могли вийти 
з бліндажа, чекаючи, коли за-
кінчиться канонада. А якось, 

потрапивши під обстріл, на-
віть руки надірвав. 
 ■ Як? 
 — Одна мати з райцентру 
Котельва дуже слізно проси-
ла доправити передачу сину, 
який перебував на шахті 
«Бутівка»: мовляв, уже кілька 
разів збирає передачу, а вона 
не доходить. Тож я волонтерів, 
із якими прибув у зону воєн-
ного конфлікту, лишив у без-
печному місці, бо завжди пе-
реживаю не так за себе, як за 
тих, хто разом зі мною їде. А 
тут якраз з’явився командир 
роти й визвався звозити мене 
на шахту «Бутівка» на «Вол-
зі». І тільки ми в’їхали у пром-
зону, як противник накрив 
нас мінами. Вони розривалися 
зовсім поряд. А тут ще й водій 
влетів у воронку, і автомобіль 
сів. Ми з командиром мусили 
гарячково витягати його, а це 
ж приблизно 2 тонни. От я й 
надірвав руки, мене потім у на-
шому шпиталі лікували. Іноді 
думаю: якби поряд не рвалися 

міни, то навряд чи ми витягли 
б ту автівку, — жартує волон-
тер. 
 ■ Довезли тоді передачу?
 — Так, передав із рук у 
руки. Коли обіцяю, завжди 
дотримую слова. Був випадок, 
коли ми везли допомогу бій-
цям легендарної 93-ї окремої 
механізованої бригади ЗСУ, 
які дислокувалися в селищі 
Піски, — пригадує Іван Мико-
лайович. — Добралися до Пер-
вомайська, аж тут на блокпос-
ту нас затримали. Мовляв, 
надійшла команда не пропус-
кати волонтерів через серйозні 
бойові дії, аби не піддавати не-
безпеці. Я розвертаюся й виїж-
джаю на окраїну якогось села. 
Дивлюся: мужик їде на «Жи-
гулях». Зупиняю його й запи-
тую: у вас тут хліб є? А той: «Та 
який хліб? У нас і магазину не-
має, їздимо аж до Карлівки». А 
я якраз віз нашим бійцям хлі-
бобулочні вироби, які підки-
нув полтавський підприємець 
Юрій Красніков. От і прошу в 

місцевого чоловіка про послу-
гу: я тобі, мовляв, дам свіжого 
хліба, тільки скажи, як мені 
отой блокпост об’їхати. Він із 
радістю показав шлях. Трохи 
проїхав ним — дивлюся, а далі 
він переритий трактором. Не 
може такого бути, думаю, щоб 
поряд не було ґрунтової доро-
ги. Розвернувся й таки знай-
шов її. Благополучно добрався 
до бійців 93-ї бригади, розван-
тажив продукти. Ну, й поїдь 
же назад тим самим шляхом. 
Так ні, я чомусь вирішив, що 
тепер зможу запросто проїха-
ти й через блокпост. І прораху-
вався: мене зупинили й поча-
ли з’ясовувати, як я туди пот-
рапив. Викликали чергового 
офіцера — ним виявився за-
ступник командира батальйо-
ну Євген Лихоліт. «Іване Ми-
колайовичу, що трапилося?» 
— запитав він. Та от, кажу, 
арештували. Пообіцяв йому 
організувати концерт для бій-
ців, він і наказав мене пропус-
тити. 

«Дідова»
Волонтер понад 250 разів побував на фронті

ЛЮДИНА

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Нині полтавцю Івану Данилевському (позивний — «Дід») — 68 
років. А коли почав їздити в зону АТО, мав за плечима 64 роки. 
— Зрозуміло, в такому віці у військо мене вже ніхто не взяв би. Та 
я не міг сидіти склавши руки, коли на мою землю прийшла страш-
на біда, — так чоловік пояснює, чому він зайнявся волонтерською 
діяльністю. — Свого часу 22 роки пропрацював водієм-далекобій-
ником (тож автомобілем можу керувати із заплющеними очима). 
Потім вивчився, став заступником директора Міжколгоспбуду, а 
тоді створив власний бізнес із постачання автозапчастин. Проте 
ніколи не думав, що збройний конфлікт спалахне й у мирній Ук-
раїні. Найстрашніше те, що на Донбасі щодня продовжують гинути 
хлопці, серед них багато 20-річних...

■

Чоловік неодноразово був на волосину від смерті й вірить, що його оберігає якась вища сила.❙

За підрахунками волонтера, він перевіз за роки війни понад 400 тонн такого необхідного нашим бійцям вантажу.❙
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«Ми виїхали на «Газелі» 
з лісосмуги, і ворог ледве 
не розстріляв нас упритул»
 — Отак ми з Євгеном по-
знайомилися, — продовжує 
68-річний полтавець. — На-
зиваю його своїм названим си-
ном, бо він тільки трохи мо-
лодший за мого сина Ігоря, 
котрий і досі служить на пе-
редовій. Минув час, я дотри-
мав слова: привіз полтавське 
тріо бандуристок «Вишиван-
ка», які дали бійцям чудовий 
концерт. У 2016-му пообіцяв 
Євгену, що на День танкіс-
та привезу його бійцям пода-
рунки, а також знову органі-
зую святковий концерт, бо він 
уже став мені як рідний. До-
мовилися, що напередодні ще 
раз зв’яжемося. І от телефо-
ную — немає зв’язку. Дзвоню 
до прес-центру, і мені повідом-
ляють, що, виконуючи бойо-
ве завдання, Євген потрапив 
на міну і його вже відправи-
ли гелікоптером до Харківсь-
кого військового шпиталю. Як 
виявилося, його тіло прониза-
ли 18 осколків. Тільки через 
тиждень зміг із ним поспіл-

куватися. А тоді ми повезли в 
госпіталь домашні пиріжки, 
мед. Євген там лікувався міся-
ць, а потім іще три місяці — у 
клінічній лікарні «Феофанія», 
після чого знову повернувся на 
фронт. Проте скаржиться, що 
рани дають про себе знати. 
 ■ Ваш син уже чотири роки 
на війні. Коли буваєте в зоні 
воєнного протистояння, хоча б 
бачитеся з ним?
 — Коли батальйон «Айдар», 
куди син пішов добровольцем, 
влився до ЗСУ, Ігор, маючи 
вищу освіту, одержав звання 
лейтенанта, зараз заступник 
командира танкової роти. Його 
рота дислокується поблизу Сі-
верськодонецька, там увесь час 
дуже гаряче. А загалом син усі 
роки перебуває на самісінькій 
передовій. І у відпустку приїж-
джав тільки раз на 10 днів. Ми 
час від часу бачимося. Якщо 
буваю в тих краях, неодмінно 
стараюся хоча б ненадовго за-
скочити. Якби ви побачили, 
що таке передова: окопи, блін-
дажі, куди затікає вода, де пос-
тійно прописалася сирість, — 
зітхає Іван Миколайович.

 

Найгарячіші події, свідком 
яких він став, за словами Іва-
на Данилевського, припада-
ють на 2015 рік. То було лобо-
ве зіткнення наших вояків із 
противником за два кілометри 
від Донецького аеропорту. 
 — Наші бійці тоді йшли на 
вірну погибель. Я двічі побував 
у такому пеклі: у Пісках і Де-
бальцевому, коли його звіль-
няли (це було до «котла»). Про-
тивник тоді відступав, і важ-
ко було розібрати, де свої, а 
де чужі. Ми виїхали на «Га-
зелі» з лісосмуги, і ворог ледве 
не розстріляв нас упритул. На 
наше щастя, швидко зорієнту-
вавшись у ситуації, підскочи-
ли наші військовослужбовці із 
ЗСУ на трьох БТРах і перегоро-
дили йому шлях. А трохи пізні-
ше я бачив, як плакав комбат, 
коли наші бійці виходили з Де-
бальцевського «котла». «Поло-
вина моїх хлопців вийшла, — 
крізь сльози говорив він, — а 
де інша половина — не знаю». 
Я багато чого бачив, адже як 
волонтер пройшов практично 
всією лінією фронту й увесь час 
був на самісінькому «передку» 

— за якихось два кілометри від 
бойових дій, — стверджує Іван 
Миколайович.
 Чоловік неодноразово був 
на волосинці від смерті й ві-
рить, що якась вища сила його 
таки оберігає. 
 — Якось у Пісках виса-
див своїх супутників-волон-
терів на розв’язці, яку охо-
роняли хлопці з Кременчу-
ка, а сам поїхав далі, — при-
гадує Іван Данилевський іще 
один епізод. — Аж тут розпо-
чався обстріл. Одного молодо-
го вояка, котрий мене супро-
воджував, поранило. Ми по-
вантажили хлопця до салону 
моєї «Газельки». А з Карлівки 
мені назустріч виїхала «швид-
ка», і я передав їй пораненого 
на дорозі. Різні ситуації бува-
ли. Якось шукав дитсадок, що 
біля шахти «Південно-Захід-
на». Їду — дивлюся: ґрунто-
ва дорога, а метрів за 500 пра-
пор «ДНР» майорить. Я тоді 
розвернувся й чимшвидше на-
зад. У 2015-му потрапили під 
обстріл у Водяному. Половина 
будівлі, куди ми тільки-но роз-
вантажили допомогу, розвали-
лася на наших очах. А самі ми 
ледве втекли, по дорозі ще й 
колесо автомобіля пробило мі-
ною — довелося поспіхом мі-
няти його під грім канонади.

«Не їздити в зону бойових дій 
уже просто не можу»
 А ще Іван Миколайович 
розповідає історію вчителя 
фізкультури з Гадяча Воло-
димира Доноса, яка завдяки 
журналістам стала відомою ба-
гатьом. 
 — Володимир служив у 42-му
 батальйоні територіальної 
оборони, який дислокувався у 
Краматорську на військовому 
аеродромі. Якось його дружина 
Ярослава вийшла на мене й по-
просила доправити туди переда-
чу (це було іще до Іловайського 
«котла»), а невдовзі й сама за-
хотіла побачитися з Володими-
ром. Минув час — знову теле-
фонує Ярослава й повідомляє, 
що чоловік зник. Я зв’язався з 
Володимиром Рубаном, однак 
той не володів інформацією 
про зниклого гадячанина. Тоді 
вийшов на зв’язок із донецьки-
ми друзями, з якими співпра-
цював, коли мав власний біз-
нес (вони мають проукраїнсь-
ку позицію), і попросив, щоб 
ті навели довідки про Володи-
мира Доноса в місцевих лікар-
нях. Невдовзі один із них поін-
формував, що Володимир пе-
ребуває в 1-й міській лікарні 
і йому ампутували ногу. Я по-
просив передати йому мобіль-

ний телефон — так він вийшов 
на зв’язок. А потім ми почали 
розробляти план викрадення 
Володимира — там є перевізни-
ки, які за круглу суму зроблять 
усе, що завгодно. Однак тому 
плану не судилося здійснити-
ся, оскільки невдовзі вчителя 
з Гадяча перевели до госпіталя 
для військовополонених, де він 
уже був під охороною. Володи-
миру вдалося повернутися до-
дому тільки після обміну поло-
неними. Пізніше ми з ним зус-
трічалися. 
 ■ Іване Миколайовичу, на-
горі нас запевняють, що армія 
нині забезпечена всім необхід-
ним. Тож чи є нині на фронті 
потреба у волонтерській допо-
мозі?
 — Звичайно, зараз ситуація 
значно краща, — запевняє во-
лонтер. — Технічно наше вій-
сько дещо підсилили. Бо на са-
мому початку була техніка, що 
їздила, але не стріляла, або ж 
стріляла, але не їздила. Одя-
гають бійців і годують дуже 
добре. Нас військовослужбов-
ці завжди пригощають, то я це 
знаю. Їв там і тушонку, і хоро-
ші рибні консерви. Але, знаєте, 
казенна їжа все одно на бридає. 
Тому хлопцям хочеться до-
машніх солоних огірочків, ма-
миних пиріжків, інших смако-
ликів. За весь час я відвіз воя-
кам п’ять генераторів — у них 
і зараз є потреба. Недостатньо й 
біноклів. Найбільша ж потреба 
бійців у моральній підтримці, 
українській пісні, запальному 
танку. Тому так часто курсує-
мо в зону бойових дій разом із 
артистами. 
 ■ Скажіть, у чому помилка 
полтавських волонтерів, котрі 
повезли допомогу нашим воя-
кам, та так і не повернулися? 
 — У таку ситуацію могли 
б потрапити і ми — від цього 
там ніхто не застрахований. 
Я ж вам розповідав про подіб-
ну ситуацію. І якщо ти туди їз-
диш, отже, маєш бути готовим 
до будь-якого розвитку подій. 
Хоч моє кредо із самого першо-
го дня: вночі в зоні бойових дій 
ніколи не пересуваюся, — ді-
литься Іван Миколайо вич. — 
Завжди доїжджаємо до Ізюма 
Харківської області й зупиняє-
мося на ночівлю, щоб на світан-
ку рушити далі. Так само вий-
ти із зони воєнного протисто-
яння стараюся засвітла. Якщо 
ж нас застав обстріл, ночуємо 
разом із бійцями у бліндажах. 
Не їздити ж туди вже просто не 
можу. Вояки за ці 4 роки до нас 
звикли, чекають, а місцеві діт-
лахи щоразу запитують: «Діду, 
коли ти знову приїдеш?» ■

А незмінною Снігуронькою виступає Тетяна Чугуєвець із Полтавської обласної філармонії.❙

війна

Іван Данилевський вручає подарунки пораненим бійцям.
Фото з особистого архіву Івана ДАНИЛЕВСЬКОГО.

❙
❙

Новий рік «Дід» тепер зустрічає в бліндажах та наметах на передовій в образі Діда Мороза.❙



РЕФЛЕКСІЇ

Єднаймося 
в любові
Роздуми про виборчі 
перегони
Олександр ЯВТУХІВСЬКИЙ
м. Деражня

 У районній газеті   за 6 вересня цьо-
го року в одному із заголовків було на-
писано: «Тимошенко показала, як 
підкорити владу людям». Прочитав-
ши заголовок, відразу глянув, хто ж 
автор? Про Сергія Бикова нічого не 
знаю. Ми тепер усі ніякі... Ми якісь 
такі-сякі поселенці — насєлєніє — 
електорат.
 Виявилося, Сергій Биков — голо-
ва аналітичного центру «Інполіт». За-
соромився, бо не знаю, скільки у нас 
тепер партій, конфесій, різноманіт-
них аналітичних центрів, абревіатур. 
Скільки років тому «Інполіту», який 
досвід має, які його доробки?
 Знаю-пам’ятаю, як жили селяни 
перед колективізацією, як жорсто-
ко, насильно творили колгоспи, голо-
домори, репресії, безбожництво. До-
водилось чути перекази, спогади про 
ленінські комуни і сталінські кол-
госпи, які створювали для того, щоб 
сформувати людину без власності — 
людину-пролетаря. Привертаю увагу 
науковців дослідити доленосну роль 
власності у житті людини, в міжлюд-
ських взаєминах. Мій висновок: влас-
ність є складовою частиною людських 
доленосних властивостей. Власність 
— основа добробуту, без неї людина 
знедолюється, дичавіє, гине.
 До речі, первісні християни нама-
галися усуспільнювати власність, але 
діалектика розвитку не припускає 
однозначності. В дійсності існує три 
види власності, як тріада єдності про-
тиріч в економіці, в господарюванні.
 Перше. Власність приватна, при-
власнена. Сприятлива для капіталіс-
тичного економічного устрою. Пропо-
ную Президенту Порошенку негайно 
створити Капіталістичну партію чес-
ного капіталу, меценатів, добродіїв. 
(С. Биков («Інполіт») написав, що Ти-
мошенко вкотре довела своє прагнен-
ня зламати олігархічну систему (ка-
піталістів теперішніх, за Марксом). 
Пропоную нашій Юлі, озброєній висо-
ким рейтингом, воскресити Верховну 
Раду соціалізмом).
 Друге. Власність орендна, коопера-
тивна. Сприятлива для соціалістично-
го економічного устрою. Українсько-
му суспільству потрібна соціалістична 
партія соціального захисту людини, 
природи і суспільства від творців і ко-
ристувачів нечесного капіталу.
 Третє. Власність усуспільнена, гро-
мадська, комунальна. Сприятлива для 
усуспільнення праці. Суспільству пот-
рібна Комунальна партія усуспільню-
вачів праці, яка посприяє повній зай-
нятості працездатного населення, 
посприяє якісному догляду за непра-
цездатними та всебічному розвитку 
людських особистостей, націй, адже 
наЦІЯ — Це Я (на цій часточці землі). 
У згадуваній вище статті автор пише: 
«Мир нам назавжди». Миру може пос-
прияти конституційний закон, заклик 
«Патріоти і націоналісти всіх держав і 
націй, єднаймося в любові, праці, в ра-
дості життю, миру. Заперечуймо вій-
ни!».
 Кожен може спостерігати поведін-
ку людини, яка хоч на мить пере йшла 
в енергетичний стан ненависті: у неї 
погіршується загальний вигляд, мова 
стає лайливою, втрачається радість 
життя. Настав час розкаятися і відно-
вити зв’язок із Богом Любові. Єдна-
тися з людьми в радості життям, пра-

цею, добробутом... ■

■ В. МИРОНЕНКО, дитина війни
Херсон

 Бажання поділитися своїми розду-
мами викликала стаття в «УМ» «КПУ 
рветься в «послідній і рєшитєльний 
бой» (7-8 вересня 2018 р.). Мій номер 
партійного квитка був 11681850, час 
вступу до партії — червень 1967 р. У 
1981 р. подав заяву про вихід із Ко-
муністичної партії СРСР, зрозумівши, 
що таке більшовизм, яка його сутність, 
де його соціальне коріння.
 Більшовизм — це вкрай реакцій-
на, небезпечна і шкідлива для людс-
тва ідеологія, розроблена незначною 
купкою політичних авантюристів і 
властолюбців на чолі з Леніним, яко-
го привів на більшовицький трон агент 
кайзерівської Німеччини Ізраїль Лаза-
ревич Гельфанд (Парвус). Більшовизм 
— це ідейні, стратегічні, тактичні ор-
ганізаційні принципи керівництва пар-
тією в боротьбі за захоплення влади в 
Росії і засіб управління державою. Це 
— терор, насильство, розгул екстреміз-
му, бандитизму і грабежів; це — тюрми, 
концентраційні табори смерті, розстрі-
ли без суду і слідства; це — знищення 
громадянських політичних і загально-
людських свобод, політична цензура, 
«стукачество», переслідування інако-
мислячих; це — рабська праця, екс-
плуатація, злидні, голод, хвороби; це 
— агресивні війни, штучне нагнітання 
міжнародної напруги, залізна завіса.
 Перше те, що і сьогодні комуніс-
тична кліка не сприймає незалежної 
держави Україна. Комуно-російські 
прихвостні не розуміють, що Україна 
крокує демократичним європейським 
шляхом із вільними ринковими відно-

синами, свободами і правами людини. 
Комуністи не розуміють, що україн-
ці назавжди відмовилися від свого ра-
дянського минулого, скинули ярмо ко-
муністичної ідеології.
 Політика ж комуністів керується ідео-
логічним виправданням своїх азійських 
інстинктів загарбання чужих земель, які 
сьогодні продовжує Путін. Шовіністичні 
проросійські сили в Україні послідовно 
ведуть справу до знищення Української 
держави. Ще 15 березня 1996 р. Де-
рждума РФ проголосувала за постанову 
про денонсацію Біловезької угоди від 8 
грудня 1991 р., продемонструвавши пе-
ред цілим світом реваншистські поту-
ги відновити СРСР, який розпався як 
штучне об’єднання підкорених Моск-
вою народів. Навіть незважаючи на те, 
що ці угоди було ратифіковано 12 груд-
ня 1991 р. Законом Верховної Ради РФ, 
а отже, їх не можна денонсувати поста-
новою Держдуми РФ.
 Жоден народ у світі в добу новіт-
ньої історії не зазнав такого масового 
брутального порушення прав людини, 
як українська нація від комуністичної 
влади. Годі й говорити про голодомо-
ри 1921-23 , 1932-33 та 1946-47 років 
— це був справжній геноцид українсь-

кого народу. Навіть Солженіцин — 
викривач злочинів комуністичної вла-
ди, а згодом пропагандист російських 
шовіністичних поглядів — вважав, що 
СРСР знищив 110 млн. своїх громадян, 
російська ж письменниця М. Пріумова 
вважає, що лише на території Російсь-
кої Федерації було знищено 79,85 млн. 
осіб.
 Можна довго перераховувати й 
інші злочини комуністів за часи їхньо-
го правління, але хочу висловити го-
ловну свою думку: незаконність існу-
вання в Україні Комуністичної партії 
та її заборона — це лиш легенький пе-
реляк сьогодні для її керівників та апо-
логетів. Не забороняти проросійськи 
налаштовану КПУ потрібно, а внести 
до Кримінального кодексу України, в 
«Особливу частину», що діяльність Ко-
муністичної партії є діянням, спрямо-
ваним на повалення конституційно-
го ладу, вона зазіхає на територіальну 
цілісність і недоторканність України, 
покарання за комуністичну ідеологію 
— 15 років позбавлення волі без права 
на помилування та умовно-достроково-
го звільнення, з конфіскацією майна, 
що належить не лише порушнику за-
кону, а й його родині. ■

Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Хабарник — це професія, по суті,
І завжди небезпечною була.
Ми дуже вдячні соціальній скруті —
Вона для нас, як золота жила.
 Приспів:
Двом кольорам радіє вся душа.
В очах від них аж темно:
Зелений — любий долар США,
А синій — ще миліший євро.
Освоїли ми схеми корупційні,
У них ми наче риба у воді.
Найголовніше — мать тили надійні
В поліції, прокуратурі та суді.
 Приспів.
Тримаймося державної посади
Від Президента вниз — до дитсадка.
Не забуваймо давньої поради,
Що руку миє завжди теж рука.

 Приспів.
Єднаймося, хто має липкі руки,
В бюджеті вдосталь дір і дірочок.
Такі ж, як ми, візьмуть нас на поруки,
Якщо потрапим раптом на «гачок».
 Приспів.
Нам треба бути пильними, панове!
Найважче взяти перший міліон.
І будьмо кожен день напоготові,
Аби чкурнути вчасно за кордон.

 Приспів.
Корупція для нас, як рідна мати,
Її успадкували ще в утробі.
Не треба нас постійно ображати,
Хабарництво — це просто наше хобі.
 Приспів.
Запам’ятайте всі хабарознавці —
Це ремесло прадавнє — не нове.
Поки в країні є хабародавці —
Хабарник іще довго проживе. 

Корсунщину віддавна вважа-
ють туристичним місцем, адже 
її історія пов’язана з багатьма 
історичними діячами та 
подіями. Чудове розташуван-
ня обабіч мальовничої Росі, 
прекрасна природа ваблять 
сюди не лише туристів, а й 
любителів історії. Сьогодні 
— про романтичний палац 
Лопухіних-Демидових у 
місті Корсунь. Збудований у 
неоготичному стилі, він вабить 
своєрідністю. Спочатку ці 
землі належали племіннику 
останнього польського короля, 
а за сумісництвом коханця Ка-
терини ІІ Понятовського, яка й 
подарувала йому ці володіння. 
Він і розпочав будівництво 
диво-палацу, розбив парк, 
який навіть змагався красою 
з уманською Софіївкою. Після 
смерті матері цар Павло І 
викупив цей маєток і пода-
рував його міністру юстиції 
Лопухіну. Так і «мандрува-
ли» наші землі з рук одного 
чужинця до другого. На щастя, 
тепер ми маємо нагоду самим 
розпоряджатися нашими 
надбаннями.

ЗА ҐРАТИ!

Заборона Комуністичної 
партії не допоможе
За людожерську ідеологію — карати нещадно

■

ПОЛІТПАРНАС

Два кольори 
Пісня українських корупціонерів

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пішохідному мосту в 
празькому районі Вршові-
це надано ім’я Василя Маку-
ха, українського дисидента, 
який 5 листопада 1968 року 
здійснив акт самоспален-
ня на Хрещатику в Києві на 
знак протесту проти окупа-
ції Чехословаччини війська-
ми СРСР, повідомляють сай-
ти Чеського радіо та «Радіо 
Свобода». 
 На церемонії, яка відбула-
ся 5 листопада, в 50-ту річни-
цю акту самоспалення, були 
присутні чеський сенатор Ре-
ната Хмелова та посол Украї-
ни в Чехії Євген Перебийніс, 
який у своєму виступі порів-
няв вчинок Василя Маку-
ха з вчинком чеського сту-
дента Яна Палаха, який та-
кож здійснив самоспалення 
на знак протесту проти оку-
пації Чехословаччини ра-
дянськими військами. «Ко-
муністична влада дуже дов-

го замовчувала цей вчинок, 
вона боялася таких імен, як 
Макух, Палах, тому що зна-
ла, що своїми «живими фа-
келами» вони можуть роз-
будити суспільство. Україн-
ці намагалися підтримувати 
чехословаків у важкі часи, а 
зараз Чехія віддячила нам, і 
за це я хочу подякувати!» — 
сказав у своїй промові посол 
Євген Перебийніс. Глава ук-
раїнського диппредставниц-
тва також подякував Чехії за 
підтримку, яку Україна от-
римує тепер, у непрості для 
неї часи. 
 Василь Макух (1927—
1968) був учасником в УПА, 
після арешту провів багато 
років у радянських концта-
борах та на засланні. 5 лис-
топада 1968 року Макух на 
Хрещатику в Києві вчинив 
акт самоспалення, вигукую-
чи «Геть окупантів!», «Хай 
живе вільна Україна!», «Геть 
з окупованої Чехословаччи-
ни!». Макух зважився на та-

кий радикальний вчинок на 
2,5 місяця раніше від Яна 
Палаха, празького студента, 
який підпалив себе на цент-
ральній площі Праги і якого 
ховали цілою країною.
 Рішення назвати пішохід-
ний міст через річку Ботіч у 
районі Вршовіце іменем Ма-
куха схвалила міська рада 
Праги у травні цього року. 

Сама ж ідея про присвоєння 
одному з об’єктів Праги імені 
Макуха належить місцевим 
активістам — українцям Ріті 
Кіндлеровій, Богдану Райчи-
нецю та іншим.
 Після урочистого від-
криття пам’ятної таблички з 
інформацією про українця на 
мосту пролунали українсь-
кий і чеський гімни. ■

ОПИТУВАННЯ

У кожного 
народу 
— свої 
«таргани» 
Мешканців Європи 
перевірили 
на толерантність
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Згідно з опитуванням громадсь-
кої думки, яке провів незалежний аме-
риканський соціологічний інститут 
Pew Research Center, мешканці Захід-
ної Європи більш толерантні в питан-
нях релігії, ставленні до інших націй та 
сексуальних меншин і абортів, ніж їхнi 
східні сусіди. Так, на питання «Чи пого-
дитесь ви з тим, що мусульманин чи єв-
рей стануть членом вашої родини» біль-
ше половини мешканців країн Західної 
Європи відповіли позитивно: 53/69% 
(мусульмани/євреї) — у Великій Бри-
танії, 66/86% — у Франції, 88/96% — 
в Нідерландах. Виняток становить лише 
Італія, де лише 43/57% згідні порідни-
тися з мусульманином чи євреєм.
 У Східній Європі ситуація різко про-
тилежна: мешканці переважної біль-
шості країн дали негативну відповідь. 
Для порівняння, в Чехії тільки 12% 
прийняли б у родину мусульманина і 
51% — єврея, у Румунії — 29/39%, в 
Сербії — 43/61%, в Україні — 25/43%, 
у Росії — 34/40% відповідно. Найбільш 
нетерпимими до інших народів вияви-
лися вірмени — 7/28%.
 Укладачі звіту зазначають при цьо-
му, що в усіх 34 країнах Європи, де про-
ведено опитування, мешкають переваж-
но особи християнського віросповідан-
ня, які мали б мати християнське став-
лення — возлюби ближнього свого — до 
інших народів. 
 Якщо говорити про питання ви-
знання одностатевих шлюбів, то меш-
канці практично всіх країн Централь-
ної і Східної Європи ставляться до них 
негативно: 96% — у Вірменії, 95% — у 
Грузії, 92% — в Молдові, 90% — в Росії 
та 85% — в Україні й Литві. Натомість 
за їх легалізацію виступають 88% меш-
канців Швеції, 73% — Франції, 59% — 
Португалії. 
 Надзвичайно показовим в опитуван-
ні було питання «Чи вважаєте ви куль-
туру свого народу вищою за культуру ін-
ших народів?». Так, мешканці сходу Єв-
ропи продемонстрували свою культур-
ну замкненість та несприйняття інших 
культур. Тут лідерами нетолерантності 
та зверхності до інших культур є росія-
ни та болгари, 69% відсотків яких вва-
жають російську та болгарську культу-
ру вищою за інші світові культури. Та-
кож культурно замкненими є Боснія 
(68%) та Сербія (65%). Серед україн-
ців таких 41 відсоток. Натомість наро-
ди, які дали світу найбільше шедеврів 
світової культури, значно скромніші у 
своїх оцінках. Свою культуру вважають 
вищою за інші лише 20% іспанців, 36% 
французів, 45% німців, 46% британців 
та 47% італійців. 
 Ці та низка інших питань і відпові-
дей опитування демонструють, що чим 
більше мешканці певної країни декла-
рують віру в Бога та відданість лише 
своїм культурним традиціям, тим менш 
толерантними вони є до інших народів, 
культур та соціальних груп. 
 Американський інститут Pew 
Research Center проводив своє масш-
табне та ретельне опитування впро-
довж двох років, з 2015-го по 2017-й, у 
34 країнах Європи. Всього в опитуванні 
було задіяно 56 тисяч мешканців стар-
ше 18 років. Це понад 1 тис. 400 респон-
дентів у кожній країні. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Цього тижня — з 4 по 11 
листопада — в Європі про-
ходять заходи, присвячені 
сторіччю закінчення Першої 
світової війни. 
 У понеділок президент 
Франції Емманюель Макрон 
відвідав розташований за 
120 кілометрів від Страсбур-
га Моранж. Тут у серпні 1914 
року відбулося одне з перших 
великих франко-німецьких 
воєнних зіткнень, яке ввійш-
ло в історію як Прикордонна 
битва. В ній загинули п’ять 
тисяч та були поранені 15 ти-
сяч людей. 
 У пам’ять про загиблих 
героїв у минулі вихідні де-
сять тисяч смолоскипiв осві-
тили Лондонський Тауер. Це-
ремонія повторюватиметься 
щодня до 11 листопада. Саме 
цього дня сто років тому в 
Комп’єнському лісі поблизу 
Парижа було укладено уго-
ду, яка поклала кінець воєн-
ним діям. Уся церемонія за-
палення смолоскипів зай-
має 40 хвилин. У ній беруть 
участь ветерани британсько-
го війська.
 У Римі річницю закінчен-
ня Першої світової відзначи-
ли церемонією біля Вівтаря 
Вітчизни, де є Могила неві-
домого солдата. Вінок до неї 
— на честь загиблих 650 ти-
сяч італійських військових i 
майже 600 тисяч цивільних 
осіб — поклав президент Сер-

джио Маттарелла.
 Перша світова війна 1914–
1918 років стала одним iз най-
масштабніших воєнних кон-
фліктів у всесвітній історії. 
Вона тривала 1 тис. 568 днів 
і забрала життя понад 18 
мільйонів людей. За її наслід-
ками перестали існувати Ос-
манська, Російська, Німець-
ка та Австро-Угорська імпе-
рії. На їхніх руїнах з’явилися 
13 нових незалежних держав, 
які цього року відзначили 
сторіччя свого створення. На 
жаль, серед цих тринадця тьох 
немає України, а також Біло-
русі, Грузії, Вірменії та ще 
кількох можливих держав-
них утворень, які з’явилися 
1918 року, але невдовзі були 
поглинуті новітньою Російсь-
кою імперією — СРСР. 
 Основні урочистості від-
буватимуться цього тижня у 
Франції. Президент країни 
Емманюель Макрон має на-
мір iз великою помпою відзна-
чити сторіччя закінчення Пер-
шої світової. 11 листопада що-
року, ось уже майже сторіч-
чя, всі французькі президенти 
покладають вінок до Могили 
невідомого солдата, розташо-
ваної під Тріумфальною аркою 
на Єлисейських полях.
 Однак iз нагоди 100-річ-
чя перемоги Франції та її со-
юзників цього року заходи 
розтягнулися на цілий тиж-
день. Згідно з прес-релізом 
Єлисейського палацу, за ці 
сім днів президент Макрон 

відвідає 17 міст в 11 депар-
таментах Франції, де візь-
ме участь у пам’ятних захо-
дах. Це «блукання по хви-
лях пам’яті», як охрестили 
цю президентську подорож 
у самому Єлисейському па-
лаці, розпочалося ще 4 лис-
топада з невеликої військо-
вої церемонії у Страсбурзі 
та концерту в центрально-
му соборі міста за присут-
ності президента Німеччи-
ни Франка-Вальтера Штай-
нмаєра.
 У Франції не бракує кри-
тичних голосів iз приводу 
масштабності заходів Мак-
рона. Газета «Ле Монд» за-
значає, що такий розмах є 
ознакою того, що президент 
Макрон бажає зробити свят-

кування 100-річчя перемоги 
в Першій світовій війні сим-
волом власної влади, мріє й 
собі увійти в історію. 
 Заходи, присвячені сто-
річчю закінчення Першої 
світової війни, триватимуть 
у Франції до 11 листопада. 
У цей день у Парижі відбу-
деться головна церемонія, на 
яку запрошено глав понад 60 
країни, зокрема Президента 
України Петра Порошенка, 
а також президентiв Росії та 
США Володимира Путіна та 
Дональда Трампа. В рамках 
заходів заплановано двосто-
ронні переговори Трампа та 
Путіна. Відбудеться й низка 
зустрічей на найвищому рів-
ні в українського Президента 
Петра Порошенка. ■

Меморіальна табличка, яку встановили на мосту.❙

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ... 

Прага не забула 
У столиці Чехії на честь 
українського дисидента 
Василя Макуха назвали міст

■

КРУГЛА ДАТА

Століття 
після війни 
У Європі відзначають 100-річчя з дня 
закінчення Першої світової

■

Один із пам’ятників французькому солдатові часів Першої світової.❙

Емманюель Макрон у Моранжі.❙
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 Самостійна Палестина 
і Самостійна Україна
 Попри те, що центральною у чотири-
томнику постає проблематика судового 
процесу 1927 р. над Самуїлом Шварцба-
дом, тут висвітлюється коло тем, значно 
ширших за паризьку трагедію. У видан-
ні вміщено матеріали, присвячені цілому 
комплексу українсько-єврейських стосун-
ків упродовж останніх півтораста років: 
перший том хронологічно охоплює період 
від середини XІX ст. і до завершення Виз-
вольних змагань; другий — власне суд у 
Парижі над убивцею Петлюри; третій 
— міжвоєнну добу, Другу світову та пе-
ріод до розпаду СРСР; четвертий — епо-
ху української Незалежності. Якби ши-
рота охоплення матеріалу ще й поєдну-
валася тут із належною «археографічною 
охайністю», яка передбачає наявність від-
повідних покажчиків і т. ін., це було б уза-
галі взірцеве видання...
 Кожен із цих чотирьох вагомих фоліан-
тів вартий окремішньої розмови, проте два 
перші томи вирізняються добіркою особли-
во важливих документів, які й до сьогод-
ні лишаються малознаними чи й зовсім не-
знаними і для читацького, і для наукового 
загалу. Всі оті вихоплені «з огню та бурі» 
Великої Української Революції записки, 
спомини, інформаційні дописи в пожов-
клих часописах, телеграми, рапорти, скар-
ги, що вони, як правдиві свідчення доби, 
щедро подаються на увагу читачеві в пер-
шому томі, кидають зовсім нове світло на 
проблематику українсько-єврейських сто-
сунків упродовж 1917—1921 рр. 
 І маємо визнати: якби вони були своє-
часно актуалізовані в суспільній свідо-
мості, то обговорення її неминуче перейш-
ло б із формату конфронтаційного у пло-
щину розуміння того, що саме Українська 
Народна Республіка в охопленій війна-
ми, революціями та епідеміями політич-
ного божевілля Європі першої чверті XX 
ст. здійснила унікальну спробу вирішити 
«єврейську проблему» на основі не асимі-
ляційного шовінізму, а гуманізму та за-
гальнолюдської моралі. 
 Саме УНР практично відразу з прого-
лошенням Самостійності ввела в дію За-
кон «Про національно-персональну ав-
тономію», в її парламенті легально дія-
ли єврейські партії, проблемами євреїв 
опікувалося спеціально створене урядове 
міністерство, на культурно-освітні потре-
би єврейських громад виділялися чималі 
кошти з державної скарбниці — цей пере-
лік вільно продовжувати й продовжува-
ти. І до кожного з цих тверджень у чоти-
ритомнику — ціле гроно документальних 
підтверджень та конкретизацій. Чого вар-
ті бодай Закон Української Центральної 
Ради «Про асигнування п’ятисот тисяч 
карбованців Народньому Міністерству 
Єврейських Справ на видання шкільних 
підручників» або інформація київської га-
зети «Відродження» від 26 квітня 1918 р. 
про утворення в столиці УНР «жидівсь-
кого приватного інститута теольогічних 
і суспільних наук» із чотирьох факуль-

тетів, де викладовою мовою буде «старо-
жидівська та розмовно-жидівська, крім 
лекцій по українознавству», або...
 Назагал беручи настанову людей «по-
коління УНР» стосовно ролі та місця єв-
рейського чинника у державному будів-
ництві України можна схарактеризувати 
словами відомого українсько географа й 
економіста Антона Синявського, який, ві-
таючи від імені урядової Української партії 
соціалістів-федералістів Сіоністський з’їзд 
у м. Кам’янці на Поділлю (інформацію про 
цей з’їзд віднаходимо в офіціозі УНР, га-
зеті «Україна» від 24 вересня 1919 р.) про-
голосив: «Тілько спільними силами вашо-
го народу... ви збудуєте собі самостійну Па-
лестину, а спільними силами українського 
й єврейського народу буде збудована наша 
спільна батьківщина — Самостійна Украї-
на». Учасники з’їзду цю промову «покри-
ли гучними оплесками». 

«Не було жадної антисемитської 
тенденції»
 Чотиритомник «Паризький про-
цес...», серед іншого, дає добру нагоду пе-
реконатися у тому, що кращі представ-
ники українського єврейства, особливо 
ті, які належали до зорганізованих єв-
рейських партій і ще до революції мали 
досвід спільної з українцями боротьби з 
чорносотенством, чудово усвідомлювали 
об’єктивну потребу союзу двох народів у 
боротьбі з Московщиною. С. Ґольдель-
ман (чільний діяч партії Поалей-Ціон, 
згодом — академік Української вільної 
академії наук) під цим оглядом наголо-
шував 12 березня 1919-го у часописі УНР 
«Республіка»: «Українська демократія, 
це синонім національно-персональної ав-
тономії. В цей же день, коли проклямо-
вано самостійну Українську Республіку, 
проклямовано також національно-персо-
нальну автономію для національних мен-
шостей на Україні. Інтереси жидівської 
демократії — ті самі, що української:  бо-
ротьба з централістичною реакцією».
 Одначе була й інша реальність, і вона 
голосно заявила про себе взимку та навес-
ні 1919-го: та ж таки «централістична ре-
акція» (тобто білий та червоний різновиди 
московського імперіалізму) обернула Ук-
раїну на криваве побойовище. Заручни-
ки, ЧК, карні загони, розстріли сіл арти-
лерійським вогнем «прямою наводкою», 
голод, епідемії стали реальністю життя 
мільйонів українців, наслідком чого, за 
Павлом Тичиною, справді «людське сер-
це до краю обідніло». 
 На цьому тлі Україною, особливо Пра-
вобережжям, починає котитися погромна 
хвиля. Банди всіх ідеологічних відтінків 
і зовсім без ідеології, загони білих та чер-
воних не відмовляли собі в «задоволенні» 
познущатися над євреями — а заразом і 
збагатитися за їхній рахунок. Ситуація ус-
кладнювалася ще й тим, що частина зру-
сифікованого єврейства України активно 
співрацювала з більшовиками, обіймаю-
чи низку відповідальних посад і в їхньо-
му партійно-адміністративному апараті, 

і в структурах ЧК, діяльність якого була 
просто зненавиджена місцевим населен-
ням. Наслідком цього погромні настрої 
охоплюють і частину підрозділів Армії 
УНР, яка впродовж зими-весни 1919-го 
під впливом багатьох чинників (найваго-
мішим серед них був навальний наступ пе-
реважаючих більшовицьких сил) опини-
лася у стані серйозної дезорганізації.
 Чи усвідомлювали Головний отаман, 
міністри уряду УНР та вище старшинство 
Армії цю небезпеку і чи боролися вони з 
нею? Безсумнівно, і ціла низка наведе-
них у чотиритомнику звернень, заяв, роз-
поряджень, наказів засвідчують це без-
помилково. Чи обмежувалися вони тіль-
ки словами і закликами? Ні, вони діяли, 
і дії ці так само підтверджені багатьма й 
багатьма матеріалами. Візьмемо для при-
кладу, хоча б наказ Андрія Мельника про 
притягнення винних осіб до криміналь-
ної відповідальності за порушення прав 
єврейської національної меншості від 13 
січня 1919 р. із вервечкою прізвищ війсь-
ковиків, розстріляних за самочинні аре-
шти та погромну агітацію. Чи міг Петлю-
ра відразу ж зупинити всі погроми на ве-
личезній території? На жаль, ні: відразу 
він не мав ще сили ні цілковито припини-
ти всі погроми, ні упередити виступи всі-
ляких засліплених жадобою влади ота-
манів (від Волоха до Оскілка), які вла-
штовували спроби протипетлюрівських 
державних переворотів. 
 Але Симон Петлюра системно пра-
цював у цьому напрямі, й наслідком 
його дій стало те, що на помежів’ї весни-
літа 1919-го контроль над армійськими 
підрозділами було відновлено, а найак-
тивніші антисеміти були заарештовані 
чи й узагалі розстріляні. І серед україн-
ців, і серед євреїв проводилася відповідна 
роз’яснювальна робота, великими накла-
дами видавалася протипогромна літера-
тура (на кшталт видрукованої Міністерс-
твом преси й інформації УНР брошури 
«Євреї та Українська Республіка: Єврей-
ська делегація у Головного отамана 17 
липня 1919 р. в Кам’янці на Поділлю»). 
 Частина єврейських лідерів почала 
усвідомлювати, що тоталітарний біль-
шовизм, нетерпимий до будь-чого, окрім 
власної догми, також і їхньому народові 
нічого доброго не несе, і ситуація значною 
мірою стабілізується. «Єврейська Грома-
да містечка Зінькова пожертвувала на 
просвітницько-культурні цілі Запорізької 
групи військ двадцять п’ять тисяч карбо-
ванців», — повідомляє «Вісник УНР» від 
15 липня 1919 р.; «Всі погромщики — во-
роги наші. Повстанці-селяне дуже ворожо 
настроєні проти погромів. Вони дуже доб-

ре здають собі справу, кому вигідні ці пог-
роми», — пише «Український козак» у 
числі від 9 жовтня 1919 р.; єврейська гро-
мада м. Фастів вітає 29 серпня 1919 р. Си-
мона Петлюру на залізничному вокзалі з 
розгорнутою Торою (що робилося в особ-
ливо урочистих випадках). 
 Читач знайде у чотиритомнику «Па-
ризького процесу...» ще багато інших 
фактів на підтвердження українсько-єв-
рейської співпраці і в 1919-му, і в 1920-му, 
і в 1921-му, включно, наприклад, із тим, 
що делегати єврейських партій продов-
жували працювати в Раді Республіки на-
віть після того, як уряд УНР опинився на 
еміграції. Проте найвагомішими, певно, 
будуть слова Арнольда Марголіна, відомо-
го ще з дореволюційних часів єврейсько-
го правника, який у добу УНР очолював її 
дипломатичну місію в Лондоні. У 1911—
1913 рр. Марголін керував «Комітетом 
захисту Бейліса», отже, на антисемітиз-
мі та його проявах розумівся пречудово. 
1926 р., уже після вбивства Головного ота-
мана, він так писав про ставлення очіль-
ників УНР до євреїв у період Директорії: 
«Новий уряд Петлюри відновив автоно-
мію меншостей і закликав знову жидівсь-
ких міністрів Гольдельмана і мене. Жиди 
належали також, розуміючи дипломатич-
ну місію, до Українського Уряду і за кор-
доном... В українському Урядові не було 
жадної антисемітської тенденції». 

Суд під патронатом ГПУ
 Про судовий процес над вбивцею Го-
ловного отамана можна писати дуже ба-
гато, проте в широчезному документаль-
ному матеріалі чотиритомника кілька ас-
пектів привертають особливу увагу. По-
перше, стає навіч зрозуміло, наскільки 
щільно «патронувало» його більшови-
цьке керівництво, контролюючи навіть 
найдрібніші деталі: доходило до того, що 
саме ГПУ знаходило для Анрі Тореса, ад-
воката Шварцбада, т. зв. «свідків погро-
мів» (про одного з них у листі до Кагано-
вича писалося, що «органы ГПУ уверены 
в его полной благонадежности»). По-дру-
ге, стає очевидним, якого високого рівня 
професійності була робота на процесі адво-
ката Цезара Кампінчі, який представляв 
інтереси української сторони: він кожного 
разу справді по-гросмейстерськи доводив 
судові, наскільки брутально Торес (який 
водночас був і представником радянсько-
го консула в Парижі) фальсифікує дока-
зи і просто відверто бреше. І по-третє, стає 
не менш очевидним, що «рішення суду», 
який відбувався 18—26 жовтня 1927 р., 
було винесене ще задовго до його початку, 
і жодні об’єктивні свідчення змінити його 
не могли. 
 Тогочасний Париж просто боявся кон-
фліктувати і з Москвою, і з резидентурою 
ГПУ, яка у міжвоєнній Франції почувала-
ся суперкомфортно, вбивши, окрім Пет-
люри, ще дуже й дуже багатьох ворогів 
Сталіна (білих генералів Кутепова та Міл-
лера, колишнього резидента НКВС Рейс-
са, який перейшов на бік троцькістів, ін-
ших). Про рівень же здатності більшості 
тогочасних французів взагалі щось зро-
зуміти в ситуації, яка склалася в Україні, 
добре говорить один із пунктів уперше 
опублікованого Олександром Кучеруком 
документа з карткою запису в реєстрацій-
ній книзі паризького моргу про обстави-
ни смерті Симона Петлюри: «Місце народ-
ження — Київ (Росія)».
 ...Читаючи матеріали чотиритомника, 
не полишає відчуття того, що всі учасники 
судових засідань, і то не лише з українсь-
кого боку, усвідомлювали, що цей процес 
не завершиться формальним винесенням 
вироку. Що він матиме своє продовжен-
ня. І саме це мав на увазі підполковник Ар-
мії УНР Олександр Доценко, який заявив 
на суді, що коли розпадеться більшовиць-
ка імперія, то євреї в Україні поставлять 
пам’ятник Головному отаманові. Можли-
во, саме в такий спосіб і варто завершити 
цей такий тривалий процес... ■

КНИЖКОВА ШАФА

Матеріали для перегляду процесу
Чотиритомне видання ілюструє правду про Головного отамана Армії УНР Симона Петлюру

■

Голова Директорії, Головний отаман 
Армії УНР Симон Петлюра, 1920 р.
Фото з сайта io.ua.

❙
❙
❙

Олександр ХОМЕНКО

Голосна цьогорічна прем’єра «Таємного щоденника Симона Петлюри», в якому однією 
з головних постає сюжетна лінія про вбивство в Парижі Головного отамана та суд над 
Самуїлом Шварцбадом (на ньому, як відомо, вбивцю українського лідера виправдали, 
бо, мовляв, Петлюра винен у єврейських погромах), знову актуалізувала у суспільному 
просторі розмови про цей епізод української історії. Епізод насправді ключовий, бо, 
спираючись на той проголошений паризькими присяжними вирок, українство впро-
довж багатьох і багатьох десятиліть звинувачувалося в програмовому антисемітизмі. 
«Уважаю, що процес у Парижі не пройшов під знаком справедливости ... Уважаю, що 
паризький процес не є закінчений!» — наголошувала свого часу Леся Петлюра, рано 
згасла єдина донька Головного отамана. Вона не дочекалася, аби суд відновив чесне 
ім’я Симона Петлюри, проте дуже хотілося б вірити, що нині сущі українці таки стануть 
свідками справжнього, а не зрежисованого судового розгляду. 
Видані цьогоріч у Львові чотиритомні матеріали «Паризький процес: причини, наслід-
ки, реалії, перспективи» (загальна редакція професора Леоніда Рябошапки; Львів: 
Простір-М,) будуть дуже помічними для встановлення правди: у цьому корпусі до-
кументів уперше і в нашій державі, і в зарубіжжі з такою повнотою репрезентовано 
джерельний дискурс для оцінки трагедії, яка сталася 25 травня 1926 року на перетині 
вулиці Расін та бульвару Сен-Мішель. Оцінки справді неупередженої, опертої не на 
хитавицю крикливих емоцій, а на підставову основу автентичних свідчень.
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«Хвалився 
кіт...»
Спілка письменників очікує 
до 1 грудня претендентів на нову 
премію за дитячу літературу
Валентина САМЧЕНКО

 Національна спілка письменників Украї-
ни запроваджує першу у новому часі премію 
за твори для дітей — імені Платона Воронь-
ка. «Це — перша від часів Незалежності спіл-
чанська премія в дитячій літературі. Знако-
ва тим, що головною номінацією премії є «по-
етичні збірки для дітей», — розповідає Марія 
Морозенко, голова ТО дитячих письменни-
ків Київської організації НСПУ. — Саме такі 
книжки є важливими для найменших діток. 
І це саме ті книги, що звично поступають-
ся прозовим книжкам для дітей при розгляді 
в одній номінації будь-якої відзнаки «книж-
ка для дітей». Головною аргументацією при 
цьому досі залишається усталене: «віршики — 
це просто, легко, швидко пишеться». Однак із 
покоління в покоління в українських родинах 
передаються в спадок також і літературні над-
бання української класики — поезії для най-
менших». 
 Чому премія імені Платона Воронька? За-
уваживши, що НСПУ розглядала прізвища й 
інших достойників, Марія Морозенко конста-
тує: «Із багатьох літераторів знято давно вже 
ідеологічні штампи сприйняття; якісна твор-
чість письменника є головною складовою оцін-
ки його творчого доробку. Платон Воронько — 
один із них. Іван Малкович на сайті очолюва-
ного видавництва зауважує: «На його чудових 
віршах виростають цілі покоління українсь-
кої малечі. Ці вірші настільки улюблені, що 
іноді здається, мовби вони існували вічно — 
«Падав сніг на поріг», «Хвалився кіт, що він 
убрід Дніпро перебреде...», «Засмутилось ко-
шеня: треба в школу йти щодня...» та багато-
багато інших».
 Переможців оголошуватимуть 19 грудня у 
Національному музеї літератури України.

Положення про премію 
імені Платона Воронька 
 Премія імені Платона Воронька (далі — 
премія) — українська щорічна літературна 
премія НСПУ в царині літератури для дітей. 
Премія встановлена в 2018 році, названа на 
честь видатного дитячого письменника Пла-
тона Воронька. 
 Премія присуджується в таких номіна-
ціях: — краща поетична книжка для дітей ук-
раїнською мовою; — краща прозова книжка 
для дітей українською мовою. 
 На здобуття премії висуваються авторські 
книжки для дітей, що вийшли друком упро-
довж двох попередніх календарних років, але 
не пізніше, ніж за три місяці до їх висунення на 
премію. Премія не присуджується за книги, від-
значені іншими літературними всеукраїнськи-
ми преміями. Вік учасників — необмежений. 
 Висунення — від 1 листопада до 1 грудня 
(книга в трьох екземплярах). Подання на пре-
мію приймаються від творчих спілок, літера-
турно-мистецьких об’єднань, культурно-про-
світницьких та видавничих організацій. Над-
силати подання на премію за адресою: Націо-
нальна спілка письменників України, вул. 
Банкова, 2, м. Київ, 01601, з поміткою «На 
премію ім. Платона Воронька». 
 Присудження — 19 грудня, в день прове-
дення традиційного свята Творчого об’єднання 
дитячих письменників «Літературна резиден-
ція святого Миколая» в Національному музеї 
літератури України. 
 Лауреату премії вручають диплом і грошо-
ву винагороду. 
 Фундатор (фундаторами) премії можуть бути 
фізичні особи — шанувальники творчості Пла-
тона Воронька. Суму винагороди та імена добро-
чинців оголошують під час вручення премії. 
 Посмертно премія не присуджується. 
 Склад Комітету премії: Наталія Богда-
нець-Білоскаленко, Василь Василашко, Ана-
толій Качан, Оксана Кротюк, Тетяна Майда-
нович, Марія Морозенко, Леся Мовчун, На-
талка Поклад. Голова журі премії — Тамара 
Коломієць. ■

■

Валентина САМЧЕНКО

У столичному Музеї сучас-
ного мистецтва України, 
відкрилася виставка «Саша 
Прахова. Сім’я», де пред-
ставлені роботи власне 
Олександри Прахової — 
правнучки родоначальника 
знакової для Києва династії, 
її чоловіка Євгена Гончаро-
ва, сина Миколи Гончарова 
та внука — Миколи Гонча-
рова-молодшого. Проект 
«Родинні зв’язки» презен-
тує не просто талановиту 
родину, а родину, яка дуже 
багато зробила для культу-
ри рідного міста і держа-
ви в цілому, акцентують у 
музеї. Прахови — славет-
не прізвище у культурно-
мистецькому середовищі 
Києва, оповите легендою і 
навіть закарбоване в образі 
Богоматері у Кирилівській 
церкві. 

Прахов і храми
 А починалося все з Ан-
дріяна Прахова, народже-
ного 1846 року у Мстислав-
лі (тоді Російській імперії, 
нині це Білорусь). Уже в 
1863-му він закінчив гім-
назію, а ще через чоти-
ри роки — університет у 
Санкт-Петербурзі, куди 
його мати з шістьма дітьми 
переїхала до рідні після 
смерті чоловіка. Учився у 
Мюнхені. У 33 роки захис-
тив дисертацію й отримав 
ступінь доктора. До і після 
цього багато їздив різними 
країнами, знайомлячись із 
давнім і сучасним мистец-
твом.
 У Києві у 1880—1882 
роках Андріян Прахов до-
сліджував і змальовував 
мозаїки й настінний жи-
вопис у Софійському со-
борі та фрески Кирилівсь-
кої церкви. У 1886-му — 
вивчав Успенський собор 
у Володимирі-Волинсько-
му та кілька інших древ-
ніх храмів Волині. А вже 
наступного року відкрив 
і скопіював фрески у цер-
кві Михайлівського Зо-
лотоверхого монастиря у 
Києві. Саме у 1887-му пе-
рейшов із Санкт-Петер-
бурзького університету в 
Київський, на кафедру іс-
торії красних (образотвор-
чих) мистецтв, де працю-
вав упродовж наступно-
го десятиліття. Мистецтво-
знавець Андріян Прахов із 
1884 по 1896 роки керував 
роботами внутрішнього оз-
доблення тоді новозведено-
го Володимирського собо-
ру в Києві.
 Андріян Прахов був 
одружений із французь-
кою підданою уродженою 
Емілією Марією Клемен-
тиною Лестель, вони мали 
трьох дітей. Старша їхня 
донька Олена стала відо-
мою художницею-виши-
вальницею (у 1934 році ра-
зом із майстринями «пра-
ховського» пункту Зов-
нішторгу створила шість 
альбомів українських ви-

шивок за музейними зраз-
ками), син Микола — ху-
дожником і мистецтвоз-
навцем. Останній, до речі, 
був свояком відомого ук-
раїнського художника 
Олександра Мурашка, бо 
були одружені з сестрами 
Анною і Маргаритою Крю-
герами — доньками відо-
мого київського нотаріуса 
Августа Крюгера.

Ілюстраторка і галеристка
 Тепер можна пред-
ставляти й тих, чиї робо-
ти найближчим часом є 
можливість споглядати в 
Музеї сучасного мистец-
тва України, що на вулиці 
Кирилівська, 41 у Києві.
 Олександра Миколаїв-
на (Саша) Прахова (1950-
2011) — неординарна осо-
бистість і обдарована ху-
дожниця з династії, яку 
знають далеко за межа-
ми Києва. Це її прабабу-
сю Емілію Прахову зако-
ханий Михайло Врубель 
обрав за модель для обра-
зу Матері Божої у київсь-
кій Кирилівській церкві. 
 Одному з видань 59-річ-
на Саша Прахова розпові-
дала: «Прадід Адріан Пра-
хов — експерт із мистец-
тва — запросив для рестав-
рації Кирилівської церкви 
в 1884 році молодого Ми-
хайла Врубеля. У нас удо-
ма він, ясна річ, зустрічав-
ся з прабабусею — Емілією 
Львівною. Вона була стар-
ша від Врубеля на чоти-
ри роки, мала трьох дітей. 
Концертувала з Ференцом 
Лістом. Із тих часів у ро-
дичів зберігся хороший 
рояль. Це кошмар дитинс-

тва всіх Прахових, бо ми 
любили під ним ховатися, 
а коли вилазили, билися 
головою. Прабабця мала 
велетенські волошкові 
очі, припухлі губи. Вела 
з Врубелем довгі розмови. 
Амурних варіантів там не 
було — не ті часи. Прадід 
був старшим за Врубеля 
на 10 років. Знав про його 
закоханість, але казав: 
«Нащо вона мені, якби ні-
кому не подобалася?»
 Ще малою Саша при-
слухалася до розповідей 
діда, мистецтвознавця 
Миколи Адріановича Пра-
хова, та захоплювалася 
полотнами бабусі — Анни 
Августинівни Крюгер-
Прахової. Після закінчен-
ня у 1975 році Київського 
державного художнього 
інституту свою професійну 
кар’єру Саша Прахова роз-
почала ілюстратором ди-
тячих книжок за порадою 
художниці Олени Нилів-
ни Яблонської (сестри ві-
домішої Тетяни Яблонсь-
кої). Потім була калігра-
фія, яку художниця звела 
у ранг живопису, шовког-
рафія на полотні, картоні, 
папері... 
 Із 1998 по 2004 роки, 
будучи арт-директором га-
лереї «Університет», Олек-
сандра Прахова підготува-
ла майже 70 творчих про-
ектів. Була організато-
ром та керівником студії 
«Червоний мольберт» у 
Музеї сучасного мистец-
тва України, де проводи-
ла численні творчі заходи 
та майстер-класи. 
 Олександра Прахова 
була «енергетичним цен-

тром» для своєї родини, 
друзів і колег, писала кар-
тини, була талановитим 
педагогом і галеристом. 
Жила і працювала заради 
краси, мистецтва і збере-
ження духу рідного міста. 
Мала численні нагороди, 
її полотна є у багатьох му-
зеях і галереях України та 
інших країн світу, а також 
у приватних колекціях.

Миколи Гончарови 
— праправнук і 
прапраправнук
 Оскільки нинішня 
київська виставка має 
назву «Саша Прахова. 
Сім’я», логічними у за-
лах є роботи Євгена (Гєни) 
Гончарова (1946—2010). 
Мистецтвознавець Окса-
на Ременяка так харак-
теризує роботи художни-
ка: він завжди інтуїтив-
но відчував спорідненість 
кольору та звуку; його де-
коративні панно сповнені 
нестримним ритмом; його 
графіці притаманна тон-
ка ледь помітна вібрація 
ліній, що складається у 
виняткову мелодію; його 
монументальний живо-
пис, наче могутні акорди 
— бездоганне поєднання 
віртуозної техніки та не-
пересічного таланту від-
даності фаху. 
 У Київському держав-
ному художньому інсти-
туті Євген освоїв техні-
ку мозаїки і став одним із 
кращих монументалістів 
столиці. Відновлені мо-
заїки Михайлівського 
Золотоверхого собору у 
Києві — це його робота. 
Або: майже щодня кия-
ни та гості Києва милу-
ються мозаїками на стан-
ції метро «Золоті ворота». 
Саме Євген Гончаров ство-
рив там найскладніше — 
личну частину (обличчя і 
руки) усіх постатей. 
 Талановитий наща-
док славетних предків — 
і нині 46-річний Микола 
Євгенович Гончаров, прап-
равнук Андріяна Прахова. 
Закінчивши Національну 
академію образотворчого 
мистецтва та архітектури, 
Микола працює художни-
ком у Національному ху-
дожньому музеї України, 
Українському центрі на-
родної культури «Музей 
Івана Гончара», Націо-
нальному меморіальному 
комплексі Героїв Небес-
ної сотні — Музеї Револю-
ції гідності. 
 Майстер графіки виб-
рав для себе мистецтво 
плаката, яке своїми зміс-
товними образами-симво-
лами не лише інформує чи 
спонукає до чогось, а роз-
криває інтелектуальну 
сутність автора, його цін-
ності і переживання. Ла-
конізм плаката впливає 
на глядача одразу, бо фор-
ма і зміст його не передба-
чає тривалого споглядан-
ня, а ритм, закладений 
у плакатах Миколи, зву-
чить гармонійно, емоцій-
но і потужно. 
 Онук Олександри Пра-
хової — Микола Гончаров-
молодший — ще підліток, 
народився у 2004-му. Ро-
дина плекає надію, що він 
теж стане відомим худож-
ником. 
 Виставка діє до 16 груд-
ня. Музей працює щодня, 
крім понеділка. Вхід віль-
ний. ■

АРТ-ПРОСТІР

Кровні і духовні зв’язки
У Києві показують картини художників родини 
мистецтвознавця Андріяна Прахова, який керував 
розписами Володимирського собору

■

Образ Богоматері у Кирилівській церкві має риси Емілії Прахової.
Фото з сайта wikiwand.com.

❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Неймовірна буженина. 
Її так називає автор рецеп-
ту, визнана кулінарна майс-
триня, киянка Анастасія 
Рябокінь. «Варто спробу-
вати хоча б один раз — і це 
буде ваш улюблений спосіб 
приготування печеного 
м’ясця!» — впевнена вона.
 Інгредієнти: 1 кг м’яса 
свинини (я брала вирізку, 
можна будь-яку частину за 
смаком)
 Маринад: на 1 літр води 
— 3 лаврові листки, 2 бу-
тони гвоздики, духмяний 
і чорний перець горошком 
по пару штук, чайна ложка 
цукру, 30 г солі (я б додала 
більше).
 Приготування: складові 
на маринад довести до ки-
піння, вимкнути і дати охо-
лонути. У маринад занури-
ти м’ясо. Маринувати два 
дні в холодильнику.
 Після двох діб дістаємо 

м’ясце з маринаду, витирає-
мо зайву вологу, натирає-
мо улюбленими спеціями 
(в моєму випадку це столо-
ва ложка олії, суміш спецій 
до м’яса, французька гірчи-
ця в зернах, соєвий соус, ме-
лений коріандр, лавровий 
лист мелений, паприка со-
лодка мелена, роздавлений 
часник). Тісненько скрути-
ти ниткою, щоб вийшов гар-
ний шматок.
 Духовку розігріти на 
максимальну температу-
ру, деко застелити перга-
ментом, покласти шматок 
майбутньої буженинки і, не 
зменшуючи температури, 
поставити запікатись у ду-
ховку на 30 хвилин (якщо 
вага м’яса більша одного кі-
лограма, тоді і часу додайте 
трохи більше). І все, залиш-
те його там доходити до пов-
ного вистигання. 
 «Зручніше починати пе-
ред сном, і до ранку залиши-
ти його в духовці, — радить 

Анастасія. — В цей час у 
жодному разі не відкривай-
те і не зазирайте в духов-
ку!». Звучить інтригуюче. 
 Осінь помалу завер-
шується — красива і щедра. 
Її дари все ще тішать нас, як 
і її красоти. Готуйте по-осін-
ньому: красиво, натхненно, 
щедро. Смачного! ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Попоїли і біжіть! 
Страви, які не обтяжують, від Олени Соболєвої

■

Котлетки — від ліні таблетки
 Так, саме від ліні, каже Оле-
на. Тому що вони, за її рецепта-
ми, настільки легкі, що «з’їв 
і біжи!». Звісно, людині, яка 
дуже багато часу проводить на 
велосипеді, це краще видно. 
Про смак уже і я можу замови-
ти слово, бо куштувала соче-
вичні і курячі котлети за її ре-
цептом — вони дуже і дуже за-
слуговують на увагу!
 Для котлет із сочевиці пот-
рібно відварити і збити у блен-
дері 300 г сочевиці, додати под-
рібнену цибулину (можна сиру, 
а можна злегка присмажити на 
пательні), яйце і спеції. Добре 
вимішати і посмажити на олії 
на повільному вогні.
 Для котлеток із курятини 
потрібно півкілограма курячо-
го фаршу (або індичого), яйце, 
спеції і 2-3 столові ложки ку-
курудзяної крупи. Булочку 
чи хліб Олена в котлети не до-
дає. Натомість радить при най-
першій можливості (якщо ви-
ростите чи знайдете в прода-
жу) додавати туди подрібне-
ний шпинат (або, хто любить, 
кінзу). 

Лайфхак для других страв 
 «Для других страв, — каже 
Олена Соболєва, — я бюджет-
но використовую шматки кур-
ки, навіть серце або шлунки ін-
дика, та притушковую їх в ка-
занчику з морквою цибулею та 

обов’язково з пастернаком. Це 
раджу всім. Бо він значно додає 
в смаку, такий собі корінець за-
мість картоплі. Обов’язково, 
коли тушкуєш чи смажиш на 
пательні, треба одягати бафку 
на голову, бо волосся потім кот-
летками пахне».

Брауні — для насолоди
 У цьому пухкому кучеряво-
му смаколику трохи таки буде 
калорій. Але то ж — для чисто-
го задоволення, каже Олена, ка-
лорії тут не відіграють істотної 
ролі. Їжа має приносити макси-
мальне задоволення — це її го-
ловна місія. Проте навіть у цій 
розкішній випічці, яка на смак 
— ну точно солодка казка, Оле-
на використовує борошно твер-
дих сортів, висівки, масло з ве-
ликим відсотком жирності, 
яйця і максимально чорний шо-
колад. 
 Отож у мисочці на пару пот-
рібно розтопити плитку шоко-
ладу. Додати туди половину 
пачки хорошого вершкового 
масла, півсклянки цукру і сто-
лову ложку какао. Коли маса 
охолоне, додати до неї три яйця. 
Добре все розмішати видел-
кою. «Потім додала борошно — 
ось мала трохи твердих сортів, 
та гречаних висівок. Тісто має 
бути, як густа сметана. Вилила 
все у закриту форму, змащену 
олійкою та посипану кукуруд-
зяними висівками, як видно по 

краях. Поставила в духовку на 
приблизно 20 хвилин без регу-
лювання». Брауні — це рятів-
ник від холоду. Ще кава, чай, 
какао або що ви виберете — і 
хто тоді зважатиме на холод?..

Кукурудзяні оладки 
 Оладки до чаю — це малень-
ке домашнє свято, каже майс-
триня красивих ручних виробів 
пані Олена. «Я роблю оладки на 
кефірі. Але з кукурудзяного бо-
рошна, яке діє як сорбент (мож-
на розмішувати з іншими вида-
ми борошна), додаю насіння 
льону, висівки всілякі потроху, 
манку кукурудзяну — полен-
ту». На склянку кефіру — по-
ловина чайної ложки соди, тре-
тина склянки борошна, а потім 
те, що забажаєте: родзинки, цу-

кор, ванілін, висівки тощо. Змі-
шати, обсмажити на кукуруд-
зяній олії. Скуштуйте, сподо-
бається!

Про королеву осені
 Олена вважає королевою 
пізньої осені айву: ароматну, за-
пашну, з приємною кислинкою, 
надзвичайно соковиту. «У мене 
завше є в запасі баночка варен-
ня з айви, а тому — жодних голо-
вних болей, чим пригостити гос-
тей чи рідних. Це те, що всі люб-
лять!» — каже вона. 
 Пропорції — приблизно кі-
лограм на кілограм, цукру мож-
на й менше. Порізати айву, розмі-
шати з цукром і трішки провари-
ти. Відставити і зайнятися приєм-
ними осінніми справами, а коли 
з’явиться хвилин 10 вільних — 
іще раз приварити. Таких підходів 
може бути 3-4, потім варення роз-
класти в баночки. Воно там — ніби 
мед, а в ньому загадкові брусочки, 
також медового кольору. Що то 
осінь — кольору меду!  ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Для мене давно зрозуміло, що 
вся випічка з яблуками — особлива. 
Яблука у випічці — це казка, при-
чому щоразу нова. Цього разу вона 
— від львів’янки Марти Левицької. 
«Він (яблучний пляцок) є улюблен-
цем нашої родини. Люблю додавати 
дууууууже багато яблук, печу його 
давно, ніколи не набридає, сьогодні 
вийшов особливо смачним», — каже 
вона і ділиться рецептом.
 Для тіста: 500 г борошна, пачка 
маргарину, 5 жовтків, склянка цук-
ру, 3 столові ложки з вершком сме-
тани, пакетик розпушувача. 
 Замісити тісто, розділити на дві 
частини (меншу і більшу), з меншої 
скачати 4 кульки і покласти їх у мо-
розилку. 
 Більшу стелимо на форму, з тіста 
робимо бортики для яблук.
 Для начинки: 1,7 кг яблук, у 
мене 7 величезних. Яблука почис-
тити потерти і на шатківничці.
 Для білкової піни: 5 білків, 
склянка цукру, пакетик ванільного 
цукру, столова ложка крохмалю. 

 Білки збиваємо з дрібкою солі, пос-
тупово додаємо цукор, збиваємо до твер-
дих піків, вимішуємо з крохмалем.
 Яблука викласти на тісто, поси-
пати манкою, далі викласти білки, 
затерти тістом із морозилки. Пекти 
приблизно годину. Це не пиріг, це 
картина яблуками! ■

Пляцок із яблуками Марти Левицької.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ВИПІЧКА

Картина яблуками
Особливий пляцок від Марти Левицької

■ РЕЦЕПТ

Цимес — у маринаді
Готуємо буженину з Анастасією Рябокінь

■

Буженина Анастасії Рябокінь.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Думка про те, що восени треба їсти більше, щоб зігрітися, не зов-
сім правильна. Зігріває не стільки їжа, як рух, діяльність, робота 
та цікаві захоплення. А щодо їжі восени — так, це питання також 
важливе. Бо, з одного боку, ніби і вітамінами, і всім іншим наш ор-
ганізм у сезон урожаю наситився, але, з іншого, — осінній холод, 
менший світловий день, та й загалом звична суєта, бо відпустки 
давно позаду, роблять своє, що призводить до швидкої втоми, за-
студ і всього такого, що в компетенції уже не кулінарів, а лікарів. 
Тому вкотре хочеться повторити слова Гіппократа — їжа має бути 
нашими ліками, особливо зараз. І особливо зараз їжа має бути 
легкою, щоб не «приковувати» нас до стільця, а дозволяти руха-
тися, за кожної можливості побільше гуляти барвистими осінніми 
стежинами. 
Олена Соболєва — велосипедистка зі стажем, людина, яка вміє 
бачити красу не лише в тарілці, а й навколо, яка власними руками 
створює красу, і, як вона каже, просто мама і просто звичайна жін-
ка, цілком і повністю погоджується з цим, але вже в практичній, 
так би мовити, площині. Для себе і своєї родини вона готує мак-
симально корисні і водночас максимально легкі страви, каже, що 
вони мусять нести в собі насолоду. 

Олена Соболєва.❙

Айва — королева осені.❙

Брауні.❙

Сочевичні котлетки.
Фото з власного архіву 

Олени СОБОЛЄВОЇ.

❙
❙
❙
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«Белью був кращим у важкому дивізіоні. У нього не залишилося там 

конкурентів і він перейшов у «супертяжі». Тепер йому кинули виклик і він 
знову повертається на попередній рівень, аби здобути одразу всі пояси».

Егіс Клімас
менеджер Олександра Усика

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після того як брати 
Клички зійшли з профі-
рингу, в Україні не знайш-
лося боксера, котрий би 
зміг одразу підхопити у 
них чемпіонську естафету 
в суперважкому дивізіоні. 
Нещодавній приїзд до Киє-
ва на конгрес WBC цілого 
сузір’я легендарних бок-
серів-чемпіонів укотре 
викликав у вітчизняних 
уболівальників хвилю 
ностальгічних спогадів 
за яскравими боями ук-
раїнських супертяжів.
 А поки в боксерсько-
му світі стежать за тим, 
хто з боксерського тріум-
вірату — Тайсон Ф’юрі — 
Деонтей Уайлдер — Ет-
ноні Джошуа — вийде пе-
реможцем, в Україні готу-
ються стежити за першим 
кроком Олександра Усика 
в напрямі суперважкого 
дивізіону. Попри те, що з 
35-річним британцем Тоні 
Белью Олександр боксу-
ватиме так би мовити на 
своїй території — в кате-
горії до 90,7 кг — даний 
поєдинок розглядаєть-
ся як своєрідне знайомс-
тво Усика — абсолютного 
чемпіона в першому важ-
кому дивізіоні — з ко-
ролівською лігою боксу, 
де довгий час хазяйнува-
ли брати Клички.
 На кону бою, котрий 
10 листопада відбудеть-

ся в Манчестері, стояти-
муть усі пояси, котрими 
нині володіє українсь-
кий боксер, і Белью — по-
чесний чемпіон світу за 
версією WBC у важкому 
дивізіоні — прагнутиме 
у своєму останньому поє-
динку на професіонально-
му ринзі відібрати в Уси-
ка престижну колекцію 
трофеїв.
 Аби з чемпіонськими 
почестями вийти на бок-
серську пенсію, брита-
нець останнім часом ак-
тивно стежив за своєю діє-
тою, намагаючись скину-
ти зайві кілограми, котрі 
слугували йому пере-
пусткою до суперважко-
го дивізіону. «Я розіб’ю 
Усику серце», — так у ко-
ментарі «Скай Спорт» від-
реагував Белью на приїзд 
свого візаві до Манчесте-
ра. — У мене достатньо 

недоліків, навіть біль-
ше, ніж у суперника. Але 
вони є в кожного боксера. 
Головне, хто краще цим 
скористається. Я планую 
перемогти Усика й знай-
ду його слабкі сторони». 
Щоправда, на думку екс-
пертів, шансів у Белью на 
перемогу не так уже й ба-
гато. Загалом, 5 до 1. Тоді 
як коефіцієнт букмекерів 
на успіх Усика зовсім не-
великий — лише 1,17.
 Відомий американсь-
кий тренер Тедді Атлас 
переконаний у тому, що 
Усик переможе Белью. На 
його думку, Олександр — 
наразі кращий важкова-
говик у світі з часів Еван-
дера Холіфілда. «Було б 
дуже цікаво подивитися 
на його протистояння з 
Ентоні Джошуа, великим 
хлопцем, справжнім су-
перважковаговиком», — 

каже Атлас.
 Загалом, багато хто в 
боксерському світі чекає 
переходу Усика в «супер-
тяжі». Прагне цього й сам 
боксер, мріючи про зуст-
річ iз Джошуа. От тільки 
через свої габарити зро-
бити йому це буде не так 

просто. Суперники типу 
Ф’юрі, Уайлдера, Джо-
шуа суттєво переважа-
ють Сашка як мінімум у 
зрості. «Наразі не бачу 
Сашка в супертяжкому 
дивізіоні. Вважаю, що ро-
бити перехід у найближ-
чий рік — занадто рано», 

— зізнався його кращий 
друг Василь Ломаченко.
 Водночас бій проти Бе-
лью стане для Усика пер-
шим тестом, від підсум-
ків якого, власне, й зале-
жатиме подальша страте-
гія команди українця на 
професійній арені. ■

Белью хоч і називає Усика «монстром», але обіцяє його перемогти.
Фото з сайта klitschko-brothers.com.

❙
❙

БОКС

Контрольний тест
Олександр Усик прибув 
до Манчестера, де зробить 
перший крок на шляху 
до суперважкого дивізіону

■

Григорій ХАТА

 Після того як під керівниц-
твом Андрія Шевченка націо-
нальна збірна України достроко-
во виграла свою групу в другому 
за силою дивізіоні Ліги націй, за-
ключні в 2018 році поєдинки для 
«синьо-жовтих» утратили статус 
принципових.
 Щоправда, один із двох мат-
чів, запланованих на листопад, — 
проти команди Туреччини — від 
самого початку мав для українсь-
кої команди характер товарись-
кого. Тепер же, після виграшу 
«пульки», таким буде й гостьове 
протистояння зі словаками. На 
початку тижня Андрій Шевченко 
оголосив склад команди, котрий 
готуватиметься до поєдинків зі 
Словаччиною (16 листопада) та 
Туреччиною (20 листопада).
 Якщо на гру проти словацької 
збірної «синьо-жовті» поїдуть до 
Братислави, то поєдинок проти 
турків Федерація футболу Украї-
ни планувала провести в Дніпрі.
 Проте через небажання су-
перника грати в Дніпрі, функ-
ціонери ФФУ змушені в екстре-
ному порядку вирішувати ор-
ганізаційну проблему. Подей-
кують, румунський наставник 
«османів» Мірча Луческу взагалі 
не хоче їхати зі своїми підопічни-
ми до України, про що ледь не в 
ультимативній формі проінфор-
мував турецьку футбольну феде-
рацію. Як нове місце дуелі, на-
зивають турецьку Анталію, або 
ж Київ, хоча, не виключено, гро-
шовий штраф, який у разі відмо-
ви слідувати раніше укладеній 
угоді доведеться заплатити ту-
рецькій стороні, змусить таки 
Луческу передумати.
 Нагадаємо, що після бага-
торічної роботи з донецьким 
«Шахтарем» знаний румун пере-
брався на роботу до Санкт-Петер-
бурга, де, перш ніж укласти уго-

ду з турецькою федерацією футбо-
лу, провів не надто вдалий сезон iз 
місцевим «Зенітом». Не виключе-
но, що саме цей факт змусив Лу-
ческу занервувати перед «товар-
няком» з Україною в Дніпрі, де, 
як відомо, місцеві ультрас зай-
мають дуже активну національ-
ну позицію.
 Проте, яким би не був підсу-
мок домовленостей iз турецькою 
стороною, тренерський штаб 

збірної України нині повністю 
зосереджено на поєдинку Ліги 
націй проти Словаччини, котрий 
носить статус офіційного й роз-
мов про його скасування взагалі 
бути не може.
 Інша справа, що до цієї гри 
в Братиславі Андрій Шевчен-
ко може поставитися як до екс-
периментального проекту, дові-
ривши місце в основному складі 
«резервістам». 

 Попри те, що за час роботи 
Андрія Шевченка на посаді го-
ловного тренера «синьо-жов-
тих» у національній збірній де-
бютували вже 16 футболістів, 
наставник української націо-
нальної команди не надто час-
то вдавався до серйозних нова-
цій. Необтяжений турнірними 
зобов’язаннями поєдинок зі сло-
ваками надає тренерському шта-
бу збірної України досить багато 

простору для маневрів. 
 Серед тих, хто може поповни-
ти список дебютантів у команді 
Шевченка, — 19-річний динамі-
вець Віталій Миколенко, котрий, 
скоріше за все, привернув увагу 
наставника в нещодавньому ук-
раїнському «класико».
 Загалом серед 23 запроше-
них на збір — дев’ятеро фут-
болістів мають статус легіонерів. 
Не виключено, що в одному з най-
ближчих матчів саме вони мо-
жуть скласти «кістяк» основного 
складу. Якщо раніше збірна три-
малася практично лише на грав-
цях двох вітчизняних грандів, то 
останнім часом склад українсь-
кої збірної виглядає значно різ-
номанітнішим. Як результат, 
зростання конкуренції за місце в 
«старті» «синьо-жовтих», що, без 
сумніву, не може не позначатися 
на результатах збірної. ■

ФУТБОЛ

Простір для маневрів
У таборі національної збірної України розпочали підготовку до 
останніх у році двох поєдинків, один з яких опинився під питанням

■

Через травму ахіла в найближчих матчах збірної України не буде Андрія Ярмоленка з «Вест Хема».
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙

НА СТАРТ

 Склад збірної України на матчі 
проти Словаччини та Туреччини:
 Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), 
Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін 
(«Леганес», Іспанія).
 Захисники: Богдан Бутко, Сер-
гій Кривцов, Микола Матвієнко (всі — 
«Шахтар»), Микита Бурда, Віталій Ми-
коленко (обидва — «Динамо»), Олек-
сандр Караваєв («Зоря»), Василь Кра-
вець («Луго», Іспанія), Ігор Пластун 
(«Гент», Бельгія).
 Півзахисники: Віктор Циганков, Ві-
талій Буяльський, Микола Шапарен-
ко (всі — «Динамо»), Тарас Степа-
ненко, Віктор Коваленко, Сергій Бол-
бат (усі — «Шахтар»), Євген Коноплянка 
(«Шальке», Німеччина), Руслан Малінов-
ський («Генк», Бельгія), Олександр Зін-
ченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген 
Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Іван 
Петряк («Ференцварош», Угорщина).
 Нападник: Роман Яремчук 
(«Гент», Бельгія).

■
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Обережно, міни!
Українські сапери вдосконалюють своє вміння з безпечного розмінування звільнених територій 
українського Донбасу
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 Одна дівчина чекала-чекала 
принца на білому коні, а прийшов 
листоноша і приніс їй пенсію.

* * *
 — Де ваші бахіли?
 — Я знайомий головлікаря.
 — А мікроби про це знають?

* * *
 Якщо захворів, треба йти до лі-
каря, здавати аналізи, отримувати 
рецепт, бігати по аптеках, купувати 
ліки, і пити. Але для економії нервів 
і часу краще відразу почати з остан-
нього.

* * *

 У трамваї жінка довго розглядає 
чоловіка й нарешті каже:
 — Мені здається, ви дуже схожі 
на Ісуса Христа.
 — Ви не перша це помітили. 
Коли я заходив у трамвай, багато 
хто говорили: «Господи, та куди ж 
ви претеся?»

* * *
 На одеському Привозі:
 — Скажіть, чим ви годуєте своїх 
курей?
 — А навіщо це вам?
 — Як це навіщо? Може, я теж 
хочу так схуднути?

По горизонталі:
 3. Херсонська активістка, яка 
загинула від того, що її облили кис-
лотою. 7. Мексиканська художни-
ця, дружина художника Дієго Ріве-
ри. 8. Держава в Південно-Східній 
Азії. 9. Невідоме число в математи-
ці. 11. Частина тіла без рук, ніг і го-
лови. 13. Міфічний герой, який от-
римував силу, коли торкався землі. 
15. Драматична поема Лесі Україн-
ки. 16. Німфа, яка закохалася в Нар-
циса і від неї лишився тільки голос. 
18. Цар звірів. 19. Козацькі литав-
ри, які входили до клейнодів Запо-
розької Січі. 20. Операційна система 
для айфонів. 21. Потойбічний світ у 
слов’янській міфології. 22. Річка на 
кордоні України та Молдови. 24. 
Підрозділ НКВС, який керував сис-
темою виправничо-трудових таборів. 
26. Самець дикого кабана з іклами. 
28. Товстий загострений з одного 
кінця металевий стрижень, яким ла-
мають, розбивають що-небудь твер-
де. 30. Форма ядерного вибуху. 31. 
Знак наголосу на письмі. 32. Росія 
по відношенню до України та Грузії.
По вертикалі:
 1. Столиця Азербайджану. 2. 
Птах, який першим після всесвіт-
нього потопу побачив землю і приніс 
оливкову гілку. 3. Науково-дослід-
ний інститут. 4. Радянський вантаж-
ний автомобіль, що випускався в пе-
ріод із 1947 по 1957 роки. 5. Будівля 
для зберігання снопів, сіна, полови 
тощо, а також для молотьби, віяння 

й т. ін.; стодола. 6. Широка автомо-
більна дорога. 10. «Несе Галя воду, 
... гнеться. А за нею Йванко, як бар-
вінок, в’ється» (народна пісня). 11. 
Практичне навчання. 12. Спортивна 
розвага, яка полягає в майстерності 
збивання кеглів спеціальним м’ячем. 
13. Головна зірка сузір’я Скорпіона. 
14. Голлівудська зірка, яка народи-
лася в Києві. 17. Відомий радянсь-
кий оперний співак. 18. Прісновод-
на риба. 22. Насип для зберігання 
води у водоймищах, захисту низин 
від затоплення. 23. Французький 
комедійний актор. 25. Слов’янське 
плем’я (союз племен), що мешкало 
на території сучасної , яке помилко-
во асоціюють з українцями. 27. На-
родний співець на Закавказзі. 28. 
Лікар-отоларинголог. 29. Десерт із 
протертих фруктів та ягід, збитих у 
піноподібну масу. ■

Кросворд №120
від 6 листопада
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Інформація 

надана 
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України.

Захід -2…+3

 +9…+14

Північ -2…+3

 +7…+12

Центр -2…+3

 +7…+12
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 +7…+12
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мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -1…+4

 +8…+13

Дара ГАВАРРА

 Чутки про те, що леген-
дарна дівоча група з Великої 
Британії Spice Girls нарешті 
возз’єднається, ходили вже 
давно (нагадаємо, група ви-
никла ще в далекому 1994 р. 
і мала шалений успіх). Фана-
ти цього гурту понад десять 
років мріють про це, адже ос-
танній виступ дівчат відбув-
ся ще на закритті Лондонської 
Олімпіади в 2012 р., а останнє 
гастрольне турне на підтрим-
ку альбому Greatest Hits від-
булося і взагалі в 2007 р. Трі-
щина ж, яка й послужила роз-
колом групи на початку 21-го 
століття, сталася ще за два 
роки до розпаду групи, коли 
Джеррі Холлівел вирішила по-
чати сольну кар’єру і покинула 
«перчених дівчаток». 
 Та ось нарешті добра звіс-
тка — вже у червні 2019 р. ко-
лектив поїде в гастрольне тур-
не, мало того — квитки на їхні 
концерти можна буде придба-
ти з 9 листопада цього року. 
Турне почнеться 1 червня на 
стадіоні Etihad у Манчестері, 
потім група вирушить у Ковен-
трі, де виступатиме на стадіоні 
Ricoh Arena, після того будуть 
стадіони Сундерленда, Един-
бурга та Брістоля. Про це 
учасниці гурту (а їх поки що не 
п’ятеро, а четверо — Мелані 
Браун, Джеррі Холлівел, Емма 
Бантон та Мелані Чісголм) 
радісно повідомили британсь-
кій пресі. Звісно, всіх цікави-
ло, чи доєднається до гурту 

Вікторія Бекхем, яка досі зго-
ди так і не дала. 
 «Будемо лише вчотирьох. 
Сподіваюся, Вікторія до нас 
приєднається. Буде дуже шко-
да, якщо вона цього не зро-
бить», — сказала Мел Бі в 

інтерв’ю каналу ITV. А на свят-
куванні Хелловіну вона й уза-
галі вбралася в костюм Вікторії 
і тримала в руках плакат із на-
писом «Ні, я не поїду в турне», 
а її чоловік одягнувся в костюм 
Девіда Бекхема і також три-

мав плакат, але вже з написом 
«Будь ласка, зроби це заради 
своїх фанатів». Залишається 
сподіватися, що Вікторія ро-
зуміє жарти і не образиться на 
своїх колишніх, а може, й май-
бутніх колежанок по сцені. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ну хто не знає, що таке ла-
вандове мило чи трояндова олій-
ка, а от хто чув про тюльпано-
ву горілку? А чом би й ні, поду-
мав голландський кінорежисер, 
а за сумісництвом і підприємець 
Джоріс Путман, і почав працювати 
над виготовленням цього напою, 
тим більше що чого-чого, а потріб-
ної сировини в Голландії — ну як 
гною на фермі. 
 Над рецептурою автору нез-
вичного алкогольного напою дове-
лося попітніти кілька років — усе 
ж таки це вам не настоянку бодя-

жити чи «Боярку» в промислових 
масштабах продукувати. На влас-
ному лікеро-горілчаному заводи-
ку Clusius Craft Distillers пан Пут-
ман провів не один експеримент, 
домагаючись ідеального смаку. 
І результат не розчарував ні са-
мого «винахідника», ні гурманів, 

яким горілка припала до смаку. 
Більше того, сьогодні нетривіаль-
ний напій наливають у найдорож-
чих ресторанах країни, навіть тих, 
що «носять» мішленівські зірки, 
пишається своїми здобутками 
Джоріс. Ще б пак, адже вартість 
тюльпанової горілки Pure — 295, 

а Premium — 48 євро за пляшку. 
До слова, на виготовлення першої 
йде приблизно 350 цибулин тюль-
панів, а другої — 40. 
 Тепер Голландія дивуватиме 
туристів не лише тістечками з ма-
рихуаною, а й таким спеціаліте-
том, як тюльпанова горілка. ■

8 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi 
мiсцями туман. Вiтер пiвденно-схiдний, 3-8 м/с. Темпера-
тура вночi +1...+3,  удень +9...+11. 

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi 0...+2, удень +12...+14. 
Яремче: вночi +1...+3, удень +13...+15. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +14...+16. 
Рахiв: уночi +3...+5, удень +13...+15.

ПІД ГРАДУСОМ

Тюльпанівки не бажаєте?
Незвичну горілку продукують на батьківщині диво-квітки

■

Spice Girls.❙

ХТОСЬ ЛЮБИТЬ ГОСТРІШЕ

«Перчинки» повертаються!
...Але не всі

■
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