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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,126грн 

1 € = 32,826 грн

1 рос. руб. = 0,412 грн

Ще одна дірка на пасках?

Китай виділить 60 

мільярдів доларів 

на проекти в 

Африці

У першому варіанті «антисоціального» 

Держбюджету-2019 влада змушуватиме 

громадян економити. Очікуємо також 

долар по 29,4 грн., зростання 

ВВП — 3%, інфляцію — 7,4%
стор. 4» стор. 5»

Американські хірурги 

безплатно оперують 

хворих українських 

дітей
стор. 3»

Великі шанси для маленьких

На Львівському книжковому ярмарку у рамках Форуму видавців представлять 2 тис. 500 новинок і проведуть 500 презентацій нових книжок та 250 автограф-сесій найпопулярніших авторів.
Фото з сайта vgolos.com.ua.
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стор. 3»

«Чорний континент» стрімко 
«жовтішає»

Пірнай у книжки
На ювілейному Форумі видавців презентують півтисячі нових видань
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«Тортури, які фіксує місія ООН в окупованому Росією Криму, вражають 
своєю жорстокістю».

Віталій Хилько
експерт із прав людини

УКРАЇНА МОЛОДА

Інф. «УМ»

 Попередня доба в районі прове-
дення операції Об’єднаних сил була 
неспокійною: окупанти 21 раз відкри-
вали вогонь по позиціях українських 
військ. А ще противник двічі застосу-
вав озброєння, заборонене Мінськими 
домовленостями, повідомляє  прес-
центру штабу ООС. Увесь цей час оку-
панти обстрілювали наші позиції в 
районах населених пунктів Кримське, 
Луганське, Світлодарськ, Старогнатів-
ка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Во-
дяне, Лебединське та Широкине.
 «Російські окупаційні війська 
вели прицільний вогонь із гранато-
метів, великокаліберних кулеметів 
i стрілецької зброї. Крім того, з мі-
нометів калібру 82 мм ворог обстрі-
лював позиції Об’єднаних сил поб-

лизу населеного пункту Лебединсь-
ке. Опорні пункти наших військ біля 
Павлополя противник також обстрі-
ляв зi 120-мм міномета», — йдеться 
в ранковому зведенні штабу ООС.
 Втрат серед наших військовослуж-
бовців немає. Проте, як повідомляє 
розвідка, минулої доби одного бойо-
вика російсько-окупаційних військ 
знищено та ще одного поранено.

 Станом на ранок 18 вересня про-
тивник тричі вів вогонь по позиціях 
Об’єднаних сил. Усі обстріли зафік-
совано на Маріупольському напрям-
ку, де ворог стріляв по наших опор-
них пунктах у районі Лебединсько-
го та Водяного з великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї. Втрат 
серед особового складу Об’єднаних 
сил, на щастя, немає. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 У Тернопільському національно-
му економічному університеті роз-
почався новий навчальний семестр 
на курсах професійної перепідготов-
ки та соціальної адаптації для звіль-
нених у запас військовослужбовців 
(учасників АТО) i членів їхніх сімей. 
Ці курси діють у рамках проекту 
«Україна — Норвегія», даючи мож-
ливість їхнiм слухачам здобути но-
вий актуальний фах, зокрема, таку 
популярну спеціальність, як «під-
приємництво», та пристосуватися 
до непростих життєвих реалій, ство-
ривши потім невеликий власний біз-
нес.
 У реалізації такої потрібної про-
грами ТНЕУ співпрацює з норвезь-
кими партнерами та Міжнародним 
фондом соціальної адаптації вже 
кілька років. Починаючи з 2014 
року професійну перепідготовку в 
університеті таким чином пройшли 
понад 500 осіб, отримавши, крім від-
повідних свідоцтв державного зраз-
ка, також сертифікати Університету 
NORD i спільні дипломи Міністерс-
тва закордонних справ і Міністерс-
тва оборони Норвегії. У ході про-
фесійної перепідготовки учасники 
проекту отримують допомогу в пра-
вовій адаптації, психологічній реа-
білітації, працевлаштуванні та ор-
ганізації власного бізнесу. Це за-
вдання вирішують громадські ор-
ганізації, фонди, державні установи, 
місцева адміністрація та підприємс-

тва малого бізнесу і координує Між-
народний фонд соціальної адаптації. 
Проект фінансує міністерство закор-
донних справ Норвегії за участі ук-
раїнських партнерів.

 Цікаво, що допомога проекту по-
ширюється й на дітей звільнених у 
запас військовослужбовців — для 
них на базі університету працюють 
безплатні гуртки за інтересами. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Харківські рятувальники не без 
жалю провели на пенсію свого най-
креативнішого «співробітника» — 
10-річного собаку Кріса, який спе-
ціалізувався на пошуку людей під 
завалами. Останнім його рейдом став 
будинок, де недавно вибухнув газ. З 
допомогою кмітливого «пошуков-
ця» вдалося встановити, що всі по-
терпілі встигли вийти на вулицю й 
їхньому життю більше нічого не за-
грожує. 
 До навчального центру оператив-
но-рятувальної служби цивільного 
захисту ДСНС Кріс потрапив випад-
ково, адже собаки цієї породи, на від-
міну від вівчарок та лабрадорів-рет-
риверів, через структуру тіла не при-
датні для такої роботи. Але допоміг, 

як не дивно, складний характер пса. 
Аби привити домашньому улюблен-
цю правильну поведінку, його госпо-
дар Сергій Лухін повів Кріса до кі-
нологів. «Ми пішли на дресируваль-
ний майданчик, і з’ясувалося, що 
там діє організація, яка займається 
пошуково-рятувальною службою на 
волонтерських засадах, — каже пан 
Сергій. — Ми стали відвідувати ті за-
няття». 
 А вже через кілька років, після 
багатьох успішних конкурсів, так-
са з господарем офіційно почали пра-
цювати у Державній службі з над-
звичайних ситуацій. Господар соба-
ки повідомив, що кличку своєму пі-
допічному дав невипадково — через 
хвилястий хвіст, який дуже подіб-
ний за формою до малайзійського 
кинджала з однойменною назвою. 
Бійцівський характер Кріса не раз 

давав привід упевнитися в правиль-
ності такого вибору. 
 Свого «колегу» рятувальники 
провели на пенсію через поважний 
вік. Як і належить службовцю, він 
пожиттєво отримуватиме спеціаль-
ну грошову допомогу. ■

СВАВІЛЛЯ

Територія 
безправ’я 
Людей у Криму безкарно 
катують, домагаючись покірності 
владі
Ірина КИРПА

 Моніторингова місія ООН оприлюднила дру-
гу доповідь, що доводить факт порушення оку-
пантами прав людей на території анексованого 
півострова. На думку спостерігачів, ситуація зі 
свободою слова у Криму за останні 10 місяців сут-
тєво погіршилася. 
 Активісти міжнародних структур щодня фік-
сують там порушення гуманітарних прав людей. У 
другій доповіді щодо ситуації в Криму було за-
документовано порушення за період із 13 вере-
сня 2017 року по 30 червня 2018 року. Як заяви-
ла керівник Моніторингової місії Фіона Фрейзер, 
найбільш неприйнятним із точки зору міжнарод-
ного права є нав’язування Росією свого громадянс-
тва, а також примушування молоді до служби в 
армії РФ.
 — Починаючи з перших днів окупації Криму, 
навесні 2014 року, близько 12 тисяч кримчан були 
покликані до збройних сил Росії, — розповіла Фіо-
на Фрейзер. — Крім того, держава, яка окупува-
ла півострів, незаконно переміщує затриманих та 
ув’язнених iз Криму на територію Російської Фе-
дерації для того, щоб вони там постали перед су-
дом або відбували покарання.
 Усупереч міжнародному праву, Москва вста-
новила на окупованому півострові свої закони 
та навіть провела незаконні вибори президента 
Росії. Загальна кількість відомих випадків на-
сильницького зникнення людей з початку окупа-
ції 2014 року зросла до 42 осіб, у важкому стано-
вищі пригнобленого народу опинилися кримсь-
кі татари, які часто змушені тікати з сім’ями на 
материкову частину України від переслідування 
окупантів.
 Місія ООН уже третій рік поспіль аналізує си-
туацію, виходячи з міжнародного права у царині 
прав людини та через призму міжнародного гу-
манітарного права (МГП). Ці норми почали засто-
совувати з кінця 2016 року відразу ж після того, 
як Генасамблея ООН визнала Росію країною-оку-
пантом.
 Міжнародні спостерігачі впевнені, що такі 
висновки дають певний ступінь захисту жителям 
окупованої території та накладають на Російсь-
ку Федерацію як на державу-окупанта цілу низ-
ку зобов’язань.
 — Тортури, які фіксує місія ООН в окуповано-
му Росією Криму, вражають своєю жорстокістю 
— розповів експерт із прав людини Віталій Хиль-
ко. — Друга доповідь Місії ООН із прав людини 
в Україні містить інформацію про сім випадків, 
коли жертви піддавалися жорстокому поводжен-
ню, а іноді й тортурам. Найбільш показовий ви-
падок стався в січні 2018 року в місті Сімферо-
поль: після обшуку в будинку кримського тата-
рина співробітники ФСБ катували свою жертву 
просто в мікроавтобусі. Коли потерпілому вдалося 
вирватися на свободу, він зафіксував тілесні ушко-
дження у лікарів i судмедекспертів, але це не до-
помогло йому, бо окупанти відмовилися порушу-
вати кримінальну справу за фактом тортур i по-
биття. ■

ДО РЕЧІ

 Представник Президента України в Автономній Республіці 
Крим Борис Бабин відзвітує про ситуацію в окупованому Кри-
му в парламенті. Як сказано у порядку денному Комітету ВРУ 
з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяль-
ності, Бабин розповість про ті невідкладні заходи, які відоб-
ражені у Плані щодо протидії російській агресії на тимчасо-
во окупованих територіях України в Криму на 2018-19 роки. У 
його звіті буде згадано й арешт активіста «Кримської солідар-
ності» Марлена Мустафаєва. Кримський татарин отримав два-
надцять діб арешту за перепост матеріалів про життя кримчан 
через соціальні мережі. Мешканець Сімферополя відверто за-
кликав своїх співвітчизників не боятися переслідувань та по-
обіцяв і надалі публікувати правдиві історії про життя людей 
на окупованому півострові.

■

■

НА ФРОНТІ

Російська гра в «очко»
Двадцять один раз за 24 години ворог обстріляв 
наші позиції на передовій

■

ОСВІТА

Навчання після війни
Звільнені в запас військовослужбовці мають 
можливість отримати новий фах і не тільки

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ   

Пенсія для Кріса
Єдину в Україні таксу-рятувальницю урочисто 
відправили на заслужений відпочинок

■

«Пенсія» Крісу забезпечена пожиттєво.
Фото з мережі «Фейсбук»

❙
❙

Учасниками осiннього семестру стало чимало вiйськовослужбовцiв.
Фото httpternopoliany.te.ua.
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Пірнай у книжки
На ювілейному Форумі видавців 
презентують півтисячі нових 
видань
Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Львові 19 вересня розпочинає роботу 
п’ятиденний ювілейний, 25-й, Форум видавців. 
Перед тим представили його оновлений логотип 
— стилізоване зображення книги, що символі-
зує чотири природні стихії: землю, вогонь, воду і 
повітря. Тому форум має аж чотири нові закличні 
девізи: «Літай з книжками», «Гори книжками», 
«Пірнай у книжки» і «Зростай з книжками».
 Новим співорганізатором львівського форуму 
став Український інститут книги (УІІ). За слова-
ми президентки Форуму Олександри Коваль, яка 
нещодавно перемогла в конкурсі на посаду очіль-
ниці УІІ, статус урядової інституції як співоргані-
затора означає можливість кращого фінансування 
і державної підтримки. До організації цьогоріч-
ного ФВ уперше долучилося Генеральне консуль-
ство Республіки Польща у Львові. Новим важли-
вим закордонним партнером стала престижна пое-
тична платформа «Версополіс», до якої ФВ приєд-
нався цьогоріч. Вона об’єднує фестивалі 13 країн 
Європи. У рамках співпраці з «Версополісом» на 
літературний фестиваль до Львова приїдуть пое-
ти з Данії, Хорватії, Великої Британії та Італії.
 Фокусною темою цьогорічного Форуму стало 
поняття «Ринок свободи». Учасники дискусій і 
презентацій осмислюватимуть різноманітні уяв-
лення про особистісну і суспільну свободу, про за-
грози для свободи, а також про середовища, де фе-
номен свободи виникає і розвивається. За слова-
ми програмної директорки Форуму видавців Софії 
Челяк, до вибору теми підштовхнуло нещодавнє 
50-річчя студентських протестів у Парижі 1968 
року.
 Спеціальними гостями цьогорічного Форуму 
стануть авторки Марсі Шор та Енн Епплбом, які 
досліджують історію Східної Європи. Зокрема, 
Енн Епплбом презентує у Львові українське ви-
дання своєї книги про Голодомор під назвою «Чер-
воний голод».
 Організатори кажуть, що на Львівському 
книжковому ярмарку в рамках Форуму видавців 
представлять 2 500 новинок і проведуть 500 пре-
зентацій нових книжок i 250 автограф-сесій най-
популярніших авторів. Загалом для заходів Фору-
му в місті Лева задіяно чотири десятки різних ло-
кацій.
 Благодійна акція «Третій вік: задоволення 
від читання» в рамках Форуму передбачає 25 спе-
ціальних заходів для пенсіонерів. Упродовж 20—
23 вересня очікують там 12 тисяч відвідувачів, 
для яких вхід буде безплатним. 
 Учетверте у межах «Третього віку...» відбув-
ся конкурс есе «Моя книжкова полиця». Знову 
читачі віком від 60 років із різних куточків краї-
ни (до 3 вересня) писали свої історії про особливу 
книгу чи свою домашню бібліотеку і надсилали 
на адресу BookForum у Львові. Лідерами актив-
ності цьогоріч стали Київська, Одеська, Львівсь-
ка, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та 
Херсонська області. Цього разу конкурс навіть 
вийшов за межі України: сюрпризом для органі-
заторів стало есе з Мінська (Білорусь) від Вікто-
ра Язневіча. 
 Переможцями стали: Надія Тубальцева з Дніп-
ра, Олександр Костін із Києва, львів’яни Надія 
Таран Ярослав Рось і Василь Левчич, який чоти-
ри роки поспіль надсилав роботи на конкурс «Моя 
книжкова полиця». Спеціальну відзнаку прису-
дили Володимиру Вороні (смт Варва, Чернігівсь-
ка обл.) — за фахом він інженер-будівельник, 
який цьогоріч отримав головний приз на «Коро-
нації слова» за рукопис роману «Відступник» про 
дохристиянську Русь. Усі переможці запрошені 
на 25-й Book Forum та урочистий гала-концерт 21 
вересня у Львівській обласній філармонії, під час 
якого відбудеться офіційне нагородження дип-
ломами та книжковими подарунками. Проїзд та 
проживання переможців оплачують організато-
ри. ■

(Продовження теми — стор. 8-9). 

ОГОЛОШЕННЯ

 Диплом УДУХТ спеціаліста, серія ЛМ 
№002125 від 13.06.1995, виданий на ім’я Коп-
чук Лілії Василівни, вважати недійсним.

■

■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Кращі дитячі хірурги з 
Мічиганського та Вашин-
гтонського університетів 
вкотре безкоштовно ог-
лянуть близько 190 дітей 
з опіковими травмами з 
різних областей України, 
а майже 50 дітям прове-
дуть оперативне втручан-
ня.
 Упродовж року дистан-
ційно американські плас-
тичні хірурги розгляну-
ли майже 250 заявок від 
батьків постраждалих піс-
ля опіків дітей. Фахівці 
відібрали 180 маленьких 
пацієнтів для стаціонар-
ного огляду. Більшість із 
них у попередні роки вже 
отримувала допомогу в 
рамках проекту «Лікарі 
об’єднуються заради допо-
моги дітям». 
 На первинний огляд, 
який відбувся 16 вересня, 

було запрошено 45 но-
вих пацієнтів. Після ньо-
го сформували план опе-
раційних днів на весь на-
ступний тиждень.
 Уже третій рік пос-
піль проект «Лікарі 
об’єднуються заради до-
помоги дітям» відбуваєть-
ся у Медичному центрі 
Medicover у рамках його 
співпраці з Гарвардсь-
кою медичною школою. 
Для реалізації спільного 
українсько-американсь-
кого проекту Медичний 
центр Medicover надає 
свій операційний блок ра-
зом з усім необхідним об-
ладнанням та витратними 
матеріалами. Крім того, 
близько 20 медичних пра-
цівників з України (хірур-
гів, анестезіологів та мед-
сестер) працюватимуть 
увесь цей час пліч-о-пліч 
з американськими колега-
ми. Сформовано три опера-
ційнi бригади, які вже на-

дають допомогу одночас-
но в трьох автономних зо-
нах. Це дозволить за п’ять 
днів прооперувати майже 
60 маленьких українських 
пацієнтів.
 Спеціально для проек-
ту «Лікарі об’єднуються 
заради допомоги дітям» 
Медичний центр придбав 
в Ізраїлі суперсучасний 
лазер AcuPulse CO2. Після 
завершення проекту його 
використовуватимуть для 
надання медичної допомо-
ги українським пацієнтам 
у сферах отоларингології, 
гінекології та пластичної 
хірургії.
 «Ми сюди вже приїж-
джаємо вісім років пос-
піль, і наша команда від 
двох людей виросла до 
дев’яти. Вчора у клініці 
ми оглянули 120 пацієн-
тів. Я хочу сказати, що 
наше завдання тут не 
лише провести опера-
цію, а й розбудити в кож-

ній людині найкращі по-
чуття, які є, — симпатію 
та любов одне до одно-
го. І коли це проявляєть-
ся, то тоді ми можемо від-
крити наші серця і допо-
могати одне одному та ді-
тям. Можу сказати, що у 
вас добре навчені хірур-
ги, і ми дуже раді привез-
ти нові технології, одна 
з яких — лікувати рубці 
без висічення з лазерною 
технологією», — розповів 
професор Гарвардської ме-
дичної школи, лікар бос-
тонської клініки «Шрай-
нерс Госпіталь» Геннадій 
Фузайлов.
 Як зазначила дирек-
торка департаменту охо-
рони здоров’я ЛОДА Іри-
на Микичак, важливим 
також є й те, що українсь-
кі лікарі можуть здобу-
вати набиякий досвід від 
своїх колег з Америки. 
А начальник управління 
охорони здоров’я ЛМР Во-
лодимир Зуб нагадав, що 
у  80-90% діти найбільше 
зазнають опіків у віці від 
народження до 5 років, у 
період, коли вони пізна-
ють світ. Він зазначив, що 
за вiсiм місяців поточного 
року 299 дітей госпіталі-
зовано у лікарні з опіка-
ми, що на 41% менше ніж 
у минулому році. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 До кінця року на вимогу ліде-
ра Радикальної партії буде відре-
монтовано один із корпусів єдино-
го в Україні санаторію для незря-
чих, що у Боярці. На це вже знай-
дено 1,6 млн. гривень. А наступного 
року буде виділено ще 20 мільйонів 
гривень на ремонт іншого корпусу, 
щоб оздоровитися змогли додатково 
півтисячі незрячих. Це підтвердив 
міністр соцполітики Андрій Рева.
 Нагадаємо, в липні цього року 
УТОСівці звернулися до Олега Ляш-
ка з проханням вберегти від закрит-
тя єдиний в Україні санаторій для 
незрячих, що розташований у Бояр-
ці Київської області. Політик одразу 
ж приїхав на місце, щоб розібратися 
в ситуації та запевнити людей у своїй 
підтримці. Прямо на місці зателефо-
нував міністру Андрію Реві, попро-
сив втрутитися, того ж дня надіслав 
відповідний запит.
 За два місяці Ляшко приїхав до 
санаторію вже не один, а разом із 
Ревою, і привіз гарну звістку — про-
ект ремонту закладу розроблений 
коштом Радикальної партії, гроші 
з держбюджету виділені, заклад не 
лише не закриють, а й розширять! 
Політик також наголосив, що ніко-
му не дозволить забрати землю, на 
якій розташовано санаторій. 
 «От на прикладі вашого будин-
ку вся державна політика. Закрити 
його — це образити 100 тис. людей, 
які й так не бачать білого світу. Я 
дякую міністру соцполітики Реві — 
за те, що відгукнувся, знайшов гро-
ші. І за те, що у нас є можливість для 
вас щось робити. Бо коли політики 
йдуть на вибори — обіцяють золоті 
гори. То хай зроблять хоч щось, що 
від них залежить. Нам 30 років роз-
казують, розказують і розказують. 
Треба менше слів — більше діла. 
Отакого невеличкого діла, що допо-
може кожній конкретній людині. 
Допоможи, підтримай, і комусь ста-
не краще», — зазначив Олег Ляшко, 
звертаючись до відпочиваючих у са-
наторії.
 «Хочу подякувати Олегу Валерій-
овичу за небайдужість. Коли влітку 
більшість чиновників самі відпочи-
вають, причому за межами країни, 
— є такі політики, які лишаються в 
Україні і яких цікавить не те, як вони 
відпочивають, а те, як відпочивають 

люди. От під час літніх канікул Вер-
ховної Ради, коли всі роз’їхалися з 
України, телефонний дзвінок: «Ан-
дрію Олексійовичу, я в Боярці, я за-
раз із людьми, тут такі умови… Ми 
повинні це питання вирішити». Ми 
тоді домовилися з Олегом Валерійо-
вичем, що по закінченні парламент-
ських канікул разом відвідаємо цей 
заклад у Боярці, щоб побачити на 
власні очі, що тут треба зробити. От-
римали всі необхідні документи, ви-
рішили робити ремонт поетапно», — 
розповів Андрій Рева.
 За словами міністра, на першому 
етапі, який має закінчитися до кін-
ця року, зроблять ремонт одного зі 
спальних корпусів. На другому етапі 
— впродовж наступного року — добу-
дують іще один корпус, який наразі 
перебуває в напіврозваленому стані.
 «Знаєте, як у Біблії написано? 
Спочатку було слово. От спочатку 
приїхали і поговорили, а за словом 
потім повинно іти діло. От діло зро-
били, проект зробили, міністра при-
везли, гроші на ремонт виділили, 

потім відремонтуємо. Хай кожен так 
зробить», — наголосив лідер РПЛ.
 Люди в санаторії не знали, як дя-
кувати Олегу Ляшку. Проте, як ви-
явилося, проблем у незрячих, окрім 
ремонту корпусу, ще безліч. Полі-
тик уважно вислухав кожного, хто 
до нього звернувся, і пообіцяв узяти-
ся не тільки за ремонт санаторію, а 
й гуртожитків для незрячих по всій 
країні. 
 «У нас було 24 дні відпочинку, 6 
днів забрали, залишилося всього 18, 
ну що це таке?», — бідкалася одна з 
жіночок.
 «Вернемо не тільки 6 днів відпо-
чинку, а й новий корпус, щоб на 500 
людей більше відпочивало, — по-
обіцяв політик. — Бо незрячі люди 
— такі самі, як я, як міністр, тіль-
ки їм набагато важче у житті. Зроб-
лю все, щоб санаторії, гуртожитки 
для таких людей будувалися, а не за-
кривалися. Для цього влада повин-
на мати велике серце і відповідаль-
ність перед цими людьми», — заспо-
коїв політик. ■

НЕ СЛОВОМ, А ДІЛОМ

Радість для незрячих
Олег Ляшко вибив кошти на ремонт 
санаторію УТОС

■

Олег Ляшко добивається, щоб оздоровчих санаторіїв для людей 
із вадами зору було більше по Україні.

❙
❙

ДОПОМОГА

Великі шанси для маленьких
Американські хірурги безплатно оперують хворих 
українських дітей

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Україні презентували новий 
проект Державного бюджету на 
2019 рік. Варіант документа, по-
передньо узгоджений із місією 
Міжнародного валютного фон-
ду, уряд затвердив перед мину-
лими вихідними. І хоча до оста-
точного затвердження бюджету 
пройде ще кілька місяців, про 
перші попередні висновки вже 
можна говорити. 

У плюсах: оборона та місцеві 
бюджети 
 Доходи держбюджету мають 
становити 1,29 трильйона гри-
вень. Обсяг бюджетних доходів 
при цьому зросте на 130 мільяр-
дів гривень. Видатки на оборо-
ну — 209,5 мільярда гривень. 
Отже, маємо суттєве зростання 
витрат на захист держави, адже 
у нинішньому році ця сума ста-
новить 165,3 млрд. гривень. 
 На освіту передбачено 242,1 
мільярда гривень, зокрема мі-
льярд планується витрати-
ти на реформу нової українсь-
кої школи. На систему охоро-
ни здоров’я в бюджеті закладе-
но 92,3 мільярда гривень. Це на 
9,5 мільярда менше, ніж роком 
раніше: 112,5 млрд. гривень. 
На агропромисловий комплекс 
планується виділити 6,9 млрд. 
гривень. Передбачено також за-
провадження програми дотацій 
сільськогосподарським підпри-
ємствам. Зокрема, 1,38 мільяр-
да гривень планують направити 
на компенсацію сільськогоспо-
дарської техніки. 
 Ще плюс 41,4 мільярда гри-
вень отримають місцеві бюдже-
ти. Мінімальна зарплата з 1 січ-
ня 2019 виросте до 4 тис.175 гри-
вень за місяць. Соціальні вит-
рати бюджету становитимуть 
301,8 мільярда гривень, а на фі-
нансування культури піде 5,4 
мільярда гривень, з яких міль-
ярд планують направити на ви-
робництво нових фільмів.
 Проект державного бюджету 
України на 2019 рік зверстаний 
на прогнозованому курсі 29,4 
гривні за долар на кінець 2019 
року. Нагадаємо, що це май-
же на одну гривню менше, ніж 
раніше передбачалося на кінець 
2018 року. 
 При цьому автори держкош-
торису у нашу грошову одини-
цю вірять: так, у проекті на-
голошується, що впродовж 
нинішнього року обмінний курс 
гривні залишатиметься умовно 
стабільним із сезонними коли-
ваннями — 26,8 гривні за долар 
у середньому за січень-серпень 
2018 року та 27,5 гривні  за до-
лар восени 2018.

Нові дороги, модернізовані 
шахти та «премія» авторам 
Роттердама+
 У 2019 році планується зрос-
тання ВВП на рівні 3% за умо-
ви інфляції 7,4%. Що стосуєть-
ся боргів України, то ця цифра 
досягла 1,3 трлн. гривень. За 
словами Прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана, у планах 
на 2019 р. — зменшення боргу 
щодо ВВП.
 У 2019 році планується виді-
лити 2,3 млрд. гривень на мо-
дернізацію українских шахт. 
До Фонду енергоефективності 
надійде 1,6 млрд. гривень, ще 
0,4 млрд. буде виділено держа-
вою на «теплі кредити». Ви-
дачу яких у нинішньому році 
призупинили саме через неста-
чу коштів.
 На дороги планується виді-
лити 56 млрд. гривень. Це на 
8,3 млрд. гривень більше, ніж 
торік. Із них 17,7 млрд. гри-
вень піде на ремонт доріг місце-
вого значення, ще 2,5 млрд. — 

на безпеку на дорогах.
 Цікаво, що проект законо-
проекту про Державний бюджет 
передбачає суттєве збільшення 
фінансування Національної ко-
місії, що здійснює регулювання 
у сфері ринків фінансових пос-
луг: органу, до роботи якого в 
експертів чи не найбільше пи-
тань та зауважень. Та, попри 
це, їм передбачено фінансуван-
ня у розмірі 81,229 млн. грн., 
що на 19,7% більше, ніж було 
у 2018 році — 79,656 млн. грн. 
Із цієї суми на заробітну плату 
її працівників планується виді-
лити 57,680 млн. грн. 

Гроші на субсидії є?
 «Наша стратегія, яка закла-
дена в бюджет, — це знижен-
ня рівня держборгу до ВВП. На 
2019 рік ми плануємо, що він 
становитиме 52,2%, а в 2020 
році — 49%», — сказав Володи-
мир Гройсман, представляючи 
документ на позачерговому засі-
данні Кабінету Міністрів. Аналі-
тики назагал із таким тверджен-
ням погоджуються і зазначають: 
влада, попри передвиборчий пе-
ріод, змушуватиме своїх грома-
дян заощаджувати. 
 Дражливою темою зали-
шається можлива нестача кош-
тів на житлові субсидії. Адже 
після подорожчання газу для 
населення кількість потребую-
чих дотації від держави може 
суттєво зрости. Влада тим ча-
сом старанно намагається роби-
ти вигляд, що у цьому напрям-
ку роботи у неї все гаразд. Так, 
виконувач обов’язків міністра 
фінансів України Оксана Мар-
карова заявила, що можливе 
підвищення цін на газ для на-
селення не несе загрози для 
виплати субсидій.
 «Точно можу сказати, що суб-
сидій і в 2018-му, і в 2019 році од-
нозначно вистачить. Це те, за чим 
Міністерство соціальної політи-
ки спільно з Міністерством фі-
нансів буде стежити. Останні 
кілька років ми активно займає-
мося забезпеченням отримувачів 
субсидій усім необхідним, а з ін-
шого боку — верифікацією, щоб 
субсидії отримували дійсно ті, 

кому вони потрібні», — сказала 
Маркарова. 
 Тим часом нових коштів 
на соціальні витрати не буде: 
соцвитрати зростуть усього на 
5,2%, що навіть менше зани-
женого показника інфляції — 
7,4%. Тобто реальні витрати на 
«соціалку», з урахуванням ін-
фляції, не зростуть, а, навпаки, 
зменшаться. 
 Варто зауважити, що зани-
жений показник інфляції 7,4%, 
закладений в Бюджет-2019, 
дозволить заощадити на індек-
сації прожиткового мінімуму і 
мінімальних пенсій. Владу вже 
почали звинувачувати, що вони 
планують знову заощадити на 
найменш захищених верствах 
населення. Адже реальна інф-
ляція в наступному році може 
сягнути 10-11% чи навіть стати 
вищою і залежатиме від зовніш-
ньоекономічної кон’юнктури і 
динаміки обмінного курсу. Зре-
штою, за словами Володимира 
Гройсмана, індексація пенсій, 
орієнтовно на 20%, відбудеться 
у вересні 2019 року, а не з січня. 
Таким чином уряд планує зеко-
номити на пенсіонерах у 2019 
році — 47 млрд. грн., недопла-
тивши їм цю суму в січні-серп-
ні 2019 року.

Під диктовку МВФ
 Такої ж приблизно думки 
політологи та політики. «Украї-
на починає жити за зароблені 
кошти. Проект бюджету краї-

ни на 2019 рік спрямований на 
погашення зовнішніх боргів, а 
не на підвищення соцстандар-
тів напередодні виборів», — на-
писав на своїй сторінці в «Фейс-
буку» директор центру політич-
них досліджень «Пента» Воло-
димир Фесенко.
 На його думку, всупереч 
прогнозам багатьох комента-
торів, проект бюджету-2019 не 
став «передвиборчим меню». 
«Звичайно, певне зростання со-
ціальних показників є. Без цьо-
го ніяк не можна. Але основний 
акцент зроблений на випла-
ту зовнішніх боргів. У колах, 
близьких до Прем’єра, говорять 
про те, що «починаємо жити за 
коштами». Що ж, це правиль-
ний, прагматичний підхід. Поз-
начається і вплив МВФ», — вва-
жає Фесенко.
 Утім Фесенко наголошує, 
що Раді буде складно затверди-
ти бюджет напередодні виборів. 
 «Але Гройсману і Марка-
ровій не варто розслаблятися. 
Електоральні «їдці» (близь-
ко 200 мажоритарників, фрак-
ції коаліції, радикали Ляшка 
та інші ситуативні «союзники» 
коаліції) хочуть відхопити яко-
мога більший шматок бюджет-
ного пирога, який можна буде 
конвертувати в голоси вибор-
ців. І конкуренція за свій «шма-
ток» у бюджеті зросте на поря-
док. А заодно ускладниться і уз-
годження бюджету», — прогно-
зує Фесенко. ■

НАШІ ГРОШІ

Ще одна дірка на пасках?
У першому варіанті «антисоціального» Держбюджету-2019 влада змушуватиме громадян 
економити. Очікуємо також долар по 29,4 грн., зростання ВВП — 3%, інфляцію — 7,4%

■

Пенсіонерам та малозабезпеченим у проекті Держбюджету наступного року залишаться лише крихти.
Фото з сайта informator.news.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Податок на «биток» 
 В Україні роблять іще одну спро-
бу впорядкувати криптовалюти. У 
парламенті зареєстрований проект 
закону «Про внесення змін до По-
даткового кодексу щодо оподатку-
вання операцій з віртуальними ак-
тивами в Україні». 
 Таким чином уряд намагається 
вивести з тіньового ринку великий 
обсяг операцій, поповнити бюд-
жет завдяки залученню до оподат-
кування кардинально нового виду 
доходів фізичних і юридичних осіб 
— від операцій з віртуальними ак-
тивами, а також стимулювати роз-
виток ринку віртуальних активів в 
Україні.
 Законопроект вводить в обіг з 
метою оподаткування такі поняття, 
як віртуальні активи, токен, токен-
актив, криптовалюта, емітент вір-
туального активу, майнінг, операції 
з віртуальними активами, прибуток 
від операцій з віртуальними акти-
вами.
 Проектом передбачено, що при-
буток підприємств від операцій з 
віртуальними активами з 1 січня 
2024 року обкладатиметься подат-
ком за базовою ставкою — 18%. 
Однак протягом періоду станов-
лення правового регулювання рин-
ку віртуальних активів автори зако-
нопроекту вважають за необхідне 
тимчасово, до 31 грудня 2024 року, 
встановити ставку податку на при-
буток підприємств для такого виду 
прибутку на рівні 5%.
 Виняток становить прибуток від 
операцій із токенами-активами, які 
засвідчують права на товари, до 
прибутку від операцій з якими за-
стосовується інша ставка податку, 
ніж до прибутку від операцій з вір-
туальними активами. Прибуток (до-
ходи) фізичних осіб від операцій з 
віртуальними активами оподатко-
вується за ставкою 5%.

ЗНАК КРЕДИТОРА

 МВФ нам допоможе...
 У проекті Державного бюдже-
ту-2019 уряд уже заклав отри-
мання нових кредитів від МВФ на 
суму 4,5 мільярда доларів. «Ці 
гроші підуть у резерви Нацбанку. 
Дані кошти не допомагають Україні 
виплатити зовнішні борги. Черго-
вий транш можна витрачати тіль-
ки на виплату попередніх боргів 
МВФ. Його не можна використову-
вати для підтримки курсу гривні. 
У підсумку за 2019 рік зовнішній 
борг України зросте ще майже на 5 
мільярдів доларів. Боргова яма ін-
тенсивно зростає», — каже еконо-
міст Віктор Скаршевський. 
 Влада тим часом очікує нову 
програму МВФ для України, яку не-
щодавно анонсувала представник 
Президента у Верховній Раді Іри-
на Луценко. «МВФ поміняв програ-
му допомоги (Extended Fund Facility 
на 17,5 млрд. доларів), з якою пра-
цювали, на програму стенд-бай. А 
програма міжнародної допомоги 
стенд-бай дається тим країнам, які 
вийшли з переддефолтного стану. 
Уже навіть те, що МВФ змінив про-
граму для країни, яка починає роз-
виватися, але яка вже не в передде-
фолтному стані, свідчить про виз-
нання міжнародними фінансовими 
інституціями того, що Україна по-
казує дуже хороше зростання», — 
пояснює економіст.

■

■

ВАЛЮТНИЙ КОРИДОР 

 Самі, своїми руками...
 Українські громадяни знову розкачують курс гривні. Так, за статистикою, у серпні 
українці вперше від початку року купили більше валюти, ніж продали: 1,04 млрд. до-
ларів проти 999,3 мільйонів.
 «Це пряма залежність — як тільки в Україні зростає девальвація гривні, населен-
ня одразу більше купує валюти», — каже експерти Олександр Охріменко. За його 
словами, люди самі створюють попит на валюту. Через це дорожчає долар і зроста-
ють ціни.
 «Заощадження вигідно переводити у долари, якщо відкладаєте гроші на тривалий 
час. Інакше це ризиковано. Крім того, паніка може призвести до зростання курсу ва-
лют», — радить експерт.
 «Очевидно, що це план штучної девальвації гривні. Нацбанк і уряд будуть реалі-
зовувати його. Водночас українці отримують зарплати і пенсії в гривнях. Тому змушені 
переводити їх у тверду валюту — долари», — каже економіст Андрій Новак. Долари, 
за його словами, купували ті громадяни, які їхали відпочивати за кордон.

■
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Очільник КНР Сі Цзіньпін нещо-
давно оголосив про виділення 
на проекти в Африці 60 мільяр-
дів доларів у формі допомоги, 
інвестицій та позик. Про це він 
заявив на Форумі китайсько-
африканської співпраці у Пекіні, 
в якому брали участь представ-
ники Китаю та понад 50 афри-
канських країн.

Новий Шовковий шлях
 Сі Цзіньпін повідомив, 
що Китай планує ініціати-
ви у вісьмох сферах, зко-
рема надання невідкладної 
харчової допомоги на 147 
мільйонів доларів, відправ-
лення до Африки 500 фахів-
ців iз сільського господарс-
тва, а також виділення сти-
пендій, забезпечення про-
фесійної підготовки тощо.
 У 2015 році Китай уже 
обіцяв надати африкансь-
ким країнам фінансуван-
ня обсягом 60 мільярдів до-
ларів, нагадує «Німецька 
хвиля». За словами китай-
ського лідера, його країна 
виконала свої зобов’язання. 
Також Сі Цзіньпін згадав 
про ініціативу спорудження 
портів та інших інфраструк-
турних об’єктів, як інстру-
менту «спільного добробуту» 
у світі, якому кидає виклик 
протекціонізм.
 Голова КНР наголосив, 
що китайська ініціатива 
«Один пояс — один шлях», 
яку часто називають «новим 
Шовковим шляхом», розши-
рить доступ до ринків. І по-
обіцяв, що китайські інвес-
тиції не передбачають «полі-
тичних зобов’язань». «Китай 
не втручається у внутріш-
ні африканські справи і не 
нав’язує свою волю Африці», 
— наголосив китайський лі-
дер.
 Китай уже давно пере-
став розглядати Африку як 
джерело дешевих природ-
них багатств. 2009 року він 
випередив США як головно-
го торговельного партнера 
Африки. Ще на початку ХХІ 
століття торговельний обмін 
з Африкою не відігравав для 
Китаю якоїсь значної ролі. 
Але впродовж останнього 
десятиріччя торгівля Ки-
таю з Африкою збільшила-
ся у понад шість разів. І вар-
то зазначити, що вона є зба-
лансованою: китайський ім-
порт з Африки лише трохи 
перевищує експорт на цей 
ринок. 
 Найбільшими спожива-
чами китайського експор-
ту є Південно-Африканська 
Республіка (ПАР), Нігерія, 
Єгипет, Алжир та Ангола. 
До Африки постачається пе-
редусім високотехнологічна 
китайська продукція: ма-
шини, транспортне та теле-
комунікаційне обладнання, 
електроніка. А в китайсько-
му імпорті з Африки все ще 
переважають сировинні ма-
теріали та харчові й сільсь-
когосподарські продукти. 
Особливу роль відіграє на-
фта, оскільки Китай є дру-
гим у світі її споживачем. 
Головними африканськими 
постачальниками цієї сиро-
вини до Китаю є Ангола (за-
довольняє потреби Китаю в 
«чорному золоті» на 13%), 
а також Демократична Рес-
публіка Конго (ДРК) та Пів-
денний Судан (по 2%). Ки-
тай також імпортує нафту, 
хоч і в менших обсягах, iз 
Нігерії, Екваторіальної Гві-
неї, Алжиру, Чаду та Лівії.

Континент як сировинний 
додаток 
 Усі ці цифри (і заяви ки-
тайського керівництва) ніби-
то змальовують взаємну вигід-
ність китайсько-африканських 
економічно-торговельних від-
носин. Але насправді реальна 
картина виглядає дещо іншою. 
Багато африканських країн сі-
дають «на голку» імпорту де-
шевих китайських товарів, 
узалежнюються від нього, й 
їхні власні економіки почина-
ють сповільнюватись у розвит-
ку. Лише впродовж 2015 року 
африканський експорт до Ки-
таю зменшився на 38%. Най-
більш дошкульно це відчули 
африканські країни, експорт 
яких до Піднебесної становив 
понад 50%. Ідеться передусім 
про Еритрею, Конго та Анго-
лу.
 Із року в рік «жовто-черво-
на колонізація» Африки на-
бирає обертів. Якщо на почат-
ку ХХІ століття Китай був за-
лучений у видобуток сировин-
них матеріалів лише в трьох 
країнах «Чорного континенту» 
(ПАР, ДРК i Замбії), то тепер 
китайські інвестори контролю-
ють видобуток сировини вже у 
22 країнах Африки. За останні 
15 років китайські інвестиції в 
сировинну промисловість зрос-
ли у 25 разів! З урахуванням ос-
танніх домовленостей про ін-
вестування в Африку 60 млрд. 
доларів це зростання буде ще 
суттєвішим.
 На початку «інтервенції» 
китайців до Африки їх ціка-
вив передусім видобуток до-
рогоцінних металів, урану і 
дещо меншою мірою — заліз-
ної руди та рідкоземельних ме-
талів. Але впродовж останього 
десятиріччя кількість афри-
канських шахт, які перейши-
ли у власність китайських ін-
весторів, зросла з кількох до 

майже 150. Це при тому, що 
йдеться лише про офіційний 
перехід власності, але набага-
то більше шахт, які формально 
мають місцевих власників, на-
справді контролюються китай-
цями. Таким же непрозорим в 
Африці залишається і питан-
ня володіння землями. Скіль-
ки з них прямо чи приховано 
вже належать китайцям, важ-
ко сказати. Видобуток алмазів 
та рідких металів в Африці вже 
практично повністю контролю-
ють «товариші» з Китаю.
 Важко очікувати, що ки-
тайські «підприємці» пере-
йматимуться питаннями еко-
логії «Чорного континенту», 
збереженням його багатої фло-
ри і фауни. Бивні вбитих бра-
коньєрами слонів iдуть пере-
важно до Китаю, щоб робити 
з них вазочки і прикраси, які 

потім уже легально і за великі 
гроші експортують до «цнотли-
вих» країн Заходу, які запрова-
дили кримінальну відповідаль-
ність за ввезення слонової кіст-
ки.

«Товариші»-колонізатори 
 У своїй новітній стратегії ін-
дустріалізації Африки під ки-
тайським контролем Пекін вра-
ховує і можливі ризики для сво-
го бізнесу, намагається попере-
дити чи погасити всі можливі 
збройні конфлікти. А це мож-
ливо лише за китайського кон-
тролю політичних лідерів афри-
канських країн. Тому в останні 
роки угоди про економічно-фі-
нансову співпрацю неодмінно 
доповнюються також розділа-
ми про питання безпеки та вій-
ськової співпраці. Часто це ро-
биться під прикриттям бороть-

би з тероризмом. Тож Пекін 
надає грошову допомогу Афри-
канському Союзу, війська яко-
го задіяні у миротворчих опе-
раціях на континенті, підтри-
мує фінансово миротворчі місії 
ООН в Африці. Все це — для за-
хисту своїх інвестицій. Не за-
був Пекін і про ідеологічну об-
робку мешканців африкансь-
ких країн. Китай активно бере 
участь у телекомунікаційних 
проектах, щоб надалі контро-
лювати теле- та радіопростір. 
 Активна присутність Китаю 
в Африці вже породила у світі 
багато стереотипів. Це і заці-
кавленість передусім сировин-
ними багатствами континенту, 
і намагання впливу на уряди 
країн Африки. Такі стереотипи 
породжуються як з огляду на 
непрозорість діяльності Китаю 
в Африці, про яку Пекін не по-
дає якоїсь гідної віри звітності, 
так і на таку ж непрозорість у 
відносинах iз Китаєм афри-
канських урядів, які вже заліз-
ли у глибокі боргові ями перед 
китайським бізнесом. Пекін де-
кларує політику невтручання у 
внутрішні справи африкансь-
ких країн, а, натомість, під її 
прикриттям співпрацює з най-
більш диктаторськими уряда-
ми континенту. 
 Більшість африканських 
країн прописали у своїх зако-
нодавствах, що місцеві підпри-
ємства повинні керуватися міс-
цевими адміністраціями. Це по-
ложення ігнорується, бо біль-
шість китайських підприємств 
в Африці контролюються ки-
тайськими адміністраціями. 
Це повернення до колоніальних 
часів, це нова форма імперіаліз-
му.
 Після звільнення від захід-
ного імперіалізму в 60-х роках 
минулого століття нові афри-
канські режими виявлялися не-
здатними управляти власними 
країнами і по трапили під ідео-
логічну залежність Радянсь-
кого Союзу. СРСР у своїх пла-
нах в Африці ставив наголос не 
стільки на промисловості, як на 
ідеології. Тому 20 чи 30 років 
радянських впливів в Афри-
ці обернулися не економічною 
вигодою для СРСР, а кривави-
ми конфліктами в самій Афри-
ці, яку хотіли поставити на рей-
ки соціалізму. 
 На відміну від радянських 
«товаришів» китайські є ме-
тикуватішими. Вони розроби-
ли нову форму неоколоніаліз-
му, точніше перенесли її з влас-
ної країни на Африканський 
континент: у спокійному бо-
лоті краще рибка ловиться. І ця 
стратегія — на багато років. ■ 

У Сирії союзники збили російський Іл-20 
 У понеділок близько 23:00 за московським часом диспет-
чери авіабази Хмеймім у Сирії втратили зв’язок з екіпажем 
російського літака Іл-20, який у цей час перебував над аква-
торією Середземного моря й повертався на авіабазу. Вчора 
Міноборони Росії заявило, що російський Іл-20 збила раке-
та сирійських сил протиповітряної оборони, адже цим літа-
ком нібито прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю. На бор-
ту літака перебували 15 російських військовослужбовців, усі 
вони загинули. «Прикриваючись російським літаком, ізраїль-
ські льотчики підставили його під вогонь засобів ППО Сирії. 
У результаті Іл-20, у якого ефективна відбиваюча поверхня 
набагато більша, ніж у F-16, збила ракета комплексу С-200», 
— заявив офіційний представник російського відомства Ігор 
Конашенков. За його словами, ізраїльські льотчики і засоби 
управління авіацією «не могли не бачити російський літак, 
адже він заходив на посадку з висоти 5 км», однак «пішли на 
цю провокацію». «Унаслідок безвідповідальних дій ізраїль-
ських військових загинули 15 російських військовослужбов-
ців. Це абсолютно не відповідає духу російсько-ізраїльсь-
кого партнерства», — заявив Конашенков. Росія розглядає 
дії Ізраїлю як ворожі, додає російська інформагенція ТАСС. 
Фрагменти тіл екіпажу, особисті речі, а також уламки літака 
підняли на борт російських кораблів у Сирії. 

Першим космічним туристом стане японець 
 Компанія Ілона Маска SpaceX представила першого при-
ватного пасажира, який планує полетіти навколо Місяця. Це 
42-річний японський мільярдер Юсаку Маєзава. Він підтвер-
див, що планує цю подорож. «Я обираю політ на Місяць», — 
цитує мільярдера Бі-Бі-Сі. Місія наразі планується на 2023 
рік. Вона може стати першим польотом людей до Місяця піс-
ля «Аполлона-17» у 1972 році. В штаб-квартирі SpaceX заяв-
ляють, що цей політ є «важливим кроком до відкриття досту-
пу для звичайних людей, які мріють побувати у космосі».

Голки в полуниці
 В Австралії почали розслідування після того, як у кіль-
кох регіонах знайшли голки в полуниці. Небезпечні знахід-
ки було зафіксовано в шести штатах. Одного чоловіка госпі-
талізували після того, як він випадково з’їв полуницю з гол-
кою. Кілька компаній відкликали свою продукцію, а найбіль-
ші мережі продуктових магазинів у Новій Зеландії про всяк 
випадок припинили продавати австралійську полуницю. Вла-
да штату Квінсленд запропонувала нагороду в 100 тисяч авс-
тралійських доларів за інформацію про зловмисників. Фер-
мери побоюються, що інцидент негативно вплине на галузь, 
обсяг якої становить близько 130 мільйонів австралійських 
доларів на рік, повідомляє Бі-Бі-Сі

Так виглядає співпраця Африки та Китаю. ❙

НЕОКОЛОНІАЛІЗМ

«Чорний континент» 
стрімко «жовтішає»
Китай виділить 60 мільярдів доларів на проекти в Африці

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Інна ТЕСЛЕНКО (фото автора)

 Вам доводилося відвідувати сільське 
свято? Таке, на якому б короткі офіційні 
промови делегатів із різних країн трива-
ли кілька хвилин, а захоплюючі танцю-
вальні, музичні і співочі номери бездо-
ганно костюмованих ансамблів і солістів 
— цілісінький день, до пізньої ночі, не 
повторюючись?.. Тоді ми з вами точно роз-
минулися на цетральному майдані Виш-
ково. Це древнє, згадуване ще 1281-м ро-
ком селище в долині річки Тиси на кор-
доні з Румунією щороку в середині вере-
сня збирає перед імпровізованою сценою 
не лише нинішніх мешканців. Чимало 
вишківчан підгадують до цього дня свої 
відпустки, долаючи тисячі кілометрів із 
різних куточків світу — від Австралії до 
Америки. Хтось стає учасником концер-
ту-марафону, як колишні учні місцевої 
школи мистецтв, а нині — музиканти і 
солісти провідних європейських оркест-
рів та оперних колективів. Хтось летить 
на малу батьківщину почути таку рідну 
мішану українсько-угорсько-румунсько-
словацьку говірку. А комусь обов’язково 
треба зустрітися з друзями-футболістами 
місцевої футбольної команди на традицій-
них матчах поколінь.
 «Ох, не те свято цього року...» — нос-
тальгійно хитає головою Наталя, мама 
симпатичних ромських хлопчиків. Ті 
сором’язливо щось шепочуть їй на вухо, ог-
лядаючись на найближчу шашличницю. 
Скучили — тільки недавно повернулася 
з сезонних заробітків в Угорщині разом із 
чоловіком. Будують дім, то знову доведеть-
ся лишати дітей із мамою, аби до холодів 
поставити дах. А чимало сусідів цьогоріч 
не наважилися переривати заробітчанство 
заради традиційної зустрічі односельців. 
Вибір між нагодою поліпшити матеріаль-
ний стан сім’ї і проведеною разом із нею 
святковою дниною таки нелегкий. Хоча, 
схоже, вишківчанам простіше поділити-
ся своїм заробітком із земляками, будую-
чи храми, допомагаючи тим, хто потрапив 
у скруту, чи добровільно віддаючи щомі-
сячну пожертву в місцевий благодійний 
фонд. 
 «Ми не ділимо вишківчан на своїх і чу-
жих ні за національним, ні за майновим, 
ні за соціальним цензом, — каже ниніш-
ній голова фонду «Разом за Вишково!» 
Людвик Людвикович Неймо. — намагає-
мося за можливості допомогти тим, хто 
найбільше того потребує. Та й фінансову 
підтримку нашому благодійному фонду 
надають як меценати з-за кордону, так і 
місцеві мешканці, незалежно від статків. 
Хоч, безумовно, основні ресурси йдуть на 
соціальні проекти, корисні загалом для 
громади. Це і авто «швидкої допомоги» 
для лікарні, й обладнання та утримання 
місцевої телестудії, проведення благодій-
ного гала-концерту «Людина року», де 
закритим голосуванням обирають і прий-
мають персональні вітання та призи най-
достойніші мешканці громади... На тери-
торії селищної ради здавна живуть сім’ї, 
які представляють півтора десятка націо-
нальностей і кілька церковних громад! І, 
на щастя, досі ми не мали ні міжнаціо-
нальних, ні міжконфесійних конфліктів, 
про які часто запитують туристи, що відві-
дують Закарпаття. Думаю, такі свята, де 
кожен може поділитися найкращим, що 
зберіг і додав до культурної спадщини 
своєї родини, свого села, допомагають ці-
нувати те різне й те спільне, чим можемо 
поділитися і з сусідом, і з гостем...»
 «Коли береш, багатіє рука. Коли даєш 
— багатіє серце», — винесено цитатою 
в альманаху вишківського благодійно-
го фонду. Мабуть, поділюся вдячністю з 
мешканцями цього чудового закарпатсь-
кого селища, які так щедро діляться своєю 
працею, майстерністю, талантами і добро-
зичливістю з усіма, хто приєднується до 
їхніх свят і буднів... ■

СВЯТО

День Вишково
Багатонаціональне селище щороку організовує 
видовищні концерти силами місцевих аматорів

■
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«Щорічно глобальна тютюнова епідемія забирає з життя понад 7 мільйонів 

осіб, з яких близько 900 тисяч не є курцями і вмирають через хвороби, 
викликані вторинним тютюновим димом».  

(Статистика  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я)

УКРАЇНА МОЛОДА

«Їм потрібні двоє нових курців 
на місце кожного померлого»
 Брифінг у Тернопільському 
прес-клубі голова правління ГО 
«Життя», експерт у сфері конт-
ролю над тютюном Андрій Скі-
пальський розпочав із втішного 
факту — курити в Україні стали 
значно менше! Про це свідчить 
не лише державна статистика, 
а й дані глобального опитуван-
ня дорослих щодо вживання 
тютюну, проведеного Київсь-
ким міжнародним інститутом 
соціології за підтримки МОЗ та 
Національної академії медич-
них наук України. За сім ос-
танніх років кількість щоден-
них курців у нас скоротилася 
майже на 20 відсотків. І якщо 
взяти для прикладу навіть одну 
Тернопільську область, то ре-
зультати досліджень теж пози-
тивні — впродовж 2012-2017 
років поширеність куріння в 
області зменшилась на 7 відсо-
тків. І хоч близько 16 відсотків 
жителів регіону продовжують 
курити, цей показник є ниж-
чим за загальноукраїнський, 
котрий становить 18,7. Зменши-
лася в країні і частка некурців, 
які зазнають впливу вторинно-
го тютюнового диму: вдома — з 
14,2% до 7,3%; на робочих міс-
цях — iз 24,6% до 10,5%; у де-
ржавних установах — iз 9,3% 
до 5%; у закладах харчування 
— з 59,1% до 21,2%.
 За словами фахівця, така 
позитивна тенденція стала ре-
зультатом прийняття антитю-
тюнових законодавчих ініціа-
тив. Так, із 2012 року заборо-
нено курити в громадських 
місцях, зокрема, в закладах 
харчування. Заборонено рек-
ламувати (окрім iнтернету) тю-
тюнові вироби, на пачках сига-
рет з’явилися «страшні» зобра-
ження-попередження про шкід-
ливість куріння, а сама вартість 
сигарет значно зросла і продов-
жує зростати завдяки щорічно-
му збільшенню ставки акциз-
ного податку на тютюн. «Од-
нак уже за останні п’ять років, 
— зазначив Андрій Скіпальсь-
кий, — ні український уряд, ні 
Верховна Рада не зробили ні-
чого для захисту населення, а 
особливо дітей та молоді, від не-
безпек, пов’язаних iз тютюно-
курінням. Тим часом як вироб-
ники сигарет постійно вдоско-
налюють маркетинг у боротьбі 
за споживачів, тютюнові кор-
порації буквально полюють на 
них, адже для того щоб зберегти 
свої прибутки, їм потрібні двоє 
нових курців на місце кожного 
померлого...» І ось уже трагічна 
статистика — щорічно глобаль-
на тютюнова епідемія забирає 
життя понад 7 мільйонів осіб (в 
Україні — приблизно 85 тисяч), 
з яких близько 900 тисяч навіть 

не є курцями, але вмирають че-
рез хвороби, викликані вторин-
ним тютюновим димом. Усі ці 
смерті можна попередити. Але 
для цього необхідна послідов-
на державна політика, зокрема 
відповідне законодавство.

Уже три роки Верховна 
Рада чомусь не розглядає 
законопроекти проти 
тютюнопаління
 Під час брифінгу експер-
ти детально зупинилися на ан-
титютюнових законопроек-
тах №2820 та №4030а, прий-
няття яких дуже потрібне Ук-
раїні, бо допоможе зупинити 
маркетинговий тиск тютюно-
вої індустрії на населення, пе-
редусім на молодь. Так, зако-
нопроект №2820, відповідно до 
Директиви 2014/40/ЄС, пропо-
нує заборонити використання 
ароматизаторів у сигаретах, за-
мінити та збільшити зображен-
ня про шкоду куріння на пач-
ках сигарет та друкувати їх з 
обох боків пачки, зобов’язати 
виробників тютюнових виробів 
звітувати про склад продукції 
та її вплив на здоров’я людини, 
заборонити продавати елект-
ронні сигарети неповнолітнім 
та встановити чіткі вимоги до 
вмісту й маркування цих при-
строїв та рідин із нікотином, а 
також заборонити рекламу тю-
тюну в інтернеті. У свою чергу, 
законопроект №4030а передба-
чає  заборону розміщення сига-
рет на відкритих вітринах мага-
зинів та покращити умови для 
захисту людей від тютюново-
го диму в громадських місцях. 
Він повністю забороняє види-
ме розміщення сигарет у міс-
цях їх продажу, робить усі офі-
си, підприємства, готелі, гур-
тожитки та вокзали на 100 від-
сотків вільними від куріння, 
запроваджує відповідальність 
для всіх суб’єктів господарю-
вання за порушення заборони 
куріння в їхнiх приміщеннях 
та на їхнiх територіях, надає 
додаткові повноваження орга-
нам МВС щодо впливу безпосе-
редньо на промоутерів тютюно-
вих виробів тощо. 
 Усі пропоновані законодав-
чі норми повністю відповіда-
ють вимогам Рамкової конвен-
ції Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я із боротьби проти 
тютюну та отримали схваль-
ну оцінку Міністерства охоро-
ни здоров’я України. Проте де-
путати нашої Верховної Ради 
вже три роки чомусь навіть не 
розглядають ці законопроек-
ти — очевидно,  через тиск тю-
тюнових лобістів у парламен-
ті, адже цей бізнес залишаєть-
ся одним із найприбутковіших 
з усіма відповідними наслідка-
ми. Тим часом представники 

тютюнової індустрії продовжу-
ють використовувати агресивні 
маркетингові інструменти для 
залучення нових курців. Зокре-
ма, яскраво оформлюють вітри-
ни з сигаретами, додають до тю-
тюну різноманітні ароматиза-
тори, попередження про шкоду 
куріння на сигаретних пачках 
заклеюють цінниками, а остан-
нім часом почали ще й активно 
просувати на ринку електронні 
сигарети, твердження про без-
печність яких є, м’яко кажучи, 
неправдою. «Тютюн убиває, але 
залишається єдиним легальним 
наркотичним продуктом, смер-
тельність якого більше не запе-

речують навіть тютюнові кор-
порації, — зазначає міжнарод-
ний експерт у сфері контролю 
над тютюном Костянтин Кра-
совський. — І проблема тютюну 
— це не тільки мільйони смер-
тей у світі щороку. Це також 
корупція, кримінал, екологіч-
ні проблеми, зловживання кор-
поративною владою, маркетин-
гове полювання на дітей i пору-
шення прав людини. А з іншого 
боку — толерування та ігнору-
вання цих проблем».

У приміщенні, де курять 
кальян, перебувати 
небезпечніше, 
ніж у заповненому 
сигаретним димом
 Окремо експерти зупинили-
ся на негативному впливі елек-
тронних сигарет, особливо для 
підлітків і молоді, та таких по-

пулярних зараз кальянів. Так, 
на відміну від традиційних си-
гарет, рідини для електронних 
не містять смол та містять мен-
ші обсяги і більш низькі рівні 
токсичних речовин, але вони 
там усе одно є! Зокрема, дослід-
ники з американської лабора-
торії Lawrence Berkeley Labs 
виявили, що рідини в елект-
ронних пристроях містять 31 
токсичну хімічну речовину, в 
тому числі акролеін, діацетил і 
формальдегід, рівні яких збіль-
шуються залежно від темпера-
тури і типу пристрою. Ще один 
висновок американських уче-
них — це те, що молоді люди, 

які курять електронні сигаре-
ти, в майбутньому часто пере-
ходять на тютюн. А ось (за да-
ними громадської організації 
«Центр громадянського пред-
ставництва «Життя») — про 
деякі суттєві відмінності у під-
ході до регулювання електрон-
них сигарет у країнах Європей-
ського Союзу та у нас в Україні. 
Там — їх продаж неповноліт-
нім заборонено, у нас вікові об-
меження не встановлено. Там 
— заборонено продавати ріди-
ни, які містять смакові та інші 
добавки, що створюють вра-
ження переваг для здоров’я, 
у нас такі рідини продають 
без жодних обмежень. Там — 
об’єм змінних заправних кон-
тейнерів не може перевищу-
вати 10 мл., а вміст нікотину 
— 20 мг на 1 мл рідини, у нас 
вміст таких контейнерів неві-

домий, а більшість е-сигарет, 
картриджів та рідин не мають 
сертифікатів якості. Там забо-
ронено практично всі види рек-
лами, спонсорство та стимулю-
вання продажу е-сигарет та рі-
дин до них, у нас же їх рекла-
мують відкрито. І, нарешті, в 
Україні, на відміну від Євро-
союзу, вміст, продаж та марке-
тинг електронних сигарет не 
врегульовано в цілому! Їх про-
дають як товар під кодом УКТ 
ЗЕД 8542, тобто «Схеми інтег-
ровані електронні та електрон-
ні мікромодулі»...
 І нарешті важлива інформа-
ція для любителів кальянів та 
усіх тих, кому вони «зовсім не 
заважають». Дослідники дове-
ли, що у приміщенні, де їх ку-
рять, перебувати ще більш не-
безпечно (!), ніж у заповнено-
му тютюновим димом. Тому що 
чадного газу кальяни виділя-
ють більше, а начебто «приєм-
ний» дим є все-таки шкідливим 
для людей, однак вони не спі-
шать залишити це приміщен-
ня, бо пильність притуплена 
необізнаністю. Також експер-
ти звернулися до журналістів 
із проханням нагадати їхнім 
читачам, слухачам i глядачам 
про те, що в під’їздах житло-
вих будинків на території Ук-
раїни курити категорично за-
боронено!  Отже,  якщо чиїсь 
сусіди дозволяють собі це ро-
бити, отруюючи тих, хто про-
живає поруч та їхніх дітей, то 
щодо таких осіб є всі підстави 
звертатися в поліцію. ■

ДИМОВА ЗАВІСА

Не дайте себе отруїти
Кількість курців в Україні суттєво зменшилась, але «тютюнових» 
проблем більше ніж вистачає

■Світлана МИЧКО
Тернопіль

Якщо запитати будь-кого з пересічних українських громадян, які 
емоції викликає у них чергове нагадування про шкідливість курін-
ня, то стане зрозуміло, що, швидше за все — жодних. Проблема 
настільки давня і настільки «забалакана», що суспільство з нею 
неначе звиклося і перестало гостро реагувати на небезпеку, яка 
продовжує залишатися смертельною і загрожувати більшості з 
нас, навіть тим, хто не курить. Зрозуміло, що є в цьому провина і 
журналістів. Щоб допомогти працівникам медіа оживити важливу 
соціальну тему підвищенням професійності її висвітлення, впро-
довж цього літа в регіонах України провели практичні семінари 
під назвою «Кінець ери тютюну — ефективні комунікації», якi ор-
ганізували Незалежна асоціація телерадіомовників та громадсь-
ка організація «Центр громадянського представництва «Життя» 
за підтримки неприбуткової наукової організації Vital Strategies. 
У рамках цих семінарів у Харкові, Одесі й Тернополі відбулися 
брифінги для представників регіональних ЗМІ, на яких фахівці оз-
вучили чимало приголомшливих фактів.

ВАЖЛИВО

 Для всіх, кому необхідна допо-
мога у подоланні нікотинової за-
лежності, на всій території Украї-
ни постійно діє спеціальний безко-
штовний сервіс. Номер телефону 
його гарячої лінії — 0 800 50 55 60, 
адреса сайта — http://stopsmoking.
org.ua/ 

■

Представники тютюнової індустрії продовжують 
використовувати агресивні маркетингові інструменти 
для залучення нових курців. Зокрема, яскраво 
оформлюють вітрини з сигаретами, додають до 
тютюну різноманітні ароматизатори, попередження 
про шкоду куріння на сигаретних пачках заклеюють 
цінниками.
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Олеся СТАСЮК, 
генеральний директор Національного музею 
«Меморіал жертв Голодомору»

Осінь 2018 року надзвичайно багата і цікава 
на події. Однією з таких є найбільш книжко-
вий і культурний захід в Україні — Форум 
видавців у Львові. Проте водночас осінь 
є суперечливою. У листопадові дні цього 
року в нашій країні і світі вшановуватимуть 
пам’ять українців, убитих у роки Голодомо-
ру-геноциду більшовицьким окупаційним 
комуністичним режимом. 
Минулого року друком вийшла англомов-
на книга відомої авторки, лауреатки Пуліт-
церівської премії, редакторки The Economist 
і членкині видавничої ради The Washington 
Post польсько-американської письменниці 
і журналістки Енн Епплбом, «Червоний го-
лод. Війна Сталіна проти України. — Київ: 
HREC PRESS, 2018. — 440 c.» Тому зовсім 
невипадково 19 вересня 2018 року авторка 
презентуватиме свою книгу (переклад ук-
раїнською) на Форумі видавців у Львові. 

Перевірка на справжність
 Відомий французький лексикограф П’єр Буаст вва-
жав, що «найкраща книга та, яка містить у собі найбіль-
шу кількість істин». Я не випадково згадала цей вислів, 
адже саме такою настановою повинен керуватися до-
слідник (чи то йдеться про академічного історика, чи 
журналіста), який звертається до аналізу й осмислення 
історичних подій, тим більше до такої теми, як «Голодо-
мор 1932—1933 рр.», що має неабияке цивілізаційне 
та світоглядне значення для становлення української 
нації на сучасному етапі. Беручи за основу подібний ім-
ператив, мені вдалося ознайомитися з книгою Енн Еп-
плбом «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», 
за яку авторка була удостоєна низки премій (Премія 
Фундації Омеляна й Тетяни Антоновичів (2017), Пре-
мія Лайонеля Гелбера, Премія Даффа Купера (2018)). 
 Переконана в тому, що якомога більша кількість пра-
ць зарубіжних авторів, котрі цікавляться темою Голодо-
мору, має бути перекладена та популяризована серед ук-
раїнського читача, зокрема й донесена до представників 
академічного середовища, які займаються цією пробле-
матикою. І те, що авторка вкотре порушує це питання в пуб-
лічному та науковому просторі, надаючи йому міжнарод-
ного розголосу, особливо на тлі анексії Криму та військо-
вих дій, що ведуться на сході, є її заслугою, і такі ініціати-
ви можна лише вітати і підтримувати в подальшому. 
 Проте будь-яка зброя, що використовується на вій-
ні, спочатку має проходити перевірку на справжність і 
влучність, які підвищують її ефективність на полі бою. 
Так і тут: книга Енн Епплбом, окрім «феєрій» і схваль-
них відгуків від саме такої постановки питання у назві, 
повинна бути піддана критичному і кваліфікованому іс-
торичному аналізові, одним iз різновидів якого є ака-
демічне рецензування, під час якого передбачається 
«застосування системного теоретичного арсеналу сто-
совного наукового наративу». 
 А «феєрій» було чимало. Книга Епплбом — «по-
тужна, невблаганна, шокуюча, переконлива і лише під-
кріпить заслужену репутацію авторки як провідного іс-
торика радянських злочинів», — зазначає у своїй ре-
цензії Деніел Філкенштайн для видання The Times. А 
ось враження на книгу Саймона Себага Монтефіоре 
для видання Evening Standard: «Глава про голод при-
голомшує. Люди вбивали своїх дітей та їли їх, зникли 
кішки і щури, вимерли цілі села. Візки, що забирали мер-
твих, просто почали збирати слабких і ховати їх заживо. 
В одному звіті начальник служби таємної поліції Києва 
повідомив про 69 випадків канібалізму за два місяці» . 
 Навіть знаний і суперечливий дослідник цієї теми 
С. Кульчицький виявив похвалу: «У «Червоному голо-
ді» Енн Епплбом демонструє істинну природу комуніс-
тичної диктатури, яка ховалася за лаштунками розпи-
саної в конституціях «робітничо-селянської» влади та 
її непримиренну суперечність з інтересами селян-влас-
ників», «Колосальний інформаційний заряд, що його 
містить у собі книга Е. Епплбом, сприятиме правильно-
му розумінню механізму сталінського «нищівного уда-
ру». Слід зазначити, що текст «Червоного голоду» ре-
тельно відпрацьований, у ньому досить мало фактич-
них помилок і неточних виразів». 
 До правди сказати, що не обійшлося і без зауважень 
з його боку: «На с. 297 Е. Епплбом стверджує, що М. Хру-
щов повернувся в республіку 1937 р., а на с. 285 і с. 340 
— що він очолив Компартію України в 1939 р. Насправ-
ді М. Хрущов опинився в Києві у січні 1938 р.». «У перед-
мові (с. ХХVІ) сказано, що між 1933 і 1991 рр. у СРСР від-
мовлялися визнавати факт голоду. Однак на с. 327 авто-
рка виправляє цю помилку й говорить, що мовчання все-
редині України було абсолютним від 1933 до кінця 1980-х 
рр.». «Якщо ми хочемо довести, що Голодомор є геноци-
дом, — а книга Е. Епплбом усім своїм змістом доводить 
це, — то наведені Р. Девісом і С. Віткрофтом факти не 
можна іґнорувати. Тим часом Е. Епплбом не використовує 
книгу цих двох впливових на Заході представників школи 
Е. Карра і згадує її тільки в бібліографії, та ще й з непра-
вильним датуванням виходу у світ» тощо. 

Про антиукраїнські за своїм змістом 
твердження
 Відгуки в західній пресі були неоднозначними. 
Зрозуміло, і не лише тому, що переважна більшість 
русистів у західних університетах дотримуються пози-
ції про відсутність відмінності Голодомору 1932-1933 
рр. від загальносоюзного голоду, а й тому, що, як під-
мітила австралійська дослідниця Ш. Фітцпатрік, котра 
спеціалізується на вивченні сталінської Росії, що «Чер-
воний голод» написаний на базі не оригінального до-
слідження, а численні посилання на архівні ресурси з 
боку Енн — це просто форма незрілого хизування». 
Зрозумілими є й мотиви критики рецензентки, яка є 
прихильницею негеноцидної концепції та переконана у 
тому, що Епплбом «не приймає некритично українсь-
кий аргумент про те, що Голодомор був актом геноци-
ду». 
 Однак чим глибше студіюєш текст книги, тим ви-
никає більше сумнівів щодо оригінальності у сенсі іс-
торичної правдивості та автентичності представлення 
подій, що дає додаткові підстави не згодитись з оцін-
кою матеріалу на кшталт «досить мало фактичних по-
милок і неточних виразів». Підтвердженням цьому є 
фахові відгуки на книгу, знаних і компетентних дослі-
дників В. Сергійчука, В. Марочка, Р. Сербина, В. Васи-
ленка, позиції та підходи яких поділяє рецензентка. 
 У своїй рецензії, яка носить здебільшого критико-
полемічний характер, мені хотілося б звернути увагу, 
рухаючись за логікою тексту, на ті невідповідності та 
помилки, що їх допустила авторка у своїй книзі. 
 Найперше, що потрапляє в поле зору, коли, за-
вершивши читати «Передмову», переходиш до «Всту-
пу: Українське питання», так це відверті антиукраїнсь-
кі за своїм змістом твердження: «Україна стала суве-
ренною державою тільки наприкінці XX століття» (с. 
29), «...українські землі були серцевиною Київської 
Русі — середньовічної держави, створеної у IX століт-
ті слов’янськими племенами та аристократією вікінгів. 
У культурній пам’яті цього регіону Київська Русь — це 
майже міфологізована держава, нащадками якої вва-
жають себе росіяни, білоруси та українці » (с. 30). 
 Далі наступна теза: «...більшу частину XX століття 
село та місто розділяла мова: українці в містах розмо-
вляли або російською, або польською, або мовою ідиш, 
у той час як у селах панувала українська» (с. 33). 
 Це не відповідає дійсності. У 1923 р. частка ук-
раїнців у значніших торгових та промислових центрах 
складала: в Одесі — 2,9%, Катеринославі — 4,7% го-
родян, Миколаєві — 15,3%. Адміністративно-політич-
ні осередки України — Київ та Харків — теж не відзна-
чались наявністю українців як визначальної нації, що 
становила відповідно 14,3% та 21,2% жителів. Сучас-
ні дослідники відзначають стрімке і вагоме збільшен-
ня частки українців у населенні міст і містечок України 
у 1920-ті рр. Якщо у 1923 р. сумарна кількість росіян 
та євреїв у містах переважала кількість українців май-
же на 460 тис., то у 1926 р. їх співвідношення вирівня-
лось. Як свідчить перепис 1926 р., у міських поселен-
нях Ліво- та Правобережжя проживало понад 55% ук-
раїнців. Стрімко збільшилась кількість українців серед 
жителів Катеринослава, склавши 36% та подвоїлась у 
Миколаєві й Артемівську. В цілому серед дев’яти гу-
бернських міст відслідковуються тенденції, притаман-
ні суспільству цього періоду. Енергійне поповнення ук-
раїнцями лав городян, протягом шести років, склало 
14% — у 1920 р., 26,8% — у 1923 р. та 36,8% — у 
1926 р. Середній відсоток українців в усіх містах УСРР 
у 1926 р. дорівнював 48,1%. У наступні роки відсоток 
українців у містах виріс iще більше. 
 У таблиці з експертного висновку демографів 
(2009 р. ) надається етнічна структура населення зага-
лом по Україні за результатами Всесоюзних переписів 
1926, 1937 та 1939 рр. (у %). 
 Виходячи з того, що національний і мовний склад 

населення дещо відрізняються у бік збільшення вико-
ристання мови етносу, що представляє панівну націю, 
російською мовою у містах послуговувалися не тіль-
ки етнічні росіяни, а й представники інших національ-
ностей. Однак не так, як стверджується у книзі. На-
приклад, у м. Полтава за переписом 1926 року ук-
раїнці складали 68,4% населення, росіяни — 8,9%, 
євреї — 20,5 %. Натомість за мовою населення м. 
Полтави на цей час поділялося: українська — 62,7%, 
російська — 23,7%, єврейська — 12,3%. Тож, тіль-
ки 5,7 % українців та 8,2 % євреїв віддали перева-
гу російській мові, що разом з етнічними росіянами 
складає 22,8 % російськомовних полтавців, також 
російську мову обрали мовою спілкування ще 1,1 % 
представників інших етносів у Полтаві. 
 Що стосується польської мови та ідишу, то вони 
ніколи не мали панівних позицій у мовній палітрі насе-
лення підрадянської України, за винятком кількох не-
величких містечок на смузі осідлості єврейського ет-
носу царської Росії та в центрах Мархлевського (поль-
ськ. ) та Пулінського (нім. ) районів. 

Чи були школярі-українці хуліганами?
 Далі зустрічається в авторки відверте пересми-
кування фактів: «Вагома роль селянства також озна-
чала, що від початку українське відродження було си-
нонімом популізму» (с. 34); «...школярі-українці від-
чували себе деморалізованими в російських школах, 
їм було нудно і вони ставали хуліганами» (с. 35); «Ук-
раїнське селянське повстання [1919 р. — рецензент-
ка] спустошило село та створило в ньому поділи, котрі 
вже ніколи не зникнуть» (с. 76); «Але масштаби го-
лоду налякали більшовиків. Нестача продовольства, 
ймовірно, могла призупинити селянські повстання в 
Україні, проте в інших регіонах — тільки підживлюва-
ла їх. У Тамбовській губернії продовольча криза спри-
чинила повстання Антонова... Нестача продовольства 
стала також однією з причин широковідомого повс-
тання в Кронштадті» (с. 89). 
 Виникає враження, що українці мають вигляд та-
ких, що нездатні боротися, стикнувшись із трудноща-
ми, зокрема голодом. Авторка не бере до уваги той 
факт, що українські селяни мужньо вели збройну бо-
ротьбу з більшовиками у 1919-1921 рр. Упродовж трь-

ох (!) років Радянська Росія безрезультатно використо-
вувала у цій війні з простими селянами регулярні час-
тини Червоної армії. Українське село в цей час зовсім 
не ломилося від харчів — грабували денікінці, російсь-
кі війська, численні кримінальні банди, яких також було 
немало. Однак більшовикам не допомогла ані обіцяна 
повстанцям амністія, ані відміна продрозверстки, адже 
податок з урожаю 1921 року продовжували збирати ме-
тодами продрозверстки — грабунком усього, що зна-
ходили озброєні продзагони. 
 Головна причина Тамбовського повстання 1920 р. 
та ж сама, що й повстань в Україні — не продовольча 
криза, а «політика продрозверстки», впроваджувана 
більшовиками. Селян «хлібної» Тамбовської губернії 
грабували так само, як і українських селян. Тамбовщи-
ну дійсно у 1920 р. вразила засуха, яку, однак, не мож-
на порівнювати з вигоранням усієї рослинності наступ-
ного року в Поволжі й у південних губерніях України. 
Тоді як причини повстання матросів Кронштадта були 
винятково політичні. 24 лютого 1921 р. у Петрограді по-
чалися страйки і мітинги робітників з політичними та 
економічними вимогами. Петроградський комітет РКП 
(б) розцінив заворушення на заводах і фабриках міста 
як заколот і ввів у місті воєнний стан, заарештувавши 
робочих активістів. Ці події послужили поштовхом до 
повстання гарнізону Кронштадта, під час якого X з’їзд 
РКП(б) ухвалив відміну продрозверстки. 

Про українське село
 Розповідаючи про колективізацію та розкурку-
лення в українському селі, Енн Епплбом виставляє ук-
раїнців жадібними й жорстокими, маніпулює, наводя-
чи спочатку факт негативного характеру і зазначаючи, 
що такого було багато, а потім — факт iз проявом ем-
патії, одразу ж підкреслюючи його окремішність: «Та-
кож було багато випадків жорстоких знущань. В од-
ному селі бригада спалила хату, в якій жили дві дів-
чинки, котрі щойно осиротіли. Старша дівчинка пішла 
працювати в колгосп, а звідти її не відпустили догляда-
ти за важко хворою сестрою. Ніхто не виявив жодного 
співчуття до сиріт. Натомість сусіди розібрали рештки 
хати на дрова і розтягли останні речі, які сестри змог-
ли врятувати» (с. 142); «В одному селі співробітники 
ОГПУ стали свідками, як «50 бідняків разом із курку-

РЕЦЕНЗІЯ■

Голодомор був
Українські дослідники знайшли фактичні помилки 
і неточні вирази у книжці Енн Епплбом «Червоний 

голод. Війна Сталіна проти України», які применшують 
трагедію українського народу і більшовицький злочин

В англомовному світі книжка Ен Еплбаум «Червоний голод: Війна Сталіна проти України» вийшла у 2017 році. 
Фото з сайта uainfo. org. 

❙
❙

               Перепис                 Всі національності,                        в тому числі: 
     Українці Росіяни Євреї Поляки Німці Інші
                                  
  Все населення 100  80,2 8,7 4,8 1,7 0,09 3,6
1926 р.  Міське населення 100  48,1 22,6 19,7 1,7 0,5 7,3
  Сільське населення 100  87,3 5,7 1,6 1,7 1,0 2,8

1937 р.  Все населення 100  78,2 11,3 5,2 1,5 1,14 2,4
  Все населення 100  76,8 13,4 5,0 1,2 1,2 2,4

1939 р.  Міське населення 100  60,3 23,8 11,7 0,9 0,6 2,5
  Сільське населення 100  86,2 7,4 1,2 1,3 1,6 2,3
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лями плакали під час розкуркулення. Вони не чинили 
опору, але допомагали куркулям зібрати свої речі та 
знайти житло»... Але ці спостереження також довели, 
що навіть в умовах насильства та істерії деяким лю-
дям у деяких селах вдавалося зберегти людяність» 
(с. 143). 
 Зустрічаються в тексті фрагменти нівелювання 
колонізаторської політики більшовиків щодо України. 
Говорячи про те, що реакція влади в Росії і в Україні 
на голод 1921—1923 рр. відрізнялася, авторка не по-
яснює, що несвоєчасне надання допомоги українсь-
кому населенню було пов’язане з політикою Кремля: 
«Так само, як і російські колеги, українські комуніс-
ти створили Центральну комісію допомоги голодую-
чим. Проте спочатку комісія мала допомагати не ук-
раїнцям» (с. 85). Винуватцем відмови американській 
організації АРА працювати в Україні у книзі зображено 
наркома внутрішніх справ УСРР М. Скрипника, який 
заборонив їй це робити через відсутність окремої уго-
ди з українським урядом (с. 86). 
 Заперечується достовірність спогадів О. Гончарен-
ка, даних антропологу В. Ноллу на початку 1990-х рр., 
який стверджував, що всі двадцятип’ятитисячники були 
росіянами. Попри те, що респондент на час колективі-
зації вже був дорослим і мав чітке розуміння того, що 
відбувалося, Енн Епплбом наполягає: «У цьому він по-
милявся, адже більшість iз тих, хто працював на селі в 
Україні, прислали з українських міст» (с. 132). 

Є докази попередньо 
планованого голоду
 Серед іншого Енн Епплбом заперечує висновки ук-
раїнських дослідників щодо використання масового го-
лоду 1921—1923 рр., що лютував на територіях кіль-
кох губерній підрадянської України, для придушення се-
лянського спротиву комуністичному режиму. «Українські 
дослідники запропонували навіть точніше політичне по-
яснення: радянська влада могла використати голод (як 
це трапилося і згодом у 1932 році) для придушення пов-
стання українських селян. Цю тезу неможливо довести, 
адже немає доказів попередньо планованого голоду ук-
раїнських селян у 1920—1921 роках» (с. 88). 
 Вражаюча доказова база. По-перше, масовий го-
лод в Україні тривав iз 1921-го по 1923 р. По-друге, а 
якщо спочатку й не планували, то чому не могли ви-
користати по факту? По-третє, українських істориків, 
які це довели на великому масиві архівних джерел, не 
два (як посилається автор). По-четверте, вона сама ж 
стверджує прямо протилежне своєму висновку. Зокре-
ма: «Настав час, як пояснював Ленін, провчити селян, 
духовенство та інших політичних опонентів, щоб «про-
тягом найближчих десятиліть вони не сміли і подума-
ти про будь-який опір» (с. 88). 
 Переселення росіян наприкінці 1933 р. Енн Еппл-
бом описує частково реалістично: «Взагалі, першу хви-
лю переселенців утворили добровольці, котрі розра-
ховували на безкоштовне житло, продовольче забез-
печення та оплачений державою переїзд». Однак далі 
подає фантастичне зауваження: «хоча деяких з них ви-
селили як «куркулів» і ворогів народу — в них вибору 
не переселятися не було». Розкуркулених переселяти 
було куди — Сибір чекав нових колоністів, а усі пере-
селенці на українські землі отримували звільнення на 
три роки від оподаткування, отримували підйомні гро-
ші, зерно, корову, звільнену від українців хату і навіть 
грамофони. Цікаве розкуркулення!
 Але найцікавіше, і тут варто підтримати усіх попе-
редніх критиків праці, які чітко вказували на заперечен-

ня авторкою Голодомору в Україні 1921—1923 як ге-
ноциду, акцентування на тому, що він був «складовою 
загальносоюзного радянського голоду». Причини го-
лоду, за Енн Епплбом, «крилися в катастрофічному рі-
шенні керівництва Радянського Союзу змусити селян 
відмовитися від своєї землі та вступити в колгоспи; у 
виселенні «куркулів» або багатших селян з їхніх домі-
вок; врешті хаосі, що виник унаслідок сукупності цих 
факторів і призвів село до голоду» (с. XXI). Голодо-
мор розглядається в значно вужчих хронологічних рам-
ках, ніж це доведено істориками на документах, про що 
свідчать ті, хто його пережив: «...ці дві політичні кам-
панії— Голодомор взимку і навесні 1933 року та реп-
ресії проти української інтелігенції та політиків протя-
гом наступних місяців...» (с. XXIII). 

Страшна статистика
 У Передмові з’являється теза на невідповідність 
Голодомору Конвенції ООН, текст якої відрізняється від 
концепції геноциду Лемкіна, і міститься натяк на вплив 
якихось українських зв’язків на визначення Р. Лемкі-
ним «цього концепту» (с. ХХХІІІ). 
 Стверджуючи, що «замість різкого спадання вліт-
ку [1933 р. — Авт.], трагедія сповільнювала свій хід 
поступово. «Надсмертність» продовжувалася протя-
гом 1933—1934 років», Енн Епплбом 1) заперечує його 
штучний характер — режим, який організовано почав 
убивати українців ще у І кварталі 1932 р., так організо-

вано і припинив — до осені 1933 р. підвищена смерт-
ність у наступні місяці — пролонговані наслідки три-
валого голодування; 2) називає Голодомор трагедією, 
а не злочином, що фактично заперечує його геноцид-
ний характер. 
 Зустрічається і безпідставне використання фак-
тів задля широких узагальнень. Спогади П. Ангеліної 
щодо колективізації: «Лише після перемоги над кур-
кулями, коли їх змусили залишити землю, ми — бід-
няки, відчули себе справжніми господарями» подані 
без урахування особистості героїні і супроводжують-
ся висновком: «Таких людей, як Ангеліна та її родина, 
було багато» (с. 134). До відома авторки, П. Ангеліна 
— двічі Герой Соціалістичної Праці, лауреат Сталінсь-
кої премії. Нагороджена трьома орденами Леніна, ор-
деном Трудового червоного прапора, медалями; автор 
книги «Люди колгоспних ланів» (1950). 
 Наступний приклад. «Часто конфіскація була 
швидкою і насильницькою... . У деяких випадках ек-
спропріація проводилася накладанням високих подат-
ків, оформлених заднім числом» (с. 140, 141). Нато-
мість в Україні це були не поодинокі, а типові явища. 
Завищене оподаткування так званих «куркулів» було 
одним з інструментів пограбування, а конфіскація від-
бувалась обов’язково із застосуванням насильства. 

Яку нову сільську еліту створила 
колективізація?
 Стосовно термінологічної та фактологічної «не-
охайності». Термін «Громадянська війна» використо-
вується для позначення подій національно-визвольної 
боротьби українського народу у 1918—1920 рр. (с. 47, 
48, 49, 63, 86, 131, 136,152, 156); використання ленінсь-
кої термінології щодо «єдності російського та українсь-
кого пролетаріату» (с. 48). «Восени 1922 року, коли го-
лод все ще охоплював значну територію країни...» (с. 
85). Тут незрозуміло, коли ж, на думку Енн Епплбом, го-
лод закінчився і яку країну вона має на увазі. А також: 
«…колективізація створила нову сільську еліту, котра 
твердо вірила в своє право на владу» (с. 135). Опис ко-
лективізації (с. 141) далекий від дійсності і виглядає як 
фарс або зйомки голлівудського вестерну. 
 Кілька сторінок книжки присвячені розлогим описам 
картин голоду в Росії, зверненню її уряду до закордону про 
допомогу голодуючим, проте немає акценту, що прохання 
стосувалося тільки населення Поволжя. Так у читача ство-
рюється враження, що допомога була так само надана й 
Україні, тоді як про масові смерті від голоду в Україні світ 
дізнався лише тодi, коли мільйонам померлих українців 
уже не можна було допомогти (с. 82-85). 
 «Це був час [1929 р. — рецензентка], коли 
сталінська наступальна риторика зіткнулася з реальніс-
тю українського й російського життя на селі... . Антоніна 
Соловйова, міська активістка і комсомолка, котра пра-
цювала на Уралі, згадувала про колективізацію з нос-
тальгією...». Методи, за допомогою яких проводили ко-
лективізацію та розкуркулення, подаються, немов че-
рез лінзу калейдоскопа, картинки-приклади змінюють 
одна одну, незалежно від місця розгортання події — в 
Україні чи Росії (с. 140-141). 
 У такий спосіб читач підводиться до думки: по-
перше, що владі було однаково, проти кого вчиняти 
насильство і репресувати — чи то проти російського 
селянина, чи то проти українського; по-друге, що гра-
біжницьке розкуркулення — це свавілля місцевих ак-
тивістів; їх автор виставляє типовими кримінальника-
ми, які не гребують забрати останню пелюшку та крих-

ту в немовляти. 
 Це стосується й розповіді про повстання 1930 р. 
(с. 154). «До 6 лютого 1930 року... в Радянському Со-
юзі спецоргани заарештували 15985 людей за «контр-
революційну діяльність» на селі. Приблизно дві тре-
тини заарештованих були українцями. З 12 по 17 лю-
того ОГПУ заарештувало ще 18000 по всій території 
СРСР» (с. 156). Якщо повстанський рух в Україні нічим 
не відрізнявся від інших регіонів, то чому ж тоді Сталін 
був такий злий саме на українців?

Неточності чи перекручування 
історичних фактів?
 Окремим блоком йде проблема — незнання або пе-
рекручування фактів. Як у випадку з використання дру-
горядних фактів, ігноруючи такі, що мали убивчі наслід-
ки. Наприклад, щодо української мови (с. 55): «...в 1804 
році цар Олександр I дозволив використання деяких на-
ціональних мов у нових державних школах. Українська 
не входила до цього переліку...». «У 1881 році київсь-
кий генерал-губернатор проголосив, що використання 
української мови в шкільних підручниках може призвес-
ти до її впровадження у вищі навчальні заклади, а звід-
ти і в законодавство, суди та адміністративні установи, 
створивши таким чином «численні труднощі й навіть не-
безпечні зміни для єдиної російської держави». При цьо-
му немає згадки про Валуєвський циркуляр від 30 липня 
(18 липня) 1863 р., який забороняв публікацію релігій-
них, навчальних і освітніх книг українською мовою, хоча 
ще дозволялась публікація художньої літератури, та Ем-
ський указ Олександра II (1876 р. ) про заборону друку-
вання та ввозу з-за кордону будь-якої україномовної лі-
тератури, а також про заборону українських сценічних 
вистав і друкування українських текстів під нотами, тоб-
то народних пісень. 
 Маємо ще наступні: «Коли Російська та Австро-
Угорська імперії раптово розпалися у 1917 та 1918 
роках відповідно...» (с. 37); «Успіх революції довів 
як більшовицьким лідерам, так і багатьом іншим, що 
Маркс і Ленін мали рацію» (с. 49); «У червні 1919 року 
і Григор’єв, і Махно назавжди розірвали свої домовле-
ності з більшовиками» (с. 69). Махно пішов на союз з 
більшовиками під час наступу на генерала Врангеля 
восени 1920 р. «Коли Біла армія зайняла Харків у сер-
пні 1919 року...» (с. 71). Денікінці вступили в Харків 
25 червня 1919 р. «Точні людські втрати важко підра-
хувати, адже ніхто не вів обліку під час голоду. В най-
більш постраждалому південному регіоні України заги-
нуло від 250 000 до 500 000... У радянських матеріалах, 
опублікованих невдовзі після закінчення голоду, вказа-
но 5 мільйонів осіб [в рад. республіках загалом — ре-
цензентка]» (с. 89). «Більшість з них [колективних гос-
подарств — рецензентка] вимагатиме від членів відчу-
ження права власності на свою землю...» (с. 128). На-
прикінці 1920-х років уся земля у СРСР була власністю 
держави, тож відчуження права власності на свою зем-
лю було непотрібне. 
 До всього іншого, у різних главах книжки містять-
ся взаємовиключні висновки з одного й того ж питан-
ня. Висновок: «...визнання державою нового керівниц-
тва села змусило замовчати противників колективіза-
ції... активність селянських мас [проти «куркулів» — 
рецензентка] була настільки потужною, що протягом 
всієї операції навіть не довелося викликати озброєні 
загони... . Завдяки «ентузіазму та дієвості місцевих 
активістів вороги колективізації почувалися розгубле-
ними й самотніми» (с. 135) зроблено на підставі зві-
ту ОГПУ про події в Україні в березні 1930 р., без його 
критичного аналізу і використання інших джерел. Ни-
жче за текстом автор висловлює сумніви в ентузіазмі 
активістів, констатуючи неможливість дізнатися з до-
ступних матеріалів про реальність цього ентузіазму, а 
мемуари, за словами автора, «лише натякають», що 
активісти «не були ні ентузіастами, ні циніками, ні зло-
чинцями, а просто боялися» (с. 135). Така ремінісцен-
ція після стверджуючих протилежне цитат є, однак, не-
достатньою для їх спростування. 

Про куркулів і селянські повстання
 В іншій главі, присвяченій повстанням, авторка, 
описуючи цю ситуацію, наводить інформацію про 2000 
масових виступів, що відбулися в Україні до кінця бе-
резня 1930 року (с. 160). Далі вона стверджує: «до се-
редини березня ситуація погіршилася. 9 березня Бали-
цький звітував про «масові повстання» у шістнадцяти 
районах України» (с. 161). Виникає запитання: для кого 
ситуація погіршилась? 
 Зарахування до категорії куркулів пояснюється не 
ставленням до режиму (активно й неактивно), а осо-
бистими стосунками iз сусідами чи керівництвом села 
(с. 137). Допускається довільне викладення порядку 
подій, коли те, що відбулось пізніше, подається як при-
чина попередньої події: «Відколи вимога «знищення 
куркуля як класу» стала державним пріоритетом [за-
ява Сталіна на конференції грудень 1929 р. — рецен-
зентка], республіканське керівництво відчувало пот-
ребу знайти краще визначення поняття «куркуль». У 
серпні 1929 року Рада народних комісарів видала пос-
танову, котра задекларувала «ознаки» куркульських 
господарств» (с. 137). 
 Авторка стверджує, що термін «куркуль» було з 
«неймовірною легкістю» поширено на «представни-
ків національних меншин на території СРСР, зокрема 

на поляків та німців, багато з яких проживали в Україні. 
У 1929—1930 рр. деякі українські посадовці вважали, 
що всіх етнічних німців в Україні, а деякі з них прожи-
вали тут iз XVIII сторіччя, треба переозначити на «кур-
кулів». У відсотковому відношенні їх було розкуркуле-
но і депортовано приблизно в три рази більше, ніж ет-
нічних українців, також вони ставали об’єктом особли-
вих переслідувань. «Де б ви, саранча, не оселилися на 
нашій землі, — казав голова колгоспу групі етнічних 
німців-селян, — не очікуйте Божої манни у поміч, ніх-
то не почує ваших огидних скарг» (с. 138). 
 «Як і тогочасні партійні лідери, керівництво ОГПУ 
не скаржилося на відсутність амбіцій. З усіх зернових 
регіонів СРСР від України очікували найбільше «кур-
кулів»: 15000 «найміцніших та найактивніших куркулів» 
повинні були заарештувати, 30000—35000 «куркулів» 
iз родинами підлягали виселенню, і ще 50000 — де-
портації до Північного краю». Далі для порівняння на-
водяться цифри по Білорусі та Центрально-Чорнозем-
ної області та припущення: «Ймовірно, вищі цифри для 
України відповідали вищому відсотку селян серед на-
селення. Також можливо, що вони віддзеркалювали 
московське сприйняття українських селян як джере-
ла перманентної політичної загрози». Звідси є незро-
зумілим, за яким документом передбачалося прове-
дення репресій проти так званих «куркулів» і скіль-
ки, власне, мали виселити. Таємною постановою ЦК 
ВКП(б) від 30. 01.1930 р. передбачався поділ тих, хто 
підлягав розкуркуленню, на три категорії (не стільки 
за майновим станом, скільки за ступенем виражен-
ня ними нелояльності режиму). Перекручено і зміст 
т. зв. «куркульської операції», що проведена на під-
ставі постанови ОГПУ від 31.01.1930 р. 
 «У 1980-х один український селянин повідав зби-
рачу усної історії, що йому пощастило бути депортова-
ним до Сибіру, адже він зміг перевезти туди свою роди-
ну, коли тут почався голод» (с. 145). А як же з необхід-
ністю щодня відмічатись у комендатурі спецпоселен-
ня? Навіть один такий пропуск міг стати причиною для 
ув’язнення у концтаборі! Чи було можливим ще доїха-
ти живими до того ж Сибіру?  

Позитиви і «відлуння авторитету»
 Таким чином, розглянувши та проаналізувавши ви-
щезазначені сумнівні і відверто суперечливі аспекти в 
роботі Е. Епплбом «Червоний голод. Війна Сталіна проти 
України», у підсумку хотілося б зупинитися на ключових, 
на мою думку, позитивних і негативних моментах. До по-
зитивних варто віднести те, що поява подібної роботи 
англійською мовою, та ще й з-під пера лауреата Пуліт-
церівської премії, в цілому є кроком уперед у тому сенсі, 
що доносить до західного світу інформацію про злочин-
ні дії, котрі вчинили у 1932—1933 рр., завдяки якій біль-
ше людей дізнаються про Голодомор тих часів, що був 
спланований та ініційований сталінським режимом. Ок-
рім суто академічних розвідок, по трібні й такі науково-
публіцистичні праці, завдяки яким ця тема буде зара-
хована до рангу топових проблем світового та цивіліза-
ційного масштабу, про які варто говорити і пам’ятати не 
лише українцям, а й звичайним людям у всьому світі, 
щоб робити правильні висновки і запобігати появі подіб-
них злочинів в майбутньому. 
 Серед негативних моментів, враховуючи зауваги, 
найголовнішою є пастка, що її умовно можна окресли-
ти «відлунням авторитету». Чи потрібно нам, науков-
цям і розсудливим читачам, з великим кредитом дові-
ри звертатися до будь-якої роботи з теми Голодомору 
авторства зарубіжних дослідників? Чи, може, необхід-
но критично підійти до будь-яких історичних розвідок, 
котрі стосуються аналізу та осмислення цієї проблеми, 
незважаючи на те, чи автор відома, чи маловідома пос-
тать у науковому світі? Не аплодувати захопливо, по-
чувши з вуст знаного західного вченого слово «Голо-
домор» чи зустрівши книгу з такою назвою, а з усією 
сумлінністю й неупередженістю звернутися до пере-
вірки здобутих і представлених даних стосовно їх ав-
тентичності та правдивості, що, власне, і вимагає про-
фесія історика. І вже на підставі цього відповісти на на-
ступне запитання: чи «спотворюють» подібні роботи 
українську історію, а також чи є вони шкідливими для 
свідомості українців?
 У випадку з книгою Енн Епплбом такі пересторо-
ги є невипадковими й обґрунтованими. Чого лишень 
варта вищезгадана думка, котра проходить лейтмоти-
вом крізь усю її роботу, що Голодомор не може підпа-
дати під визначення «геноцид» в історичному та юри-
дичному аспектах (с. 340-341), на відміну від Голокос-
ту. І не дивно, що авторка робить такий висновок, адже 
якщо переглянути джерельну базу, то вона виглядає 
неповною і вибірковою, де відсутні ключові академіч-
ні праці відомих українських дослідників, посилання 
на ґрунтовні регіональні та культурологічні студії, що 
дають змогу комплексно поглянути на проблему Голо-
домору як на геноцид українського народу. Це ставить 
перед авторкою, якщо вона продовжить досліджувати 
цю тему і все ж таки захоче дізнатися правду, нові за-
вдання, які вимагатимуть від неї залучення додатково-
го матеріалу і додаткових консультацій iз більшим ко-
лом експертів, і на цій основі внесення необхідних пра-
вок у роботу, котрі увійдуть у друге доповнене видання. 
Зі свого боку, я і мої колеги готові їй у цьому допомог-
ти, адже так само зацікавлені в об’єктивному висвітлен-
ні правди про геноцид українців. ■

актом геноциду

Українське видання.❙



Г. ПОЛАХОТНЮК
Суми

 Наприкінці 2017 р. і на почат-
ку 2018-го до Президента України 
звернулися тисячі представників ук-
раїнської еліти, зокрема депутати 
Верховної Ради України і три попе-
редні президенти, з пропозицією про-
голосити 2018-й Роком утвердження 
державної мови. З приводу цього 9 
березня 2018 р. Президент офіційно 
заявив: «Я не хочу цього робити. Бо 
року замало. А що наступного року? 
Про українську мову забудемо? Най-
ближчим часом підпишу указ про 
розробку програми укорінення ук-
раїнської мови. Попереду — деся-
тиліття української мови в Україні. 
За цей час мають відбутися незворот-
ні позитивні зміни». У зв’язку з цією 
заявою виникло багато вмотивова-
них запитань до Президента. Глава 
держави дав зрозуміти полохливим 
світилам слова, хто в домі господар 
і що «я держитель і все бачу» (тут і 
далі — за Шевченком. — Авт.).
 Через чотири роки просвітлений 
Президент раптом прозрів і став мис-
лити далекоглядно і глобально — 
року замало. А як же з непідписанням 
ним постанови скасованого ВР Украї-
ни «закону Ківалова—Колесніченка» 
у березні 2014 р.? Мовне питання за-
висло аж до 28 лютого 2018 р., коли 
Конституційний Суд України наре-
шті узаконив скасування цього згуб-
ного і підступного закону. Що далі? 
Колись буде якась програма укорі-
нення української мови? Президент 
обрав шлях зволікання і затягування 
вирішення мовного питання десь, ко-
лись, якоюсь десятилітньою програ-
мою. Це зволікання і затягування з 
вирішенням мовної проблеми та не-
виконання рішення Конституційно-
го Суду від 14 грудня 1999 р. законо-

мірно призвели до наслідків анексії 
Криму і подій на Донбасі. 
 Т. Шевченко чітко вказує шлях, 
який веде до справжнього відроджен-
ня й утвердження національної мови. 
Аксіомою для українців став його до-
роговказ: «А на москалів не вважай-
те; нехай вони пишуть по-своєму, а 
ми — по-своєму. У їх народ і слово — 
і у нас народ і слово». Як молитву він 
повторював: 
«Щоб слово каменем взялось,
Щоб людям серце розтопило.
І на Украйні понеслось,
І на Україні святилось
Те слово, Божеє кадило,
Кадило істини. Амінь».
 Мовне питання настільки назрі-
ло, що потребує негайного вирішен-
ня. Цей 2018 рік був би визначаль-
ним і мобілізуючим фактором. Рік 
утвердження державної мови і про-
грама — це різні підходи. Програма 
— це робочий інструмент, а Рік мови 
— це усвідомлення кожного себе ук-
раїнцем, мобілізація нації та утвер-
дження її мови. Своєю заявою Пре-
зидент продемонстрував загалу свою 
некомпетентність, бо вже були про-
грами з гучними назвами, ухвала 
Конституційного Суду 1999 р., які 
не були виконаними. За 27 років Не-
залежності українська мова так і не 
стала домінуючою. Сьогоднішня си-
туація з мовою складніша, ніж була 
27 років тому. Асиміляція і руси-
фікація ведуть до виродження ук-
раїнської нації. Влада в Україні не є 
українською, бо високопосадовці не 
є державниками, вони зневажають 
українську мову, чинять саботаж, 
президентська фракція в парламен-
ті блокує ухвалення нового мовного 
закону. Чиновники не вірять в Ук-
раїнську державу, не люблять її. Ось 
де корінь зла. Тарас Григорович, як 
батько, гніваючись, наказує синам 

своїм непутящим: «Не ховайте, не 
топчіте Святого закона!». Особливо 
відзначається один із синів непутя-
щих — одіозний міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков, який нахабно 
ігнорує державну мову, демонструє 
зухвале і цинічне несприйняття ук-
раїнської мови. Яка різниця між 
царським міністром жандармерії 
Валуєвим і міністром МВС Украї-
ни Аваковим? Ніякої! Перший ук-
раїнську мову забороняв, а другий 
із несамовитою затятістю і хамством 
русифікує своє відомство і всіх ук-
раїнців. Чому українці йому це доз-
воляють? Бо самі такі: «німії, подлії 
раби». 
 Невже пан Аваков не може вив-
чити державну мову? Тоді про яку 
програму укорінення української 
мови говорить Президент, де гаран-
тія, що буде виконуватись якась чер-
гова десятилітня програма, якщо не 
виконується жодна з попередніх? 
Закрадається думка, що українців 
витісняють зі своїх споконвічних зе-
мель. Для кого звільняють багаті ук-
раїнські землі? «Безвіз», яким так 
пишається Президент, стане міст-
ком для великого переселення. Не-
вже Президент не бачить масового 
виїзду за кордон молодих лікарів, на-
уковців, висококваліфікованих спе-
ціалістів різних галузей? Із ким він 
залишиться?
 Слід нагадати панові Президенту, 
що, на відміну від попередніх уря-
дових програм незалежної України, 
Емський едикт і циркуляр Валуєва 
царські чиновники ретельно викону-
вали. Особливого гоніння українство 
й українська мова зазнали, почина-
ючи ще з часів «скаженого» Петра та 
розпусниці Катерини, яка зруйнува-
ла Запорозьку Січ і вигнала козаків 
на Кубань та за Дунай. Петро І забо-
роняв українську мову, вкорінюючи 
російську, Катерина ІІ наказала «об-
русить население Малороссии», було 
видано багато указів про заборону ук-
раїнської мови, більшовики пішли 
ще далі — не тільки припинили ук-
раїнізацію 20-х років, а й розстріля-
ли українську еліту, інших заслали в 
Сибір, а так звані свої перевертні-від-
ступники добивали багатостраждаль-
ну мову. Від часів заснування Мос-
ковського царства російська мова не 
зазнавала жодних утисків, у той час 
як на українську мову існувало по-
над 200 заборон. Російська мова була 
в постійному розвитку, а українську 

перетворили на суржик, тому вона 
зовсім занепала. Прикро, що й сьо-
годні держслужбовці незалежної Ук-
раїни «…по-московському глаголять, 
як кацап покаже».
 Із плином часу життя все більше 
переконує, що треба будувати націо-
нальну державу зі своєю рідною мо-
вою, культурою, історією, єдиною 
помісною церквою. Втрата часу за-
грожує незворотними змінами. До 
багатьох неврегульованих внутріш-
ніх проблем, які дамокловим ме-
чем висять над Україною, додалась 
найболючіша. На відміну від пост-
соціалістичних країн Східної Євро-
пи і країн Балтії Україна не захоті-
ла стати національною державою. 
Антиукраїнські сили, «байстрюки 
Єкатерини», що «сараною сіли», на-
магаються реалізувати підступний 
план, божевільну ідею «русского 
міра», зросійщення української на-
ції, щоб повністю поглинути її. Інс-
тинкт самозбереження народу підка-
зує: або ми станемо українцями, або 
українська нація зникне.
 Леонід Кучма, який не знав, що 
будувати, іронізував, що національ-
на ідея в Україні не спрацювала, сьо-
годні допетрав, усвідомив, що де-
ржавною мовою в Україні має бути 
тільки українська. Раніше у пере-
двиборчій боротьбі він грав у мовну 
риторику, а Петро Олексійович про-
довжував гру, яка може закінчитися 
дуже плачевно. Наслідки цієї гри не 
забарилися: втрата Криму і частини 
Донбасу. П’ятий рік минає, а мовно-
го закону в Україні так і немає. Що ж 
депутати? Їм байдуже — стомились 
від трудів праведних та й гайнули на 
Кариби та Мальдіви.
 Життя підтверджує утопічність і 
шкідливість гасла: «Єдина країна — 
Единая страна», яке породжує про-
тистояння і нестабільність у суспіль-
стві, бо суперечить ст. 10 Конституції 
України, гарантом якої є Президент 
держави. Програма утвердження, 
функціонування і розвитку українсь-
кої мови — це документ довгостро-
кової дії, а першочерговим кроком у 
вирішенні надважливої мовної про-
блеми є негайне і неухильне виконан-
ня ухвали високого Конституційного 
Суду України від 14 грудня 1999 р. 
усіма гілками влади і суб’єктами гос-
подарювання на всій території Украї-
ни, а також ухвалення Верховною 
Радою України нового, досконалого 
і всім зрозумілого мовного закону. ■

ПОЛІТПАРНАС

«Хрєнотєнь»
Володимир КАЇРА
С. Темрюк, Нікольський район, Донецька область

У Раді Верховній один з депутатів, 

Меткий і розумний, як пень,

Сказав, як відрізав, у ході дебатів:

«Селяни — це так, хрєнотєнь».

Отой чередник, що корів випасає,

І в спеку, і в дощ день у день,

Либонь, про життя він нічого не знає,

Бо весь його труд — «хрєнотєнь».

І той тракторист, що гарує у полі,

Він лиш для насмішок мішень.

Мов, хліба в країні і так є доволі,

А фермерство — то «хрєнотєнь».

Я все-таки вірю,

Що день наш настане,

Ми візьмем до рук бюлетень

І дружно покажем, «шановний наш пане»,

Хто люди, а хто «хрєнотєнь».

■

МОВА КАЛИНОВА

Українців об’єднає 
національна держава
І наш Вашингтон, національний лідер Тарас Шевченко, 
якого ми діждались 9 березня 1814 р.

■

Закарпаття славиться не лише смачною кухнею, хмільними 
трунками, а й своїми замками. Один із них оповиває романтична 
історія кохання. Це замок Сент Міклош (по-нашому — Святий 
Миколай), що в населеному пункті Чинадійове, за 12 км від 
Мукачевого. Щороку тут проводять фестиваль середньовічної 
культури «Срібний Татош» (татош — закарпатський пегас, символ 
шляхетності й доблесті), а також усі бажаючі можуть відсвяткувати 
тут своє весілля, адже Сент Міклош вважають замком кохання і 
небезпідставно.
На одній із терас мукачівського замку «Паланок» туристи 
зустрічають скульптури угорської княгині Ілони Зріні та її сина 
Ференца Ракоці. Саме з княгинею Ракоці й пов’язана історія 
чинадіївського замку. Ілона Зріні була непримиренним ворогом 

австрійської корони, тож тримала тяжку облогу цісарського 
війська у «Паланку». А от у Сент Міклоші вона зустріла своє 
кохання — трансильванського аристократа, ватажка куруців 
(угорських повстанців проти панування Габсбургів, до яких 
приставали також словаки і русини) графа Імре Текелі. Княгиня 
була на 14 років старша за свого коханого, що не завадило їхнім 
романтичним стосункам. При віденському дворі уважно стежили 
за романом цих двох ворогів австрійського панування. 
Коли княгиню заарештували і вислали за межі Австро-Угорщини, 
до замку повернувся її син Ференц, який також очолював 
повстанське військо. Після поразки угорського війська замок 
разом із землями передали австрійському шляхтичу Шенборну. 
Але це вже інша історія...

10 УКРАЇНА МОЛОДА
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Унікальна виставка кращих 
світлин фотохудожників із 45 
країн світу під назвою «Фотопа-
рад у Кобеляках» (подібною екс-
позицією досі могли похвалити-
ся хіба що великі міста) працює у 
приміщенні Кобеляцької міської 
ради. Винуватець цієї нерядової 
події — відомий фотохудожник і 
журналіст із Кобеляк Костянтин 
Бобрищев — зазначив, що про 
кожен представлений тут знімок 
можна розповідати годинами, а 
разом вони складають правдиву 
історію життя у планетарному 
масштабі. Думка створити фо-
товиставку, якої не бачив жоден 
райцентр, виникла в голові цьо-
го невгамовного чоловіка, за його 
зізнанням, давно. 
 — Спостерігав, як подіб-
ні вернісажі проводять у Вели-
кобританії, Індії, Чехії тощо, й 
думав: а чому б не організува-
ти щось подібне й у Кобеляках? 
Чим наш райцентр гірший? І так 
поступово реалізував цю ідею, — 
розповідає Костянтин Васильо-
вич. — Дякую Богу за те, що він 
спонукав відгукнутися багатьох 
талановитих фотохудожників із 
різних континентів. Із більшіс-
тю з них я познайомився завдя-
ки всемогут ньому iнтернету. Бу-
ває, виставиш свою фотографію, 
і когось із колег на другому кін-
ці світу щось у ній вразить, заче-
пить за душу, змусить озватися. 
Скажімо, у мене є знімок «За-
бута мелодія». Так от, на сайті 
«Фотожизнь художественная» 
він протягом десяти років за рей-
тингом лишається непереверше-
ним (про нього вже навіть напи-
сано поезії і знято фільми). Ти, 
у свою чергу, знайомишся з ро-
ботами інших майстрів — отак і 
зав’язуються дружні стосунки. 
Тож із багатьма з фотохудожни-
ків, чиї світлини представлені 
на цій виставці, я знайомий за-
очно, хоч вважаю їх своїми доб-
рими друзями. До речі, кілька 
днів тому в Німеччині вийшла 
друком книга моїх фотознімків 
— із людьми, котрі таким чином 
оцінили мої роботи, мене також 
познайомив iнтернет. 
 І справді, фотографія нас 
знайомить, зближує й об’єднує. 
За словами Костянтина Бобри-
щева, на багатьох відомих за-
рубіжних авторів допоміг вийти 
фотохудожник із Рівного Олек-
сандр Харват, знімки якого та-
кож представлені на «Фотопараді 
в Кобеляках». Це унікальний чо-
ловік. Дослужившись в органах 
правопорядку до звання майо-
ра, він одного прекрасного дня 
кардинально змінив своє жит-
тя, вирішивши зайнятися фото-
справою. Нині ж він не лише зна-
ний фотомайстер, а й організатор 
потужного Міжнародного сало-
ну художньої фотографії «Фо-
товернісаж на Покрову», який 
набув авторитету й популяр-
ності у світі. Щороку сюди над-
силають свої роботи представни-
ки від 30 до 70 країн зарубіжжя. 
До речі, цьогоріч для участі в 
журі конкурсу до Рівного при-
був сам Генеральний секретар 
FIAP (Federation Internationale 
de I’Art Photographigue) Іоанніс 
Лукоріс із Греції. Збирався побу-
вати й на відкритті «Фотопараду 
в Кобеляках», а не приїхав із ба-
нальної причини — через відсут-
ність авіаквитків. Тож обмежив-
ся вітальною телеграмою.
 Відкриттям фотопараду мож-
на назвати Валентину Киценко, 
педагога за освітою. Молода жін-
ка живе в малому селі Гарбузів-
ка Кобеляцького району й зай-
мається вихованням трьох ма-
лих діток. Дивишся на її фото-
знімки й дивуєшся: звідки в неї 

цей дар? Валентина розповіла, 
що чи не все життя малювала, 
а декретні відпустки змусили її 
взяти до рук фотокамеру. Зго-
дом вона по-справж ньому захо-
пилася фотографією,  зрозумів-
ши, що в такий спосіб може ви-
разити себе. Наголошує: дуже 
вдячна чоловікові за те, що за-
мість діамантів той купує їй фо-
тоапарати з хорошою оптикою. 
 — Мій улюблений жанр — 
фотопортрет. Найбільше люб-
лю знімати дітей, бо вони безпо-
середні, а тому на фотознімках 
природні, а їхні емоції щирі, — 
ділиться Валентина. — Сприй-
маю тільки ті фотографії, які 
живі, дихають. Тому мені зовс-
ім не подобаються постановоч-
ні знімки. У мене були спроби 
їх робити, але вони не ожива-
ли, тому дійшла висновку: це не 
моє. Доля завжди зводить мене 
з хорошими людьми. Приємно, 
коли така людина, як Костян-
тин Васильович у тебе вірить. 
Звісно, він полюбляє критику-

вати мої роботи, але водночас і 
надихає.
 А ще на відкриття виставки 
«Фотопарад у Кобеляках», на 
якій представлено багато робіт 
і самого Костянтина Бобрище-
ва — володаря багатьох пре-
стижних міжнародних нагород 
у сфері фотомистецтва, завітали 
його добрі друзі. Віктор Фесюра, 
котрий об’їздив зі своєю гармош-
кою десятки країн, неодноразо-
во бував у зоні АТО й нарешті 
одержав дуже рідкісне звання 
«Заслужений гармоніст Украї-
ни», перед початком урочистос-
тей підняв присутнім настрій 
майстерною грою на народно-
му музичному інструменті. Ми-
кола Хрієнко, заслужений жур-
наліст України, людина, котра 
пройшла та проїхала майже 180 
тисяч кілометрів нашою плане-
тою (один із його маршрутів три-
вав 7 місяців і 4 дні), приїхав із 
Києва. 
 — У 1979 році я разом із ко-
мандою плив на байдарках із 
міста Ахтирка до села Світло-
гірське, — пригадав він. — У 

Кобеляках вирішив зайти до ре-
дакції місцевої «районки» і, по-
бачивши на столі Людмили Ов-
дієнко знімки Костянтина Боб-
рищева, захотів із ним познайо-
митися. Відтоді ми дружимо, 
бо обидва однаково залюблені у 
фотографію. Хочу показати вам 

лише одну книгу його знімків 
під назвою «Війна і мир», при-
свячену подіям на сході Украї-
ни, що отримала золоту медаль 
міжнародного конкурсу «Фото-
книга-2016». А те, що завдяки 
Костянтину ось така масштабна 
міжнародна фотовиставка від-
крилася в малому райцентрі, — 
взагалі унікальне явище. Вона 
має велике значення для осмис-

лення нашого перебування на 
землі, естетичного, морально-
го й національного зростання. І 
ста років не вистачить одній лю-
дині, щоб зробити всі виставлені 
тут знімки. Та з цим прекрасно 
впоралися 45 фотохудожників із 
45 країн світу!

 А заслужений артист Украї-
ни, жонглер-еквілібрист, який 
також об’їздив увесь світ, кобе-
ляччанин Олександр Хоманько 
не лише пригадав, як деякий час 
працював разом із Юрієм Нікулі-
ним і познайомив із ним Костян-
тина Бобрищева, а й продемонс-
трував чорно-біле фото відомого 
артиста цирку й кіно у виконан-
ні кобеляцького фотомайстра зі 

свого архіву.
  — Те, що Костянтин Васи-
льович робить для Кобеляк, — 
неоціненне. Просто дивуюся, 
скільки в нього ідей і енергії. 
Сьогодні він здивував цією фо-
товиставкою. І, певен, отак ди-
вуватиме всіх нас до ста років, 
— закінчив Олександр Хомань-
ко на оптимістичній ноті. 
 — Костянтин Бобрищев 
презентує наш невеликий рай-
центр, своїх земляків у світі. За-
вдяки отаким високохудожнім 
фотовиставкам у різних куточ-
ках планети знають кобеляччан: 
як видатних, так і зовсім невідо-
мих — і це просто здорово! Я не 
знаю, хто іще отак прославив 
свою малу батьківщину, просту 
людину. Без любові до людей ці 
знімки Костянтину Васильови-
чу навряд чи вдалися б, — заува-
жила журналіст Кобеляцької 
районної газети «Колос», поете-
са Олена Харківець.
 Утiм сам Костянтин Васи-
льович наголосив, що ця фото-
виставка — колегіальна, тож 
він не хотів би тягнути ковдру 
на себе. Хоч, звісно, він є авто-
ром ідеї. А от втілити її в життя 
було не так просто: фотовистав-
ку робили з великими потугами. 
Помістити 203 знімки під скло 
і в рамки — навіть на це знадо-
билися значні зусилля. А ще ж 
потрібно було розмістити їх так, 
щоб кожне фото ніби промовля-
ло до вас зі стіни. Аби раціональ-
но використати простір, виріши-
ли задіяти й столи посеред зали 
— на них також розклали світ-
лини. Хоч усе одно для всіх фо-
тошедеврів місця не вистачило, 
тож Костянтин Бобрищев від-
клав їх до наступної виставки. 
 — Очевидно, сам Господь 
волів, щоб ця фотовиставка від-
булася. Я сьогодні стомлений, 
але, без перебільшення, дуже 
щасливий, адже моя мрія, дум-
ка стала реальністю, — зізнався 
винуватець події. — Певен: сюди 
неодмінно заходитимуть люди. 
Хай небагато. Але все велике 
починається з малого. Мені хо-
четься, щоб після цієї виставки 
була друга, третя... Тоді, мож-
ливо, мої земляки-кобеляччани 
по-іншому подивляться на фо-
тографію і зрозуміють, що один 
знімок часом може розповісти 
більше, ніж ціла книга. ■

ВЕРНІСАЖ

Посміхніться, вас знімають
На «Фотопараді в Кобеляках» представлені світлини фотохудожників із 45 країн світу

■

На відкриття вернісажу завітав заслужений гармоніст України Віктор Фесюра зі своїм напарником.
Фото автора.

❙
❙

Відкриттям фотопараду стала Валентина Киценко з Гарбузівки Кобеляцького району.❙

Костянтин Бобрищев презентує наш невеликий 
райцентр, своїх земляків у світі. Завдяки отаким 
високохудожнім фотовиставкам у різних куточках 
планети знають кобеляччан: як видатних, так і зовсім 
невідомих — і це просто здорово! 
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Перст Богородиці
 Чудодійна криниця у селі 
Нижня Озеряна з’явилася на 
місці дивовижної знахідки. Як 
свідчить давня легенда, ще на-
прикінці XVI століття місцевий 
селянин косив тут траву й випад-
ково розсік навпіл ікону, яка ле-
жала просто на землі. В момент 
удару навколо рознісся тужли-
вий людський стогін, від якого 
чоловік ледве не втратив мову. 
Він приніс образ додому, стулив 
докупи й поставив у хаті на чіль-
ному місці. А ранок приніс чер-
гове диво: обидві половинки ней-
мовірним чином зрослися, нага-
дуючи про пережиту пригоду 
ледь помітним шрамом. Більше 
того, на місці, де селянин знай-
шов ікону, почало бити джере-
ло. Після цього місцеві жителі 
остаточно повірили в диво, збу-
дували тут церкву й облаштува-
ли купіль, вода у якій визнана 
цілющою. 
 Ікона Озерянської Божої Ма-
тері тепер вважається найбіль-
шою духовною святинею Слобо-
жанщини. Тривалий час вона пе-
ребувала у Куряжському Преоб-
раженському монастирі, куди з 
усіх навколишніх місць йшли 
люди по зцілення. У дитинс-
тві тут вилікувався від сліпо-
ти і письменник Григорій Квіт-
ка-Основ’яненко. Мати привела 
його вже у повному відчаї, оскіль-
ки жоден із відомих ескулапів не 
зміг зарадити лихові. Вона довго 
молилася біля образу, а потім, за 
порадою ченців, набрала води у 
криниці святого Онуфрія і вми-
ла обличчя сина. Після цього ста-
лося велике таїнство — хлопчина 
почав прозрівати. 
 Онуфріївське джерело у селі 
Подвірки й досі животворить. 
Власне, тут в одному місці схо-
дяться одразу три криниці. Одна 
зцілює зір, друга — внутрішні 
органи, третя — жіночі недуги. 
Раніше тут була церква, але на-
разі збереглася лише невелика 
каплиця. Втім величина храму 
ніскільки не послаблює цілющої 
сили води. Як кажуть, по вірі ва-
шій...

Джерело Піщанської Божої 
Матері — Кириченкова 
криниця
 До Ізюма туристи і паломни-
ки їдуть заради двох див — ду-
ховного і природного. Так ста-
лося, що Свято-Вознесенсь-
кий храм, де зберігається одна з 
трьох Слобідських святинь — іко-
на Пісчанської Божої Матері — та 
чудодійна Кириченкова криниця 
розташовані поруч. Без благосло-
вення священика тут мало хто за-
ходить у воду, хоча буває і навпа-
ки — купіль пробуджує бажання 
переступити поріг храму й помо-
литися біля древнього образу. 
 Як потрапила ця святиня до 

слобідського міста, наразі невідо-
мо, але відкрив її прихожанам у 
1754 році єпископ-святитель Іо-
саф. Йому наснився сон, ніби він, 
об’їжджаючи навколишні цер-
кви, побачив в одній із них фак-
тично на купі сміття ікону Бого-
матері з немовлям, що світилася 
нетутешнім світлом. «Поглянь, 
що зробили з ликом моїм служни-
ки цього храму, — почув несподі-
вано священик. — Образ мій при-
значений для країни цієї джере-
лом благодаті, а вони кинули його 
на сміття». Яким же було здиву-
вання священика, коли, приїхав-
ши до Ізюма, він побачив у місце-
вому храмі земне втілення явле-
ного йому лику. Причому ікона 
була десь на задвірках церкви, 
виконуючи роль перегородки, за 
якою сипали вугілля для кади-
ла. Єпископ одразу ж наказав по-
містити ікону в кіот і виділити їй 
пристойне місце. 
 Через постійні підтоплення 
Сіверським Донцем Свято-Воз-
несенський храм у 1892 році пе-
ренесли на пагорб до села Піски, 
після чого ікона отримала тепе-
рішню назву й стала знаменитою 
завдяки своїм чудодійним влас-
тивостям. Неподалік з’явилося й 
джерело, яке має власну легенду. 
В Ізюмському полку колись слу-
жив козак на прізвище Киричен-
ко. Його дочка народилася слі-
пою, що принесло в родину неви-
мовне горе. Богобоязкий козак 
постійно молився Господу і Пре-
святій Богородиці, благаючи до-
помогти його дитині, і зрештою 
отримав одкровення — викопа-
ти у дворі колодязь. Тільки його 
заступ торкнувся землі, як од-
разу ж з-під землі забило чудот-
ворне джерело, вода якого дару-
вала прозріння хворій. За іншою 

версією, зцілення сталося прос-
то в будинку, коли бризки дже-
рела, яке пробивалося через під-
логу, окропили хвору дівчинку. 
Час стер місце садиби козака, але 
цілюща вода до цього часу дарує 
втіху всім нужденним.
 Не так давно біля криниці 
було влаштовано капличку-ку-
пальню, в якій увесь рік можна 
з молитвою пройти під приємно 
освіжаючим струменем джерель-
ної води. Потік охочих отримати 
зцілення ніколи не зменшується. 
Кажуть, окрім того, що вода лікує 
від п’янства, безпліддя, душевної 
скорботи та інших тілесних не-
дугів, вона ще й дарує особливе 
життєве везіння.

Харківський Спас та 
Борисоглібська криниця
 Тривалий час черниці Бори-
соглібського жіночого монасти-
ря, що в селі Водяне Зміївського 
району, потерпали від того, що не 
мають власної криниці. І якось 
настоятель обителі ігумен Севас-
тян, помолившись, ткнув у землю 
хрест й промовив: «Тут буде коло-
дязь». Пізніше геодезисти прове-
ли дослідження обраного місця і й 
високо оцінили вибір священика. 
Виявляється, у точці, куди поці-
лив головний символ християнс-
тва, сходяться одразу три джере-
ла, що володіють цілющими влас-
тивостями. Набрати тієї води до 
монастиря з’їжджаються прихо-
жани з усіх навколишніх сіл, бо 
вірять у її особливу енергетику. 
 А 20 липня 1997 року тут ста-
лося нове диво. Під час виконан-
ня Херувимських пісень у мо-
настирському храмі раптом оно-

вилася досі темна від пережитої 
пожежі ікона Спаса Нерукотвор-
ного. За словами очевидців, вона 
заблищала яскравим золотавим 
світінням, після чого на поверх-
ні проступили раніше непоміт-
ні написи, з обох боків проявили-
ся лики Архiстратига Михаїла та 
Архангела Рафаїла, позолота на-
була світлого вигляду, в повітрі 
рознеслися дивовижні пахощі, 
які чулися впродовж п’яти днів. 
Восени того ж року Священний 
Синод УПЦ постановив вважати 
Оновлену Ікону Спаса Нерукот-
ворного чудодійною. Образ також 
було оголошено третьою слобідсь-
кою святинею поряд з обома Бого-
родицькими — Озерянською та 

Піщанською. У народі ікону на-
зивають Харківським Спасом. 
 Після сотвореного Господом 
дива Борисоглібський монастир 
у Водяному став місцем нескін-
ченного паломництва вірян. Ніх-
то з них не покидає ворота хра-
му, доки не набере цілющої води 
в розписаній біблійними сюжета-
ми криниці.

Кочетківська криниця
 У селищі Кочеток є храм Воло-
димирської ікони Божої матері, 
з назвою якого пов’язана одна з 
найцікавіших слобідських ле-
генд. За повір’ям, неподалік цьо-
го місця був невеликий чернечий 
скит. Один iз монахів якось iшов 
лісом i побачив біля джерела по-
кинутий образ Богородиці. Він 
забрав знахідку до обителі й пос-
тавив у церкві, але вже наступно-
го дня ікона опинилася на старо-
му місці. Чернець удруге приніс її 
до храму, втім історія повторила-
ся знову. Бажаючи мати цей дар 
у монастирських стінах постій-
но, ченці вдалися до нетривіаль-
ного вчинку — дали обітницю пе-
ред ликом Діви Марії двічі на рік, 
21 травня та 23 червня, приноси-
ти ікону на місце чудодійного яв-
лення й здійснювати на її честь 
молебний спів. Так у Кочетку 
з’явилася традиція хресних ходів 
до джерела, в яких брали участь 
не лише місцеві жителі. Невдовзі 
тут возвели спочатку скромний, а 
потім і величний блакитно-білий 
храм, названий на честь знайде-
ної ікони.
 До речі, це дивовижне місце з 
дитинства відвідував Ілля Рєпін, 
який народився в сусідньому Чу-
гуєві. «Часто на великі свята хо-
дили з матусею до Кочетка, — 
писав художник у своїх спога-
дах «Далеке і близьке». — Піс-
ля тривалої служби ікону несли 
до колодязя. Хлопчаки дзвінко 
плескали по кленовому листю. 
Я все вчився, але в мене не вихо-
дило. Коли ми доходили до кри-

ниці, то сідали відпочивати. Ма-
туся розгортала чисту хустин-
ку, діставала свіжу проскуру «за 
здоров’я», відломлювала від неї 
по шматочку, і ми їли, запиваю-
чи джерельною водою. Яка во-
диця! Холодна і чиста». Спогади 
дитинства, а також відвідини Чу-
гуєва та Кочетка у 1876 році на-
дихнули художника на створен-
ня картини «Хресний хід у дубо-
вому лісі. Явлена ікона», де точ-
но передано загальний настрій 
духовних процесій. 

Джерело у церкві
 Саржин яр став найвідомі-
шим місцем відпочинку в Хар-
кові завдяки джерелу, що має ба-
гату на мінеральні елементи воду. 
Саме тут чимало харків’ян прово-
дять вихідні й збираються на Во-
дохреще. Тож було цілком логіч-
но, що у 2010-му прийняли рі-
шення звести на давно освяченій 
території храм, аби молитва ще 
більше посилювала благодатні 
властивості води. А коли в кот-
ловані бурили вже останню свер-
дловину, сталося диво — на міс-
ці, відведеному під вівтар, вдари-
ло джерело! «Такі випадки трап-
ляються дуже рідко. Лише як 
знаки особливого благовоління 
Пресвятої Богородиці», — пояс-
нив настоятель церкви Ігор Кон-
дратенко. Саме тому живильний 
струмінь не присипали землею, 
залишивши в стінах храму. Те-
пер в одній будівлі, створеній у 
формі дерев’яного зрубу, відкри-
то два приходи — Верхній і Ниж-
ній. Перший названий на честь 
ікони Божої Матері «Відрада або 
Утіха», другий — на честь ікони 
Божої Матері «Живоносне дже-
рело». Набрати води, яка струме-
нить в унісон молитовному співу, 
— по-справжньому благодатне 
дійство. 
 За словами отця Ігоря, церк-
ву в Саржиному яру звели всього 
за дев’ять місяців, що теж можна 
прирівняти до дива. Це перший 
такий випадок в історії України. 
Причому храм з’явився всупереч 
різним проблемам. «Перший під-
рядник узяв у нас 83 тисячі євро 
на купівлю деревини, — каже 
священик. — Але невдовзі ця 
фірма оголосила себе банкрутом 
i не повернула жодної копійки. 
Прихожанин, який пожертву-
вав на будівництво гроші, довго 
вагався, чи виділяти нову суму, 
але потім оплатив матеріал уд-
руге й сам привіз його з Черніго-
ва. І це ще не все. Коли закладали 
капсулу, пішов дощ — це добрий 
знак. А потім на це ж місце при-
летіли два голуби, які у дощову 
погоду найчастіше кудись хова-
ються». Без сумніву, добра звіс-
тка. ■

Свято-Вознесенський храм біля Кириченкової криниці в Ізюмі.
Фото з сайта lyonl. com.

❙
❙

Храм ікони Божої Матері «Живоносне джерело» у Саржиному яру Харкова.
Фото з сайта yesyes.ua.

❙
❙

У дитинстві тут вилікувався від сліпоти письменник 
Григорій Квітка-Основ’яненко. Мати у вiдчаї привела 
його сюди, оскільки жоден із відомих ескулапів не 
зміг зарадити лихові. 

СВЯТІ МІСЦЯ 

Небесні джерела
Дивна сила харківських криниць зцілює тіло 
і душу не одне століття, тому їхня історія 
повниться дивовижними легендами

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Подорожі до чудодійних криниць — найулюбленіші мандрівки 
харків’ян. Як тільки по-справжньому пригріє сонце й з’явиться пер-
ша зелень, — усі починають кудись їхати. Кожен iз таких турів — 
благодатний шанс втішитися як духовним, так і тілесним зціленням, 
бо фактично біля кожного з таких джерел тулиться бодай маленька 
церковна капличка. Таке враження, ніби у цих місцях колись, ще не 
за нашої пам’яті, виник глибинний контакт земних надр iз височінню 
неба й досі притягує до себе особливою енергетикою.
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Персонаж Андрій Наюк — 
надзвичайно живий герой. Він 
перетворює роман на кіностріч-
ку, коли читач моментально 
оживляє усе, про що йдеться. 
І.  Павлюк наділив свого прота-
гоніста неудаваним психологіз-
мом і життєвою історією, якій 
віриш. Філософські сентенції, 
романтично-ліричний спосіб сві-
тосприйняття, а водночас первіс-
на сила, що нуртує всередині ге-
роя, підкуповують читача. 
 Світогляд Андрія Наюка «не-
типовий» для нашого часу. Звіс-
но, ця нетиповість пов’язана з 
тим, що він усе-таки поет, а не 
бізнесмен чи голова сільради. 
Тож, роман пересипано вірша-
ми: «Заховатись в капусту / І 
крякіт качиний чути. . . / Щоби 
дзенькали в душу, / Як вишні, / 
Зіниці поліських відьм / З чере-
пів незабудок / Смоктати свя-
щенну труту, / Мідну плоть / 
Місяченька / Купати в трави 
крові. / У глибинах сніжинок / 
Шукати чиєсь обличчя, / При-
кладати до серця, / Як маску, / 
Кропивний лист, / Доки в дзер-
кало неба / Хтось цілі народи 
кличе / А хтось — душу бездом-
ну / В суєти великих міст».  Або 
ж: «Човни в Дніпрі — мов сльози 
на струні. / Уранці в нас, мов на 
Сатурні — ввечері. / І хочеться 

кудись / Туди мені від свого серця 
рятуватись втечею. . . ». 
 Проте є щось у цьому ро-
мані таке, чого бракувало на-
шій літературі від часів «Міста» 
Валер’яна Підмогильного. Ігор 
Павлюк зміг створити особли-
вий текст, у якому немає межі 
між реальним і вигаданим, ма-
теріальним і духовно тонким. 
Наче Андрій Наюк — альтер-еґо 
самого письменника, але водно-
час живе у вигаданому світі Гон-
двани (що, безперечно, нагадує 
волинське село). Роман «Мезо-
зой» глибинно український, не 
випадково протагоніст відчу-
ває певний дискомфорт, коли 
потрапляє в інший світ, де гово-
рять іншою мовою. Він не при-
ймає російської — як і релігії, 
що бачить свій обов’язок лише 
в культослужінні. У свідомості 
Андрія Наюка справжнє хрис-
тиянство переплетено з язич-
ництвом, що утривалене у гли-
бинній вірі в Бога. Для Андрія 
важливо знайти кореляції між 
поганським світом і світом хрис-
тиянським. 
 На самому початку роману 
він утрачає найдорожчу людину 
— маму. Світ хлопця видаєть-
ся занадто крихким, тендітним. 
Занурений у поезію, яку вва-
жають талановитою. Водночас 

Наюк має міцний внутрішній 
стрижень (любить усе «крилате 
й корінне»), який не піддається 
руйнації соціумом. Наділений 
емоційним інтелектом, як ска-
зали б сучасні психологи, — точ-
но аналізує дійсність, має хист 
до правильного вибору у неод-
нозначній ситуації. Не здатний 
на брехню й лукавство; просто не 
запрограмований на умовні реф-
лекси — усі його реакції безу-
мовні. Може, звісно, помиляти-
ся — але лише тому, що не тікає 
від людей. А ще ж має потужну 
чоловічу силу, яка затягує його 
в різні вакхічні пригоди. 
 Назва роману символічна, як 
і назва першого розділу — Гонд-
вана. Так називали первісний ма-
терик, який мільярди років тому 
іще не був поділений на конти-
ненти — правічний простір єди-
ної землі без океанічних бар’єрів. 
А мезозой — цивілізаційний пе-
ріод, коли формувалася флора і 
фауна, й водночас утворювалися 
життєві ресурси, як газ та інші 
копалини. І на кінематографіч-
но прискореному екрані роману 
видно, «що енергії на Землі збу-
ває, меншає; органічне дрібніє, 
хитріє, холоне. . . ». 
 Та, попри похмуру перспек-

тиву, герой має всепереможне 
бажання жити; такої життєздат-
ності вельми бракує літератур-
ним персонажам. Він як зернин-
ка, що має здатність проростати 
в найтяжчому і найнесприят-
ливішому ґрунті. Трапляючи на 
різних людей, часом полярних до 
його світогляду, він скрізь зна-
ходить себе. Андрій меланхолій-
ний, інколи сентиментальний, 
проте завше щирий і незрадли-
вий. Аполлонівсько-діонісійсь-
кий персонаж, з чіпким розумом 
і здатністю іти вгору мало не вер-
тикально. 
 Світ Гондвани цілісно-не-
подільний, де фізичне й метафі-
зичне не мають межі. Тож тема 
надприродного — особливий ас-
пект «Мезозою». Андрій Наюк 
спілкується з сільською відь-
мою, знається на всіх ритуалах 
самозахисту від нечистої сили. 
У світі Наюка немає нічого чор-
но-білого, тому «нечисть» — не 
так «поріддя зла», як інший тип 
енергії, інша реальність. «От і 
будь тут мудрий», — приказ-
ка персонажа. Авжеж, усі об-
межувачі штучні, якщо вони не 
пов’язані з відчуттям серця й Бо-
гом (метафізичним чуттям). 
 Часом складається вражен-
ня, що «Мезозой» міг бути на-
писаний у XVIII столітті в колах 
німецьких романтиків. Напри-
клад, Новалісом, який знався 
на «гімнах до ночі». Є у цьому 
романі щось «архаїчне», ста-
росвітське в доброму розумін-
ні цього слова. Це література, 
яка не потребує загравання з 
кон’юнктурою ринку. Роман, 
що утверджує людські цінності 
у несфабрикованому вигляді. 
Краса стосунків, прагнення іс-
тини, Бога, світла –визначальні 
маркери світогляду головного ге-
роя, якому значно комфортніше 
у своїй Гондвані, ніж у духовно 
здрібнілому постінформаційно-
му суспільстві. Можна розшири-
ти простір власного перебування 

й канали комунікації, але чи змі-
ниться від цього якість життя? 
 Життєвий вибір Наюка: або 
розширити простір і звузити час, 
або навпаки — звузити простір і 
розширити час. Тобто, або зали-
шитися у Гондвані поруч із ко-
ханою Наталкою — або поїхати 
в інший світ, віддатися стихії не-
відомого й можливо-небезпечно-
го. Та направду, неподоланних 
суперечностей і конфліктів у сві-
домості Андрія Наюка немає — 
як немає вододілу на Гондвані. 
Наюк — як пралюдина. Подібно 
до індійського Пуруші, сприймає 
світ поетично, а отже — за Кан-
том, — піднесено. Здатний бачи-
ти зоряне небо над головою, а не 
лише газ під ногами. До речі, мо-
тив видобування газу в Гондвані 
має ритуально-міфологічний ха-
рактер і може бути потрактова-
ний як хрест — тобто рух, у яко-
му одночасно наявна динаміка як 
на осі, так і на вертикалі. Газ пот-
рібно видобути із земних надр — 
і це рух вертикальний; але водно-
час його потрібно передати всім 
споживачам у селі — і це вже рух 
на осі, коли з однієї точки розхо-
дяться численні капіляри й ар-
терії, якими живильний ресурс 
розтікається планетою. 
 У романі чимало філософсь-
ких сентенцій про сучасне жит-
тя, вимирання села, втрату чес-
нот і відхід від правди. Чого 
варте таке непросте питання: чи 
піде український материк під 
воду, чи сучасні люди — мезо-
зойці, які мають зникнути? Чи 
все-таки людство усвідомить 
потребу органічної єдності зі сві-
том, аби не знищити ані його, ані 
себе? Андрій Наюк — романтич-
ний і моцний творець нового сві-
ту, який іде до Бога уздовж вер-
тикалі, аби не перетворитися на 
викопний газ. 
 І про все те Ігор Павлюк має 
дивовижну здатність писати так, 
аби читач легко візуалізував його 
художній світ. 

Костянтин ДИКАНЬ

УПА зродилась на Волині. Разом 
із Закерзонням та Галичиною 
боролася з комуно-московськи-
ми окупантами ще десятиліття 
по закінченні ІІ Світової війни. 
А століття тому, під час Перших 
національно-визвольних зма-
гань, палахкотіла вся Україна: 
від Кавказу до Карпат. Осердям 
спротиву московитам став Хо-
лодний Яр. Не була виключен-
ням і Сумщина. 
 
 «Ми повертаємо в нашу сві-
домість імена людей шляхет-
них, які відстоювали у кривавій 
боротьбі з російським окупан-
том право нашого народу вільно 
жити на своїй землі. Обов’язок 
нашого покоління вшанувати 
цих людей — у назвах вулиць, 
площ, скверів і парків, постави-
ти їм пам’ятники, залишити 
пам’ять про них меморіальними 
дошками, назвати їхніми слав-
ними іменами, школи, військові 
частини, вищі навчальні та інші 
заклади», — читаємо у книжці 
Романа Коваля, Віктора Морен-
ця та Юрія Юзича «Сумщина в 
боротьбі: біографії, історії, спога-
ди» (К.: Історичний клуб «Холод-
ний Яр»; Орієнтир, 2017). Справ-
ді пам’ятних імен, котрі походять 
із Сумщини, чимало. Треба прос-
то згадати колишні адміністра-
тивні межі регіону: тоді Ромен-
щина належала до Полтавської 
губернії, Глухівщина — до Чер-
нігівської, а життя багатьох ге-

роїв книги нерозривно пов’язано 
з Харковом — тодішнім інтелек-
туальним і промисловим центром 
Слобожанщини. 
 До когорти славних сумчан 
належать О. Коваленко — ін-
женер-механік, один із лідерів 
повстання на бронеплаві «По-
тьомкін»; М. Ковенко — комен-
дант Києва у важкі дні заколо-
ту на заводі «Арсенал»; В. Ємець 
— бандурист-віртуоз, засновник 
Другої капели бандуристів; сла-
ветний письменник Б. Антонен-
ко-Давидович. Згадані сумча-
ни-учасники боїв під Крутами 
та Другого зимового походу, роз-
стріляні у місті Базар 22–23 лис-
топада 1921 року. 
 Характерною ознакою книги 
— та й усіх текстів з-під пера Ро-
мана Коваля і його літературних 
побратимів, — є пристрасність 
слова, щиро-гостре співпережи-
вання героям, подіям, процесам. 
Мляві, апатичні виклади не за-
чіпають душ молоді й розуму їх-
ніх батьків — ба навіть породжу-
ють зневіру й апатію до великих 
ідей. А тому академічно ґрунтов-
ні книжки ризикують бути не 
прочитаними масовим читачем. 
А відтак брак знань знову і зно-

ву долатимемо гулями власного 
гіркого досвіду. 
 У «Сумщині в боротьбі» читає-
мо: «Провокація — найпевніша 
зброя москалів. Кулі їх менше шко-
дять справі України, а оті прово-
каційні вигадки — в самій основі 
підточують довір’я малосвідомо-
го селянства до армії й цілої спра-
ви». А далі — спогад очевидця-
учасника І. Рогатинського: «Коли 
вже на добре зачався український 
рух, тоді виступили разом руські 
(москалі), жиди і большевики про-
ти українців і давай горлати на 
мітингах проти них, що, мовляв, 
український рух — це німецька ви-
думка, що німці видумали Украї-
ну, а всі українці, що починають 
цей рух, — платні німецькі аген-
ти». Якби ця власна історія була 
вчасно засвоєна колективною ук-
раїнською свідомістю, не стали би 
для нас несподіванкою події весни 
2014-го. Та й, напевно, не дійшло 
би до створення бандитських анк-
лавів. 
 Століття тому червона чума 
прийшла в Україну зі сходу. Ма-
родерство увімкнулося автома-
тично, ось спогади Якова Решет-
нікова про рідне село Марчихину 
Буду в 1918-му: «Повні добра 

вози та бранців, серед них і дітей 
відправляли на схід». Що ниніш-
ні московські «гуманітарні кон-
вої» не вертаються домів порож-
німи — ми знаємо. 
 Знайдемо тут і пророцтва, 
котрі справдилися, а можуть 
— забуто-викреслені з пам’яті 
європейцями, — не дай Боже, 
повторитися. Пише отаман 
Олександр Греків задовго пе-
ред тим, як його сценарій пере-
творився на дійсність: «Впадемо 
ми, і тоді французам, англій-
цям, грекам та всім російським 
єдінонєдєлімцям прийдеться 
скакати у Чорне море, щоб до-
плисти до антантських ко-
раблів, які під большевицьким 
гарматним вогнем будуть пос-
пішати з одеського порту». 

 Є у книжці й давніші спо-
мини. Мало кому відома історія 
села Яструбиного (тоді — Хар-
ківщина). 24 жовтня 1905 р. 
сільське віче проголосило себе 
Яструбинською республікою, 
котру московські карателі при-
душили лише на початку січ-
ня 1906-го: «Сатрапи Ніколая 
ІІ Кривавого 9 осіб повісили, де-
сятки відправили на заслання, 
багатьох закатували без суду в 
Харківській тюрмі на Холодній 
горі». Наразі Ніколай ІІ є святим 
Російської православної церкви. 
Цинізм ситуації в тому, що голо-
вним осідком УПЦ-Московсько-
го патріархату є святиня україн-
ців — Київська Лавра. 
 Тож, головна думка, яку 
висновуємо з мемуарного дослі-
дження «Сумщина в боротьбі», 
— етнічно смертельна загроза 
безпам’ятства. Не знали всьо-
го того мешканці Донбасу, коли 
ширилися камлання «Раша, при-
йди!». Не заткнули вчасно писки 
десятку-другому угро-фінських 
шаманів за старим козацьким 
звичаєм. Відтак довелося тисячі 
разів стояти на колінах під «Пли-
не кача». 
 Час учити історію та робити 
висновки. Один із них сформу-
лював архівіст Роман Коваль: 
«Грубу силу давалося спинити 
тільки грубою силою». 

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Мезозойський газ,
або На Гондвані Павлюка, Новаліса і Канта

■

МИНУВШИНА

Незнання як вірус 
етнічно смертельного безпам’ятства

■

Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Ігор Павлюк представив українському читачеві свій новий роман 
«Мезозой» (Чортків: Золота Пектораль, 2018) — твір з епічним за-
мислом, несподіваними зиґзаґами сюжету й поетичним осердям, що 
цілком закономірно з огляду на самого автора-поета. Роман «одно-
го героя» — про шукання назовні й усередині, про становлення й 
усталеність, про те, що по той бік світу і в осерді людського єства. 



Гаряча основа
 «Зупа має основу — бульйон, 
— розповідає господиня зі Льво-
ва Катя Минюк. — Овочевий чи 
м’ясний. Бульйон ніколи не 
має кипіти, бо буде сірий і ка-
ламутний. На малому вогні ва-
рити і збирати «шум» з м’яса 
обов’язково, тоді він буде про-
зорим. Ніякий лаврів, гвоздик 
тощо, всі спеції завжди кла-
дуться наприкінці. До курячого 
бульйону з локшиною лаврово-
го листка не дають, як і часник. 
Овочі в бульйон кладуть піс-
ля закипання мяса і збирання 
шуму — морква має бути ціла, 
цибуля ціла (для розсолу — при-
печена), порей — шматок, селе-
ра — малий шматок, корінь пет-
рушки (в розсіл — обов’язково). 
Коли є смачний бульйон, будь-
яка зупа вдасться. Наступний 
крок — картопля , крупи, фри-
кадельки чи овочі (для овоче-
вої — квасоля, броколі, цвітна 
тощо). Якщо зупа з кнедлями, 
лляним тістом, макаронами чи 
іншим тістом — наприкінці. Не 
смажте ніяких засмажок, здо-
ровіші будете. Моркву з бульйо-
ну натріть, на маслі протуш-
куйте, доливаючи бульйон, і ви-
лийте в зупку — це дасть колір. 
Спеції: майоран до важких супів 
— капусняк, горохова, квасоле-
ва, сочевиця, помідорова тощо. 
Базилік — до сирних, грибних, 
овочевих та інших легких. До 
розсолу — лиш петрушка корінь 
і перець. Лавр до всіх, крім роз-
солу, наприкінці. До харчо — 
хмелі сунелі. До гарбузової — 
тим’ян. Все вийде, пробуйте!» 
— мотивує кулінарна майстри-
ня.
 Її землячка Алла Желез-
няк додає і свій «крок» до смач-
ної зупи, до мінімалізму (але 
смачного!), спрощуючи всі, ін-
коли заморочливі, кухонні дії. 
«Якщо просто звичайний суп-
чик, то тут взагалі нічого склад-

ного немає. Вариться будь-яке 
м’ясо, потім додається чи греч-
ка, чи горох, потім картопля 
(якщо рис — то разом із картоп-
лею), потім засмажка (цибулька 
плюс морква). Якщо суп із ма-
каронами, то їх вкидати напри-
кінці, а перед тим, як виключа-
ти, — петрушку, кріп. Я при-
прав практично не даю, хіба 
лавровий лист, перець горош-
ком і все, можна дати зубчик 
часнику, особливо у бульйон. 
У супі добре смакуватиме шма-
точок порею. Якщо бульйон, не 
засмажую — цибулину і морк-
вину кладу цілими або наріза-
ними великими шматками.
 Ната Бобко до порад своїх 
землячок додає дещо з власного 
досвіду, що не може не заціка-
вити. «Я переважно варю зупи 
лайт (без м’яса чи кісточок), 
хіба щось зійде на мене... — роз-
мірковує вголос вона. — У гаря-
чу воду кладу маленький лав-
ровий листочок, пахучого пер-
цю, 2 горошинки і 2  гвоздики. 
Для овочевої зупи кладу кар-
топлю кубиками, капусту (кра-
ще савойську), моркву — ку-
биками, дрібно кубиками ріжу 
корінь петрушки і шматочок се-
лери, покришеної також дрібно. 
Притушковую цибулю кубика-
ми і терту моркву винятково на 
топленому маслі. Потім — цвіт-
на капуста, броколі, брюсель-
ська капуста, зелений горошок 
(морожу свій, із городу). Цю чет-
вірку повністю давати не кон-
че, але хоча б пару яку-небудь 
— обов’язково!). При готовності 
всіх овочів заправляю зупу доб-
рою сметаною, збитою з невели-
кою кількістю борошна. Сюди ж 
кидаю кріп, петрушку і свіжий 
або заморожений базилік, листо-
чок-два. Сушений того ефекту не 
дасть. Ото є наша зупка! Сьогодні 
якраз варила, син просив добав-
ки» — додає ще один сильний ар-
гумент на користь зупок Ната.

Осінні стосунки із зупами
 Тут і гадати не доводиться, 
звісно, що вони чудові! Ви їх 
любите, вони — вас. Тому що 
з грибів, капусти всіх сортів і 
видів, моркви, помідорів та ін-
ших осінніх дарів, які зараз у 
самому, як кажуть, соку, і зуп-
ки вдаються такі, що за вуха не 
відірвеш. А головне — і твори-
ти їх приємно, коли є з чого. 
Така-от взаємність. 
 Осінні зупки логічно почи-
нати з грибної. Оксана Михаль-
ська зі Львова ділиться чудо-
вим рецептом грибної зупки із 
сушених грибів. Білих, звісно, 
щоб відразу і гостей здивува-
ти, особливо тих, яких засму-
чує осіння прохолода.
 Отож білі гриби звечора на-
мочити, перед тим добре поми-
ти. Воду, в якій були намочені 
гриби, не виливати. Перелити в 
інший банячок, і, коли зупа до-
варюється — долити туди цієї 
юшки. Зранку поставити вари-
ти, додавши «джентльменсь-

кий набір для зупи» — морк-
вину, цибулину і петрушку. 
Коли гриби зварені — їх осту-
дити і дрібно порізати, вкину-
ти в юшку. В той час, коли ва-
ряться гриби, замішуємо тісто 
на макарони (тісто — як на ва-
реники, тільки обов’язково до-
дати яйце). Тісто замішуєть-
ся досить круто. Розкачується 
на дуже тоненьку паляничку. 
Дати тій паляничці підсохну-
ти приблизно 20 хвилин. Скру-
чується, як лаваш, розрізаєть-
ся наполовину і нарізається 
локшина. До юшки з гриба-
ми вкидаємо готову локшину, 
і продовжуємо варити. Водно-
час робимо засмажку на мас-
лі і вливаємо в юшку. В само-
му кінці вливаємо воду, в якій 
були намочені гриби, і даємо 
закипіти. Зупа готова!

Ох цей горох!
 Бо його як не приготуй — 
усе одно смакує: що хумус, що 
каша, що запіканка, що пи-

ріжки, що зупка.
 Щодо зупки. «Отже, так, — 
по-діловому підходить до цьо-
го питання Кіра Шаганова зі 
Львова. — Беремо горох (1/5 
каструлі), миємо і кладемо в 
баняк. Води наливаємо вдвічі 
більше, ніж гороху. Ставимо 
варити десь на годину, в про-
цесі помішуємо. Коли горох 
розварився, у блендері збиває-
мо а ля суп-пюре. Доливаємо 
воду і додаємо щось копчене, 
найкраще — кілька копчених 
реберець. Варимо, у процесі до-
даємо картоплю і засмажку. Я 
даю тільки сіль і перець. Вари-
мо до готовності. Подаю суп зі 
свіжими грінками.

Ніжна сиркова зупа
 Її рецептом ділиться жито-
мирянка Люба Костюк, ствер-
джуючи, що це її найулюблені-
ша сиркова зупа з рисом і пер-
цем. 
 Потрібно: рис — 100 г, мор-
квина, цибулина, 3 картопли-
ни, 2 пачки хорошого плав-
леного сирка, стручок бол-
гарського перцю, сіль, спеції, 
зелень.
 Добре помити рис і постави-
ти варитися у двох літрах води. 
Додати сюди засмажку: підсма-
жені на маслі подрібнені цибу-
лину і морквину. Через хви-
лин 5 — подрібнену картоплю. 
Порізати плавлені сирки. Коли 
рис зварився, кидаємо сир, зе-
лень і спеції.
 А можна все це збити і пе-
ред подачею додати зелень. 
Не забудьте про гріночки чи 
сухарики — підсушіть білий 
чи чорний хліб у духовці при 
мінімальній температурі — і 
матимете чудове доповнення, 
практично смакову гармонію.
 Гармонійних осінніх обідів! 
У ваших руках — додати при-
ємного різноманіття в прохо-
лодні дні! 
 Смачного! ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Моя б воля, я б їм справді 
виділила найпочесніше місце, 
в центрі столу. Бо яблука — це 
щось більше, ніж фрукти, мож-
на сказати, фруктова філосо-
фія. 
 Але Іра Татарин з Тернопіль-
щини пропонує, поки яблуч-
ний сезон у розпалі, відкласти 
філософію на потім і зайнятися 
практикою, тобто пекти яблуч-
ні пироги. 
 «Сьогодні до чаювання — 
свіжоспечений і ароматний 
яблучний пиріг «Яблука в пе-
рині», — починає вона, і вже 
через це хочеться швиденько 
дізнатися рецепт і бігти по яб-
лука. 
 Рецепт є: 4 яйця, склянка 
цукру, 150 г маргарину (розто-
пити), цедра лимона та столо-
ва ложка лимонного соку, 1,5 
склянки борошна, столова лож-
ка порошку до печива, кілограм 
яблук.
 Яйця збити з цукром, додати 
розтоплений маргарин (холод-

ний ), цедру і сік лимона, все 
збити, муку змішати з порош-
ком до печива, всипати в масу 
і розмішати, яблука почистити 
від шкірки і нарізати долька-
ми. На застелену пергаментом 
бляшку виливаємо масу, звер-
ху — яблука (я ще давала поріч-
ки — і в духовку). Пекти до зо-
лотистого кольору, приблизно 
хвилин 40-45, при температурі 
190 градусів, розмір бляшки — 
29/20.
 Запашний яблучний пиріг 
— хоч він також яблучний, але 
це принципово інший пиріг, 
переконує Ірина. Яблучних пи-
рогів може і мусить бути бага-
то і різних. Погоджуюся з нею і 
випробовую її другий рецепт. 
 Узяти 0,5 л борошна, пере-

терти з пачкою маргарину, до-
дати 4 жовтки, 10 столових ло-
жок цукру, ванілін, пачку по-
рошку до печива, 1-2 столові 
ложки сметани і замісити не 
туге тісто.
 1/3 частину покласти у мо-
розилку, а більшу частину 
викласти у форму. Яблука по-
чистити і нарізати дольками. 4 
білки збити з 6 столовими лож-
ками цукру, додати пачку чер-
воного кисілю або іншого ко-
льору і ще раз збити. На тісто 
викласти половину маси, тоді 
яблука (можна до яблук дода-
ти ізюм, вишні, курагу, сли-
ви — вмикайте фантазію, я да-
вала вишні), знову кисіль і за-
терти замерзлим тістом. Пекти 
до готовності — хвилин 40-45 

у розігрітій до 190 градусів ду-
ховці.
 Від себе додам, що все-таки 
краще пекти більше, бо інко-
ли не встигаєш і скуштувати, а 
не те щоб сфотографувати, такі 

пироги буквально розлітають-
ся. Сказано ж — у перині, зна-
чить, десь у них там є крила. 
Жартую, але якщо існують кри-
ла смаку, то вони точно — у яб-
лучній випічці! Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Скромний шик 
осіннього столу
Супи з грибами, горохом і сочевицею

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Може, влітку і не кожному хотілося перших гарячих страв, але за-
раз, із наближенням осінньої прохолоди, вони можуть бути для 
вас усім і відразу: і смачним обідом, і еліксиром здоров’я з необ-
хідним набором вітамінів і мікроелементів, і зігріваючим засобом, 
і навіть ліками від легкого осіннього смутку, який ми чомусь по-
любляємо називати депресією. 
Зараз господині просто «зупний флеш-моб» організували, таке 
враження, що планують готувати їх щодня. І це, на мою скромну 
думку — дуже правильне рішення: продукти для цього доступ-
ні, зупки щоразу вдаються іншими, бо там нескінченні варіанти 
імпровізації (і не набридатимуть), готуються швидко, та й зага-
лом створюють приємний домашній затишок. Отже, проглянемо 
«зупний флеш-моб», щоб і собі опинитися у тренді осінніх смаків. 
Будемо також імпровізувати, складати власні рецепти, випробову-
вати їх і ділитися із загалом. 

Назвеш супом чи зупою — однаково смачно.
Фото з сайта odessa.eda.ua.

❙
❙

ВИПІЧКА

Яблука у... перині
Рецепти Іри Татарин із Тернопільщини

■

Яблучний пиріг «Яблука в перині».
Фото Ірини ТАТАРИН.

❙
❙
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«Ми дуже добре вивчили гру збірної України». Звєздан Мітрович
головний тренер національної збірної Чорногорії з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Ейфорія, котра, як туман, огорну-
ла вітчизняну баскетбольну спільно-
ту після перемоги чоловічої збірної Ук-
раїни над іменитими іспанцями, трива-
ла недовго й дуже швидко розвіялася, 
коли підопічні Євгена Мурзіна не змог-
ли продовжити успішну серію, програв-
ши важливий для здобуття путівки на 
ЧС-2019 поєдинок команді Чорногорії.
 До містечка Нікшич українські бас-
кетболісти прибули на хвилі успіху. Ок-
рилені яскравою перемогою над бронзо-
вими призерами останнього чемпіона-
ту Європи, «синьо-жовті» сподівалися 
й на вдале проходження чорногорсько-
го бар’єра, котре дозволило б нашій ко-
манді суттєво покращити свої турнірні 
позиції.
 Складно сказати, що стало головною 
причиною поразки: переоцінка власних 
сил із наступною недооцінкою суперни-
ка чи втома від емоційно та фізично вис-
нажливої гри проти іспанців. Але виїзна 
невдача в Чорногорії не тільки затінила 
красиву перемогу «синьо-жовтих» над 
іспанцями, а й серйозно ускладнила пер-
спективи української збірної в боротьбі 
за квитки до Китаю на «мундіаль».
 Поєдинок між сусідами по турнірній 
таблиці був дуеллю рівних суперників, 
долю котрого, як відзначив головний 
тренер чорногорців Звєздан Мітрович, 
вирiшили самовіддана гра його підо-
пічних та потужна підтримка місцевих 
уболівальників.
 Звісно, верхом самовпевненості для 
українських баскетболістів було очі-

кування легкої прогулянки в Нікши-
чі. Наявність у складі двох представни-
ків НБА та перебування на гребені пере-
можної хвилі, на котру українську ко-
манду підняла перемога над іспанцями, 
додавали вітчизняній збірній певних ко-
зирів, однак, як показала гра, їх вияви-
лося замало для перемоги. «Вважаю, що 
вирішальним у матчі стала погана гра в 

захисті проти суперника один на один», 
— відзначив наставник «синьо-жовтих» 
Євген Мурзін.
 При цьому ударний дует збірної Чор-
ногорії — Дублевич та Іванович — заки-
нув до кошика «синьо-жовтих» більше 
половини всіх набраних господарями 
очок. «Отримати 56 балів від двох грав-
ців — занадто багато для нас. Наша ко-

манда зазвичай грає агресивно в захисті, 
але сьогодні не змогла проявити себе в 
цьому аспекті», — резюмував наставник 
української команди.
 Зазвичай після спортивних поразок 
у командному спорті провину за невда-
чу в принциповому матчі бере на себе 
тренер. Євген Мурзін утримався від са-
мокритики, хоча, без сумніву, саме він 
розробляв оборонну (та й не тільки) стра-
тегію на матч проти чорногорців, у яко-
му українським баскетболістам не вда-
лося виграти бодай однієї чверті. Ціка-
во, що після невдачі в Нікшичі на адресу 
тренерського штабу української збірної 
посипався град уболівальницької кри-
тики, котра, зокрема, стосувалася й від-
сутності в складі «синьо-жовтих» одно-
го з кращих баскетболістів вітчизняної 
суперліги Олександра Мішули. Хоча, 
якщо детально вдивлятися в заявку збір-
ної України на матч проти Чорногорії, 
там узагалі можна знайти лише одного 
баскетболіста, котрий представляє віт-
чизняний клуб. При цьому одразу троє 
наших збірників, яких Мурзін узяв iз со-
бою до Чорногорії, рахувалися як гравці 
без клубу.
 А от у Звєздана Мітровича подібних 
кадрових проблем не було. Наставник, 
який аж 12 сезонів провів в українсь-
кому баскетболі, мав у своєму розпоря-
дженні цілу обойму досвідчених грав-
ців. Так само не мав проблем Мітрович і 
з оцінкою ігрових можливостей суперни-
ка, адже безпосередньо працював iз низ-
кою українських збірників. Не виключе-
но, що саме хороші знання про опонента 
й дозволили чорногорцям здобути важ-
ливу перемогу над збірною України. ■

БАСКЕТБОЛ

Захисні прорахунки
Після яскравої перемоги над іменитими іспанцями збірна України зазнала поразки 
в Чорногорії

■

У захисті проти Чорногорії українські баскетболісти зіграли значно гірше, ніж в атаці.
Фото прес-служби ФБУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфікація. Другий 
етап. Група І. Чорногорія — Україна — 90:84 
(Іванович (30), Дублевич (26) — Михайлюк (15), 
Лень (13), Гладир (12)). Іспанія — Латвія — 
85:82, Словенія — Туреччина — 77:86.
 Турнірне становище: Іспанія — 7 перемог/1 
поразка, Туреччина — 6/2, Латвія — 5/3, Чорно-
горія, Україна — 4/4, Словенія — 2/6.

■

Григорій ХАТА

 Коли в травні, перемігши Хорхе Лі-
нареса, один iз кращих боксерів-легко-
ваговиків Василь Ломаченко став чем-
піоном світу в третьому за ліком ваго-
вому дивізіоні, практично одразу він 
пообіцяв у серпні здобути ще один чем-
піонський титул. Утім через операцію 
на травмованому плечі свій вихід у ринг 
Ломаченку довелося відкласти. Проте 
багато часу його відновлення не забра-
ло. Уже 8 грудня Василь — володар поя-
са WBA в легкій вазі — спробує поповни-
ти свою колекцію поясом WBO, котрим 
володіє 29-річний Хосе Педраса з Пуер-
то-Ріко.
 Водночас на місяць раніше (а саме 
10 листопада) свій бій проведе інший 
український чемпіон світу Олександр 
Усик.
 Ставши абсолютним домінатором у 
першому важкому дивізіоні профі-бок-
су, Сашко вирішив спробувати свої сили 
в елітній боксерській лізі — серед «су-
пертяжів». Про його можливий бій iз 
кривдником Володимира Кличка — Ен-
тоні Джошуа — наразі вже говорять як 
про доконаний факт, хоча насправді на 
шляху до окресленого поєдинку з по-
тужним британським суперважковаго-
виком Усика чекає доволі багато пере-
пон та випробувань.
 Свій похід до боксерської еліти Олек-
сандр Усик планував розпочати зустріч-
чю з Тоні Белью, добре знайомим iз по-
тужними важковаговиками. Щоправ-
да, вже маючи попередні домовленості 
зі стороною суперника, Усику ледь не 
зірвали заплановану дуель iз Белью.
 Не так давно WBA зобов’язала ук-
раїнця — володаря чемпіонських поясів 
за версіями WBO, WBC, WBA, IBF— 
провести поєдинок з чемпіоном WBA «у 

відпустці», росіянином Денисом Лебедє-
вим.
 Знаний промоутер Белью — Еді Хірн 
— навіть заявив, що найближчим ча-
сом проведення поєдинку за участі його 
клієнта та Усика під великим питан-
ням.
 Проте виявилося, що рішення Все-
світньої боксерської асоціації великою 
перепоною для зустрічі Белью та Усика 
не стало, й сторони офіційно домовили-
ся провести бій 10 листопада в Манчес-
тері. При цьому, як повідомляє впли-
вовий спортивний ресурс «Євроспорт», 
уже переможець цього двобою зустрі-
неться з Лебедєвим.
 «Обіцяє нокаутувати Усика, оскіль-
ки шансів перебоксувати його я не маю», 
— заявив Белью. Зайве говорити, що цей 
поєдинок стане родзинкою великого бок-
серського вечора, котрий прийме «Ман-
честер Арена».
 «Підписано, завірено й відправле-
но! Ми обрали в суперники абсолютно-
го чемпіона для першого в Британії поє-
динку, в якому боксери розіграють одра-
зу чотири чемпіонські пояси», — заявив 
Едді Хірн. Промоутер Белью відзначив, 
що за поєдинок обидва його учасники от-
римають по два-три мільйони доларів.
 Варто відзначити, що на кону в попе-
редньому бою Усика — проти росіянина 

Гассієва в фіналі WBSS — загалом стоя-
ло 2 млн. американських доларів. Але, 
як заявив Олександр, після різноманiт-
них «урізань» сума призових відчутно 

зменшилася.
 Однак, маючи титул абсолютного 
чемпіона, ставки на наступні поєдинки 
Усика лише збільшуватимуться. ■

БОКС

Чемпіонськими кроками
Після операції на травмованому плечі знову  в бій іде Ломаченко; 
визначився з майбутнім суперником і Усик

■

У своєму наступному бою — проти британця Тоні Белью — Олександру Усику належить 
захищати чотири чемпіонські пояси.
Фото з сайта isport.ua.
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Президент компанії доручив 
секретарцi написати коротку промо-
ву для чергової корпоративної нара-
ди. Через кiлька днів розлючений 
бос викликає її:
 — Що ви мені написали? Про-
мова вийшла мало не на годину, і по-
ловина аудиторії розбіглася задовго 
до кінця наради.
 — Вибачте, але промова була 
максимум на 15 хвилин. Крім того, 
як ви і просили, я роздрукувала чо-
тири примірники.

* * *
 — Люба, ти де була?
 — На зустрічі однокласників.
 — Три дні?
 — Ми згадували.
 — Що згадували?
 — Де я живу.

* * *
 Невеликий ресторан. Невелика 
кількість відвідувачів. Один iз клієн-

тів звертається до офіціанта:
 — Чому вчора за ті ж самі гро-
ші ви дали мені вдвiчi більшу пор-
цію, ніж сьогодні?
 — А де ви сиділи?
 — А яке це має значення?
 — Велике.
 — Бiля вiкна.
 — Тим, хто сидить біля вікна, 
ми даємо бiльшу порцію, тому що 
це реклама для тих хто, зовні.

* * *
 В аптеці:
 — Дайте, будь ласка, таблетки 
для схуднення.
 — Я п’ять хвилин тому продала 
вам 10 пачок.
 — Я не наїлася.

* * *
 — Сімочко, чого це ви носите 
обручку не на тій руці?
 — Я вийшла заміж не за ту лю-
дину.

По горизонталі:
 1. Стара-нова назва міста Ар-
темівськ на Донеччині. 4. Озеро непо-
далік Санкт-Петербурга. 7. Художник 
чи письменник, який відкриває душу 
міста. 9. «Тече ..., тече бистра ... Тече 
..., і минають літа» (пісня). 11. Части-
на складних слів, що означає народ-
ну творчість. 12. Залишки пожежі. 14. 
Передача м’яча від гравця до гравця 
у грі. 15. Розбійник, бешкетник, хулі-
ган. 16. Отруйна змія. 18. Місто на 
Полтавщині, де в 1658 році Іван Ви-
говський підписав угоду з Польщею. 
19. Паризька річка. 22. Нижня балка, 
що проходить по дну судна. 23. Каша з 
кукурудзяної муки. 24. Критий прила-
вок для роздрібної торгівлі. 29. Роман-
тична пісня з розгорнутим сюжетом. 
По вертикалі:
 1. Королівство в Південно-Схід-
ній Азії. 2. Кубинський народний та-
нець. 3. Посудина для зберігання 
праху померлого після кремації. 4. 
Офіційна валюта Литви. 5. Газ, на-
сичений киснем, що з’являється у 
повітрі після грози. 6. Найромантич-
ніший із трійці мушкетерів. 8. Улюб-
лене слово з політичного лексикону 

Олега Ляшка. 10. Імператор Франц 
Йосип Габсбург. 13. Прохолодний 
напій із сухофруктів. 14. «Є свято в 
шахтаря і енергетика. У цьому є свій 
пафос і ... Є свято в лікарів, у стюар-
деси є. Забута нами лиш одна про-
фесія» (Андрій Панчишин. «День 
злодія»). 16. Давньогрецький філо-
соф. 17. Крислатий капелюх від сон-
ця. 20. Неофіційний символ Респуб-
ліканської партії США. 21. Українсь-
кий парламент. 23. Квітка, символ 
пам’яті та жалоби за загиблими. ■
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Адреналіна ШУГАЙ 

 Престижну премію в галузі те-
лебачення «Еммі» цьгоріч вруча-
ли вже в 70-те. Ювілейна церемонія 
відбулася в Лос-Анджелесі, в теат-
рі «Майкрософт». На захід завітало 
чимало зірок, традиційно знамени-
тості змагалися не тільки за пре-
мію, а й за кращий образ на червоній 
доріжці. Так, Скарлетт Йоханссон 
приїхала у розкішній білій сукні з 
екстремальним декольте та висо-
ким вирізом на нозі. Зірка впер-
ше офіційно з’явилася на лю-
дях під ручку з новим бойфрен-
дом, актором Коліном Жостом. 
Емілія Кларк віддала перева-
гу напівпрозорій мереживній 
сукні, а Джессіка Білл врази-
ла платтям химерної моделі. У 
цій битві сміливих вирізів, від-
вертих декольте, напівпрозорих 
тканин і неймовірних покроїв 
надзвичайно скромно (але роз-
кішно) виглядала Пенелопа Крус 
у білій сукні з оздобою а ля пір’я. 
 Що стосується переможців, то 
лідером цьогорічної премії став 
серіал «Гра престолів» — він фігу-
рував у 22 номінаціях. Зовсім трохи 
від нього відстали «Світ дикого захо-
ду» (21 номінація) та фаворит торіш-
ньої премії «Щоденник служниці» 
(20 номінацій). У підсумку «Гра пре-
столів» стала «Найкращий драма-
тичним серіалом», а актор Пітер 
Дінклейдж, який виконує в ньо-
му роль Тіріона Ланністера, от-
римав статуетку за «Найкращу 
роль другого плану». «Найкра-
щим комедійним серіалом» на-
звали «Дивовижну місіс Мей-
зел», а «Найкращим міні-
серіалом» — «Вбивство Джанні 
Версаче: Американська історія 
злочинів». Нагороду як «Най-
кращий телефільм» узяла стріч-
ка «Космічний човен Калістер».
 Статуетка за «Найкращу жіно-
чу роль у драматичному серіалі» 
дісталася Клер Фой (серіал «Коро-

на»), а серед чоловіків перемож-
цем став Метью Ріс («Американ-
ці»). «Найкращою акторкою ко-
медійного серіалу» стала Рейчел 
Броснахен («Дивовижна місіс 
Мейзел»), а актором — Білл Гей-
дер. За ролі другого плану стату-

етки «Еммі» взяли комедійний ак-
тор Тенді Ньютон, Алекс Борштейн 

(«Дивовижна місіс Мейзел»), Генрі 
Вінклер та вже згадуваний Пітер Дін-

клейдж (нагадаємо, в Пітера — спад-
кове захворювання, яке призвело до 

карликовості. Його зріст — 135 см, 
що, зрештою, не стало на заваді до 
кінокар’єри та успіху загалом). 

 Несподіванку в сценарій 
церемонії непередбачува-

но вніс 57-річний продюсер 
Гленн Вайсс, який, отри-
муючи статуетку в номі-
нації «Найкраща режису-
ра», просто на сцені ос-
відчився своїй супутни-
ці Яні Свендсен. Він став 

на коліно перед коханою та 
запропонував їй руку і сер-

це. Розчулена Яна відповіла 
згодою. 
 Нагадаємо, що премія 
Еммі вручається з 1949 року 
і є своєрідним «Оскаром» 
у світі телебачення. На зва 
«Еммі» походить від слова 
immy — так називалася ка-
тодна трубка в перших те-
левізійних камерах. Стату-
етка має вигляд крилатої 
жінки з атомом у руках, 
де атом символізує теле-
бачення як науку, а кри-
ла за спиною жінки — те-
лебачення як мистецтво. 
За час існування премії 
було вручено тисячі наго-
род, адже «Еммі» має по-
над 400(!) номінацій. ■

Скарлетт Йоханссон❙

НАЙ-НАЙ...

«Престоли» догралися до нагороди
У Лос-Анджелесі вручили 
телепремію «Еммі»

■

20 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 3-8 
м/с. Температура вночi +12...+14, удень +25...+27. 

Миргород: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +24...+26.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +23...+25.

18 вересня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 19-22 градус, у Днiпрi бiля 
Києва — 19.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +9...+11, удень +23...+25. Моршин: уночi +10...+12, 
удень +24...+26.
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