
Середа, 23 жовтня 2019 року № 118 (5575)

Новачок чоловічої суперліги 

з Кам’янського залишився 

єдиним у чемпіонаті клубом, 

який не має турнірних втрат

стор. 15»

Донька українських повстанців Ганна 

Марійчин — про жертву батьків, 

які навіть у безвихідній ситуації 

продовжували боротися за Україну

стор. 11»

«Тут був дух моїх батьків. 
І я мала бути тут»

Удар 
по конкурентах 

Найбільше шаянських вікових дубів та буків під патронатом місцевого лісництва було вирізано у грудні 2017-го — лютому 2018 року. Але осінь-2019 теж іде на сумний рекорд.
Фото з сайта hromadske.ua.

❙
❙

стор. 8—9»

Українцi про 

Бабин Яр

Бiль без 
термiну 

давностi

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,975 грн 

1 € = 27,904 грн

1 рос. руб. = 0,391 грн

Бензопилкою 
і лісовозом

Заповідні ліси 
Закарпаття 
продовжують 
немилосердно 
дерибанити місцеві 
посадовці, киваючи 
одне на одного
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«Путін звільнив найбільш медійних, найбільш відомих, щоб на нього це припинило 
тиснути. Я хочу, щоб ми продовжили всі разом тиснути, доки він не віддасть усіх».

Олег Сенцов
кінорежисер, кримчанин, звільнений 

політв’язень Кремля

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 За минулу добу офіційно зафіксовано 17 
випадків порушення режиму вогню збройни-
ми формуваннями Російської Федерації та їх-
німи посіпаками. Противник обстрілював по-
зиції підрозділів Об’єднаних сил зі стрілець-
кої зброї та гранатометів різних систем.
 На донецькому напрямку в районі відпові-
дальності оперативно-тактичного угрупован-
ня «Схід» ворог обстріляв позиції Об’єднаних 
сил неподалік Пищевика, Талаківки, Водяно-
го, Авдіївки, Верхньоторецького, Широкиного, 
Мар’їнки, Красногорівки.
 На луганському напрямку в районі відпові-
дальності оперативно-тактичного угруповання 
«Північ» противник здійснив вiсiм обстрілів: 
тричі біля Оріхового — з ручних протитанко-

вих гранатометів, великокаліберних кулеметів 
та іншої стрілецької зброї; три рази поблизу 
Золотого-4 — з протитанкових і автоматичних 
гранатометів та стрілецької зброї; у районі По-
пасної — з великокаліберних кулеметів та ав-
томатичних гранатометів; неподалік Зайцевого 
— з гранатометів різних систем та стрілецької 
зброї, зокрема і великокаліберних кулеметів.
 Упродовж доби втрат унаслідок ворожих 
обстрілів серед особового складу Об’єднаних 
сил не зафіксовано. 
 Згідно з офіційними даними, унаслідок 
російського вторгнення в Україну в період iз 
1 по 16 жовтня загинуло 14 українських си-
ловикiв. Інформацію щодо втрат противника 
Міністерство оборони не оприлюднює вже з 
літа. За той самий період, згідно з даними 
координатора групи «Інформаційний спро-

тив» Костянтина Машовця, бандформуван-
ня «ЛНР/ДНР» втратили вбитими 9 бойови-
ків. Для порівняння: за весь вересень 2019 
ми втратили 13 захисників, а сепаратисти — 
24 бойовикiв. 
 На жаль, на шостому році війни за цей 
відрізок часу втрати України у війні на Дон-
басі перевищили втрати терористів. Востан-
нє подібна тенденція спостерігалася в січні-
лютому 2015 року, під час боїв за Дебаль-
цеве. Аналізуючи ситуацію, журналіст depo.
ua Руслан Рудомський припустив, що при-
чиною такої негативної динаміки могли ста-
ти неузгоджені дії політичного та військово-
го керівництва у спробах реалізації «фор-
мули Штайн маєра» через вказівки «просто 
припинити стріляти» та намагання провести 
розведення військ. ■

ТРАГЕДІЯ

Шансів вижити 
не було
На Полтавщині загинув 
ексміністр аграрної політики 
та продовольства 
Ганна ЯРОШЕНКО

 В авіатрощі на Полтавщині загинув ексміністр 
аграрної політики та продовольства України Тарас 
Кутовий: 21 жовтня гелікоптер із ним на борту впав 
поблизу села Тарасенкове Оржицького району. 
 «Літальний апарат розбився й одразу ж загорів-
ся, по суті, в городі однієї з селянських садиб, мет-
рів за сто від житлового будинку. І це просто диво, 
що ніхто із жителів не постраждав, — розповіла 
речниця Головного управління ДСНС України в 
Полтавській області Світлана Рибалко. — Оскіль-
ки авіакатастрофа трапилася приблизно за 16 кі-
лометрів від райцентру Оржиця, за 25 хвилин усі 
служби вже були на місці. Найперше бойовий кара-
ул нашої служби у складі чотирьох осіб ліквідував 
пожежу. Попереднє повідомлення про те, що впав 
саморобний літальний апарат, не підтвердилося. 
Як з’ясувалося, то був легкий багатоцільовий чо-
тиримісний гелікоптер Robinson R44 виробництва 
американської компанії».
 За попередньою інформацією, Тарас Кутовий 
летів із Києва на Полтавщину, керуючи гвинто-
крилом самостійно. Згідно з одним із джерел, він 
мав офіційний дозвіл на польоти й того дня оренду-
вав літальний апарат у ТОВ «Хеліклаб Юкрейн». 
 У вівторок на місці аварії працювала слідчо-опе-
ративна група, щоб встановити обставини й при-
чини надзвичайної події. Станом на 22 жовтня в 
поліції не підтверджували особи загиблого. «Ми ро-
зуміємо, хто це, але офіційно підтвердити не може-
мо, бо візуально ідентифікувати особу неможливо. 
Немає й ніяких документів, вони, найімовірніше, 
згоріли. Для встановлення особи та причин смер-
ті останки направлено на судово-медичну експер-
тизу до міста Лубни. Коли матимемо висновки цієї 
експертизи, тоді й зможемо повідомити про все де-
тальнiше, — зазначив заступник начальника від-
ділу комунікацій ГУ Національної поліції Украї-
ни в Полтавській області Роман Грішин. — Відкри-
то кримінальне провадження за cт. 291 ККУ (пору-
шення чинних на транспорті правил). У його межах 
і будуть встановлені причини та обставини цієї тра-
гедії. Нині зрозуміло одне: шансів вижити в керму-
вальника не було, бо там згоріло все».
 Тарас Кутовий був народним депутатом VII та 
VIII скликань Верховної Ради України. У 2016—
2018 роках працював міністром аграрної політики 
та продовольства в уряді Володимира Гройсмана і 
сам написав заяву про звільнення. Причиною ні-
бито стала розбіжність у поглядах на земельне пи-
тання між ним і його заступником — ставлеником 
прем’єра Максимом Мартинюком. 
 «Позиція, про яку я вже досить довго говорю, — 
це право продажу прав оренди та застави прав орен-
ди в банку, що створює можливості для власників 
землі утримувати цю землю, не продавати її, при 
цьому мати якісь непогані стартові кошти і пайові 
платежі, оскільки багато сімей селян із них сьогод-
ні живуть, передавати це у спадок», — говорив Та-
рас Кутовий. 
 Максим Мартинюк не приховував скептичного 
ставлення до пропозиції Кутового й наполягав на 
поетапному впровадженні ринку землі. Навіть піс-
ля того, як Володимир Гройсман запропонував Та-
расу Кутовому погодитися з пропозицією запуску 
ринку землі, той наполягав на своєму, пропоную-
чи обмежитися винятково дозволом на продаж до-
говорів оренди.
 Тарас Кутовий був талановитим бізнесменом. 
2007 року його визнали найкращим фінансовим ди-
ректором України за оцінкою Міжнародного інсти-
туту Адама Сміта. У 2008-му він увійшов до десят-
ки найкращих фінансистів України за версією ви-
дання «Компаньйон».
 Тарасу виповнилося лише 43 роки. ■

ДО РЕЧІ

 Цього року на територiї Полтавської областi сталися чотири 
авiакатастрофи.

■

■

Ірина КИРПА

 Журналістів  херсонських 
видань прогнали з засідан-
ня комісії ХОДА з питань кон-
цесії аеропорту «Херсон». Кос-
тянтин Риженко був змушений 
викликати на місце надзвичай-
ної події поліцію та написати 
заяву про перешкоджання ро-
ботi преси (стаття 171 КК Ук-
раїни). 
 З’ясувалося, що «губерна-
тор» Юрій Гусєв дав усне розпо-
рядження не пускати журналістів 
на цей захід. Факт порушення 
прав представників ЗМІ зафік-
сували у комітеті НМПУ (неза-
лежна медіа-профспілка Украї-
ни).
 Раніше глава Херсонської 
області стверджував, що роз-
виток місцевого аеропорту мож-
ливий лише у разі здачі його в 
концесію. Держава, а тим біль-
ше Херсонська область, не змо-
же фінансово забезпечити мо-
дернізацію та придбання доро-

гої техніки для аеропорту.
 Відомо, що у жовтні півден-
не місто відвідала делегація 
посланців від Світового банку 
та Європейського банку реконс-
трукції та розвитку. Вони вивча-
ють звітність підприємства за 
всі роки його роботи і знайом-
ляться з інфраструктурою для 
підготовки техніко-економічно-
го обґрунтування доцільності пе-
редачі аеропорту в концесію. Ре-
гіональний інвестиційний офіцер 
Олег Кудашев поінформував, що 
аеропорт «Херсон» розглядати-
муть як об’єкт для здачі в кон-
цесію разом з аеропортами Чер-

нівців, Львова та Запоріжжя.
 «Ми спiвставили нашу си-
туацію з ситуацією в аеропор-
ту середнього міста не найба-
гатшої країни Євросоюзу — 
румунського міста Клуж-Напо-
ка — та дiйшли висновку, що 
відстаємо у розвитку від про-
вінційного румунського аеро-
порту на 17 років, — розповів 
директор обласного комуналь-
ного підприємства «Херсонсь-
кі авіалінії» Віталій Кучерук. — 
Потрібні інвестиції, йдеться про 
суму принаймнi 95 мільйонів 
доларів. Без цього розвиток 
аеропорту «Херсон» неможли-

вий. Гроші аеропорту потрібні 
на покупку спеціальної техніки, 
модернізацію інфраструктури, 
придбання нових навігаційних 
та злітно-посадкових систем, 
будівництво нової злітно-по-
садкової смуги».
 При найсприятливішому 
розвитку подій вже до 2024 року 
кількість пасажирів, яку зможе 
обслуговувати міжнародний ае-
ропорт «Херсон», перевищить 
мільйон осіб на рік;  можна буде 
забезпечити прийом і відправку 
25-30 рейсів на день. Але поки 
що він перебуває на межі вижи-
вання. У 2017-му  отримав з об-
ласного бюджету замість перед-
бачених Програмою соціального 
та економічного розвитку Хер-
сонської області 12 мільйонів 
гривень лише 2 мільйони. У 
2018 році обіцяли 20 мільйонів 
гривень —  виділили 3 мільйо-
ни. Цьогоріч  аеропорт отримав 
жалюгідні 500 тисяч гривень 
замість обіцяних 12 мільйонів 
гривень. ■

НА ФРОНТІ

Страшна динаміка українських втрат
Чому з літа МОУ не оприлюднює інформацію щодо втрат противника

■

ПЕРСПЕКТИВИ

Смуга виживання
Передачу аеропорту «Херсон» у 
концесію місцева влада засекретила

■

Валентина САМЧЕНКО

 Укотре, цього разу 
в Києві, закликав не за-
бувати про українських 
політв’язнів, яких досі ут-
римують у РФ i на підкон-
трольних окупанту тери-
торіях, Олег Сенцов, який 
повернувся в Україну 7 ве-
ресня із-за російських ґрат 
у результаті обміну утри-
муваними особами у фор-
маті «35 на 35».
 «100 людей у Росії, біль-
шість із яких — кримські 
татари, і 227 людей у тюр-
мах Донбасу. І це як міні-
мум, можливо, більше, — 
констатував кінорежисер, 
за звільнення якого впро-
довж понад п’ять років 
із часу затримання ФСБ 
Росії вболівали тисячі не-

байдужих людей багатьох 
країн. — Путін звільнив 
найбільш медійних, най-
більш відомих, щоб на ньо-
го це припинило тиснути. Я 
хочу, щоб ми продовжили 
всі разом тиснути, доки він 
не віддасть усіх», — ска-
зав Олег Сенцов, отримав-
ши міжнародну нагороду 
Ukrainian ID Awards за не-
зламну силу в боротьбі за 
ідеали свободи.
 Борець із режимом 

Путіна з анексованого РФ 
Криму став першив лау-
реатом премії Ukrainian 
ID Awards, яку заснували 
в 2018 році за ініціативи 
Фонду гуманітарного роз-
витку України. Зрозуміло, 
вручити відзнаку на той мо-
мент не було змоги, оскіль-
ки Олег Сенцов перебував у 
російській колонії (тради-
ційним місцем вручення 
Ukrainian ID Awards є Та-
расова гора в Каневі у рам-

ках проведення Міжнарод-
ного економічно-гумані-
тарного форуму). 
 Один із найвідоміших 
українських політв’язнів 
розповів, що вирішив ор-
ганізувати громадську ор-
ганізацію і, можливо, фонд 
свого імені, щоб продовжу-
вати відстоювати справед-
ливість. У пріоритетах Оле-
га Сенцова — показ в Ук-
раїні й за кордоном справж-
нього обличчя режиму 
Путіна, робота з визволення 
політичних бранців Кремля 
та кіно. Якщо все складеть-
ся, за наступні 5 років пла-
нує відзняти п’ять фільмів. 
Найпершим хоче заверши-
ти роботу над «Носорогом», 
який планували випустити 
у прокат ще 2013 року.
 Уже 22 жовтня — на-
ступного дня після нагоро-
дження — Олег Сенцов ви-
рушив на чотири дні в Поль-
щу, щоб розповідати про не-
законно ув’язнених Росією 
громадян України. Перед 
тим iз тією ж місією був на 
Франкфуртському книжко-
вому ярмарку. Не страждає 
на «зіркову» хворобу, неба-
гатослівний. Дотримуєть-
ся принципів — раніше і те-
пер, бо таким є. Це як мати 
зелені очі, уточнив, відпові-
даючи на запитання. ■

Олег Сенцов  у центрі уваги.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙

ПОЗИЦІЯ

«На Путіна треба тиснути»
Олег Сенцов 
вирішив створити 
громадську 
організацію

■
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Стела пам’яті у Черкасах.
Фото надане пресслужбою міської ради.

❙
❙

Валентина ГРИГОРЕНКО 

 Днями 10 найкращих ук-
раїнських студентів вирушили 
до Китаю на два тижні для оз-
найомлення з провідними техно-
логічними рішеннями у сфері те-
лекомунікацій і культурою КНР. 
Вони стали переможцями кон-
курсу «Насіння для майбутньо-
го», який уже четвертий рік пос-
піль реалізує в Україні Huawei. 
Серед цьогорічних здібних щас-
ливчиків конкурсу — представ-
ники Національного авіаційного 
університету, Державного універ-
ситету телекомунікацій, НТУУ 
«КПІ» ім. Ігоря Сікорського, 
Одеського політеху, Дніпровсь-
кої політехніки, Київського уні-

верситету імені Тараса Шевчен-
ка, Одеської академії зв’язку ім. 
О. С. Попова, Донецького тех-
нічного університету, Київсько-
го університету архітектури та 
будівництва. 
 Конкурсний відбір за програ-
мою «Насіння для майбутнього» 
відбувся серед усіх українських 
вишів за підтримки Міністерства 
освіти і науки України. У ньому 

цього разу взяли участь 25 сту-
дентів за фахом телекомуніка-
цій i комп’ютерних наук, які де-
монстрували свої знання в ца-
рині побудови та принципів ро-
боти мобільних мереж, повинні 
були мати високі досягнення у 
навчанні, володіти англійською, 
бути активними в громадському 
житті та науковій роботі. Напе-
редодні відльоту до Китаю пере-

можці нинішнього року програ-
ми «Насіння для майбутнього» 
презентували свої наукові розроб-
ки у київському офісі компанії.
 Ма Ці, директор Huawei 
Ukraine, прокоментував: «Huawei 
активно розвиває та впроваджує 
новітні технології, що трансфор-
мують наше життя. Ми дуже 
раді, що ці знання допомагають 
у підготовці висококваліфікова-

них спеціалістів та впровадженнi 
в Україні високотехнологічних 
та інтелектуальних рішень».   
 Глобальний соціальний про-
єкт Seeds for the Future від Huawei 
створено 2008 року. У ньому взя-
ли участь понад 300 тис. студен-
тів із 350 вищих навчальних за-
кладів світу. В Україні його 
вперше було проведено 2016 
року. ■

Інна ТЕСЛЕНКО

 У серпні правоохоронці вчерго-
ве викрили факти масштабної не-
законної вирубки дерев у Карпат-
ському біосферному заповіднику. 
З’ясувалося, що саме посадовці 
заповідника організували вируб-
ку лісу понад встановлені санітар-
ні норми. Зрізану деревину не облі-
ковували й продавали нелегально 
третім особам. Як повідомляв тоді 
прес-центр Служби безпеки Украї-
ни, за оцінками експертів, сума за-
вданих державі збитків від проти-
правних дій працівників згадано-
го лісгоспу становить понад 500 ти-
сяч гривень. Масштаби екологічної 
шкоди ще оцінюють профільні фах-
івці.
 Слідчі СБУ відкрили тоді ж 
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 
364 (зловживання владою або служ-
бовим становищем) Кримінального 
кодексу України. Але якщо ви ду-
маєте, що це якось вплинуло на по-
садових браконьєрів, то помиляєте-
ся. Й по сьогодні безцiнні ліси, які є 
неодмінною умовою продуктивного 
функціонування цілющих карпат-
ських оздоровниць, цинічно вини-
щуються. Найчастіше — саме тими, 
хто за посадовими обов’язками по-
винен їх охороняти. Ці фото, зроб-
лені днями в курортному Шаяні, що 
в Хустському районі Закарпаття, 
— яскраве тому підтвердження. За 
словами місцевих мешканців, які 
встановили камери спостереження 
для власного спокою та гарантії без-
пеки відпочивальникiв, такі лісово-
зи по кілька разів на день курсують 
центральною вулицею з цінною де-
ревиною в об’ємних кузовах. Кіль-
ка разів шаянці намагалися викли-
кати поліцію, лісників та керівни-
ків місцевої селищної ради. Щоразу 

результат невтішний: представни-
ки влади або зовсім не з’являлися, 
або приїздили після того, як за ван-
тажівками й пилюка осіла, або ж, 
заставши вантаж на місці злочину, 
відпускали його, розвівши руками. 
Мовляв, не мають права затримува-
ти. А хто має? Той, кого в даному 
конкретному випадку не виклика-
ли. Але це неточно...
 «Україна молода», звісно, по-
вернеться до цієї теми, отримав-
ши офіційні відповіді компетент-
них органів на запити редакції та 
небайдужих закарпатців. Але, як 
відомо, відповіді в бюрократичній 
системі готуються довгенько. А тим 
часом заповідні ліси треба рятувати 
вже зараз. Принаймні фіксуючи но-
мери машин і вихідні дані непере-
конливих «дозвільних» документів 
iз підписами конкретних посадових 
осіб. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Стелу пам’яті на 
честь 28 черкащан, які 
віддали свої життя на 
російсько-українській 
війні, відкрили біля 
Будинку ветеранів по 
вулиці Чехова, 112. Як 
розповіли «УМ» у місь-
кій раді, це приміщен-
ня колишнього дитячо-
го садочка Спілка вете-
ранів повітряно-десан-
тних військ та військ 
спеціального призна-
чення орендує із зими 
цього року з наміром 
відкрити повноцінний 
Будинок ветеранів. 
Нині тут уже працює 
кабінет психологічної 
реабілітації, проводять-
ся уроки військово-пат-
ріотичного виховання. 
І відкриття стели стало 
одним із таких уроків 
для жителів міста.
 «Багато наших зем-
ляків зараз ризикують 
своїми життями, захи-
щаючи Україну, і, на 

превеликий жаль, за 
п’ять років війни ба-
гато хто з них заги-
нув за рідну землю. 
Наш обов’язок — на-
лежним чином вшану-
вати пам’ять полеглих 
та підтримати тих, хто 
повернувся з війни до-
дому», — наголосив 
під час відкриття чер-
каський міський голо-
ва Анатолій Бондарен-
ко.
 Рішенням міської 
ради всім загиблим 
присвоєно звання 
«По чесний громадя-
нин міста Черкаси» та 
удостоєно відзнаками 
«За заслуги перед міс-

том Черкаси». Бать-
ко одного із загиблих 
героїв Анатолій Пан-
ченко підкреслив, що 
стела з портретами за-
гиблих черкащан особ-
ливо важлива для під-
ростаючого поколін-
ня, аби сучасна молодь 
знала, якою ціною здо-
буваються свобода і не-
залежність України.
 Меморіал створений 
за кошти небайдужих, 
ідея та виконання на-
лежать ветеранам АТО 
та їхнiм побратимам. 
Так, кладку стели ро-
бив власноруч ветеран 
АТО, танкіст Володи-
мир Пожидаєв. ■

ТЕПЛО

Незалежність 
по-каховськи
На Херсонщині масово 
відмовляються від 
централізованого 
опалення
Ірина КИРПА

 Мешканці Каховки створили гуч-
ний прецедент для всієї країни: в місті 
Херсонської області майже 75 відсо-
тків споживачів тепла відмовилися 
від послуг місцевого комунального 
підприємства теплових мереж. Скан-
дал розгорівся ще взимку нинішньо-
го року, коли люди отримали платіж-
ки за один місяць опалення з сумами 
у 5 тисяч гривень та більше. Тому по-
чали активно переходити на автоном-
не опалення. Процес не зупинило на-
віть те, що перелякана міська влада 
змушувала «бунтарів» платити екві-
валент 200—400 доларів за відмову 
від загальної котельні.
 — Влада намагалася загальмувати 
процес переходу цілого міста на авто-
номне опалення, — розповів мер міста 
Андрій Дяченко. — Ситуація у Кахов-
ці зараз склалася така, що з’явилися 
багатоповерхові будинки, в яких про-
живає лише по 1-3 людини, які корис-
туються центральним опаленням, це 
соціально незахищені люди або пенсіо-
нери. Незважаючи на це, ми нікого не 
будемо примусово відрізати від цент-
рального опалення. У листопаді ми за-
пропонуємо каховській міськраді роз-
глянути програму надання таким жи-
телям міста матеріальної допомоги з 
метою встановлення автономних сис-
тем опалення.
 Чиновник повідомив, що вона 
буде аналогічна програмі допомоги 
установки «автономки» мешканця-
ми Свєтлового при відключенні цьо-
го житлового масиву від централі-
зованого опалення. А охочих позбу-
тися центрального теплопостачан-
ня настільки багато, що з технічних 
причин фахівці Каховської керуючої 
компанії (вони не можуть відключа-
ти більше, аніж по чотири квартири 
на день) завалені роботою аж до ново-
го року.
 Зауважимо, що різкий відтік або-
нентів комунального підприємс-
тва теплових мереж «Каховтеплоко-

муненерго» (КПТМ «КТКЕ») приз-
веде до того, що вартість централі-
зованого опалення для тих, хто не 
відрізався від тепломереж, цієї зими 
стане ще більшою. Хоча й без цього 
південна область займає перше міс-
це по Україні за дорожнечею опален-
ня. За інформацією Держагентства 
з енергоефективності, середньозва-
жені тарифи на опалення по регіонах 
є найвищими на Херсонщині, Черка-
щині та Київщині. ■

■

ОСВІТА

Телекомунікаційне насіння для майбутнього 
Студенти вітчизняних вишів знайомляться з китайськими досягненнями

■

ВАРВАРСТВО

Бензопилкою і лісовозом
Заповідні ліси Закарпаття продовжують немилосердно 
дерибанити місцеві 
посадовці, киваючи 
одне на одного

■

Багатолітні дуби та буки досі вивозять центральною 
вулицею закарпатського Шаяну, не надто переймаючись 
фіксацією на відеокамери. Моментальна нажива — все, 
віковічний заповідник — ніщо?..

❙
❙
❙
❙

ДОВІДКА «УМ»

 Карпатський біосферний заповідник роз-
ташований у межах Рахівського, Тячівсько-
го, Хустського та Виноградівського районів 
Закарпатської області. Його площа станови-
тиме понад 578 квадратних кілометрів.

■

ГЕРОЯМ — СЛАВА! 

Навіки в строю
У Черкасах вшанували пам’ять 
загиблих захисників

■
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Настанови для подорожуючих
 Цього року вдалося поїхати в 
Крим. Щоправда, це не так прос-
то зробити іноземцю — по трібен 
дозвіл від української влади «для 
в’їзду на тимчасово окуповану те-
риторію».
 На так званому «кордоні», 
який в Україні іменується ад-
міністративною межею, від ук-
раїнського охоронця першим 
було питання, чи є спецдозвіл. 
Відповів, що маю. Якби я при-
летів у Крим з Москви літаком 
чи заїхав автівкою через Керч, 
то в результаті міг отримати за-
борону на в’їзд в Україну.
 Потішило, що українські вій-
ськові спілкувались українською 
мовою, і між собою теж. На до-
шках висіли настанови для подо-
рожуючих стосовно дій при пору-
шенні їхніх прав «на окупованій 
території». Українську заставу 
люди проходили без затримки, 
і я теж, маючи спецдозвіл, про-
йшов без особливих проблем.
 До адміністративної чи роз-
дільної межі людей, які подоро-
жують без автівок, зараз підво-
зять маршрутки, які були запу-
щені зовсім недавно. Така проста 
ідея нарешті спала на думку чи-
новникам. І на тому спасибі. Ней-
тральна зона між українською та 
російською заставами тягнеться 
на два кілометри, ніякого транс-
порту немає. Тож люди без авто 
котять свої возики по дамбі від 
застави до застави.
 Російські охоронці здиву-
вались, питали, як я проїхав. 
Може, маю український пас-
порт? Показав російський пас-
порт, та й авто — з російськими 
номерами. Пізніше зрозумів їхнє 
здивування.
 На російській заставі теж 
була дошка з настановами, діа-
метрально протилежними ук-
раїнським. Перевірка вияви-
лась надміру ретельною. Людям 
доводилось вивантажувати з ма-
шин усі речі, запаску, гумові ки-
лимки, відкривати борсетки, 
портфелі. Увагу охоронця в моє-
му авто привернула монографія 
В. Войтовича «Українська міфо-
логія». Довго гортав, підозріло 
мугикав, що книга на «украінс-
ком язикє», питав, чи про Крим 
щось є, очевидно маючи на увазі 
ситуацію в сучасному Криму. 
На виїзді солдат теж здивував-
ся російським номерам і сказав, 
що за рік тільки три авто були з 
російськими номерами.

Автостоянка в чистому полі
 Перед межею з кримського 
боку побачив стихійну автосто-
янку, на якій було до сотні авто 
з російськими номерами. Люди 
з Криму доїжджали до межі, 
потім залишали машини у полі 
і далі пішки переходили межу. 

На будь-який попит завжди буде 
пропозиція — за машинами ні-
бито пильнували підприємливі 
хлопці, які видавали якісь папір-
ці. Спитав, як довго можуть сто-
яти машини. По-всякому, буває 
і місяць, і довше, а одна машина 
вже два роки стоїть, наполовину 
розібрана. Кримчани могли б заї-
хати в Україну з російськими но-
мерами, але треба розмитнювати 
машину, а це тягне не одну тися-
чу доларів.
 Багато кримчан мають ук-
раїнські паспорти і користують-
ся ними при поїздках на тери-
торію материкової України. Та-
кож люди мають закордонні ук-
раїнські паспорти, а хто ще не 
отримав такий паспорт, зби-
рається його оформити, причо-
му часто їздять спеціально з цією 
метою. Російська влада насильно  
змусила багатьох жителів узяти 
російські паспорти, погрожую-
чи соціальними та іншими об-
меженнями, але зарадити масо-
вому добровільному отриманню 
жителями Криму українських 
паспортів не може.
 Перетнувши адміністратив-
ну межу, попрямував на Джан-
кой і далі — на Судак. Зразу впа-
ла в очі відсутність у селах придо-
рожніх базарів, ринок у Джанкої 
теж був порожній. У селі Садове 
Нижньогірського району рані-

ше був великий овочево-фрукто-
вий базар. Там завжди купували 
ящик бурих помідорів, довози-
ли до Москви і до кінця листопа-
да мали на салат добрі кримські 
помідори. Нічого такого зараз не-
має.
 Прикрістю стала відсутність 
інтернету на смартфоні (карт-
ка Білайн). Виявляється, що 
«невід’ємна» частина Російської 
Федерації Республіка Крим ви-
магає роумінг. Навігатор не пра-
цював, попереджень про камери 
на дорозі не було, тож згодом на 
пошту прийшло два сповіщення 
про штрафи.

Колись тут був канал. Північно-
Кримський 
 На каналі, по якому до Кри-
му раніше йшла дніпрова вода, 
відкрилась сюрреалістична кар-
тина — русло заросло очеретом, 
гідротехнічне устаткування за-
недбане. Питання з водою для 
Криму зависло і навряд чи буде 
розв’язане у найближчому май-
бутньому. Апологети «кримна-
шу» обурюються, мовляв, Украї-
на не дає воду. А чи думали про 
воду, коли, скориставшись без-
помічністю України, захопили 
Крим, і чи продумали взагалі ці 

апологети всі наслідки «возвра-
щения в родную гавань»?!
 Питання Криму в російсь-
ко-українських відносинах при-
наймні при нинішній російсь-
кій владі уперлося в глуху сті-
ну з обох боків. Крим вважаєть-
ся невід’ємною частиною і Росії, 
і України, про що записано в кон-
ституціях держав. Не треба бага-
то мудрості, щоб усвідомити не-
можливість зміни сьогодні чи 
завтра тієї чи іншої конституції. 
Російська влада взагалі вважає, 
що питання Криму закрите і ні-

коли не постане. Але відомо, що 
ніколи не треба говорити «ніко-
ли». Історія дає багато прикладів 
неочікуваних подій. Чи багато 
хто міг передбачити швидкий 
розвал Радянського Союзу?!

Хто ж виграв від анексії 
півострова Росією?
 До Нового Світу доїхав уже 
затемно. Господиня, в якої най-
мали житло раніше, була заско-
чена моєю появою — все ж ми-
нуло шість  буремних років. Зра-
зу ж запитав, чи багато виграли 
після приєднання до Росії. У від-
повідь  — «зате тут мир», що де-
якою мірою скидалося на від-
повідь «зате у вас негрів віша-
ють», коли американці підні-
мали питання стосовно свобод і 
життєвих стандартів у Радянсь-
кому Союзі. Давалася взнаки 
пропагандистська промивка 
мізків про наміри українських 
радикалів нібито затіяти бучу в 
Криму. Як кажуть — із хворої 
голови на здорову. Господар же 
журився від погіршення еколо-
гічної ситуації в селищі. Рані-
ше тут була селищна рада, яка 
дбала про благоустрій. Зараз же 
місцеве самоврядування лікві-
дували, ради немає, зробили, як 

у Росії, все вирішується в Суда-
ку, а там до Нового Світу руки 
не доходять. Хоча відстань між 
ними — 3 км. Таку ж ситуацію 
спостерігав у селищі Виногра-
дове.
 Щоб отримати відповідь 
на питання: «Хто ж виграв від 
анексії півострова Росією?», на-
магався, як губка, вбирати вра-
ження, розмовляти з різними 
людьми, інколи буквально чіп-
лявся до них. Однозначних ду-
мок, відповідей не було. Індиві-
дуальному підприємцю, продав-

чині сувенірів у заповіднику, 
стало краще, бо її гнітила бухгал-
терська документація українсь-
кою мовою. Жінки, які продава-
ли фрукти, овочі на стихійних 
розкладках, казали, що їх ніх-
то не питав і краще не стало. Літ-
ня жінка приїхала з чоловіком, 
військовим, із Сибіру, має, за її 
словами, підвищену пенсію (12 
тис. 600 руб.), журиться, що ку-
пились на обіцянки високого гро-
шового забезпечення, побігли на 
референдум. Щодо української 
мови сказала, що сама не розмо-
вляла, але тиску не відчувала, а 
мова їй подобалась. 
 На ринку розмовляв із крим-
ськими татарами, які не дуже 
охоче йшли на контакт. Зреш-
тою трохи розговорились, нарі-
кали на жорсткий прес наглядо-
вих органів, набагато важчий, 
ніж при Україні. У виборах, ін-
ших заходах влади татари участі 
не беруть, в більшості налашто-
вані проукраїнськи, схожі на 
стиснуту пружину, яка при пев-
них обставинах може і боляче 
вдарити. У Виноградові україн-
ка, власниця досить великого 
господарства, висловила думку, 
що найперше треба було дати в 
Криму національну автономію 

кримським татарам і цим за-
побігти всіляким маніпуляціям 
щодо приналежності півострова, 
референдумам.

А ціни — кусаються!
 Оскільки для більшості насе-
лення думки приходять через хо-
лодильник, почав вивчати ціни. 
На м’ясо, сало ціни можна порів-
няти з московськими, від 400 
руб. і 300 руб. за 1 кг. Якщо чи-
тач стоїть, нехай присяде. Ціна за 
1 кг бананів — 175 руб., лимонів 
— 160 руб., грецьких горіхів — 
350 руб., помідорів — від 100 
руб. Можливо, ціна бананів виз-
начається збільшенням перева-
лочних пунктів, пряма доставка 
морем обтяжена через санкції.
 Уздовж дороги на Судак тяг-
нуться нескінченні виноградни-
ки, а мінімальна ціна винограду 
— 100 руб. за 1 кг (приблизно 40 
грн. — Ред.). І це в Криму, в пору 
золотої осені, на початку жовт-
ня!
 «Розвиднюватися» для лю-
дей у Криму почало десь через 
два роки після ейфорії «возвра-
щения в родную гавань». На-
веду спостереження чоловіка, 
який приїхав у Крим із Сахалі-
ну в 2016-му: «Хочу поделиться 
первыми впечатлениями о жиз-
ни местных жителей после того, 
как стал «крымнаш». Могу с уве-
ренностью сказать, что изоляция 
полуострова чувствуется весь-
ма ощутимо. Во-первых, цены в 
Симферополе, как я полагаю, на-
верное уже превзошли сахалинс-
кие. По крайней мере, мясные и 
колбасные изделия, а также мо-
лочные продукты в данный мо-
мент держатся примерно на том 
уровне, что были на Сахалине в 
декабре (на момент моего отъез-
да 18.12.). Десяток яиц на рын-
ке стоит от 70 до 85 руб., в то вре-
мя, как на Сахалине я еще в де-
кабре покупал за 65 руб., при-
том это были отборные. Цены на 
овощи и фрукты здесь не намно-
го ниже, что трудно объяснить, 
поскольку они выращены здесь, 
в Крыму. Сегодня купил 1 кассе-
ту к бритвенному станку и отдал 
«всего» 250 руб., в то время, как 
на Сахалине брал комплект 4 шт. 
за 750-800 руб.
 Но проблема не только в це-
нах, а в том, что Крым в связи с 
европейскими санкциями ока-
зался блокирован финансово. 
Представляешь, я не могу вос-
пользоваться деньгами, которые 
храню на пенсионной банковс-
кой карточке в Сбербанке, пос-
кольку здесь нет ни одного отде-
ления Сбербанка, а все банковс-
кие карточки «Виза» заблокиро-
ваны. При мне мужик в возрасте 
очень возмущался, что не может 
отправить на Херсонщину де-
ньги детям, а затем ушел на ав-
товокзал в надежде передать де-
ньги через водителя автобуса...»
 Я мав мороку при оплаті бен-
зину на АЗС, поки знайшов за-
правку, де міг розплатитись 
карткою Тіньков-банку. Місцеві 
підприємці змушені отримувати 
банківські картки поза Кримом, 
наприклад в Анапі.
 Щодо туристів — кажуть, 
що кількість зменшилась, хоча 
брендові місця на зразок Ново-
го Світу втратили менше, а по-
терпіли менш розкручені, такі 
як Морське, Малореченка та ін. 
Раніше переважали машини з 
українськими номерами. За-
раз таких мало. Туристів зуст-
річав головним чином із Росії, 
всі скаржились на високі ціни. 
Раніше росіяни міняли рублі на 
гривні й відчували себе панами, 
приміром як американці у Мос-
кві, які поміняли долари на руб-
лі. Сьогодні росіяни тратять свої 
кревні напряму, а ціни ще й як 
кусаються. ■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Як Криму в «родной гавані»?
Жити на півострові дорого і непросто, «зате тут мир»

■

Туристів зустрічав головним чином із Росії, всі скаржились на високі ціни.

Навіть російські туристи обурюються: в Криму все дорожче, ніж у Москві.
Фото з сайта ukrros.org.

❙
❙

Валерій СЕМЕНЕНКО
Крим—Москва

До 2014 року щороку з дружиною їздили відпочивати в Крим. Від 
початку нульових уподобали Новий Світ з його відомим гаєм-за-
повідником, цілющим повітрям, насиченим ялівцевими фітонцида-
ми, Царським пляжем. Тоді я, москвич, виступав у Криму агітато-
ром за Україну. Потім шість років не мав змоги туди поїхати, але 
думка така була. Хотів побачити, відчути, що приніс людям історич-
ний злам 2014-го. Зрозуміло, що для правлячого режиму, особисто 
його керманича, захоплення Криму відповідало планам і державній 
ідеології. Анексія півострова отримала підтримку населення Росії, 
що, мабуть, пояснюється менталітетом більшості російського сус-
пільства. А чи стало життя в Криму кращим для простих людей, 
постійних і тимчасових жителів Криму, чи варто було платити таку 
ціну, що її важко осягнути?
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Ігор ВІТОВИЧ

 Згідно з наразі неповними резуль-
татами парламентських виборів, які 
відбулися в Канаді у понеділок, 21 
жовтня, правляча Ліберальна партія 
прем’єр-міністра Джастіна Трюдо пе-
ремагає, але лише в 157 виборчих ок-
ругах iз 338, тоді як для самостійного 
формування уряду потрібна перемога у 
щонайменше 170 округах.
 Виборча система в Канаді є мажори-
тарною, і йде боротьба між представни-
ками кількох партій у кожному з 338 
округів, від яких обираються депута-
ти до Палати громад — нижньої пала-
ти парламенту. Перемога в одному ок-
рузі означає один здобутий мандат. Ви-
борам до Сенату — верхньої палати — 
майже не приділяють увагу, оскільки 
вона має менше повноважень, а уряд не 
несе відповідальність перед нею.
 Аби здобути більшість у Палаті гро-
мад канадського парламенту, кожній 
партії необхідно, аби її кандидати пе-
ремогли у 170 округах, отримавши 
просту більшість голосів. Вибори про-
ходять в один тур, і обраним вважаєть-
ся кандидат, який набрав більше голо-
сів за своїх суперників, навіть якщо ця 
кількість голосів менша за 50%. Тобто 
ця система нагадує вибори за мажори-
тарними округами в Україні.
 Головні суперники Ліберальної пар-
тії — Консервативна партія — перема-
гають у 122 округах. Це великий успіх, 
оскільки на попередніх виборах вони 
здобули 95 мандатів. Соціал-демокра-
ти з Нової демократичної партії, нав-
паки, підраховують втрати, оскільки 
вибороли в новому парламенті 23 міс-
ця у порівнянні з 39 у попередньому. 
Всі три вже названі партії є загально-
канадськими, а єдина регіональна пар-
тія «Квебекський блок» святкує пере-
могу, бо виборола 32 мандати у порів-

нянні з 10 на попередніх виборах. Саме 
представники франкомовної провінції 
Квебек «відібрали» мандати у нових де-
мократів. Екологічна Зелена партія Ка-
нади буде представлена у новому парла-
менті вже чотирма депутатами замість 
двох у попередньому. Популістська На-
родна партія Канади взагалі не потра-
пила до парламенту, де до цього мала 
одного депутата — свого лідера Максі-
ма Берньє. Його місце в парламенті пе-
рейшло до незалежного кандидата. 
 Таким чином, Джастін Трюдо зали-
шається главою уряду на другий тер-
мін. Під час передвиборчої кампанії 
обговорювалась можливість створення 
коаліції лібералів iз близькими їм ідей-
но представниками Нової демократич-
ної партії (157 мандатів лібералів плюс 
23 мандати демократів створюють пе-
реконливу більшість у 180 місць). Але 
вже в пiслявиборчу ніч представники 
партії-переможця заявили, що відмо-

вляються від коаліції, а натомість ство-
рять уряд меншості, який для прове-
дення рішень у парламенті шукатиме 
ситуативну більшість. 
 Перемога партії Джастіна Трюдо 
є хорошою новиною для України, ос-
кільки він неодноразово запроваджу-
вав нові санкції проти Росії і збільшу-
вав допомогу Україні. Втім варто зазна-
чити, що всі провідні канадські партії 
підтримують Україну в протистоянні 
російській агресії. Така підтримка оз-
начає, що для канадських політиків 
важливі симпатії виборців з українсь-
кої діаспори. Згідно з переписом 2016 
року, у Канаді проживали 1,359 млн 
мешканців, які вказали, що мають ук-
раїнське етнічне походження — це по-
над 3,5% населення країни.
 З 2014 року, тобто за урядів кон-
серватора Стівена Харпера та ліберала 
Джастіна Трюдо, Україна отримала 785 
млн доларів допомоги від Канади. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Гоп-стоп Канада, нам нових «не нада»
Партія Трюдо перемагає на виборах, але ліберали змушені формувати уряд меншості

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прем’єр-міністр Ізраїлю 
Беньямін Нетаньяху вдру-
ге за останні п’ять місяців 
не зміг сформувати уряд і по-
вернув мандат на його фор-
мування президенту країни 
Реувену Рівліну, повідом-
ляє «Євроньюс». У викладе-
ному в інтернеті відеозвер-
ненні до мешканців Ізраїлю 
Нетаньяху пояснив своє для 
багатьох несподіване рішен-
ня, що «зробив усе можли-
ве, щоб створити широкий 
уряд єдності», але його про-
позиції були відкинуті, він не 
зміг заручитися підтримкою 
достатньої кількості парла-
ментаріїв. 
 У Нетаньяху залишало-
ся ще дві доби на формуван-
ня уряду, але він вирішив 
здати мандат у понеділок, 21 
жовтня, у день свого 70-річ-
чя. У прес-службі президен-
та Ізраїлю повідомили, що 
право на формування уряду 
буде передане лідеру блоку 
«Кахоль-Лаван» («Біло-бла-
китні») Бені Ганцу. Нетанья-
ху наголосив у відеозвернен-
ні: якщо Ганц намагатиметь-
ся створити уряд меншості 

за підтримки «Об’єднаного 
арабського списку», то він, 
Нетаньяху, очолить опози-
цію і буде добиватися най-
скорішої зміни такого уря-
ду. Нагадаємо, Нетаньяху 
керував Ізраїлем найдовше 
з усіх ізраїльських прем’єр-
міністрів — у сумі 13 років 
(у 1996—1999 та 2009—2019 
роках).
 А в Бені Ганца тепер є пе-
редбачені законом 28 днів на 
формування уряду, інформує 
агенція новин dpa.
 Перша невдала спроба 
Нетаньяху сформувати уряд 
мала місце п’ять місяців 

тому. Після парламентських 
виборів у квітні він не зміг у 
відведений законом термін 
домовитися про створення 
коаліції, тож Кнесет довело-
ся розпустити й призначити 
повторне голосування на 17 
вересня.
 У результаті вересневих 
виборів до Кнесету лівоцен-
тристський блок партій «Ка-
холь-Лаван» отримав на одне 
місце більше, ніж права пар-
тія Нетаньяху «Лікуд». Згід-
но з остаточними результа-
тами голосування, «Лікуд» 
здобув 32 мандати, а «Ка-
холь-Лаван» — 33. Водно-

час Натаньяху мав більшу 
підтримку в парламенті — 
за його кандидатуру на поса-
ду глави нового уряду висло-
вилися 55 депутатів, а на під-
тримку Ганца — 54.
 Після цього президент 
Ізраїлю закликав обидві най-
більші партії до формування 
широкої коаліції. Беньямін 
Нетаньяху також запропону-
вав «Кахоль-Лавану» сфор-
мувати коаліцію, зазначив-
ши, що іншого варіанту не 
існує. Однак Бені Ганц, ко-
лишній начальник геншта-
бу ізраїльської армії та полі-
тичний противник Нетанья-
ху, заявив, що його політич-
на сила отримала в Кнесеті на 
одне місце більше, тому поса-
ду голови уряду має обійняти 
саме він. Він також відхилив 
можливість формування уря-
ду на чолі з Нетаньяху через 
обвинувачення проти чинно-
го прем’єра в корупції.
 Чи не єдина можливість 
для Бені Ганца створити но-
вий уряд — коаліція з тре-
тьою політичною силою краї-
ни, угрупованням арабських 
партій «Об’єднаний  арабсь-
кий список» на чолі з Айма-
ном Одехом, який має 13 ман-
датів у Кнесеті. Але ізраїль-
ські праві розглядають та-
кий союз з арабами мало не 
як державну зраду. Наразі 
Ізраїль залишається без уря-
ду. Якщо і Ганцу не вдасться 
створити новий кабінет упро-
довж найближчого місяця, то 
будуть оголошені дострокові 
вибори — вже треті з квітня 
цього року. ■

ПАТОВА СИТУАЦІЯ

У 70 вже не може і не хоче
Прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху повернув президенту 
мандат на формування уряду

■

НОВИНИ ПЛЮС

Макрон обговорив iз Путіним 
«нормандський» саміт
 Президенти Франції Емманюель Мак-
рон та Росії Володимир Путін у понеділок, 
21 жовтня, провели телефонну розмову. Як 
повідомляє пресслужба Єлисейського пала-
цу, очільники країн, зокрема, обговорили під-
готовку до наступного саміту «нормандської 
четвірки» після рішень Тристоронньої контак-
тної групи (ТКГ) щодо втілення мінських угод. 
Тим часом у повідомленні про розмову на сай-
ті Кремля зазначається, що Володимир Путін у 
розмові казав про необхідність виконання Киє-
вом домовленостей, досягнутих у «нормандсь-
кому форматі» та в рамках ТКГ. За його сло-
вами, це стосується розведення сил і засобів 
біля населених пунктів Золоте і Петрівське, а 
також імплементації Києвом «формули Штай-
нмаєра» в українське законодавство. 
 У суботу, 19 жовтня, канцлерка Німеччини 
Анґела Меркель теж мала телефонну розмову 
з Путіним щодо саміту «нормандської четвір-
ки». 14 жовтня міністр закордонних справ Ук-
раїни Вадим Пристайко заявив, що така зуст-
річ може відбутися в листопаді. 

Імператор Нарухіто зійшов 
на трон Японії
 Японський імператор Нарухіто 22 жовт-
ня офіційно проголосив своє сходження на 
престол на церемонії з участю лідерів понад 
170 країн світу, зокрема і президента України 
Володимира Зеленського. 59-річний Нарухі-
то, який навчався в Оксфорді, зійшов на пре-
стол у травні як 126-й імператор Японії після 
зречення від престолу його батька, імперато-
ра Акіхіто. Нарухіто — перший японський ім-
ператор, який народився після Другої світо-
вої війни. Імператриця Масако, 55-річна дру-
жина Нарухіто, є колишнім дипломатом, нав-
чалася в Гарварді. 

МЗС Німеччини не підтримує 
визнання Голодомору геноцидом 
 21 жовтня відбулося відкрите засідан-
ня Петиційного комітету Бундестагу, на яко-
му обговорювали петицію щодо визнання Го-
лодомору 1932-33 років в Україні геноцидом, 
яка ще у травні набрала необхідні 50 тисяч го-
лосів. «МЗС хоче, аби петицію було відхиле-
но з обґрунтуванням, що поняття геноциду не 
було визначене до 1951 року», — цитує чле-
на Петиційного комітету Бундестагу, депутата 
від Християнсько-демократичного союзу Ар-
нольда Фаатца «Німецька хвиля». На переко-
нання представника правлячої партії ХДС, така 
аргументація є досить небезпечною, адже тоді 
можна переоцінити «гітлерівський геноцид, бо 
це теж відбулося до 1951 року». На думку Фа-
атца, негативне рішення МЗС ФРН щодо ук-
раїнської петиції «означає стати на коліна пе-
ред Росією».

Диктатора Франко 
перепоховають 24 жовтня
 Останки Франсіско Франко, які тепер по-
кояться в мавзолеї меморіального комплексу 
«Долина полеглих» у передмісті Мадрида, бу-
дуть ексгумовані та перепоховані 24 жовтня 
на цвинтарі в мадридському передмісті Пра-
до. Церемонія відбудеться за присутності ро-
дичів Франко. Уряд репрезентуватиме міністр 
юстиції Долорес Дельгадо. Про це в понеділок, 
21 жовтня, повідомили в уряді Іспанії. Супере-
чки навколо ексгумації Франко тривають кіль-
ка років. На перезахоронені наполягав уряд со-
ціалістів, але родичі диктатора заперечували. 
Але, нарешті, наприкінці вересня цього року 
Верховний суд Іспанії дозволив перезахоро-
нення. Потребу перпоховання уряд мотивував 
тим, що могила Франко в мавзолеї в «Долині 
паломництва» стала місцем паломництва не-
офашистів i правих екстремістів. 

Північна Македонія призначила 
дострокові вибори після провалу 
на саміті ЄС 
 20 жовтня після зустрічі із президентом 
Стево Пендаровським прем’єр-міністр Ма-
кедонії Зоран Заєв розповів, що лідери го-
ловних політичних партій країни визначили 
«найбільш відповідною» датою парламентсь-
ких виборів 12 квітня — на вісім місяців рані-
ше, ніж мали відбутися чергові вибори. Це 
сталося після того, як 18 жовтня лідери країн 
Євросоюзу на саміті в Брюсселі не дійшли 
згоди щодо початку переговорів про вступ до 
об’єднання двох балканських країн, Албанії 
та Північної Македонії. Проти старту перего-
ворів з обома країнами висловилися Франція. 
Данія та Нідерланди. 

■

Ганц і Нетаньяху: несподіваний поворот.❙

Джастін Трюдо залишається на чолі уряду Канади.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Світ усе активніше готується до світової 
економічної кризи. За даними міжнарод-
них експертів, таких поганих показників 
зростання, як зараз, у світі не було з 
кризового 2008 року. Тим часом центро-
банки більшості країн швидко знижують 
облікову ставку, у деяких країнах вона 
вже стала мінусовою. Але при цьому ви-
рішити боргову проблему, яка загрожує 
перерости у кризу, їм не вдається. 
В Україні кризових явищ наразі не спос-
терігається. Ми навіть виглядаємо на-
разі трохи краще за інших. Але якщо 
грім пролунає, то сховатися нам буде 
ніде. Тим паче що завдання кризи 2008 
року Україна провалила: не провела ре-
структуризацію економіки і не перейшла 
з експорту напівфабрикатів на продаж 
товарів iз високою доданою вартістю. 

Криза 2020 року буде лютішою 
за попередню, 2008-го 
 Міжнародний валютний фонд днями 
вкотре змінив прогноз зростання світової 
економіки — на жаль, у бік зниження. 
«Слабкість зростання обумовлена різким 
погіршенням виробничої активності та 
тривалою невизначеністю торгової полі-
тики, які шкодять інвестиціям та попиту 
на засоби виробництва», — заявила голо-
вний економіст МВФ Гіта Гопінат.
 Якщо ж говорити мовою цифр, то, згід-
но з новим прогнозом МВФ, зростання сві-
тової економіки, за підсумками 2019 року, 
становитиме 3,0%. Це найгірший показ-
ник iз моменту світової економічної кри-
зи 2008—2009 років. 
 Тоді причиною кризи, як ми пам’я та-
ємо, стала фінансова мильна бульбашка: 
криза почалася з проблем на ринку іпо-
течного кредитування в США. Він привів 
до рецесії у світовій економіці, падіння об-
сягів світової торгівлі, безпрецедентного за 
всю історію трудової статистики зростан-
ня безробіття і розмивання так званого «се-
реднього класу» в розвинених країнах.
 Вважається, що криза 2008 року була 
подолана до 2013-го чи, за гіршими оцін-
ками, до 2015 року. 
 Але при цьому багато світових екс-
пертів стверджують: відновлення світо-
вої економіки після кризи нестійке і не-
рівномірне, його наслідки продовжують 
чинити негативний вплив на економічне 
зростання досі. Нова економічна криза, 
як пророкують багато фахівців, настане в 
2020 році й за тривалістю і силою перевер-
шить падіння 2008—2009 років.

Боргів стало більше, 
проблема виглядає серйозніше
 «Ідеальний шторм», як передбачаєть-
ся, складатиметься з кількох об’єктивних 
факторів: підвищення мит США і Китаєм у 
ході торгової війни, уповільнення зростан-
ня глобального ВВП до 0,8%, різке падін-
ня попиту і цін на вуглеводні, «бульбаш-
ки» на найбільших фондових ринках.
 Нова керуюча Міжнародного валютно-
го фонду Крісталіна Георгієва нещодавно 
заявила: «Якщо станеться серйозний спад, 
корпоративний борг, пов’язаний iз ризи-
ком дефолту, зросте до 19 трильйонів до-
ларів, або майже до 40% сукупного боргу 
в восьми провідних економіках. Це пере-
вищує рівні, що спостерігалися під час фі-
нансової кризи». Особливий акцент вона 
робить саме на торгових війнах: «У торго-
вельній війні програють усі. Для світової 
економіки сукупний ефект торгових кон-
фліктів може означати втрату приблизно 
700 мільярдів доларів до 2020 року».
 Нинішній стрімкий підйом економі-
ки США — як зазначають тамтешні ек-
сперти, зокрема американський еконо-
міст й інвестбанкір Джеймс Рікардс, — за-
грожує біржовим крахом, за масштабом 
порівняним iз Великою депресією 30-х 
років минулого століття. За таких умов 
людству не уникнути затяжної рецесії. 
 Його співвітчизник і колега Нуріель 
Рубіні, який точно передбачив драматич-
ні події 2008—2009 років, додає: вiдтодi 
боргів на планеті стало тільки більше, а 
інструментів для боротьби з цим тягарем 
у розвинених країн Заходу — менше. За-
надто багато грошей, на його точку зору, 
надрукували центробанки розвинених 
країн, занадто багато активів викупили 
вони у проблемних банків. Криза назріла 
ще й через циклічний розвиток ринкової 

економіки: саме дванадцять років вважа-
ються тим класичним середнім терміном, 
що відокремлює одну рецесію від іншої.
 У вересні, як відомо, Федеральна ре-
зервна система США вдруге в цьому році 
знизила свою основну ставку на 25 базис-
них пунктів: iз 2-2,25% до 1,75-2%. Рані-
ше Європейський центральний банк зни-
зив ставку за депозитами до мінус 0,5%. 
І водночас оголосив про запуск нової про-
грами з викупу активів на 20 млрд. євро. 
Народний банк Китаю знизив норму ре-
зервування для банків на 50 базисних 
пунктів, що дозволяє банкам Піднебесної 
вивільнити близько 900 млрд юанів.

Час оподаткувати роботів
 Як стверджує директор Інвестицій-
ної групи «Універ» Олександр Куликов, 
світ поки не придумав нічого іншого для 
боротьби з кризою, окрім як здешевити 
вартість грошей. Цей захід захистить фі-
нансові ринки світу від обвалів, але не зда-
тен вилікувати кризу в світовій економіці, 
яка iз різним ступенем інтенсивності три-
ває з 2008 року.
 Іпотечна криза в США, світова еконо-

мічна криза в 2008 році, боргова криза в 
Європі і поточні проблеми в світовій еко-
номіці: це все разом становить одну вели-
ку економічну кризу, яка бушує на пла-
неті вже понад десять років. При цьо му 
друкарські верстати у світових банках 
працюють всі останні 10 років із різним 
ступенем інтенсивності. При цьому такі 
заходи лише знімають симптоми і не лі-
кують хворобу в світовій економіці. І на-
віть більше, ці заходи, швидше, посилю-
ють проблему, адже світ усе більше і біль-
ше тоне в боргах. 
 Так, iз 2008 року фінансова влада світу 
активно послаблює вартість грошей. Цей 
процес — здешевлення грошей, здешев-
лення кредиту — дозволяє ще більше по-
зичати і завдяки цьому підтримувати ба-
ланс попиту і пропозиції. Але загальний 
світовий борг через це зростає все більше. 
Ставки в Європі і Японії вже становлять 
0%. У США ці ставки також дуже низькі. 
Китай усі останні 10 років активно наро-
щує свій борговий тягар.
 За словами Куликова, у світі склала-
ся патова ситуація: чим більше зростає 
продуктивність праці, тим більше маржі 
й прибутку отримують люди і компанії. 
Водночас тим більше розростається дис-
баланс у сукупному попиті і тим більше 
потрібне кредитування для того, щоб урів-
новажити сукупний попит і сукупну про-
позицію, інакше сукупний попит впаде, 

що призведе до спаду економіки. І вихо-
дить замкнене коло, в якому борг зростає 
і зростає розрив між тими, хто збирає гро-
ші, і тими, хто бере в борг. І як це лікува-
ти, ще ніхто не придумав.
 Фінансова влада на Заході робить усе 
можливе для боротьби з кризою, але їхнi 
дії не допомагають, оскільки немає фун-
даментальної основи для «нових рішень». 
Натомість є окремі голоси, які намагають-
ся вирішити проблему. Наприклад, Білл 
Гейтс якось заявляв, що в майбутньому 
потрібно буде оподаткувати роботів, ос-
кільки з ними продуктивність праці може 
вирости ще більше, а соціальний розрив 
ще більше розростеться. 

Нестача долара, падіння курсу гривні
 «За визнанням провідних західних 
аналітиків, світова економіка зараз бук-
вально на межі, вона вступила, як пише 
газета Financial Times, у період «синх-
ронізованого спаду», — говорить вітчиз-
няний економіст Олександр Гончаров. — 
Відповідно до індексу TIGER (Tracking 
Indices for the Global Economic Recovery), 
основні економічні показники впали до 

мінімальних рівнів iз весни 2016 року». 
 Якщо світ знову накриє економічна 
криза, то найбільше постраждають сиро-
винні країни. Як, наприклад, Україна. 
Адже приплив валюти до країни ми має-
мо завдяки продажу зерна чи напівфабри-
катів металургії. Під час економічної кри-
зи ці товари дешевшають максимально. 
 «Українська економіка може постраж-
дати, оскільки у нас експорт переважно си-
ровинний. В умовах глобальної фінансової 
кризи якраз сировинні ринки страждають 
насамперед: ціни на сировину падають, 
попит скорочується, — цитували ЗМІ до-
ктора економічних наук, заступника ди-
ректора Інституту міжнародних відносин 
Олександра Шниркова. — Оскільки ми ек-
спортоорієнтована країна, у нас на експорт 
припадає приблизно половина ВВП». На 
думку експерта, світова криза може спри-
чинити скорочення ВВП країни, а значить 
— знизити і без того невисокий рівень жит-
тя середньостатистичного українця.
 Його колеги зазначають: у країні мо-
жуть виникнути проблеми з експортною 
виручкою, відповідно, можуть виникну-
ти проблеми з обмінним курсом. Так, як 
це було в 2008 році. Аби вистояти, Ук-
раїні радять переорієнтуватися на екс-
порт товарів iз більш високою доданою 
вартістю, щоби знизити уразливість пе-
ред світовими кризами і чужими торго-
вельними конфліктами.

 Якщо прогнозувати ці наслідки точні-
ше, то, на думку експертів, усе залежить 
насамперед від причин, що викликали 
кризу. «Якщо причиною того стане тор-
говий конфлікт, то, швидше за все, ситу-
ацію, що змінилася, відчують на собі краї-
ни з експортоорієнтованою економікою. 
До них, власне, і відносяться найбільші 
торгові партнери України. Хоча вважаю, 
що в будь-якому випадку непогано себе 
почуватиме сільськогосподарський сек-
тор, тому що людям потрібно харчувати-
ся», — сказав керівник «Сітібанку» в Ук-
раїні Олександр МакУортер. 
 Утiм банкір зазначив: окрім втрат, 
криза завжди приносить можливості. По-
передню можливість, у 2008 році, країна, 
на думку більшості експертів, не викорис-
тала. І не провела структурних реформ 
своєї економіки, які б дозволили нам кра-
ще почуватися в 2019 році. Проте за оди-
надцять років Україна встигла отримати 
нові напрацювання і мати інші козирі.

Наразі ми виглядаємо краще
 «Узяти хоча б сектор IT, де інвестиції 
завжди йдуть у продуктивність. Якщо на-
стане криза, компанії ще більше почнуть 
інвестувати саме у продуктивність, аби 
спробувати скоротити свої витрати і ство-
рити можливості для зростання. Завжди 
є хтось, хто відчуває себе краще , хтось — 
гірше», — сказав МакУортер.
 Наразі ж Україна, за словами експер-
тів, виглядає доволі стабільно. І цей факт 
навіть відбився в оцінках провідних кре-
дитно-рейтингових агентств. Як відомо, 
спочатку рейтингове агентство Японії, а 
пізніше і Fitch Rating підвищили свої рей-
тинги і поліпшили довгостроковий і корот-
костроковий прогноз зі стабільного на пози-
тивний. Цьому, ймовірно, сприяла віднос-
на політична та економічна стабільність, 
активна робота із зовнішніми ринками з 
оптимізації портфеля запозичень, вико-
нання зобов’язань перед Міжнародним ва-
лютним фондом, стабільний курс гривні й 
сприятлива зовнішня кон’юнктура щодо 
більшості торговельних позицій.
 Доволі незначними ризики України 
у світовій економічній кризі вважає і за-
ступника голови НБУ Дмитро Сологуб. Він 
сподівається, що ризик для держави не-
значний і додає: попри всі загрозливі тен-
денції, ситуація всередині України вигля-
дає в цілому краще, ніж загальносвітова. 
«Зростання ВВП у другому кварталі при-
скорилося до 4,6%. У цьо му році в гривне-
ві облігації уряду іноземні інвестори вкла-
ли близько 4 млрд доларів. Мінфіну вдало-
ся істотно знизити вартість зовнішніх за-
позичень за єврооблігаціями», — зазначив 
заступник голови НБУ.
 При цьому представник вітчизняного 
центробанку вважає, що «китайсько–аме-
риканський» фактор не призведе до еконо-
мічного колапсу. «Умовно візьмемо супер-
негативний сценарій: якщо торгова війна 
зайде далеко і це сильно «обріже» темпи 
економічного зростання в Китаї, зрозумі-
ло, що ситуація серйозно вплине на світові 
ціни на товарних ринках. Але поки Китай 
майстерно маневрує», — сказав Сологуб.
 Ще одиним ковтком оптимізму, з яким 
Україна спробує використати світову еко-
номічну кризу у своїх цілях, може стати 
місце нашої держави у торговельній вій-
ні між Китаєм та Сполученими Штатами 
Америки. Свого часу заступник голови На-
ціонального банку України Дмитро Соло-
губ заявляв: «Багато що для України за-
лежить від ситуації в Китаї, яка відчутно 
впливає на умови торгівлі для України. 
Поки ми перебуваємо у виграшній ситу-
ації, оскільки торговий конфлікт США 
з Китаєм допомагає Україні заходити на 
китайські ринки, виробникам м’яса, нап-
риклад. Якщо почнеться повномасштабна 
торгова війна, то Китай опиниться у слаб-
шій ситуації, але поки ситуація розгор-
тається у зворотний бік». ■

ЗАГРОЗА

Оптимізм перед бурею
Бізнес, уже не криючись, готується до світової економічної кризи. 
Очікується, що вона буде потужнішою, ніж у 2008 році

■

Так погано, як сьогодні, світова економіка ще не почувалася від 2008 року.
Фото з сайта alicdn.com.

❙
❙

Попри всі загрозливі тенденції, ситуація всередині України виглядає 
в цілому краще, ніж загальносвітова. 



Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Фарисейство залишаєть-
ся технологією боротьби з ук-
раїнською мрією про землю 
і волю. В Україну воно пере-
йшло з радянської імперії, де 
уярмлений фізично і психоло-
гічно народ із дитячого садоч-
ка привчали співати: «Я дру-
гой такой страны не знаю, где 
так вольно дышит человек...». 
Така сумна думка виникла при 
читанні інтерв’ю з Тарасом 
Чубаєм для «УП», передруко-
ваного «УМ» 6.08.2019 під за-
головком «Нас знову чекають 
утиски української мови». 
Чому «знову»?  Я думаю, що 
це слово потрапило в заголо-
вок випадково. Хіба була пере-
рва в дискримінації і нищен-
ні нашої мови відтоді, як вони 
розпочалися понад 300 років 
тому?.. Не вважати ж толеру-
вання мови в роки т. зв. «ук-
раїнізації» в 30-х роках мину-
лого століття, яка, за задумом 
фарисеїв, мала виявити прав-

дивих українських патріотів, 
щоб потім фізично їх знищи-
ти, а разом із ними — націо-
нальну ідею та історичну сві-
домість?
 Конституція України за-
вжди в мене під рукою. Читаю 
статтю 10, абзац 2: «Держава 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ всебічний роз-
виток і функціонування ук-
раїнської мови у всіх сферах 
суспільного життя на всій те-
риторії України». Абзац 3: 
«В Україні ГАРАНТУЄТЬ-
СЯ вільний розвиток, вико-
ристання і ЗАХИСТ росій-
ської...» На мій погляд,  тут 
присутня гра слів, подібно 
до гри слів у Будапештсько-
му меморандумі, яку розт-
лумачив у розмові з жур-
налістом «України молодої» 
(16.07.2019) ексміністр за-
кордонних справ Володимир 
Огризко: «Якась дивна логі-
ка виходить, що Україна у Бу-
дапештському меморандумі 
брала на себе зобов’язання, 
які виконала, а Захід — якісь 
необов’язкові запевнення, 

про які забув». Так і тут:  
російській мові Конституція 
гарантує розвиток і захист, а 
українській нічого не гаран-
тує, не захищає, але забезпе-
чує... А якщо впродовж чвер-
ті століття виконавча влада 
держави не спромоглася за-
безпечити функціонування 
державної мови у всіх сферах 
суспільного життя на всій те-
риторії України — так не було 
ж відповідного закону, який 
би сказав, як нам діяти!!! 
Чому ж дивуватися такому 
абсурду: державна мова вип-
рошує квоти на мовлення в 
ЗМІ, окупованих російською 
меншиною, а не навпаки...
 Дискримінація українсь-
кої мови стоїть в одному ряду 
з іншими фарисейськими дія-
ми, що відбуваються в країні з 
90-х років минулого століття. 
Завідувач відділом пропаган-
ди ЦК КПУ Леонід Кравчук 
залізобетонно стояв на шляху 
створення громадської органі-
зації «Народний рух України 
за перебудову» (зареєстрова-
ний у 1990 р.), аргументуючи 
тим, що Компартія сама онов-
люється, реформується (саме 
тоді було створено «Демокра-
тичну платформу» в КПРС). 
Але несподівано, в перший 
же день на посаді голови Вер-
ховної Ради України, 24 сер-
пня 1991 р., в якій більшість 
— 238 — депутатів були ко-
муністами, провів прийнят-

тя Акта незалежності Украї-
ни. Що ж трапилося, чому 
стався такий кульбіт? По-
дальші події дозволяють при-
пустити, що відбулася змова 
двох кланів фарисеїв за спи-
ною українського народу: ми 
вам даємо країну на розгра-
бування («...великі та гар-
ні міста, яких ти не будував, 
та доми, повні добра, яких 
ти не наповнював...» — Біб-
лія, М.6:10,11), а ви нас не 
переслідуєте за злочини ко-
муністів на теренах України 
в минулому і майбутньому. 
Акт незалежності був фактич-
но декларативним, бо ще три 
роки Україною правила Вер-
ховна Рада УРСР. Фарисей-
ським чином, без виборів, ВР 
УРСР ХІІ скликання перей-
менували у Верховну Раду 
незалежної України, а фор-
мальна заборона КПУ нічого 
не змінила: комуністичні бон-
зи ще довго впливали на полі-
тику держави, обіймаючи ви-
сокі керівні посади.
 Зараз судять експрезиден-
та Януковича за руйнуван-
ня ЗСУ та запрошення допо-
моги Путіна для придушення 
повстання — Революції гід-
ності. Катюзі, як кажуть, по 
заслузі. Але водночас чомусь 
досі не притягнуті до кримі-
нальної відповідальності ви-
сокопосадовці, які зробили 
Україну вразливою перед аг-
ресором, здавши йому всю (!) 

ядерну зброю, авіацію, війсь-
ковий Чорноморський флот, 
ракетний щит, здійснили 
руйнівну «прихватизацію». 
Не притягнуті до відповідаль-
ності й учасники засідання 
РНБОУ, які ухвалили рішен-
ня не опиратися анексії Кри-
му, що заохотило путінський 
режим на вторгнення на Дон-
бас. Збройні сили РФ отрима-
ли безстроково діючий полі-
гон для навчання у реальних 
бойових умовах...
 Наразі знову «маємо те, 
що маємо». З подивом читаю 
у метра: «Те, що відбулося 
зараз в Україні, — російська 
спецоперація, яка пройш-
ла напрочуд вдало». Немає 
аргументів для заперечен-
ня, я також думаю про мож-
ливу спец операцію, але є за-
питання. Якщо це російська 
спецоперація, то чому кум 
Путіна, який із ним постій-
но консультується, фактично 
програв на виборах, а виграв 
той, хто літав на консультації 
до Коломойського в Австрію 
та Ізраїль? Так, може, сце-
наристів треба шукати в ін-
ших краях, щоб вирахувати 
їхні наміри? Від цього зале-
жить майбутнє нашої країни. 
Теперішня пропаганда миру 
за будь-яку ціну може стати 
аналогом Мюнхенської змови 
1938 року, яка замість очіку-
ваного миру принесла велику 
руйнівну світову війну... ■

ПОЛІТПАРНАС

І буде ранок...
Адель СТАНІСЛАВСЬКА
Івано-Франківськ

І буде ранок... Зродить день новий,
нові хвилини і нові орбіти —
ти лиш не пий з вчорашнього, не пий...
Переболить... Не здужає боліти...
Зійди з дороги, вибери маршрут,
йдучи на захід — добредеш додому,
і хай у спину: ось стежина, тут!..
Не озирайся поклику чужому.
Твоє — з тобою... Промінь у руці.
Тримай цю нитку, навіть як стемніє...
Солоним вітром студить по щоці,
та не пече вже — ледь відчутно гріє.
То сіль життя. По ньому ти ідеш...
На полі згарищ виростають квіти...
І знову ранок, небосхил без меж,
нові хвилини і нові орбіти...

■

Микола ЦИВІРКО
Київ 

 15 жовтня в приміщенні Бу-
динку літератора у Києві відбула-
ся презентація книги української 
письменниці і журналістки Ва-
лентини Розуменко «Нескорені» 
(2-га частина) (К., 2019). Автор-
ка вже мала досвід створення та-
ких полотен — її дебютом у цьому 
плані була книга «Майдан: хто, 
якщо не ми?». У новій своїй праці 
Валентина Розуменко художньо 
осмислила і виклала на папері 
долі багатьох добровольців і во-

лонтерів, які пройшли крізь пек-
ло АТО, поклали там  хто життя, 
хто здоров’я... Декого з них пись-
менниця запросила на презента-
цію...
 Тетяна Борисенко, «Мама 
Таня», взяла на себе тяжку і ри-
зиковану місію — разом з інши-
ми волонтерами вивозити з райо-
ну бойових дій поранених бійців і 
полеглих воїнів. Напис «Медична 
допомога» на куртці не зупинив 
озвірілих російських найманців і 
доморощених сепаратистів: жін-
ка надовго потрапила в полон, де 
зазнала неймовірних фізичних 
і моральних знущань і прини-
жень. Її виступ на презентації пе-
рервався через нервовий напад...
 Дмитро Котов та Анатолій 
Фатєєв — сапери. Обидва втра-
тили на війні нижні кінцівки. 
Перший зійшов на протезах на 
Говерлу, другий, уродженець 
Казахстану, який дитинство і 
юність провів у Молдові, висло-
вив здивування з приводу того, 

що деякі зманіжені молодики, 
які й не нюхали пороху, дуже вже 
«втомилися» від війни і прагнуть 
миру за будь-яку ціну. На думку 
іншого ветерана АТО, уроджен-
ця Криму Сергія Ульянова, та-
ких пацифістів варто повести на 
екскурсію до військового шпита-
лю: там вони побачать плоди ти-
сячолітньої «дружби» з Росією.
 Федір із Рівненщини пере-
жив дві клінічні смерті, прямий 
масаж серця, перебуваючи саме в 
такому шпиталі у Дніпрі. Що ба-
чив він по той бік життя? Прима-
рилася маєчка маленької донеч-
ки...
 Олексій із Волині, Володимир 
з Луганщини... У кожного своя 
доля — тяжка, тривожна, але й 
прекрасна! Герої книги, наче змо-
вившись, наголошували на тому, 
що вони просто робили свою спра-
ву. Але в кого з присутніх на пре-
зентації повернувся б язик сказа-
ти, що вони не заслужили слів: 
«Героям — слава!»? ■

РЕФЛЕКСІЇ

Влада фарисеїв
Чи не пора самостійно писати сценарії 
розвитку вашої Вітчизни?

■

Фото Анатолія КІЗЛОВА.❙

Ця осінь подарувала 

нам чимало сонячних, 

мало не літніх днів, 

коли можна гуляти 

парками, милуватися 

грою світла і тіней 

у мереживі золото-

багряного листя. 

Та ложку дьогтю 

додають несвідомі 

люди, які, незважаючи 

на попередження, 

заклики, прохання, 

палять сухе листя, 

а заразом і різне 

сміття та траву, 

що призводить до 

підвищення рівня 

забруднення повітря. 

Страждають не лише 

хворі на астму чи 

алергію люди — 

невидимі канцерогени 

отруюють усе 

навколо...

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

«Нескорені» герої
Невигадані історії про 

захисників України

■
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Анатолiй СИГАЛОВ

До пограбованого дому
Вернувшись гостем мовчазним,

Вклоняюсь болевi людському
І всiм могилам дорогим.

Максим Рильський

Свiдчення очевидцiв
 «Нiмецькi вiйська ввiйшли в Київ 19 
серпня 1941 року. І того ж дня на Бессараб-
цi вони почали грабувати магазини, а голо-
вне — затримували євреїв, жорстоко били 
й вiдвозили кудись на вантажiвках.
 Я бачила, як на вулицi Ленiна нiмцi 
важкими предметами били по ногах чо-
ловiкiв-євреїв, змушуючи їх танцювати, 
а потiм їх же, жорстоко побитих, приму-
шували завантажувати на машини важ-
кi ящики. Люди падали вiд непосильних 
тягарiв, а нiмцi знову й знову били їх спе-
цiальними гумовими кийками.
 Життя в Києвi ставало все нестерпнi-
шим, у мiсцях масового скупчення людей 
— бiля водозабiрних колонок, примiром, 
нiмцi знову й знову показово били євреїв. 
Також нiмцi вдиралися в єврейськi помеш-
кання, виганяючи мешканцiв, кудись ви-
возили їх, i люди цi вже не поверталися до-
дому», — згадувала киянка Євгенiя Лито-
щенко.
 «Багато хто з жителiв Києва, особливо 
тi, що жили на Подолi, бачили, як уже на 
другий-третiй день пiсля нiмецького вторг-
нення по Днiпру пливли роздутi трупи ста-
рих i дiтей, жiнок. У п’ятницю, 26-го, та су-
боту, 27 вересня, євреї, якi пiшли до сина-
гоги, зникли. Мої сусiди — старi Шнейдер, 
Розенблат зi своїми дружинами — з сина-
гоги додому не повернулися. Пiзнiше я ба-
чила їхнi трупи в Днiпрi.
 У подальшому нiмецькi автоматники 
оточували синагоги й виводили звiдти всiх, 
хто прийшов помолитися. У результатi в 
тих мiсцях Києва, що виходили до Днiпра, 
течiя прибивала до берега i прочан, i рiзнi 
молитовнi предмети.
 Безчинства гестапiвцiв, яким, здавало-
ся, не буде кiнця, не припинялися й уночi. 
Страх, вiдчай, безвихiдь охопили всiх 
київських євреїв», — зi спогадiв мешкан-
ки Вiкторiї Циби.
 «На свiтанку 29 вересня київськi євреї 
з рiзних кiнцiв мiста повiльно рухалися по 
вулицях у бiк єврейського кладовища, що 
на Лук’янiвцi. Пiдтримуючи одне одного, 
йшли старi — чоловiки й жiнки, матерi не-
сли малюкiв на руках або ж везли їх у вiз-
ках, старшi дiти пленталися поруч iз бать-
ками.
 Люди йшли з ящиками, згортками, 
валiзами, адже всi вони вiрили, що їх ви-
возять зi столицi до провiнцiйних мiст.
 Молодь iз собою нiчого не брала, а лiтнi 
люди — наївнi та довiрливi — намагалися 
взяти з дому якомога бiльше, адже надворi 
вже досить холодна осiнь.
 Це було тяжке видовище: старих жi-
нок, знесилених i блiдих, вели пiд руки 
внуки, паралiзованих i хворих несли на но-
шах, ковдрах i навiть на простирадлах», — 
розповiдала Тамара Михасьова.
 «Людськi натовпи безперервним по-
током iшли вулицею Мельникова, а 
на тротуарах стояли нiмецькi патрулi. 
Впритул наблизившись до тих, що стоя-
ли попереду, натовпи суцiльними пото-
ками наближалися з рiзних бокiв, i три-
вало це з раннього ранку й до самої ночi. 
Повiльно рухалися брукiвкою, i важко, 
навiть неможливо, було перейти з одно-
го боку вулицi на iнший, а за перехiд на 
прилеглу вулицю — розстрiл на мiсцi. 
Ця скорботна хода тривала три днi й три 
ночi. Люди йшли i йшли, зрiдка зупиня-
лися, без зайвих слiв обнiмалися, проща-
лися, молилися, бо розумiли все.
 На вулицi смертi — Мельникова (нiм-
цi писали «Мельника») — наче потоки в 
рiчку, вливалися натовпи з Павлiвської, 
Дмитрiвської, Володарського, Некрасiвсь-
кої, а далi, вже в кiнцi Мельникова, — ко-
ротка пустеля, де на людей чекали голi па-
горби, крутi глибокi провалля — Бабин 
Яр...», — Катерина Соколюк, свiдок тих 
трагiчних подiй, не могла їх забути повiк.
 «Нiмцi змушували людей роздягати-
ся догола — усiх без винятку — i дiвчат, i 
жiнок, i дiтей, i старих, їхнiй одяг збира-
ли докупи, ретельно складали. У голих лю-
дей — здебiльшого жiнок, зривали з паль-

цiв перстнi, обручки i будь-якi iншi при-
краси. Потiм приречених групами по 30-40 
осiб ставили на край бездонного провалля 
й розстрiлювали. Тiла падали в урвище.
 Маленьких дiтей зiштовхували в яр 
живими, а дорослi, наближаючись до мiс-
ця страти, втрачали розум. Аби заглушити 
iстеричнi зойки жертв, фашисти вмикали 
гучномовцi з танцювальною музикою, при-
танцьовуючи пiд звуки цiєї музики», — iз 
болем пригадувала жахливi картини Дiна 
Пронiчева.
Нас не зломить навiк, бо ми не поодинцi,
А поплiч йдемо ми крiзь темряву негод
Не умирать, а жить, євреї, українцi!
Нехай живе народ.

Максим Рильський

Немає спокою українському серцю...
 Леонiд Кравчук, перший президент не-
залежної України, голова Верховної Ради 
України в 1991 роцi:
 «Москва завжди контролювала будь-
якi кроки України. От i того пам’ятного 
дня, 29 вересня 1991 року, коли ми впер-

ше вирiшили на державному рiвнi провес-
ти заходи з нагоди 50-рiччя трагедiiї пiд 
назвою «Бабин Яр», до Києва несподiва-
но прилетiв головний iдеолог країни Олек-
сандр Яковлєв.
 «Ну, як вiдзначатимете роковини?» — 
запитує мене.
 «Сьогоднi говоритиму правду», — вiд-
повiдаю я.
 Навiть не знаючи, що саме говорити-
му я, Яковлєв висловив невдоволення, бо 
хотiв, щоб цi роковини вiдзначалися на 
рiвнi громадських органiзацiй, переваж-
но єврейських.
 Приїхали ми до Бабиного Яру. Вiдкри-
ваючи скорботнi заходи, я сказав: «Перед 
усiм свiтом заявляємо про неприйнятнiсть 
iдеологiчних догматiв попереднiх радянсь-
ких режимiв, якi ставили собi за мету при-
ховати iсторичну правду про трагедiю Ба-
биного Яру i грубо порушували право лю-
дини знати цю правду. А приховували те, 
що найбiльшу кiлькiсть розстрiляних тут 
становили саме євреї, причому не вiйсь-
ковi, а мирне цивiльне населення, вклю-
чаючи й дiтей. Без сумнiву, це був гено-
цид, i провина за нього лежить не лише на 
фашистах, а й на тих сталiнських «стра-
тегах», якi не змогли своєчасно зупинити 
вбивць.
 Канцлер Нiмеччини Вiллi Брандт їздив 
по колишнiх концтаборах Європи, випро-
шуючи прощення в єврейського народу. 
Сьогоднiшнi скорботнi урочистостi — це 
зручна нагода для керiвникiв Радянсько-
го Союзу також просити пробачення, адже 
так багато беззаконня i зла стосовно євреїв 
вчиняли й сталiнсько-берiївськi вбивцi 
вже, до речi, пiсля вiйни. Миру i щастя 
тобi, багатостраждальний єврейський на-

роде! Шалом...»
 Наш московський гiсть Олександр 
Яковлєв не лише вiдмовився виступати, 
роздратування в нього викликала й моя 
промова, i виступи тих, хто пiдходив до 
мiкрофона пiсля мене».
Сергiй Комiсаренко, академiк Нацiональ-
ної академiї наук України, ексвiцепрем’єр-
мiнiстр України з гуманiтарних питань:
 «Передi мною велика купа книжок 
iз моєї особистої бiблiотеки, присвяче-
них трагедiї Бабиного Яру та Голокосту. 
Я гортаю їхнi сторiнки i бачу моторошнi 
свiтлини страшної трагедiї: неможливо 
навiть уявити, якi почуття були в людей, 
що очiкували смертi своєї або ж своїх дi-
тей i близьких.
 Наймолодшiй жертвi трагедiї було 
лише три днi, дитина народилася 26 вере-
сня, а вже 29-го роздiлила трагiчну долю 
своїх батькiв, а найстаршiй жертвi було 
103 роки — це київський лiкар Залман 
Мойсейович Вайсман...
 Нiмцi так багато знищили тут євреїв, 
що доктор Іцхак Арад з Єрусалимського 
комплексу Яд Вашем, спираючись на до-
кументальнi джерела, нарахував 200 ти-
сяч i... збився з пiдрахунку. Цифра нечува-
но велика, але на тлi цифри 6 (!) мiльйонiв 
(саме стiльки нiмцi знищили євреїв у Єв-
ропi в цiлому) кiлькасот тисяч комусь зда-
дуться «помiрними».
 Та навiть в атмосферi тотального зни-
щення мирного єврейського населення 
в Українi й у Києвi, зокрема, перебували 
люди, якi, ризикуючи власним життям i 
життям своїх близьких, демонстрували 
вражаючi акти героїзму, рятуючи євреїв. 
У нас, в Українi, цим людям присвоювали 
звання «Праведник народiв свiту», i чим 

далi ми вiд страшної дати — 29 вересня 
1941 року, тим бiльше знаходимо вiдваж-
них українцiв та українок, якi, геть вiдки-
нувши погрози окупантiв, простягали єв-
реям рятiвну руку допомоги.
 Пам’ять про Бабин Яр, про Голокост 
потрiбна, аби нашi дiти, онуки та наступ-
нi поколiння не були анi жертвами, анi ка-
тами, анi байдужими спостерiгачами тра-
гедiй, подiбних до Бабиного Яру. Звичай-
но, час може загоїти рани, але вiн безсилий 
загасити нашу пам’ять».
Іван Дзюба, академiк Нацiональної ака-
демiї наук України, Герой України:
 «Темнi людиноненависницькi сили для 
своїх моторошних злочинiв чомусь обира-
ють благословеннi мiсця природи. Так, чу-
дова околиця Києва — Бабин Яр — стала 
мiсцем, куди бiльшовицька влада потай 
скидала жертв Голодомору 1933 року. А 
через вiсiм рокiв фашистськi загарбники 
обрали Бабин Яр мiсцем застрашливої де-
монстрацiї своїх методiв «остаточного вирi-
шення єврейського питання», тобто вини-
щення євреїв як нацiї, а водночас i розпра-
ви з усiма непокiрними рiзних нацiональ-
ностей, не в останню чергу — українцями, 
серед яких i наша видатна поетеса Олена 
Телiга.
 Минають роки, але пам’ять сотень 
тисяч невинних жертв волала й волає до 
совiстi людства, образ-символ Бабиного 
Яру дiє як невсипуща пересторога всiм 
нам перед багатоликими силами людино-
ненависництва та деспотизму. Але в Ра-
дянському Союзi для цього мало що було 
зроблено, бо Сталiн уже подумував про 
свiй варiант «остаточного вирiшення», а в 
добу Хрущова-Брежнєва потроху набирав 
сили повзучий напiвофiцiйний антисемi-
тизм. Тому правду про Бабин Яр мусила 
сказати опозицiйна режимовi iнтелiген-
цiя — як українська, так i радянська: на 
весь свiт пролунав хвилюючий акт поша-
нування пам’ятi жертв Бабиного Яру, i як 
наслiдок — стихiйний багатотисячний мi-
тинг на мiсцях розстрiлу в 25-ту рiчницю 
трагедiї — 29 вересня 1966 року. Важко 
передати словами те, що тодi дiялося й пе-
режилося: навколишнi пагорби були на-
повненi безмежно схвильованими людь-
ми, i над усiм линув дух безмежної скорбо-
ти i великої тривоги. Люди хотiли правду 
про трагедiю, хотiли вiри в те, що такого 
бiльше не буде.
 На згаданому мiтингу особливо було 
пiдкреслено те, що українцi та євреї по-
виннi подати свiтовi приклад порозумiн-
ня та взаємопiдтримки. І такий приклад 
дали українськi та єврейськi дисиденти-
«шiстдесятники», якi разом протистояли 
деспотизмовi, разом страждали в бреж-
нєвських таборах, але зберегли вiрнiсть 
нашiй дружбi.

Бiль без термiну
Українцi про Бабин Яр

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ■

Кат і жертва.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙

Бабин Яр — вересень 1941-го❙
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 Волею iсторiї нашi долi — долi ук-
раїнського та єврейського народiв — взаєм-
но пов’язанi, i вони повиннi показати людс-
тву приклад поваги одне до одного, а якщо 
треба, то й допомогти одне одному. Це й 
буде наш спiльний добрий внесок у свiто-
ву iсторiю.
 Ось чому пам’ять про Бабин Яр — бiль-
ше, нiж пам’ять, вона — грiзна засторога 
вiд нових катастроф, що їх обiцяють манiя-
ки расової, релiгiйної, iдеологiчної, нацiо-
нальної чи будь-якої iншої вищостi. І ця 
Пам’ять має об’єднувати (i об’єднує) людей 
доброї волi рiзної нацiональностi, рiзного 
соцiального стану, рiзних релiгiй з усього 
свiту».
Вiктор Некрасов, письменник, лауреат Де-
ржавної премiї СРСР:
 «На околицi Києва, на Лук’янiвцi, за ста-
рим єврейським кладовищем є величезне 
урвище, назва якого стає вiдомою усьому 
свiту. Це Бабин Яр. Вiсiмнадцять рокiв 
тому саме тут, у цьому яру, стався найс-
трашнiший злочин за всю iсторiю людства 

— 29 вересня 1941 року сюди були зiгнанi 
гiтлерiвцями десятки тисяч нi в чому не 
повинних мирних жителiв, яких було без-
жально розстрiляно...
 На тлi цього вселенського лиха 
справжнiм страхiттям виглядають «да-
лекосяжнi плани» чиновникiв i Київсь-
кого мiськвиконкому, про якi не сором-
лячись мене поiнформували в Головному 
архiтектурно-планувальному управлiн-
нi столицi: Бабин Яр передбачається за-
лити, а далi засипати, зрiвняти з поверх-
нею й на цьому мiсцi висадити сад, навiть 
i стадiон з iграми (не лише спортивними), 
принести в це трагiчне мiсце веселощi й 
розваги.
 Чи можливо таке? Яким блюзнiр-
ством вигладають плани на мiсцi най-
бiльшої трагедiї розважатися й грати у 
футбол...
 Прошу Вас не допустити цього».
 (З особистого звернення до Першого 
секретаря ЦК Компартiї України мико-
ли Пiдгорного).

Петро Григоренко, генерал, право-
захисник:
 «Упродовж Другої свiтової вiйни євреїв 
фiзично знищував Гiтлер, а пiсля вiйни їх 
знищував Сталiн. Щоправда, морально. 
Чого вартий хоча б такий факт: за термiно-
логiєю Кремля, в Бабиному Яру загинули 
не євреї, а «мирнi радянськi громадяни», i 
цi слова були вибитi на каменi, бо на словi 
«єврей» за радянських часiв лежало залiз-
не табу.
 А коли стало вiдомо, що в яру загинули 
ще й українськi нацiоналiсти, вiйськовопо-
лоненi, тобто «зрадники», а також i роми, 
то Бабин Яр сприймався Москвою як ве-
личезне звалище людей другого сорту. Та 
правди нiде дiти: нацисти знищували в Ба-
биному Яру передусiм євреїв, а комунiсти 
знищували навiть пам’ять про це, а далi всi 
iншi слiди iснування єврейського народу 
на українськiй землi.
 Та влада прорахувалася: група ук-
раїнських iнтелiгентiв — тi, хто склали 
ядро українського «шiстдесятництва» — 
разом iз небайдужими єврейськими ак-
тивiстами стали на захист честi та гiдностi 
величезної єврейської могили на iм’я «Ба-
бин Яр» — пiсля довгих 25 рокiв тотально-
го офiцiйного замовчування. І це найкра-
щим чином сприяло тому, що в українсь-
ких євреїв виникла неприязнь до влади у 
вiдповiдь, i вони почали масово i без жалю 
полишати «батькiвщину Великого Жовт-
ня». Що з цього вийшло, знає кожен».
 (Зi статтi в тюремному часописi-са-
мовидавi «хронiка поточних подiй»).
Борис Цекало, полковник, голова Вiйсько-
во-наукового товариства Київського вiйсь-
кового округу:
 «Пане канцлер, у вiйськових, право-
вих, громадських колах Києва позитивно 
оцiнили факт пiдписання вами федераль-
ного «Закону №10», який виключає термiн 
давностi злочинiв, спрямованих проти лю-
дяностi.
 Водночас хочемо наголосити, що свiт усе 
ще не вiдчуває результатiв кримiнального 
переслiдування нацистських злочинцiв у 
сьогоднiшнiй Нiмеччинi, бiльше того, нi-
мецький кримiнальний колекс надає мож-
ливiсть вiйськовим злочинцям уникнути 
вiдповiдальностi за вчиненi ними кривавi 
злочини, стосовно багатьох iз них дiє так 
зване «вибiркове» переслiдування, бо сис-
темного, невiдворотного переслiдування 
щодо вiйськових злочинцiв усе ще немає.
 Окремо хочу наголосити: за злочини в 
Києвi, де в сумнозвiсному Бабиному Яру 
було розстрiляно майже сто тисяч (!) мир-
них мешканцiв мiста, нiмецька Фемiда вiд-

крила лише 15 кримiнальних справ, але 
засуджено лише дев’ятьох злочинцiв. На 
жаль, мають мiсце й виправдальнi вироки, 
якi базуються на тому, що пiдсуднi дiяли 
вiдповiдно до наказiв «у рамках вiйськово-
го часу». Це дало змогу уникнути вiдповi-
дальностi й таким катам iз жандармерiї i 
так званих «зондеркоманд», чиї руки гус-
то политi кров’ю мирних киян, якi навiч-
но засипанi в урвищах Бабиного Яру. Нiх-
то з киян, нiхто з українцiв не може зми-
ритися з тим, що на волi перебувають такi 
вантажки геноциду, як Ганс Кох, Пауль 
фон Радомскi, а також комендант Києва 
Ебергард, керiвники полiцiї та спецзагонiв 
СС Адольф Янсен, Август Хеффнер, Куно 
Кальсен, Курт Ганс, Ернст Конзеє, Вiктор 
Трiлль, й лише найвищi офiцери СС Пауль 
Блобель та Отто Раш не уникнули заслуже-
ної кари вiд нiмецького правосуддя.
 Пане канцлер, попiл Клааса, героя нi-
мецьких легенд, стукає в серця кожного 
єврея, кожного українця, кожного, хто 
живе на нашiй одвiчнiй землi. Вiримо, що 
попiл Клааса, який зажадав помститися 
ворогам, достукається i до вашого небай-
дужого серця».
 (Лист канцлеру Федеративної Респуб-
лiки Нiмеччини Вiллi Брандту в рiк трид-
цятирiччя трагедiї Бабиного Яру. 1971 
рiк).
Юлiя Солнцева, кiнорежисер, спiвавтор i 
дружина Олександра Довженка:
 «Треба було бачити, що коїлося в Києвi, 
коли одразу пiсля визволення на Хрещати-
ку з’явилася наша знiмальна група на зно-
шеному автомобiлi з написом «Кiнознiмаль-
на». Довкола все горiло, дихало кiптявою, 
гримiло й вибухало, а вцiлiлi кияни — блiдi 
та виснаженi, у чорних ватянках то тут, то 
там оточували нашу машину. Своєрiдним 
паролем для нас були слова «Бабин Яр», якi 
стали перепусткою до людських сердець. 
Зачувши про нашi намiри зняти докумен-
тальний фiльм про трагедiю в цьому яру, 
люди зробили все, аби нам допомогти: нiх-
то нiкуди не поспiшав, жiнки охоче давали 
свiдчення, а лiтнi чоловiки приносили якiсь 
документи, дiлилися спогадами, дарували 
рiдкiснi свiтлини.
 Олександр Петрович наказав операто-
рам фiксувати на плiвцi абсолютно все, що 
стосується Бабиного Яру, кожен свiдок, 
пiдкреслював вiн, на вагу золота.
 По завершеннi зйомок ми на вимогу го-
лови Держкiно СРСР Большакова вiдпра-
вили (з охороною!) вiдзнятий матерiал у 
Москву. І там цi безцiннi плiвки загубили-
ся. Тобто зникли назавжди».
(Зi спогадiв).

давностi

Примiтка: поетичнi твори подано 
у скороченому виглядi.

Такими оголошеннями на початку німецької окупації були обклеєні всі паркани, стовпи, 
зупинки столиці України.

❙
❙

Дмитро Павличко:
Ми тут лежимо в пiску i на глеї
На всi сторони свiту простертi —
Євреї, єввреї, євреї —
Дiти, матерi, немовлята...

Павло Тичина:
Народ єврейський! Славний! Не втішать
тебе я хочу. Кожен хай тут слуха:
в цей час, коли синам твоїм вмирать
прийшлося від фашистського обуха, — 
я хочу силу, силу оспівать —
безсмертну, вічну силу твого духа!
І ми — під переблиски блискавиць,
під грім тих гроз народів — 

тяжкість грузу
з євреїв скинемо. Доволі ниць
лежати їм! Доволі мук і глузу
нащадкiв Гітлера! Залізна міць
піднiметься вiд нашого одвiчного сою-
зу!

Микола Бажан:
Руді провалля, глинища зелені,
Завалений зотлілим сміттям рів.
Жахаючись, вривається в легені
Зловіщий вітер ржавих пустирів...
За тополями дальніми кладовищ
Горіла страшно їхня плоть і кров.
Могильний вітер з тих ярів повіяв —
Чад смертних вогнищ, 

тіл димучих згар.
Дивився Київ, гнівнолиций Київ,
Як в полум’ї метався Бабин Яр.
За пломінь цей не може буть покути,
За погар цей нема ще міри мсти.
Будь проклят той, хто звабиться 

забути!
Будь проклят той, хто скаже їм —

«прости» !

Дмитро Павличко:
Похилений вітром осіннім
Над Бабиним Яром стою.
Отця сивобрового бачу,
І брата, і матір свою.
Це тут вони тяжко вмирали,
Це тут вони зморені сплять.
Та їхні молитви й благання
В деревах десь тут шелестять.
Тут Київ та рід мій козацький,
Тут наша свобода в крові.
Над братнім усопшим народом
Ми молимось мертві й живі.

Іван Драч:
22 червня 1966 року о 5 годині вечора
Проїздили ми над Бабиним Яром
Вечірнє сонце гусло в сонній хмарі
Дядьки в кущах лежали й пили пиво
А металеві кобри лампіонів
В гущавині ховали довгі шиї
І затуляв я інстинктивно сина
22 червня 1966 року о 5 годині вечора
Коли ми проїздили над Бабиним 
Яром...

Микола Лукiв:
Од хмарки тінь упала на долину,
А на долині, схоже на людину,
В німій скорботі дерево стояло
І, як дитину, пташку колисало.
Я повернув од нього на стежину
І нахилився, щоб зірвать травину.
Смикнув стебло — і з жаху похолов:
Не сік на зламі, а червона кров.

Олександр Матiйко:
Ви чуєте, стражденнi тисячi
задушених, пострiляних нещадно,
як моляться при мiсячнiй свiчi

нащадки нелюдiв. А є у них нащадки?..
«Ми хочемо спокутувать вину,
Хоча нiхто з нас не вбивав, не вiшав...»
Хай моляться. Я тихо обмину.
В моєму серцi є молитва iнша.
Мою молитву повторю за тими,
чий прах отут, — за ними, за святими.

Олекса Ющенко:
На безлистих, дрiбних кущах
Вранцi хустка трiпоче, бiлiє,
Жмут волосся, коса чорнiє...
А чиї ж то костi в ровах?
Мордували, стрiляли тут, мучили...
Цвинтар мученикiв. Тишина.
Та прислухайтесь — рида хтось, кона,
І здригнеться Лук’янiвка наче.
Цвинтар кров’ю невинною плаче...

Анатолiй Камiнчук:
В чорнiм полиску хмар
Мовчазний крутосхил
Бабин Яр, Бабин Яр,
Тут сто тисяч могил.
Сходить кров’ю трава,
Сходить ранок у день.
Поiменно назвать
Треба всiх цих людей.
Бiлi роси, як сiль
На зеленiм зелi.
Бабин Яр — вiчний бiль,
Пам’ять неба й землi.

Леонiд Первомайський:
Стань біля мене, стань, мій сину,
Я прикрию долонею твої очі,
Щоб ти не побачив своєї смерті,
А тільки кров мою в осiннiм сонці,
Ту кров, що й твоєю стала кров’ю
І зараз пролитися має на землю...

Сава Голованiвський:
На вулиці, що йде повз Бабин Яр,
кладуть асфальт. В повільній круговерті
кипить смола, і роздимають жар
робітники замурзані й уперті.
Та раптом давня вигулькне стіна,
і жадібно читаєш, як на шпальті,
на ній оті трагічні iмена,
яких не прочитаєш на асфальті...

Ясь Стрiлецький:
У Бабинiм Яру стою над ровом,
Чи чуєш, батьку, поруч я, прийшов...
І серце стукає, трiпоче слово, —
Йдучи, я збив немало пiдошов.
А ти мовчиш, як тi в яру, знiмiлi,
Що впали в сорок першiм тут.
О, батьку мiй, сестрички милi, —
І впав iз рук троянд червоний жмут...
Така ось доля. В серцi моїм щема,
Пройшли десятки рокiв з тiй вiйни.
Ми вiрили, що всiх убивць зiтремо,
Твою загибель як забуть менi?..
 
Микола Терен:
В страшних пожарищах вiйни
За нашу i вашу свободу
Ви воювали теж, сини
І дочки древнього народу.
Земля оця для нас одна,
Тут жили з прадiда чи дiда
В бiдi чи святi, в скрутний час
Ми йшли до вас, бо ми — сусiди.
О, зоре ясна, наче цвях,
Ти вбила в небо краєвида.
Ми бачим наш Чумацький Шлях,
А ви — свою зорю Давида. ■

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ■
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Іван БОЙКО

Новообрані депутати Верховної Ради 
продовжують «палитися» під куполом: 
фотокореспонденти з ложі преси, завдя-
ки потужній оптиці своїх камер, продов-
жують радувати пікантними подробиця-
ми, як особистого життя недосвідчених 
обранців (коли ті забувають ховати екра-
ни смартфонів під час особистої пере-
писки у месенджерах), так і їхньої «про-
фесійної» діяльності. 

«Океан» по коліно
  На минулому тижні черговим «ге-
роєм» фотокорів став депутат-нова-
чок iз фракції «Слуга народу», 32-річ-
ний В’ячеслав Медяник, скандально ві-
домий забудовник iз Дніпра. От тільки 
обранець вів телефонну переписку не 
про політичні чи інтимні вподобання, а 
про бізнес-інтереси окремих структур, 
у яких виникли проблеми з прокурату-
рою. Ці питання пан Медяник обіцяв 
«вирішити», поспілкувавшись із за-
ступником генпрокурора Віктором Тре-
паком. 
 Так, під час засідання Ради 16 жов-
тня журналісти зафіксували, що у 
В’ячеслава Медяника, члена Комітету 
з питань законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності, задзвонив 
телефон. На екрані висвітився абонент 
«Саша Яровий» (iдеться про бізнесмена 
Олександра Ярового з Дніпра. — Ред.). 
Нардеп скинув виклик і відповів у «ме-
сенджері»: «Напиши. Я в Раді. Ми голо-
суємо».
 У переписці Яровий розповів Медя-
нику, що раніше він працював у зв’язці 
з ГПУ: «1. Нам давали прокурора вико-
навця — і самі йому писали все, що пот-
рібно зробити, попередньо погодивши 
з Юрою. Чи можна зараз так організу-

вати роботу? 2. Океан/ цукор уже дзво-
нять, запитують — що зробили за тиж-
день? Можна нас зістикувати з тим про-
курором, на кого це розпишуть. Клієнту 
нічого не показати — підуть до інших. 
3. Організовується система лобістів (чи 
можна нас акредитувати в цьому русі?) 
І якщо у тебе щось не виходить — не со-
ромся говори як є. Ми налаштовані під-
ключатися і допомагати або посилювати 
позиції».
 На що Медяник відповів, що всі спра-
ви мають вирішуватись через його юри-
дичну фірму, яка має «зелене світло». 
Також він пообіцяв поговорити з питан-
ня «цукру» із заступником генпрокуро-
ра Трепаком. І попросив надати прізви-
ща слідчих ГПУ, які займаються спра-
вою «Океану». А пізніше додав, що за-
раз справою «Океан/цукор» займається 
НАБУ.

Сухарі чи гра у «змійку»
 Зауважимо, що Медяника до цьо-
го скандалу вважали протеже олігар-
ха Ігоря Коломойського. Утім дня-
ми Коломойський, спілкуючись iз 
журналістами у Миколаєві, публіч-
но відхрестився від Медяника і пора-
див йому скласти мандат і не ганьби-
ти парламентську більшість. Мовляв, 
це не його людина. 
 Олігарх також сказав, що цей об-
ранець замішаний мінімум у трьох 
корупційних скандалах, «про які на 
наступному тижні буде дуже голо-
сно заявлено», і тому він радить йому 
«скласти повноваження і піти у від-
ставку — в кращому випадку».
 Після публікації переписки Медя-
ника реагувати змушене було і керів-
ництво ГПУ. Зокрема, генпрокурор 
Руслан Рябошапка ледь не щодня по-
яснює на різних телевізійних ефірах, 
що його заступник Віктор Трепак не 
знайомий з Медяником і ніколи не 

спілкувався з ним з питань «цукру чи 
океану».
 За його словами, Генпрокурату-
ра проведе перевірку щодо переписки 
Медяника і з’ясує, чи існує достатньо 
доказів для відкриття кримінального 
провадження і розслідування. Наразі 
ж пана Рябошапку тішить те, що учас-
ники переписки констатують, що «си-
туація, яка існувала раніше, коли був 
«свій» прокурор, який займався кон-
кретними справами і вирішував конк-
ретні питання, то ця ситуація сьогод-
ні вже не існує в прокуратурі».
 При цьому керманич Різницької 
звернувся до інших нардепів: «Якщо 
такі переписки щодо цукру будуть вес-
тися і надалі, то я не виключаю, що на-
ступні переписки просто будуть щодо 
сухарів». 
 Непереливки було пану Медянику, 
коли його переписку обговорювали на 
засіданні фракції «Слуга народу», про 
що повідомив її керівник Давид Ара-
хамія. За його словами, у фракції про-
ведуть власне внутрішнє розслідуван-
ня щодо змісту переписки їхнього де-
путата. 
 За неофіційними даними, відомо, 
що на засіданні фракції Медяник ви-
правдовувався перед однопартійцями, 
а у відповідь почув пораду... перейти 
зі смартфона на телефон NOKIA 3310. 
Мовляв, він буде ідеальним для нього: 
журналісти спостерігатимуть за тим, 
як він грає у «змійку» і стежитимуть 
за його рекордами. Наразі ж обранець 
смартфон не змінив, а задля перепис-
ки почав ховатися під балконом, де не 
видно, з ким і про що він переписуєть-
ся. 
 «У депутата Медяника є своя струн-
ка версія і щодо «цукру», і щодо «оке-
ану». Мовляв, там давно розкрадання, 
і займався цим Трепак, ще працюючи 
на посаді в СБУ. І щодо Миколаївсько-
му заводу, який нібито хтось пиляє. І 
ось він вирішив допомогти і «розвору-
шити» цю історію. Така у нього версія. 
Ми її перевіримо. Треба вникнути в де-
талі», — сказав  пан Арахамія.
 А спікер парламенту Дмитро Ра-
зумков пообіцяв, що після розсліду-
вання переписки Медяника «справу 
буде доведено до кінця». ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

Лише п’ять днів довелося пого-
лодувати колишньому першому 
заступнику секретаря Ради нац-
безпеки й оборони, президен-
ту корпорації «Богдан» Олегу 
Гладковському на знак протесту 
проти його затримання детек-
тивами НАБУ під час спроби ви-
летіти за кордон і послідуючого 
арешту по тому, згідно з рішен-
ням Вищого антикорупційного 
суду.

Судова арифметика 
 Адже Феміда хоча й обрала 
скандально відомому Свинарчу-
ку-старшому (попереднє прізви-
ще пана Гладковського, яке він 
змінив. — Ред.) запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вар-
тою на 60 днів до 15 грудня, утім 
призначила йому як альтерна-
тиву внесення застави у розмірі 
10 623 130 грн. Тож, коли позав-
чора родичі Гладковського спла-
тили необхідну багатомільйон-
ну суму, голодуючий арештант 
залишив столичне СІЗО №13 і 
поїхав додому. 
 На думку слідчого судді 
ВАКС, дана сума застави від-
повідає збиткам, які, за попе-
редньою оцінкою, були завдані 

через діяльність Гладковського. 
Тоді як Спеціальна антикоруп-
ційна прокуратура і НАБУ про-
сили суд призначити вдесятеро 
більшу заставу: 100 мільйонів 
782 гривні.
 Тож тепер пан Гладковсь-
кий зобов’язаний прибувати до 
детектива, прокурора, слідчо-
го судді чи суду за першою ви-
могою, не залишати територію 
Київської області без дозволу 
вищевказаних посадових осіб, а 
також здати на зберігання свій 
паспорт громадянина України, 
паспорти для виїзду за кордон 
та інші документи, що дають 

право на виїзд за територію Ук-
раїни. І, звісно ж, утримувати-
ся від спілкування зі свідками, 
визначеними детективами, а та-
кож носити електронний засіб 
контролю на нозі. 
 На виході із СІЗО фігурант 
справи Свинарчуків (яка неаби-
як негативно вплинула на рей-
тинг попереднього президен-
та Порошенка під час виборів) 
відмовився відповідати на запи-
тання журналістів, а лише ко-
ротко заявив: «Я буду захища-
ти свою честь і гідність!».
 Його адвокат Руслан Воли-
нець пояснив таку лаконічність 

підзахисного його ймовірним 
поганим самопочуттям. Мо-
вляв, людина голодувала, тож 
їй не до запитань. За його сло-
вами, Гладковському вже одяг-
нули електронний браслет сте-
ження. Наразі ж сторона захис-
ту буде вивчати повний текст 
ухвали суду і вибудовуватиме 
стратегію. Бо вони не згоді ні з 
підозрами слідчих, ні з рішен-
ням суду, яке планують оскар-
жувати. 

Брюссель лишається у мріях 
 Зауважимо, що ще 18 жов-
тня Гладковському повідоми-
ли про підозру у зловживанні 
владою і службовим станови-
щем, недостовірному деклару-
ванні та порушенні законодавс-
тва під час здійснення тендер-
них закупівель. Дана підоз-
ра не пов’язана зі скандалом iз 
контрабандою російських дета-
лей для заводів «Укроборонпро-
му», в якому фігурували Глад-
ковський і його син Ігор. Хоча 
широкій громадськості батько 
і син Гладковські стали відомі 
саме завдяки цьому скандалу 
й акціям протесту по тому під 
гаслом «Свинарчуків — за ґра-
ти!». 
 Утім президент корпорації 
«Богдан» заперечує всі звину-
вачення і стверджує, що весь 
час співпрацював із детектива-
ми НАБУ, надаючи свідчення 
та необхідні пояснення. Тому й 
вважає незаконним своє затри-
мання 17 жовтня після того, як 
йому не дали вилетіти за кор-
дон. Мовляв, він планував ви-
летіти на відкриття виставки 
Bus world 2019 до Брюсселя й не 

намагався залишити Україну. І 
на доказ того, що планував по-
вернутися, демонстрував суду 
свої зворотні квитки до Києва. 
Щоправда, незрозуміло, чому 
пан Гладковський намагався 
вилетіти на виставку з сім’єю. 
 Нагадаємо, що Олег Глад-
ковський є одним із головних 
ексбізнес-партнерів і близьких 
соратників попереднього прези-
дента Петра Порошенка. Тож не 
дивно, що Порошенко не змов-
чав і заявив, що вважає затри-
мання Гладковського «феєрич-
ним видовищем» нової влади.
 «Ще з римських часів по-
пулісти при владі завжди керу-
ють за принципом «хліба й ви-
довищ». Коли не додають хліба, 
то годують шоу. Феєричними 
затриманнями можна зрива-
ти оплески, але до першого ан-
тракту, коли глядачі побачать, 
що в театральному буфеті — по-
рожньо», — заявив п’ятий пре-
зидент України.
 Водночас генпрокурор Рус-
лан Рябошапка впевнений, що й 
після внесення застави за Глад-
ковського буде повністю забез-
печено можливість співпраці 
підозрюваного з органами до-
судового розслідування і пере-
ховуватися від слідства йому не 
вдасться. За його словами, су-
дом встановлено законність за-
тримання Гладковського детек-
тивами НАБУ.
 «Таким чином підтвердже-
но, що затримання було здійсне-
но обґрунтовано за наявності до-
статніх підстав та у повній від-
повідності з кримінально-про-
цесуальним законодавством», 
— додав генпрокурор. ■

В’ячеслав Медяник у ВР.❙

ДОВІДКА «УМ»

 В’ячеслав Медяник переміг на виборах до 
Верховної Ради в окрузі №27 на Дніпропетров-
щині. Відомий тим, що був помічником нардепа 
VIII скликання Андрія Денисенка з партії Коло-
мойського «УКРОП».
 Його батько Анатолій Медяник (помер у 
2017 році), колишній начальник спецпідрозділу 
боротьби з корупцією і організованою злочин-
ністю СБУ в Дніпропетровській області. А хре-
щений — Анатолій Клименко, нардеп IV скли-
кання.
 До того, як стати народним депутатом, 
В’ячеслав Медяник займався будівельним біз-
несом у Дніпрі, неодноразово фігурував у буді-
вельних скандалах. Також працював координа-
тором юридичного напряму в Штабі національ-
ного захисту Дніпропетровської області, яким 
керував Юрій Береза (депутат VIII скликання).
 Показово, що декларація депутата Медя-
ника за 2018 рік, оприлюднена на сайті НАЗК, 
є мізерною. Згідно з декларацією, у Медяни-
ка п’ятеро дітей (від двох шлюбів. — Ред.). А 
в його власності 4,5 сотки землі у Дніпрі. Ра-
зом iз дружиною Інною депутат ділить квар-
тиру площею 210 кв. м. Два автомобілi 
(PorcheCayenne і BMV 523і) зареєстровані саме 
на дружину.

■СКАНДАЛ

Цукор для Медяника
Генпрокуратура перевіряє переписку нардепа від 
«Слуги народу» щодо можливої корупції

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Поголодував — і на волю 
Колишній перший заступник секретаря РНБО вийшов із СІЗО 
після внесення застави у розмірі 10,6 млн гривень

■

Гладковський (праворуч) iз речами залишає СІЗО.❙
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Ніна РОМАНЮК
Івано-Франківська область

У мальовничому гірському селі Яблуни-
ця, що неподалік Яремча, живе жінка, 
історія життя якої могла б стати сюже-
том захопливої кінострічки. Їй судилося 
жити під чужим ім’ям і прізвищем, і на-
віть у графі «батько» імена змінювалися 
кілька разів. Про те, що вона дитина пов-
станців, дізналася вже дорослою. Про 
драматичну долю Ганни Марійчин «УМ» 
уже писала. Та нещодавно журналістська 
дорога привела мене в Яблуницю, отож 
не зустрітися з пані Ганнусею просто не 
могла. Бо зустрічі з такими людьми за-
вжди надихають...

Дитина з криївки 
  Долаю пішки кілометрів чотири 
гірського серпантину по нещодавно 
відремонтованій трасі, що сполучає За-
карпаття з Франківщиною. Автівки про-
носяться безперервним потоком, бо Яб-
луниця добре відома туристам і тим, хто 
любить гірськолижний спорт. Мені на-
зустріч, щоб не заблудилася, виходить 
привітна жіночка. Довго вибачаєть-
ся, що так непросто довелося до неї до-
биратися: «Якби ж раніше попереди-
ли, то син виїхав би зустріти. А так діти 
на вихідні пішли у гори. Онук поїхав на 
збори, він у мене гірськолижник. Я з 
меншими сама вдома. Сьогодні довело-
ся трохи раніше піти зі служби Божої. 
То всі дивувалися: «Чого це Ганнуся так 
рано пішла?». Не зайшла навіть до свого 
Андрія. Але нічого, побіжу ввечері або 
завтра навідаюсь, — все ще вибачається 
жінка. — Він мене простить. Уже третій 
рік, як немає мого Андрійка. Ніяк зми-
ритися не можу...»
  На клумбах біля хати ще буяють осін-
ні квіти. Рука дбайливої господині відчу-
вається скрізь. У Яблуниці її досі назива-
ють Ганнусею. З тих часів, як у далекому 
1950 році в бідній хатині Гафії Манівчук 
невідомо звідки взялася маленька дів-
чинка. З неймовірною теплотою згадує 
вже 69-річна пані Ганнуся своє сирітсь-
ке дитинство й своїх земляків: 
 — У селі казали: «Пішла Гафія з під-
кинутою дівчинкою». Тобто я усвідом-
лювала, що я не така, як усі. Бабцю на-
зивала мамкою (тут так прийнято нази-
вати), а її сина — татом. Потім мені на-
решті дотлумачили, що він не мій тато, а 
бабця за віком не може бути мамою. Баб-
ця була надзвичайної доброти людина. І 
односельці теж були дуже добрими. То 
хтось несе Гафії хліб чи яйце варене, то 
кожушок, бо своя дитина вже виросла, 
або матерію чи сукенку. І так мене якось 
усі опікували. А це 50-ті роки, голод, ра-
дянська влада додушувала гуцулів по-
датками, здираючи останнє. 
  У її пам’яті закарбувалася картина: 
осіння днина, вона маленька сидить на 
ґанку старенької хати і бачить, як ідуть 
двоє чужих людей. Зайшли до хати, чо-
мусь усі плакали і чужа жінка дуже хоті-
ла її до себе пригорнути, а дівчинка від-
пиралася, не йшла до неї. Ще було ба-
гато цукерок, бо їла їх без міри. Це був 
1956 рік. А ще через рік приїхали із за-
слання дідусь із бабусею і 5 маминих сес-
тер. Гафія пояснила, що це її рідні дідусь 
і бабуся, що їй треба їхати з ними, там у 
школу буде ходити, хоч вона вже в Яблу-
ниці почала ходити в перший клас. 
 — Так мене забрали в Старий Ли-
сець, на мамину батьківщину. Яка то 
була мука! Постійна опіка доймала. Тут 
я собі звикла сама куди хочу, а там «туди 
не йди», «того не роби». Дід iз бабою від-
давали мені все, що можна. На мені все 
було новеньке. У Гафійки хліб iз цукром 

були розкішшю, а тут щодня хліб iз мас-
лом. Але мене тягнуло в Яблуницю! Баб-
ця Гафія щоліта, а то й двічі, провідува-
ла мене. Де Старий Лисець біля Фран-
ківська, а де Яблуниця, а вона, негра-
мотна сільська жінка якось добиралася! 
І я почала виношувати план, як поверну-
тися до Гафії. Вирішила: якщо мене їй не 
віддадуть, то втечу. Почала копійки на 
дорогу збирати, які дідусь давав на гос-
тинчика. Потім моя хресна таки впроси-
ла рідних, щоб дозволили мені поверну-
тися в Яблуницю. І в п’ятому класі я по-
вернулася. З якою радістю я їхала сюди! 
Очевидно, тут був дух батьків. Вони за-
лишили мене тут, і тут я мала бути...

«Усі плакали. Навіть моцний мій 
Андрійко»
 У цьому селі знайшла вона свою 
долю. Бо бабуся Гафія товаришувала з 
мамою її майбутнього чоловіка й при-
зналася їй, чию дитину виховує. Хоч 
вони і так здогадувалися, що Ганнуся з 
«лісових» дітей.
 — Андрій був на сім років старший. 
Ми побралися у вересні 1966-го. «Я тобі 
розказувала, чия це дитина. Треба поїха-
ти до її родичів», — сказала перед весіл-
лям мама Оленка, моя свекруха, яку я 
ніколи цим словом не називала, тільки 
мамою. Ми поїхали в Старий Лисець. А 
далі та сама історія — всі сидять, пла-

чуть. Бабця зняла образ, вибрала з-під 
нього якісь папери, поклала на стіл, і я 
стала їх читати. Всі плакали. Навіть мо-
цний мій Андрійко. Я теж плакала, ро-
зуміла, що це листи моїх батьків, але 
ніби книжку художню читала. Схопи-
ло за серце і відпустило. Бо тоді в голо-
ві було кохання, майбутнє весілля. А ті 
листи бабця і дідусь віддали Андрієві. 
Він віддав їх своїй сестрі Славці, у неї 
був будинок свій, і там їм було безпечно. 
А потім, як ми побудували вже свій бу-
динок, вона передала нам. Чоловік ховав 
їх у дивані за фанерою. Часом з Андрієм 
удвох їх читали...
 Так Ганнуся дізналася, що насправ-
ді вона Мотренька, і що її тато — Гри-
горій Вацеба, підпільник, надрайонний 
провідник ОУН Надвірнянщини на псев-
до Сулима, а мама — Марія Бабінчук, 
друкарка і медсестра на псевдо Кали-
на. Вони познайомилися ще у довоєння, 

коли Григорій керував хором у Старому 
Лисці. Кохання їхнє розквітло вже у під-
піллі, і його плодом стала вона — Мот-
ренька, названа на честь найкращої ма-
миної подруги на псевдо Мотря. А при-
йшла вона на світ 28 серпня 1950 року на 
полонині Плоска, що на Закарпатті, і це 
геть недалечко від Яблуниці. Потім баб-
ця Гафія відкрила таємницю, як верес-
невої ночі їй принесли немовлятко з лісу 
й просили зберегти. Дитині було чотири 
дні від народження. Потім вона зі своїм 
братом вигадали, як «лісову» дитину ле-
галізувати, підкинувши її на поріг бра-
тової хати. 
 — Бабця ще у 80-х роках розказува-
ла, що ціле життя прожила в страху, аби 
правда не відкрилася. Бо вона несла від-
повідальність перед людьми, які зали-
шили дитину, тобто перед моїми бать-
ками, і мала страх перед НКВС. Якщо 
дитину заберуть, то що скаже хлопцям 
з лісу? — продовжує хвилюючу роз-
повідь пані Ганнуся. — Батьки навіда-
ли мене наприкінці вересня, мені ще й 
місяця не було. Вони мали відходити на 
інший терен і не знали, чи побачать ще 
колись свою дитинку. Мама просила баб-
цю, якщо я захворію, щоб кликали лі-
каря. Цілий день вони сиділи зі мною 
на стриху (на горищі), плакали й писа-
ли прощальні листи. Вони були закопані 
на подвір’ї Манівчуків під тополею, біля 
якої я так любила гратися...

«Яку силу волі треба мати, 
щоб зробити такий вибір»
 ■ І сьогодні читати ці листи без сліз 
неможливо. На які жертви здатні були 
ті люди заради того, щоб Україна була. 
«Останні мої слова до тебе — це заповіт: 
Добро Нації — найвищий наказ! Для неї 
Ти віддаш силу, розум і життя так, як я 
складаю голову на її жертівнику. Якщо 
ти зрадиш український народ, то я вже 
проклинаю Тебе, а мій дух не дасть Тобі 
спокою ніколи» — так прощався з вами 
ваш тато...

 — То були неймовірні люди. Уявіть 
1950 рік. Кругом — енкаведисти і «яс-
трубки». Та й населення вже не так ста-
виться до повстанців, як раніше. Роди-
на вже вивезена в Сибір. Віддані друзі 
або арештовані, або їх уже нема на ць-
ому світі. Ситуація безвихідна. Тато за-
безпечував перехід кур’єрів через чесь-
кий кордон і пошту переправляв. Здава-
лося б, чому не взяти жінку, доньку й пе-
рейти кордон? Але він цього не зробив. Я 
часто думала «чому?» — пані Ганна за-
думливо дивиться на пожовклі світлини 
своїх батьків. — А тому, що не міг зради-
ти. Він розділив долю своїх побратимів, 
які лишилися тут. Це яку силу волі, яку 
потугу треба мати, щоб зробити такий 
вибір... Залишити своє щойно народже-
не дитя на чужих людей і продовжувати 
безнадійну боротьбу до останнього поди-
ху... У тата було п’ятеро братів. І один з 
них пішов у червону армію. Микола дій-

шов до Німеччини і звідти написав лист 
до родини: «Передайте Гринькові, хай 
залишить ту боротьбу, бо вона безнадій-
на». Брат Панько дав лист почитати та-
тові, коли той прийшов до нього. І він 
був сам не свій, змінився в обличчі, не 
міг повірити, що рідний брат не вірить у 
його боротьбу. І не простив йому цього.
  Про те, як і де загинули її батьки, Ган-
на Марійчин дізналася вже у 90-х роках. 
Марія Бабінчук і Гриць Вацеба загинули 
1 липня 1951 року на хуторі Ловаги, що 
за сотню кілометрів від Яблуниці. Щоб 
не здатися в полон, підірвали себе гра-
натою ще з трьома повстанцями. Щоро-
ку на початку липня Ганнуся їздить на 
те місце зі своїми синами, онуками й ма-
миною сестрою. За розповідями свідків 
вдалося встановити також імовірне міс-
це їхнього поховання, тому й на кладо-
вище заїжджають. А ще їй вдалося знай-
ти галявину в Карпатах, де росте барві-
нок і де вінчалися її батьки. Знайшли за 
описом мами, бо барвінок нечасто зуст-
річається у тутешніх горах. Накопала 
його і посадила біля хати. Росте дуже 
пишно...

«За нас моляться на тому світі рідні»
  Зі своїм Андрієм вони прожили у 
парі 50 років і 8 місяців. Народили й ви-
ховали патріотами двох синів і доньку, 
ді ждалися онуків. Працювали, як усі, 
дбали, щоб дати дітям освіту.
 — Мені дивно, коли кажуть: «Ви 
так добре виховали дітей». Особливо-
го якогось виховання не було. Так, пра-
цювати заставляли, вчитися заставля-
ли, в музичну школу, художню — куди 
можна було. І нічого їм не нав’язували. 
Вони знали, що бабуся і дідусь були в 
підпіллі — і не більше. Тарасик якось у 
школі вийшов на сцену з жовто-блакит-
ним прапором, і тоді я зрозуміла — час 
розповісти дітям історію нашого роду. 
Школа у нас, до речі, дуже патріотична. 
Але якщо його отам, у серці, нема — і не 
буде. Щеплення такого не зробиш, — пе-
реконана Ганна Марійчин. — Яблуниця 
— моє село. Тут я виросла, тут моє корін-
ня, тут мама моя молилася у цій церквi. 
Тут народилися мої діти. І ця її молитва 
зберегла мене і моїх майбутніх дітей. І 
коли мій син Тарас ішов на фронт, я так 
собі подумала: «Господи, досталь уже 
жертв із моєї родини. Дуже багато заги-
нуло з маминого боку, і з татового теж. 
Збережи мого сина, Господи... Твоя воля 
на все». Я не давала йому дозволу йти на 
війну, але й не заперечувала. Не наважа-
лися сказати, але в думках було: «Якщо 
можна, сину, не забери ні в кого життя. 
Хіба що буде загроза твоєму». Дякува-
ти, Тарасик повернувся з війни і ще за-
став живим свого тата, возив його на лі-
кування в Київ...
   — Попри все вірю в кращу долю на-
шої держави, — каже насамкінець пані 
Ганнуся. — У нас у селі була родина ве-
ликих патріотів Панівників. Вони по-
вернулися із заслання, і пан Панівник 
дуже опікувався мною. Казав: «За тебе, 
дитино, моляться на тому світі твої рід-
ні». Я ніяк не могла зрозуміти, як на 
тому світі вони можуть молитися? А те-
пер розумію. Їхня молитва за нас, за Ук-
раїну — набагато щиріша й сильніша. 
Тому вірю, що все буде добре. ■

ПЕРЕЖИТЕ

«Тут був дух моїх батьків. 
І я мала бути тут»
Донька українських повстанців Ганна Марійчин — 
про жертву батьків, які навіть у безвихідній ситуації 
продовжували боротися за Україну

■

«Бабця ціле життя прожила в страху, щоб правда не відкрилася. 
Бо вона несла відповідальність перед людьми, які залишили їй 
дитину, і мала страх перед НКВС».

Батьки Ганнусі: Григорій Вацеба і Марія Бабінчук.❙

Ганна Марійчин. ❙
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 Жовтень у Національній 
опері України імені Тараса Шев-
ченка вже запам’ятався шану-
вальникам зустріччю у рамках 
проекту «Українські оперні зір-
ки у світі» з титулованим бари-
тоном Андрієм Кимачем одразу 
у двох постановках: «Кармен» 
та «Алєко». Не варто пропусти-
ти і «Дона Карлоса» із Людми-
лою Монастирською, а ще балет-
ну постановку «Ночі в садах Іс-
панії».
 Два одноактні балети «Ночі 
в садах Іспанії» і «Трикутний 
капелюх» відомого іспансь-
кого композитора Мануеля де 
Фальї на сцені головної київсь-
кої Опери — 24 жовтня. Саме El 
Sombrero de Tres Picos («Трикут-
ний капелюх») та «Ночі...» сво-
го часу привернули увагу Сергія 
Дягілєва. У результаті з’явився 
балет El Sombrero de Tres Picos, 
який отримав широку попу-
лярність. В оформленні поста-
новки тоді брав участь сам Паб-
ло Пікассо. Щодо «Ночей...», 
то Дягілєв не встиг реалізувати 
свої плани...
 Втілення двох найяскраві-
ших творів видатного компози-
тора початку ХХ століття Ма-
нуеля де Фальї на сцені київсь-
кої Національної опери — це, 
без перебільшення, заслуга ху-
дожнього керівника балету, ба-
летмейстера-постановника Ані-
ко Рехвіашвілі. 
 «Перший музичний твір 
«Ночі в садах Іспанії», що має 
авторський підзаголовок «сим-
фонічне враження для фортепіа-
но з оркестром», написаний у 

формі триптиха, кожна части-
на якого має відповідну назву: 
«У Хенераліфе» («У Старому за-
мку»), «Віддалений танець», «У 
садах С’єрра-Кордова». Тож ба-
лет створений на музику, в якій 
повно й глибоко виражені поезія 
іспанської природи, ліричний на-
стрій іспанської душі, на мелодії, 
сповнені то замріяним ліриз-
мом, то терпкими співзвуччями 
та енергійними ритмами. Танець 
має романтичний, фантазійний 
характер, якого йому надають 
використані в сюжеті легенди  і 
перекази Іспанії. Міфологічні 
герої оповідають нам про пошу-
ки насолоди і кохання...  Дру-
гий твір — це  фантазія на фоль-
клорно-історичну тематику: ди-
намічна картинка з життя іс-
панської провінції за мотивами 
популярної повісті Педро Ан-
тоніо де Аларкона. Музика бале-
ту іскриться народним гумором 
і зачаровує розмаїтістю компо-
зиторських технічних засобів та 
прийомів», — розповідає Аніко. 
 Постановка створена за під-
тримки посольства Іспанії в Ук-
раїні. Диригент-постановник — 
Микола Дядюра. Художник-пос-
тановник — Марія Левитська. 

Художник по костюмах — відо-
ма іспанська театральна худож-
ниця Габріела Салаверрі. 
 «Дона Карлоса» із Людмилою 
Монастирською є можливість ди-
витися і слухати 27 жовтня. Це 
чудове зріле творіння великого 
Верді, хоча ставиться ця опера 
не часто. Одна з причин — вона 
вимагає великого складу пер-
шокласних виконавців. 
 Уперше українському гляда-
чеві оперу «Дон Карлос» пред-
ставили в 1985 році. У 2012-му 
вона знову повернулася в ново-
му прочитанні на сцену Націо-
нальної опери і стала наймасш-
табнішою постановкою за всю іс-
торію Незалежності України.
 Нинішнє сценічне втілення 
твору — поєднання сюжету з ба-
гатою драматургією і яскравою 
сценографією. Костюми героїв 
відповідають історичній добі, 
а декорації та спецефекти до-
повнюють події, які відбулися 
в Іспанії XVI століття. Вперше 
в постановці були використані 
новітні сучасні технічні засоби. 
 Марія Левитська розроби-
ла дивовижні за своєю красою 
і складнiстю декорації та май-
же 420 костюмів. «У нашій ро-

боті над цим великим твором не 
було місця мінімалізму. Але, 
попри глибоку історію твору і 
його класичне прочитання, ми, 
як сучасний театр, вважаємо за 
необхідне створення таких видо-
вищних вистав для українсько-
го глядача із залученням новіт-
ніх технічних можливостей», 
— зазначив головний режисер 
Анатолій Солов’яненко.
 У вересні 2017-го партію Єли-
завети Валуа в опері «Дон Кар-
лос» уперше виконала Людмила 
Монастирська. «Я давно мріяла 
виконати цю партію і рада, що 
ця нагода трапилася мені саме 
в нашому театрі. Завдяки цій 
ролі мій репертуар збагатився, 
а дебют партії Єлизавети Валуа 
відбувся саме на сцені Націо-

нальної опери».
 Над втіленням вердівсь-
кого шедевра працювали: ре-
жисер-постановник Анатолій 
Солов’яненко, диригент-поста-
новник Микола Дядюра, хормей-
стер-постановник Богдан Пліш і 
художник-постановник Марія 
Левитська. У головних партіях: 
Людмила Монастирська (Єлиза-
вета Валуа), Сергій Пащук (Дон 
Карлос), Геннадій Ващенко 
(Родріго, маркіз ді Поза), Алла 
Позняк (принцеса Еболі), Сергій 
Ковнір (Філіп II, іспанський ко-
роль), Тарас Штонда (Великий 
інквізитор). ■

ФЕСТ

«Мадонна» 
з книжками
У Черкасах  понад 
50 видавництв 
презентували новинки
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах три дні поспіль три-
вав 3-й книжковий фестиваль «Пе-
рехрестя культур», який проходив 
в обласній філармонії. Фестиваль 
було організовано за підтримки 
Українського культурного фонду. 
Участь у книжковому форумі, де-
віз якого — «Люди, книги, знан-
ня», взяли понад 50 видавництв та 
сотня українських майстрів слова, 
зокрема,  Сергій Жадан, Ірена Кар-
па, Вахтанг Кіпіані, Дара Корній,  
Макс Кідрук, Леся Мудрак, брати 
Капранови, Сашко Дерманський 
Галина Вдовиченко, Остап Дроз-
дов, Маркіян Прохасько, Антін Му-
харський. 
  У рамках книжкового  фестива-
лю були не лише презентації нових 
книжок та творчі зустрічі з пись-
менниками, а й лекції, виступи по-
етів і музикантів, звучала вулична 
музика, було створено оригінальні 
фотозони,а  ще відбувся виступ гур-
ту «Жадан і Собаки» із новою про-
грамою «Мадонна». 
 «Черкаси читають! Батьки і діти 
на книжковому форумі — ось так ви-
ховується інтерес до книги і читан-
ня», — говорить черкаська письмен-
ниця Валентина Коваленко, яка пре-
зентувала на книжковому фестивалі 
свою нову книгу для старшокласни-
ків «Втеча».
 «Три дні неймовірного драйву, 
енергії, обіймів і знайомств», — 
додає  організаторка книжкового 
фестивалю у  Черкасах Людмила 
Фіть. ■

■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Муніципальній галереї мистецтв 
Києва відкрилася дивовижна виставка 
творів народного художника України Ва-
силя Забашти та його родини. Її зініцію-
вав учень митця, народний художник 
України, лауреат Шевченківської пре-
мії Валерій Франчук.
 «Василь Забашта — це великий і муд-
рий учитель, — розповідає Валерій Фран-
чук. — У 93 роки він самостійно органі-
зовував свою виставку! А скільком ху-
дожникам дав благословення, зокрема 
й мені. Саме в таких людях міць нашої 
України: вони живлять кров нації, про-
рощують зерно на неосяжній ниві нашої 
давньої культури. Митець за життя за-
кликав любити Україну, а молодим ху-
дожникам — не полишати у творах об-
раз України, бо вона така різна і така пре-
красна». 
 Василь Забашта пішов із життя три 
роки тому на 97-му році життя. Довго-
житель був наймолодшим у своїй родині 
з одинадцяти дітей! Митцю довелося пе-
режити радянсько-фінську війну та Дру-
гу світову. Закінчив Харківський худож-
ній інститут. Став прекрасним живопис-
цем. Світ кольорів, кажуть, почав спри-
ймати ще на руках у матері. Малював 
всюди, де прийдеться: на стінах хати, 
повітки, стовбурах дерев, парканах. За-
мість олівця спочатку мав вугілля з печі. 
А згодом був учасником всеукраїнських 
та зарубіжних виставок. 
 Багато про художника розповідає дру-
жина Людмила. Кому як не їй знати, що з 
перших робіт міцно сплелися у творах Ва-
силя Забашти Україна і музика: «Семен 
Гулак-Артемовський та Микола Глінка», 
«Іван Франко на етапі», «Микола Лисен-
ко у Михайла Коцюбинського», «Спога-
ди про Україну», «Микола Лисенко слу-
хає Лесю Українку». З роками майстра 
все більше цікавила справжня українсь-
ка історія. Скажімо, велика композиція 
«Гетьман Сагайдачний та Галшка Гуле-

вичівна» присвячена відомій події — за-
снуванню Києво-Могилянської академії. 
Портрет Гулевичівни перегукується із 
традиційними зображеннями святих. 
 На виставці представлена чудова робо-
та «Чураївна». А ще — українські крає-
види. Чистими насиченими барвами ви-
конані серії пейзажів, написаних у Сед-
неві, Криму, Качанівці, Дешках. Саме у 
Дешках на Богуславщині Василь Івано-
вич мав майстерню і робочий день роз-
починав з етюдів. Близькість художни-
ка до землі дозволила створити «Соня-
хи», «Осінні дерева», малювати сільські 
хатини, що так приваблюють розкішшю 
кольо рів, багатством світла.

 Окрім живопису Василя Забашти, на 
виставці представлено текстиль доньки 
Галини та невістки Наталії Дяченко-За-
башти, графіку онуків Радима, Юрія, 
Ждана. Є на вернісажі й твори правнуч-
ки Дарини Бучко.
 Поважні гості виставки — народна 
артистка України Валентина Ковальсь-
ка і заслужена артистка України Руслана 
Лоцман — щиро радіють з того, що мають 
давню дружбу з родиною Забашт. Зокре-
ма, вони мають костюми для виступів у 
виконанні доньки художника — пані Га-
лини. Руслана Лоцман сфотографувала-
ся на згадку біля портрета «Чураївни», 
так схожої на неї.
 Народний артист України, відомий 
диригент Іван-Ярослав Гамкало поді-
лився з присутніми своїми роздумами: 
«Я, на жаль, не був знайомим за життя з 
художником, але сьогодні отримав насо-
лоду, натхнення. Жити роботою, улюб-
леною справою — це найбільша винаго-
рода. Художник був справжнім патріо-
том України. В усіх роботах відчувається 
рука, душа і серце Митця з великої літе-
ри». 
 Василь Забашта — це рідкісне для 
творчих людей поєднання творчості й 
життєвих переконань. В останні роки 
життя він втратив зір на 70 відсотків, а 
малював. Художники не вірили, що він 
погано бачить, а лікарі не вірили, що він 
малює. 
 Вірна дружина художника Людмила 
розповідає, що в дружбі й любові прожи-
ли 63 роки. Зараз вона записує спогади, 
пише етюди, есе й цитує його кредо жит-
тя: «Ким би ти не був — будь Людиною, 
неси Любов, Добро, живи у злагоді з При-
родою, будь Патріотом. Якщо Тебе Бог 
наділив талантом мистця-живописця — 
шукай гармонію кольору в природі, нав-
колишньому світі... Якщо Тобі дав Бог 
бути мистцем-учителем — допомагай роз-
вивати талант творчої особистості, навчай 
вчитися творити, бачити сонце і зорі на-
віть там, де їх не видно». ■

АРТ-ПРОСТІР

Від Галшки Гулевичівни — до Чураївни
У Києві відкрили родинну виставку творів Забашт

■

Співачка Руслана Лоцман 
біля «Чураївни» Василя Забашти.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙
❙

АФІША

Іспанські ритми 
Вердівська Єлизавета Валуа — 
із голосом Людмили Монастирської

■

За матеріалами пресслужби 
Національної опери України 
імені Тараса Шевченка.

Партію Єлизавети Валуа в опері «Дон Карлос» виконує 
Людмила Монастирська.
Фото з сайта opera.com.ua.
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Еліза СОЛОДКА

 Акторка Анастасія Гергель ро-
дом із Олешок. Однією з перших за-
кінчила театр-студію «Пролісок» 
при Херсонському обласному ака-
демічному музично-драматичному 
театрі ім. Миколи Куліша. Цікаво, 
що саме її бажання вчитись теат-
ральному мистецтву підштовхнуло 
керівництво театру створити таку 
студію для дітей, хоч ідея вже дав-
но витала у повітрі. А коли Настя 
прийшла зi своєю ідеєю до директо-
ра Олександра Книги — він їй прос-
то не зміг відмовити. Того ж року, 
тільки вже на початку осені, дів-
чинка увійшла до першого набору 
театру-студії «Пролісок». 
 Так, мрія про театр зростала та 
міцніла, хоча у її родині цю любов 
до Мельпомени серйозно ніхто не 
сприймав. «Всі діти читали казки, а 
я читала Кримінальний кодекс Ук-
раїни та Конституцію. Мене готу-
вали до серйозної професії юриста, 
оскільки в родині були і адвокати, і 
судді, і поліцейські», — розповіла 
акторка.
 Після закінчення театральної 
студії Анастасія одразу вступила до 
найкращого театрального вишу — 
Київського національного універ-
ситету театру, кіно і телебачення 
ім. І. Карпенка-Карого. Хоч фор-
мально, щоб заспокоїти батьків, по-
давала документи і до юридичного 
вишу.
 Так трапилось, що сім’я Анас-
тасії частково розділена між Украї-
ною та Францією, і дівчині довелось 
розриватись на дві країни. Однак 
часу Настя не втрачала — в улюб-
лених містах Ніці, Монако та Кан-
нах вбирала французьку культуру, 
насолоджувалась мистецтвом та ар-
хітектурою, переймала досвід фран-
цузьких акторів.
 «Найбільше я люблю театр опери 
і балету. Мені подобається той стан, 
після якого ти виходиш iз вистави. 
Я іноді ловлю себе на тому, що це 
якесь космічне єднання з мистец-
твом. І три чи чотири години пролі-
тають миттєво», — поділилась свої-
ми враженнями Анастасія.
 Херсонщина для актриси — мала 
батьківщина, де інколи вона нос-
тальгує та згадує дитинство. А при-
їхати в місто, у якому ти починав, 
на гастролі — це завжди і приємно, 
і відповідально. 
 Нещодавно, на сцені Херсонсь-
кого театру гастролювала цікава те-
атральна команда з Києва — театр-
студія кіноактора за підтримки про-
дюсерського центру Eurasia Vision 
Art, що функціонує при кіностудії 
Довженка. Привезли виставу «За-
ручники», режисеркою і актрисою 
цієї вистави є народна артистка Ук-
раїни Ніна Набока. Це була особли-
ва вистава для гастролерів, оскіль-
ки привезли вони прем’єру. Для На-
сті ж виступити на сцені було дуже 
непросто, оскільки роль у цій поста-
новці у неї досить специфічна.
 «У цій виставі я ходжу на стрі-
пах та майже повністю оголююсь. 
Це досить непросто, як у фізично-
му, так і в психологічному плані, 
але я люблю виклики, які мені ста-
вить життя, і радо їх приймаю», — 
поділилась своїми переживаннями 
актриса.
 Щодо викликів, які підкидає 
актрисі життя, вона не перебіль-
шила. Адже кілька років тому їй 
довелося з нуля вчитись говорити 

після складної операції на верхній 
щелепі. Поставлена сценічна мова 
була повністю нівельована таким 
поворотом долі. Але актриса не зда-
лась і плідно працювала над собою 
та над тим, щоб почати жити своїм 
життям.
 «Потрібно завжди слухати себе. 
Я дуже шкодую, що якийсь період 
життя не слухала себе. Чомусь я ви-
рішила, що хтось може мені дикту-
вати. Але це моє життя: мої помил-
ки, мої правила. І я дуже шкодую, 
що не навчилась охороняти свої ба-
рикади раніше, бо дуже багато є лю-
дей, які люблять відводити від твоєї 
дороги, але потрібно прожити своє 
життя, а не їхнє. Це найважливі-
ша місія кожної людини», — каже 
Анастасія Гергель.
 Закохана у природу, підводний 
світ (оскільки має сертифікат iз дай-
вінгу!) та французьку культуру, ак-
торка не цурається висловлювати і 
свою громадянську позицію — про-
ти окупації Криму. Для неї Крим 
— це територія, на якій у дружбі і 
гармонії повинні жити українці та 
кримські татари. Таке бачення скла-
лось, зокрема, і під впливом фільму 
«Хайтарма» режисера-професіонала 
Ахтема Сеітаблаєва, знятися у нових 
роботах якого хотіла б. 
 На тепер її ролі є в популярно-
му серіалі «Лікар Ковальчук», до-
кументальному фільмі «Весільний 
коровай» тощо. 
 «Оголити тіло неважко, складні-
ше оголити душу», — важає актри-
са театру і кіно Анастасія Гергель. І 
вона радо готова це робити. Актри-
са має загартований характер, яким 
завдячує перш за все режисерам, iз 
якими їй доводилось працювати. «Я 
дуже поважаю професію режисера і 
вважаю, що це надзвичайно складна 
інтелектуальна та організаційна ро-
бота. Якщо я як актриса відповідаю 
тільки за свою роль і якісно вико-
ную свою роботу, то режисер думає 
і відповідає за все. І неважливо, чи 
це в театрі, чи в кіно», — поділила-
ся думками Анастасія. Вона зізнала-
ся, що завжди радо приймає викли-
ки, які дають їй режисери, оскільки 
найважливіша перемога для неї — 
це перемога над собою, результатом 
чого є гарно зроблена роль.
 Одним iз девізів Анастасії є сло-
ва Меріл Стріп: «До біса все — бери 
і роби». Їх вона повторює собі часто. 
Як і фразу «Жінки, що гарно пово-
дяться, рідко творять історію». ■

Ольга СТЕЛЬМАШЕВСЬКА

 У столичному Театрі на 
Подолі вперше в Україні 
відбувся показ моно-опери 
«Людський голос» (La Voix 
Humaine Facetime). Це зво-
рушлива та пронизлива іс-
торія про жінку, її колиш-
нього і решту світу. Лірич-
на монодрама, в якій зву-
чить живий і трепетний 
людський голос туги і са-
мотності, голос покинутої 
жінки. 
 З усіх творів французь-
кого композитора Франсіса 
Пуленка ця опера принесла 
йому найбільшу популяр-
ність у світі. У ній прояви-
лися найяскравіші сторони 
його обдарування. Відомо, 
як дбайливо композитор 
писав речитативні епізо-
ди, зберігаючи текст Жана 
Кокто. До того ж, він неод-
норазово підкреслював, що 
складність партії жінки по-
лягає не в вокальному ви-
конанні, а у множинних 
емоційних перемиканнях, 
плутаному диханні, рит-
мічних зупинках; навіть 
у передачі її свідомості, в 
якій думки постійно плу-
таються і перескакують з 
однієї на іншу. 
 Із надскладним завдан-
ням багатовекторного по-
казу людських почуттів 
блискуче впоралась соліс-
тка київської постановки 
Катерина Левенталь (Ні-
дерланди), акторка теат-
ру і професійна співачка 
мецо-сопрано. Вона пра-
цює солісткою у найвідо-
міших міжнародних теат-
ральних трупах, виступає 
сольно з пісенним й ора-
торним репертуаром у ві-
домих концертних залах 
і театрах світу, заснува-
ла музичний театр LEKS 
Compagnie, а нещодавно 
дебютувала на сцені Гол-
ландської національної 
опери.
 «Людський голос» — 
це драматичний твір, iз 
яким встигли попрацюва-
ти і Інгрід Бергман (фільм 
Теда Котчеффа), і Анна 
Маньяні (кінострічка Ро-
берто Росселіні), і Педро 
Альмодовар («Жінки на 
межі нервового зриву»). 
«Париж. Жінка середньо-

го віку розмовляє телефо-
ном зі своїм колишнім ко-
ханцем, iз яким у неї були 
стосунки протягом п’яти 
років. Наступного дня він 
одружується з іншою жін-
кою, що доводить головну 
героїню до відчаю. Мо-
нолог показує психічний 
розлад жінки, який у кін-
цевому підсумку призведе 
до самогубства», — таким 
був оригінальний сюжет 
La voix humaine первісно 
у  Жана Кокто, який він 
створив для чудової фран-
цузької актриси бельгій-
ського походження Берти 
Бові), коли одну з найгуч-
ніших одноактних п’єс ве-
ликого майстра поетичного 
кіно і сюрреалізму Франсіс 
Пуленк перетворив на опе-
ру для однієї співачки. 
 Виконавицями у різ-
ний час були Деніз Дюваль 
і Едіт Піаф, а потім трива-
лу на півтори години «те-
лефонну» вокальну партію 
виконували Марія Каллас і 
Галина Вишневська, Джес-
сі Норман і Рената Скотто. 
У Києві «Людський голос» 
був представлений у сучас-
ній версії для голосу і фор-
тепіано. 
 Голландський режи-
сер-постановник Кріс 
Колміс створив абсолют-
но нове прочитання і спри-
йняття, додавши новий 
вимір Facetime до цієї кла-
сичної постановки. За до-
помогою інтерактивного 
екрана, який служить од-
ночасно дзеркалом над ту-
алетним столиком і сучас-
ною комунікаційною па-
неллю, — головна героїня 
робить відчайдушну спро-
бу зберегти свій зв’язок із 
зовнішнім світом, але, на 
жаль, їй це не вдається. 
Тонка межа між фанта-
зією і реальністю в сучас-
них засобах масової інфор-
мації та соціальних мере-
жах призводить до аль-
тернативних істин: коли 
людина на зв’язку з усім 
світом, але й у повній са-
моті водночас. 
 Кріс Колміс навчав-
ся в «Академії у Вельмін-
де Вормінг Тілбург» (тек-
стильний дизайн) і в «АКІ 
Енсхеде» (аудіовізуаль-
ний). З 1989 року розроб-

ляє безліч декорацій, зок-
рема для відомих голланд-
ських телешоу. Разом iз 
Катериною Левенталь 
Колміс заснував музич-
но-театральну компанію 
LEKS Compagnie, яка ус-
пішно провела кілька му-
зично-театральних вистав 
у нетрадиційних місцях. 
На основі особистих іс-
торій разом гастролювали 
по декількох європейсь-
ких країнах, пов’язуючи 
свій досвід і створюючи 
нову спільну історію. Ще 
цього року в Бельгії від-
будеться прем’єра тре-
тьої вистави з цієї серії: 
Schoppenvrouw.
 Партію фортепіано 
у київській постановці 
блискуче виконала Марія 
Прилипко, лауреат між-
народних конкурсів, про-
дюсер, автор проєкту кла-
сичної академічної музи-
ки «Intermezzo. Світські 
музичні вечори», заснов-
ник і керівник українсь-
кої музичної Broadway 
Kids Studio і продюсер 
цього проєкту. Часом зда-
валось, що надривні ноти 
струн рояля тільки силь-
ніше підкреслюють во-
кальні партії солістки Ка-
терини Левенталь, а іноді 
допомагають глядачу ще 
сильніше відчути океан 
жалю та самотності, який 
може переживати лише 
покинута жінка...
 «Катерина Левенталь 
втілила на сцені весь ком-
плекс якостей, необхідних 
для виконання цієї склад-
ної партії: абсолютне роз-
криття можливостей та 
нюансів звучання голосу, 
що дозволяє вільно манев-
рувати між речитативни-
ми епізодами та наспівни-
ми «оазами», феноменаль-
на акторська гра, що за-
безпечує самодостатність 
формату монодрами, зре-
штою, фізична та емоцій-
на витривалість, яка за 75 
хвилин вистави не допус-
кає жодної музично або ж 
психологічно непрожитої, 
«порожньої» секунди, —
ділиться враженнями те-
атральний критик Анна 
Ставиченко. — Такий тип 
оперного співака/актора, 
популярного на західних 
сценах і особливо затре-
буваного в режисерсько-
му оперному театрі, та й 
власне оперні постановки, 
де до акторських даних во-
калістів ставлять вимо-
ги, рівноцінні їхнім суто 
музичним можливостям, 
для сучасного українсь-
кого глядача все ще є ви-
нятком. І тим цінніший 
факт виконання La Voix 
Humaine Facetime у Києві. 
Як свого часу Франсіс Пу-
ленк при написанні «Люд-
ського голосу» орієнту-
вався на талант Деніз Дю-
валь, першої виконавиці 
цієї опери, так, вочевидь, 
і режисер Кріс Колміс, 
працюючи над постанов-
кою, спирався на глибину 
акторського та вокально-
го дару Катерини Левен-
таль. Версія опери з фор-
тепіано замість оркестру 
лише підкреслила силу 
моно-висловлювання ге-
роїні, в якому не лишило-
ся місця різноманіттю ор-
кестрових голосів, бо для 
всепоглинаючого болю та 
відчаю достатньо лише ро-
яля та... голосу людсько-
го». ■

Анастасія Гергель.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Довелося вчитись 
говорити з нуля
Актриса з Херсонщини Анастасія Гергель — 
про пристрасть до театру й оголення душі й тіла

■ЧАС «Т»

Голос самотності
Знамениту моно-оперу з фортепіано 
замість оркестру вперше представили 
на українській сцені

■

Катерина Левенталь. «Людський голос».
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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Рецепти-бестселери
 Найбільше їй вдавалася випічка. 
«Я така господиня, що навіть із попе-
лу щось спечу», — жартома казала пані 
Дарія. Її рецепти почали переписувати 
господині далеко за межами рідного міс-
та. Письменниця Ірина Вільде, з якою 
приятелювала Дарія Цвєк, наполягає, 
щоб майстриня видала збірку рецептів. 
Так, у 1960 році на світ з’являється «Со-
лодке печиво», у якій авторка сконцент-
ровує дух українських традицій та гали-
цької кухні, яка відразу стає справжнім 
бестселером. 
 Далі виходять книжки «До святково-
го столу», «У будні і свята», «Для гостей 
і сім’ї», «Нашим найменшим», «На доб-
рий вечір», «Святкова кухня», «Свят-
куємо всі», які були в кожному домі. 
Бестселери (продано понад 5 мільйонів 
примірників кулінарних книг!) Дарії 
Цвєк передавались від матері до доньки 
як кулінарні путівники.
 Рецепти Дарії Цвєк — прості й до-
ступні кожному. Пропонуємо деякі, але 
читайте, шукайте в її книжках свої і го-
туйте!

Штрудель з яблуками
  Тісто: 250 г борошна, 1 яйце, 3/4 
склянки теплої води.
  Начинка: 1 кг яблук, 100 г цукру, 
1/2 склянки мелених сухарів, 100 г вер-
шкового масла або маргарину, 1 ст. лож-
ка кориці, лимонна цедра.
  Замісити тісто, прогріти його, роз-
тягнути, а як підсохне, посипати тонко 
пошаткованими яблуками, цукром із 
корицею, лимонною цедрою, сухарями 
і накласти шматочки вершкового мас-
ла або маргарину. Скрутити рулет і по-
класти на змащений жиром лист. Пек-
ти в гарячій духовці (210-220°С) протя-
гом 30 хв. Спечений штрудель порізати 
на порції, посипати цукровою пудрою.

Зупа гарбузова
 Інгредієнти: 500 г гарбуза, 2 цибули-
ни, 200 г помідорів, 2—3 картоплини, 50 г 
масла, склянка консервованого горошку, 
сіль, цукор, зеленина петрушки.
 Цибулю дрібно посікти, підтушкува-
ти на маслі, додати почищений від зер-
нят і шкірки та нарізаний кубиками 
гарбуз. Помідори полити окропом, по-
чистити від шкірочки, нарізати скиб-
ками, з’єднати з гарбузом, додати нарі-
зану кубиками картоплю і тушкува-
ти до готовності. Тоді перетерти зваре-
ну городину крізь друшляк, розбавити 
кип’яченою водою до бажаної густоти 
зупи, закип’ятити, посолити і посипати 
цукром. Під кінець влити горошок ра-
зом із заливою, посипати нарізаною зе-
лениною петрушки і подати в тарелях 
або широких горнятах. До зупи приго-
тувати підсмажені на салі потапці з чор-
ного хліба.

Варення з дині або гарбуза
 Інгредієнти: 500 г дині або гарбуза, 
750 г цукру, 1/2 склянки води, 1/2 ли-
мона.
 Диню чи гарбуз без шкірки і зернят 
порізати на кубики величиною 1-2 см 
або гострою чайною ложкою нарізати 
кружальця. Залити гарячою водою і ва-
рити 2-3 хв. Воду злити, диню охолоди-
ти і перемити з 1 ст. ложкою оцту. Ку-
бики покропити соком лимона. З цук-
ру і води зварити сироп, залити диню і 
варити 10 хв на слабкому вогні. На дру-
гий день варити до прозорості. До варен-

ня додати нарізану шкірочку з лимона, 
ванілін. Якщо немає лимона, можна ви-
користати лимонну кислоту.

Коржики терті
 Тісто: 50 г борошна, 200 г масла або 
маргарину, 250 г цукру, яйце, 100 г 
посічених горіхів.
 У посуді для тіста розтерти масло, 
50 г цукру і жовток, всипати борошно, 
знову добре розтерти, винести на холод, 
щоб масло загусло. Потім викласти на 
посипану борошном дошку і розкача-
ти 0,5 см шаром, змастити білком, по-
сипати рештою цукру і горіхами, нарі-
зати маленькі трикутники, викласти їх 
на змащений жиром лист і пекти в га-
рячій духовці (200°С) упродовж 10-15 
хвилин.

Кучерявці
    Тісто: 200 г борош-
на, 100 г жиру, 2 варені 
жовтки, 1 білок, 50 г 
цукру, 50 г мелених 

горіхів, ваніль.
 Із борошна, цукру, жиру, варених 
жовтків, перетертих через сито, мелених 
горіхів, замісити водою тісто. З 2/3 його 
розкачати прямокутний корж, змастити 
білковою піною без цукру, поверх натерти 
на мілкій терці тісто, що лишилося. Нарі-
зати квадратики 4х4 см і пекти в гарячій 
духовці (200°С) поки не зарум’яняться.
 Ще гарячі коржики посипати цук-
ром-пудрою і ваніллю.

Маківник
 Тісто: 1 кг борошна, 0,5 л молока, 4 
жовтки, 50 г дріжджів, 100 г вершково-
го масла, 200 г цукру, 0,5 ч. ложки солі, 
ванілін.
 Начинка: 800 г маку, 250 г цукру, 2 
білки, 10 г дріжджів, 2 ст. ложки манної 
крупи, 2 ст. ложки трояндового варення, 
100 г родзинок.
 Дріжджі розвести у теплому молоці з 
1 ст. ложкою цукру. Коли розчина поч-
не бродити, влити її в посуд із борошном. 
Додати розтерті з цукром жовтки, жир, 
ванілін, посолити, замісити пухке тісто, 
накрити і поставити в тепле місце, щоб 
підійшло. Тісто поділити на чотири час-
тини, тонко розкачати, змастити теплим 
жиром, на кожну частину покласти на-
чинку і скрутити рулет. Покласти на зма-
щений жиром лист і поставити, щоб тіс-
то підійшло. Тоді змастити яйцем і пекти 
у гарячій духовці (210—220°С) протягом 
45 хв. Спечений маківник можна посипа-
ти цукровою пудрою з ваніліном. 
 Начинку приготувати так: запарити 
мак, відцідити, добре його розтерти, дода-
ти цукор із ваніліном, подрібнені дріжд-
жі, вимішати з білками, манною крупою, 
варенням, родзинками. Начинку поділи-
ти на чотири частини.

Вергуни
 Інгредієнти: 250 грамів борошна, 
яйце, 3 жовтки, 50 грамів цукру, 50 гра-
мів вершкового масла, 1/2 склянки смета-
ни, дрібка солі і соди,  столова ложка оцту, 
50 грамів горілки.
 На дерев’яній дощечці пересікти мас-
ло з борошном, содою, додати яйце, жов-

тки, цукор, сметану, оцет, сіль і 
горілку. Замісити тісто як на ва-
реники, тонко розкачати і нарі-
зати смужки завширшки як два 
пальці і довжиною 15 сантимет-
рів. Посередині кожної смуж-
ки зробити 5-ти сантиметровий 
надріз, перетягнути через ньо-
го один кінець смужки, вип-

рямити і помістити смажи-
ти в розігріту олію. Піс-
ля смаження викласти 
на промокальний папір 
і посипати цукром чи 
пудрою з ваніллю.

Чорна кава  
«як у мами»
 Інгредієнти: 
чайна ложечка меленої 
чорної кави, чайна ло-
жечка цукру, склянка 
кип’ятку, чайна ложка 
коньяку, цитрина (ли-
мон).
 У суху посуди-
ну висипати каву, вимі-
шати з цукром і на не-
великому вогні підігрі-
ти, безперестанку по-
мішуючи. Тоді влити 
кип’яток і запарити, не 
доводячи до кипіння. 

Як тільки вкриється шумом, зняти з вог-
ню. Коли кава осяде, ще раз поставити на 
вогонь і потім розлити по чашках, додаю-
чи по ложечці коньяку. На окремій таріл-
ці подати тонко нарізану цитрину (лимон) 
посипану цукром.

Малай із повидлом
 Тісто: 300 г кукурудзяного борошна, 3 
склянки молока, 150 г цукру, 50 г верш-
кового масла, 6 яєць, цедра з одного лимо-
на, 150 г повидла зі слив.
 Запарити борошно гарячим молоком, 
добре розтерти, щоб не було грудочок, роз-
терти масло з цукром, жовтками і лимон-
ною цедрою. Весь час вимішуючи, додава-
ти по ложці запареного борошна. Коли утво-
риться однорідна маса, вимішати її з піною 
збитих білків, розлити у дві посипані суха-
рями тортівниці й пекти в гарячій духовці 
протягом години, перекласти повидлом.

Сирник «Львівський»
 Інгредієнти: 1,1 кг сиру, 4 яйця, 250 г 
цукру, 25 г ванільного цукру, 50 г лимон-
ної цедри, 20 г манної крупи, 30 г картоп-
ляного крохмалю, 180 г масла, 100 г маку, 
10 г цукрової пудри.
 Сир перетерти з цукром. Окремо зби-
ти яйця та додати до сирної маси. Ваніль-
ний цукор, манну крупу, крохмаль, цед-
ру з лимона і м’якеньке вершкове масло 
з’єднати з сиром і добре перемішати мік-
сером.
 До попередньо запареного і переме-
леного маку додати 4 столові ложки цієї 
сирної маси та викласти на пергамент у 
формі для випічки. Потім легенько на 
цю макову масу викласти решту сирної 
маси.
 Випікати при температурі 180°С 50 
хвилин. Коли вистигне — притрусити 
цукровою пудрою.
 Як говорила легендарна кулінар-
ка Дарія Цвєк: «Не ведіться на рецепти, 
майте своє чуття». Отже, готуйте, експе-
риментуйте і смакуйте! ■

ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА

Давай малай ще 
й кучерявці 
Проста кулінарна довершеність від Дарії Цвєк

■

Дарія Цвєк: «Я така господиня, 
що навіть із попелу щось спечу». 

❙
❙

Вергуни.❙

Сирник за рецептом відомої кулінарки.❙

Всі книжки пані Дарії стали 
бестселерами. 

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Вона могла приготувати найвишуканішу страву з найпростіших інгредієнтів. Її книж-
ки з кулінарії ставали бестселерами, а її поради — справжніми путівниками жінки. 
«Жінка обов’язково повинна мати хобі, яке буде прикрашати її життя, робити його 
повноцінним, об’ємним і красивим», — казала вона і показувала на власному при-
кладі. 10 жовтня виповнилося 110 років від дня народження Дарії Цвєк. Чудовий 
привід згадати цю відому кулінарку та її довершені рецепти. 
Майбутня кулінарна зірка виросла у містечку Гримайлів на Тернопільщині. З дитинс-
тва любила допомагати бабусі й мамі поратися біля печі — дівчинку цікавив власне 
факт того, як прості продукти перетворюються на ошатні й дуже смачні страви. Свої 
спостереження вона записувала у щоденник.
І вже у дорослому житті, коли її, успішну вчительку, совєти виселили з родиною з 
власного львівського помешкання, вона була позбавлена можливостей для повно-
цінного заробітку за фахом, це дитяче кулінарне захоплення стало єдиною мож-
ливістю заробітку на хліб. Вона почала готувати обіди для професорів та пекти 
торти на замовлення. Потім влаштувалась працювати кухаркою у міську лікарню, 
де поліпшували здоров’я і високопоставлені чиновники. Там її мистецтво кулінарії 
помітили і почали замовляти її страви все більше і більше
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«Минулого сезону на груповій стадії Кубка Європи «Дніпро» здобув 
лише одну перемогу. У цьому році прагнутимемо виступити значно 

краще. Завдання — вийти з групи, аби єврокубки якомога довше 
залишалися в місті».

Станіслав Тимофєєнко
український баскетболіст, гравець БК «Дніпро» (Дніпро)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 В ігрових видах спорту не 
надто часто трапляються ви-
падки, коли дебютанту еліт-
ного турніру з наскоку вдаєть-
ся захопити в ньому лідируючі 
позиції. Однак новачок чолові-
чої суперліги — «Прометей» із 
Камянського — вельми серйоз-
но підготувався до свого дебюту 
в найсильнішому баскетбольно-
му дивізіоні країни. Окрім низ-
ки знаних виконавців — Дени-
са Лукашова, Маліка Трента, 
Макса Конате та Ренді Калпеп-
пера, все ж головним надбан-
ням команди на дебютний у су-
перлізі сезон варто вважати її 
знаного латвійського наставни-
ка Карлієса Мужнієкса, який у 
2015 році привів до чемпіонс-
тва южненський «Хімік». Во-
чевидь і до Кам’янського Муж-
нієкс прибув iз чемпіонською 
метою. У стартових поєдин-
ках національного чемпіонату 
«Прометей» чітко продемонс-
трував свої амбіції та потен-
ціал. Здобувши в шести поєдин-
ках шість перемог, колектив із 
Кам’янського залишився єди-
ним поміж дев’ятьох учасни-
ків суперліги володарем абсо-
лютного результату.
 На старті свого дебютно-
го турніру «Прометей» пере-
міг і чинного чемпіона країни 
— «Хімік», і одного з головних 
претендентів на «золото» поточ-
ної першості — «Дніпро». При 
цьому успіх підопічних Муж-
нієкса у гостьовому матчі про-
ти дніпрян ознаменувався гран-
діозним скандалом, генерато-
ром якого виступив місцевий 
мільярдер Ігор Коломойський. 
Завітавши на регіональне дербі 
до Палацу спорту «Шинник», 
перш за все, аби підтримати но-
вобранця «Дніпра» — свого сина 
Грегорі Коломойського, поваж-
ний бізнесмен, на переконання 
керівництва дніпровського клу-
бу, став свідком упередженого 
та непрофесіонального суддівс-
тва. Як результат, БК «Дніп-
ро» подав офіційний протест до 
ФБУ на результат програного 

поєдинку з «Прометеєм», пара-
лельно закликавши федерацію 
дати експертну оцінку діям суд-
дівської бригади скандального 
матчу.
 Натомість, за повідомленням 
сайту «Цензор.нет», комісія з 
правових відносин ФБУ відкри-
ла провадження у справі про 
звернення президента федерації 
Михайла Бродського щодо пору-
шення принципів чесних правил 
під час гри «Дніпро» — «Проме-
тей» та неспортивної поведінки 

з боку вболівальників БК «Дніп-
ро». Йдеться про те, що під час 
та після матчу почали надходи-
ти повідомлення на особистий 
номер президента ФБУ від або-
нента Ігоря Коломойського з 
погрозами на адресу суддів поє-
динку та президента БК «Проме-
тей» Володимира Дубинського, 
а також висловлювання з при-
воду невдоволення результатом 
матчу й необхідністю покарання 
суддів. При цьому сам Михайло 
Бродський, коментуючи скан-

дальне дніпропетровське дербі, 
заявив, що нікому не дозволить 
нав’язати свої правила в баскет-
болі.
 На цьому тлі особливого за-
барвлення набуває протистоян-
ня «Дніпра» з дотичним до пре-
зидента ФБУ «Київ-Баскетом» 
у першому турі групового раун-
ду Кубка Європи, котре відбу-
деться 23 жовтня у столично-
му Палаці cпорту. Напередодні 
відповідального єврокубкового 
старту «Київ-Баскет» програв 

«Черкаським мавпам», зазнав-
ши, таким чином, уже другої 
поразки в чемпіонаті країни. 
Натомість дніпряни, оговтав-
шись після поразки (першої в 
турнірі) «Прометею», повер-
нулися на переможний шлях у 
протистоянні з «Миколаєвом», 
який наразі посідає останнє міс-
це у протоколі.
 Щоправда, попри неприєм-
ний статус «корабели» все ж 
мають у своєму активі одну пе-
ремогу в чотирьох матчах. На-
томість «Харківські соколи», 
котрі, як і «Прометей», вважа-
ються новачками суперліги, не 
виграли в поточному чемпіонаті 
ще жодного поєдинку. Після 
шести невдач поспіль керівниц-
тво клубу відправило у відстав-
ку Володимира Коваля, запро-
сивши на його місце екснастав-
ника чоловічої збірної України 
Євгена Мурзіна. ■

Григорій ХАТА

 Цього року в табелі про ранги українсь-
кого жіночого тенісу відбулася знакова 
рокіровка. Замість досвідченої Лесі Цурен-
ко місце другої ракетки України посіла 19-
річна Даяна Ястремська.
 Упродовж нинішнього сезону юна оде-
ситка демонструвала стабільну та якісну 
гру, яка дозволила їй піднятися в рейтингу 
WTA на рекордну для себе 23-тю позицію.
 Успішні виступи на цьогорічних «гранд 
слемах» i виграш двох турнірів WTA доз-
волили Даяні потрапити до числа 12 учас-
ниць малого Підсумкового турніру року.
 До Ястремської в цих змаганнях бра-
ла участь (у 2015 та 2016 роках) лише 
прима українського тенісу Еліна Світолі-
на, котра нині готується до захисту чем-
піонського титулу на головному турнірі 
року Жіночої тенісної асоціації.
 Малий Підсумковий турнір року, або 
ж «WTA Еліт Трофі», розрахований на 
спортсменок, котрі в рейтинговому листі 
перебувають на підступах до «десятки» 

кращих тенісисток планети, але при цьому 
володіють серйозним потенціалом і будь-
якої миті здатні підхопити чемпіонську ес-
тафету в найкращих представниць елітно-
го пулу.
 Приміром, у 2016-му Еліна Світоліна 
грала у фіналі малих «Підсумків року», 
де програла титулованій чешці Петрі Кві-
товій. А вже через два роки вона перемогла 
на головному підсумковому турнірі WTA.
 Окремі тенісні експерти вважають, 
що Даяна Ястремська здатна переверши-
ти досягнення нинішньої першої ракетки 
України. 
 Першим серйозним тестом для дру-
гої тенісистки українського тенісу якраз і 
може стати «WTA Еліт Трофі»-2019.
 На груповому етапі турніру Даяні опо-
нуватимуть Кікі Бертенс iз Нідерландів i 
Донна Векич iз Хорватії. Продовжити ж 
турнір (тобто — зіграти в півфіналі) кож-
ній з учасниць цього тріо дозволить лише 
перемога в «пульці».
 У першому поєдинку цієї групи лідер 
посіву — Бертенс — доволі переконливо 

здолала Векич — 7:6 (7:5), 6:2. Наступною 
суперницею хорватки буде Ястремська, 
після матчу з котрою на українку чекати-
ме побачення з першою «сіяною».
 Відзначимо, що до китайського Чжу-
хаю Ястремська прибула в статусі 24-ї 
ракетки планети. Проте в разі успішно-
го проходження турнірної дистанції вона  
матиме можливість завершити сезон у 
«топ-20». Та навіть у випадку фіаско от-

римає Даяна за свій виступ на «WTA Еліт 
Трофі» близько сотні рейтингових очок 
та відносно скромні призові.
 Зауважимо, що, окрім Ястремської, 
на малому Підсумковому турнірі 2019 
року в парному розряді в дуеті зi словен-
кою Андреєй Клепач змагатиметься Люд-
мила Киченок, котра торік разом із сест-
рою Надією стала переможницею коман-
дного турніру. ■

Статус дебютанта суперліги не заважає «Прометею» з Кам’янського успішно долати спротив іменитих суперників.
Фото з сайта fbu.ua.

❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Удар по конкурентах 
Новачок чоловічої суперліги з Кам’янського залишився єдиним у чемпіонаті клубом, 
який не має турнірних втрат

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперліга. 
Чоловіки. «Прометей» — «Одеса» 
— 91:88, «Запоріжжя» — «Хімік» 
— 81:88, «Миколаїв» — «Дніпро» 
— 73:80, «Прометей» — «Хімік» — 
83:72, «Черкаські мавпи» — «Київ-
Баскет» — 85:77, «Запоріжжя» 
— «Одеса» — 77:87, «Миколаїв» 
— «Харківські соколи» — 74:73, 
«Дніпро» — «Прометей» — 60:67.
 Турнірне становище: «Проме-
тей» — 6 перемог/0 поразок, «Дніп-
ро», «Хімік» — 4/1, «Черкаські мав-
пи» — 3/2, «Запоріжжя» — 2/4, 
«Київ-Баскет» — 2/2, «Одеса» — 1/4, 
«Харківські соколи» — 0/6, «Мико-
лаїв» — 1/3.

■

У китайському Чжухаї Даяна Ястремська вперше в кар’єрі зіграє в малому Підсумковому турнірі року.
Фото з сайта tennisworldusa.org.

❙
❙

ТЕНІС

Тестовий акорд
Друга ракетка вітчизняного тенісу має шанс завершити 
сезон в «топ-20» рейтингу WTA

■
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +4…+9

 +18…+23

Північ +5…+10

 +14…+19

Центр +5…+10

 +14…+19

Схід +4…+9

 +14…+19

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +5…+10

 +15…+20

 Двоє поліцейських знайшли в 
лісі дві бомби. Трохи порадившись, 
вирішують відвезти до відділку. 
Укла дають їх у багажник автомобіля 
і дають задній хід. Один другому:
 — Повільніше! А то раптом 
якась вибухне.
 — А ми у вiддiлку скажемо, що 
тільки одну знайшли.

* * *
 Уранцi, заходячи в садок, ма-
ленька дівчинка просить батька:

 — Приходь, будь ласка, i заби-
рай мене тверезий.
 — А що сталося?
 — Нічого, просто останні чо-
тири рази замість мене ти забирав 
нашу виховательку.

* * *
 — Усе, Фімо! Я йду бити по-
суд.
 — Іди, Цилю, iди. Я тобі там 
пластикову купив, багатоскандаль-
ну.

Папiр, у який загорнуто котлети
Про збірку дотепних віршованих творів Юрка Космини

По горизонталі:
 1. Мереживна оздоба з обор-
ками, яка кріпиться до коміру спе-
реду блузки чи сорочки. 3. Місто в 
штаті Огайо, де є Музей слави рок-
н-ролу. 9. Рідкісна, застаріла річ. 10. 
Ім’я благородного розбійника, героя 
британських балад. 11. Вдова Джона 
Леннона. 12. Ім’я знаменитого худож-
ника-постімпресіоніста ван Гога. 15. 
Музичний колектив чи вокальний ан-
самбль із трьох осіб. 16. Місце в пус-
телі навколо природного джерела. 
19. Ім’я головного злочинця-манія-
ка із фільму «Мовчання ягнят». 22. 
Традиційне іконописне зображення 
Богоматері з піднятими в благосло-
венні руками. 24. Музичний інстру-
мент, який, як стверджує приказка, 
козі не потрібен. 26. Податок у виг-
ляді десятини від урожаю та припло-
ду худоби, який побутував на Кавказі 
та Близькому Сході. 27. Міфічний 
універсальний засіб від усіх хвороб, 
пошуком якого займалися алхіміки. 
31. «..., ..., ..., ун моменто» (пісня із 
фільму «Формула кохання»). 32. По-
пулярна в Україні квітка, яку назива-
ють кручений .... 33. Шкідлива речо-
вина, яка губить здоров’я курців. 34. 
Спортивна спеціалізація олімпійських 
чемпіонів Свена Крамера, Еріка Гай-
дена чи Лукаса Маковського. 35. Не-
великий плоскодонний рибальський 
човен. 
По вертикалі:
 1. Український музикант і худож-
ник, лідер гурту «От вінта», автор дво-
томника «Карикадурка». 2. Тварина, 

яку дуже цікавлять нові ворота. 4. Ху-
дожній засіб, який полягає у надмір-
ному применшенні ознак предмета. 5. 
Лев Яшин, Віктор Чанов, Олександр 
Шовковський. 6. Людина чи твари-
на до народження. 7. Слов’янська бо-
гиня води. 8. «... наш» — головна 
православна молитва. 13. Давньоє-
гипетський бог смерті. 14. Героїня 
п’єси Генріка Ібсена «Ляльковий бу-
динок». 17. Територія навколо Чор-
нобильської АЕС, відокремлена піс-
ля аварії 1986 року. 18. Скульптурне 
зображення відомої особи, виставле-
не на площі чи у сквері. 20. Столи-
ця Молдови. 21. Перстень, який да-
рується на заручини чи весілля. 23. 
Популярне вірменське чоловіче ім’я, 
яке перекладається як «благород-
ний». 25. Одна з країн Великої сімки. 
28. Давньогрецька богиня перемоги. 
29. Крапка. 30. Пташка, яка селиться 
біля людей і вміє копіювати голоси ін-
ших. ■

Кросворд  №117
від  22  жовтня

Дара ГАВАРРА

 Після скандальних історій, приписаних зірці, про 
те, що вона відбила чоловіка — Бредлі Купера — у 
відомої топ-моделі Ірини Шейк, співачку пересліду-
ють дрібні й не дуже невдачі. Почати хоча б із того, 
що коханий (як вона вважала) зі своєї сім’ї пішов, на-
віть запросив дівчину переселитися до нього, але так 
і не запропонував їй вийти за нього заміж, натомість 
розбив їй серце. Після цього у співачки, яка й до того 
була емоційно неврівноваженою, почалися «зриви»: 
то вона у нетверезому стані спробувала сісти в авто, 
але впала на асфальт поруч, то на концерті впала з 
рояля (вона полюбляє співати, сидячи, а то й лежачи 
на музичному інструменті), але тут-таки встала і про-
довжила виконання пісні.
 Цього разу конфуз стався в Лас-Вегасі, і також 
під час виступу: співачка, як завжди, багато спілкува-
лася з глядачами, запросила на сцену одного з при-
сутніх, продовжила свій монолог, обіймаючи чолові-
ка, і раптом застрибнула на нього, охопивши його 
стан обома ногами. Фанат Леді Гаги не чекав тако-
го «гарячого прийому» від співачки, тож не втримав 
рівноваги, і вони обоє впали з доволі невеличкої сце-

ни у зал, який за-
вмер від не-
сподіван-
ки. Співач-
ка тут-таки 
схопилася на 
ноги і почала, як 
завжди, жартувати: 
«Це дивовижно. Ми так 
любимо одне одного, що впа-
ли з бісової сцени в обійми одне 
одного. Ну просто як Роуз і Джек із 
«Титаніка»!». Після цього вона вико-
нала свій хіт Million Reasons, в якому 
є такі слова: «Ти даєш мені мільйон 
причин відпустити тебе» — ну дуже 
символічно у подібній ситуації. Ну що 
ж, почуття гумору дуже стає у нагоді в 
подібних ситуаціях. Як почувається фа-
нат співачки після такого стрибка, ма-
буть, нікого не цікавить, адже преса про 
це мовчить… ■

Варка ВОНСОВИЧ

 На що тільки не йдуть про-
давці, аби привабити покупців: 
вигадують цікаві вивіски, креа-
тивно оформлюють вітрини, пла-
тять чималі гроші за рекламу на 
телебаченні, білбордах чи в га-
зетах. А можна піти значно про-
стішим шляхом — заманювати 
клієнтів... гумором. Саме таким 
шляхом пішло чимало власників 
«кавоманських» торгових точок у 
Києві, які останнім часом ростуть 
у столиці мов гриби після дощу. 
Пити каву стало модно, особли-
во — брати цей тонізуючий напій 
із собою в дорогу, в офіс, адже в 
мегаполісах не завжди вдається 

поснідати чи пообідати, а прихо-
пивши з собою каву, можна «за-
морити черв’ячка» та й просто 
збадьоритися.
 Власники кав’ярень обла-
штовують їх якнайпривабливіше, 
а ще — дають їм назви, що зму-
шують покупців зупинитися і зай-
ти на хвильку, щоб скуштувати га-
рячого напою. Та ще далі пішли ті, 
хто «закликає» до себе гумором, 
тобто табличками з написами, які 
змушують вас посміхнутися і від-
гукнутися на такі, скажімо, закли-
ки, як «Без еспресо ти в депре-
со» чи «Спочатку захопи каву, а 
потім — світ!» (Особливо «зво-
рушливо» це гасло виглядало на 
тлі робітника з відбійним молот-

ком, який ремонтував під-
земний перехід, у якому 
було виставлено табличку з 
цим написом). 
 Не відстають у кре-
ативності й власни-
ки кнайп, які заклика-
ють клієнтів випити про-
холодного пива такими 
вивісками: «Наше пиво 
холодне, як серце твоєї ко-
лишньої» чи «Наше пиво 
лікує вашу осінню хандру». 
Подейкують, що автора од-
ного з цих висловлювань ха-
зяї питейного закладу приго-
щають безкоштовно з огляду 
на вдалі рекламні слогани, які 
він видає «на-гора». ■

Леді Гага — королева епатажу.❙

ПОП-ДІВА

Леді Гагу переслідують невдачі
Співачка вкотре впала. Цього разу на сцені

■

24 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Уночi та вранцi мiс-
цями туман. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. Температура вночi 
+8...+10, удень +16...+18.

Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +16...+18.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +16...+18.
Одеса: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +17...+19.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +5...+7, удень +20...+22. Моршин: уночi +5...+7, 
удень +20...+22.
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