
Рецепти родинних тортів 

та ідеального плову 

від львів’янки Марти 

Левицької
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стор. 8»

Передплатіть  «Україну молоду» на четвертий квартал                                                              стор. 4

Дослідник майже 10 років присвятив пошуку 

творів, присвячених гетьману, а потім подбав 

про переклад їх із польської та латинської мов

Зелена нестабільність

стор. 14»стор.9»

«Перші люди» України «спалили» спецоперацію власних спецслужб — відтак КДБ Білорусі повернув «вагнерівців»  у Росію.
Фото з сайта donpatriot.news.
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«Малюю, але не 
на полотні»

стор. 6—7»

Сергій Павленко: Багато інформації 
про Мазепу крилося 

в панегіриках

Нові правила гри на ринку 

відновлюваної енергетики 

прийняли не всі учасники 

ринку: держава 

намагається впоратися 

із судовими позовами

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,561 грн 

1 € = 32,895 грн

1 рос. руб. = 0,372 грн

ЗЕ! «КРІТ» 
на Банковій

Хто, коли і як 
«злив» інформацію 
про операцію 
українських 
спецслужб із 
затримання 
«вагнерівців»
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«Кордони України для іноземців можуть знову відкрити, якщо хоча б упродовж двох 
тижнів спостерігатиметься спад нових випадків захворювання на коронавірус. Тоді 
можна буде приймати рішення про послаблення карантину». Денис Шмигаль

прем’єр-міністр України

УКРАЇНА МОЛОДА

ІНІЦІАТИВИ

Кондиціонер 
на історії
Зберегти фасади 
будівель-пам’яток 
архітектури 
закликали 
Київраду 
мешканці столиці
Оксана СОВА

 Вслід за цивілізованими держава-
ми у Києві також можуть заборони-
ти скління балконів і вішання конди-
ціонерів на історичний будівлях. Від-
повідна петиція з’явилася на сайті 
Київської міської ради в останній день 
літа. На думку автора петиції Івана 
Тиркова, засклені балкони та конди-
ціонери спотворюють і руйнують фа-
сади історичних будівель. «Історична 
забудова Києва — це скарб, подібно-
го якому немає ніде у світі. Не можна 
знищувати цей скарб балконами і кон-
диціонерами», — мотивував своє звер-
нення  відповідальний киянин. 
 Варто зазначити, це вже не перша 
петиція з подібною ініціативою. Ана-
логічну петицію реєстрували на сайті 
Київради ще в 2016 році. Щодо зліс-
них порушників пам’яткоохоронного 
законодавства вживатимуть ад-
міністративних стягнень за пошко-
дження пам’яток. 
 Ще в липні про те, що фаса-
ди історичних будинків на Анд-
ріївському узвозі мають бути впо-
рядковані відповідно до чинного 
пам’яткоохоронного законодавства, 
заявляв директор Департаменту охо-
рони культурної спадщини Олек-
сандр Никоряк. Першого липня від-
булася спільна виїзна нарада, в якій 
узяли участь представники Департа-
менту охорони культурної спадщини, 
КП «Поділ-Благоустрій», Муніци-
пальної охорони, Подільського управ-
ління поліції у Києві, КП «Керуюча 
компанія з обслуговування житлово-
го фонду Подільського району м. Киє-
ва», КП «Київжитлоспецексплуата-
ція», Подільської РДА. Тоді склали 
листи на Муніципальну охорону щодо 
патрулювання Андріївського узво-
зу, а на Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій — щодо 
врегулювання ракурсу камер спосте-
реження на будинках для забезпечен-
ня охоплення всієї вулиці. Також Де-
партамент охорони культурної спад-
щини та Подільської РДА, зокрема 
— КП «Керуюча компанія з обслуго-
вування житлового фонду Подільсь-
кого району м. Києва», спілкували-
ся з власниками квартир у будинках-
пам’ятках щодо приведення фасадів у 
належний та автентичний стан. Зліс-
них порушників пам’яткоохоронного 
законодавства обіцяли покарати за 
пошкодження пам’яток та їх нена-
лежне утримання. «Що стосується 
фасадів, то, в ідеалі і згідно із зако-
нодавством, ані кондиціонери, ані 
балкони-шпаківні, ані супутникові 
антени не повинні псувати історич-
ні фасади. Патрулювання ж Муніци-
пальної охорони і нормальна робота 
камер стане в боротьбі з графітчика-
ми та просто хуліганами, які псують 
фасади історичних будинків», — по-
обіцяв тоді Никоряк.
 Проте у столиці не лише Андріївсь-
кий узвіз є пам’яткою містобудування 
місцевого та одночасно національного 
значення. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на фронті сут-
тєво не змінилася. Дотриму-
ючись режиму припинення 
вогню, військовослужбовці 
Збройних сил України та ін-
ших складових сил оборони 
продовжують сумлінно ви-
конувати свої завдання. Про-
тягом 31 серпня в районі про-
ведення операції Об’єднаних 
сил зафіксовано два факти по-
рушення режиму припинен-
ня вогню збройними форму-
ваннями Російської Федера-
ції. Провокацію зі стрілець-
кою зброєю відмічено на 
ділянці фронту поблизу Во-
дяного. Постріли з підстволь-
ного гранатомета зафіксова-
но поблизу Авдіївки. Бойо-
вих втрат унаслідок ворожих 
пострілів не було. Підрозді-
ли Об’єднаних сил, дотриму-
ючись умов припинення вог-
ню, перебувають тим часом 
напоготові.
 Варто зауважити, що у 

зв’язку з погіршенням епі-
деміологічної ситуації в Ук-
раїні за рішенням Команду-
вача об’єднаних сил iз 1 вере-
сня посилено профілактику 
поширення COVID-19. Сто-
сується вона як військових, 
так і цивільних громадян, 
котрі проживають чи плану-
ють перебувати на території 
Донецької та Луганської об-
ластей. Контролюватиметь-
ся обов’язкове використан-
ня засобів індивідуального 
захисту та дотримання со-
ціальної дистанції. В умовах 
карантинних обмежень фун-
кціонуватимуть і контроль-
ні пункти в’їзду/виїзду, які 
1 вересня перейшли на осін-
ній режим роботи. Відтепер 
перетин лінії розмежування 
здійснюється у період iз 07.00 
до 18.30. 
 Тим часом минулі кілька 
днів у місцях, контрольова-
них окупаційними військами, 
відзначилися цілою серією 
вибухів. Є підстави вважати, 

що їх причиною стало необе-
режне поводження зі зброєю 
та підриви на мінах, встанов-
лених попередниками. Пер-
винну інформацію про це дав 
у «Фейсбуці» головний ре-
дактор «Цензор.НЕТ» Юрій 
Бутусов. Потім його інфор-
мацію підтвердила розвідка. 
Так, 28 серпня внаслідок ви-
буху на прифронтовій дорозі 
на окупованій території заги-
нули двоє військовослужбов-
ців 1-ї мотострілецької брига-
ди 1-го армійського корпусу 
збройних сил Російської Фе-
дерації, колишні громадяни 
України. 29 серпня на місце 
підриву прибуло відділення 
зі складу інженерно-саперної 
роти 1-ї бригади на розміну-
вання. Однак спрацював ще 
один вибуховий пристрій. У 
результаті, за даними росій-
ських соцмереж, знищено на 
місці ще одного зрадника Ук-
раїни — військовослужбовця 
1-ї бригади 1-го армійського 
корпусу ЗС РФ, а шестеро ін-

ших зазнали поранень.
 30 серпня у тому ж районі 
підірвався вантажний «Урал» 
російських окупантів.
 31 серпня від підриву 
на міні важко постраждало 
ще двоє окупантів. Також у 
районі окупованих РФ сіл 
Приморське—Миколаївка—
Сосновська Донецької облас-
ті спрацював невстановле-
ний вибуховий пристрій. У 
результаті вибуху 5 військо-
вослужбовців комендатури 
1-го армійського корпусу ЗС 
РФ, які прибули для ведення 
мінної розвідки, зазнали по-
ранень. За словами Юрія Бу-
тусова, офіційні органи про-
тивника не висувають звину-
вачень проти України, тож 
можна припустити, що зга-
дані вибухи пов’язані з пога-
ним знанням схем розстанов-
ки власних мін на місцевості 
й порушенням техніки безпе-
ки.
 Тим часом на Житомир-
щині вдалося не допустити 
теракту. Зловмисники, за-
стосувавши вибухівку, мали 
намір пошкодити залізничні 
колії, коли ними рухався то-
варний потяг iз Білорусі з 64 
вагонами бензину та дизель-
ного пального. Тобто, якби 
задумка терористів удалася, 
сталася б катастрофа коло-
сальних масштабів. СБУ роз-
слідує інцидент як теракт. ■

НА ФРОНТІ

Невдалий старт диверсантів
Вересень 2020-го став першим місяцем з початку війни, 
початок якого обійшовся без бойових втрат на лінії зіткнення 

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Скандал з обстрілом активістів проросійської пар-
тії ОПЗЖ під Люботином несподівано отримав гучне 
продовження. Правоохоронці в цьому ж таки місті дня-
ми виявили повноцінний арсенал боєприпасів, якому 
може позаздрити діюча військова частина. Цікаво те, 
що учасники згаданої стрілянини («Нацiональний кор-
пус» i «Патріоти — За життя» Іллі Ківи) вже встигли 
«приписати» виявлену зброю один одному. У свою чер-
гу, правоохоронці утримуються від подробиць, пові-
домивши, що смертоносна знахідка належить одній із 
громадських організацій області.
 Знайдений арсенал, загальною вагою 3 тонни, вра-
зив різноманітністю представлених зразків. Тут вилу-
чили 5 кілограмів тротилу, 2300 боєприпасів та 62 ти-
сячі патронів, майже півтисячі ручних, 49 реактивних 
протитанкових і 66 ручних димових гранат. А також 
20 освітлювальних, мінометних і протипіхотних мін, 
понад 660 гранатометних вистрілів, 122 пускових ра-
кетних двигуни та різні допоміжні військові пристрої. 
«Наразі внесено відомості в ЄРДР за частиною першою, 
статті 263 Кримінального кодексу України, це неза-
конне поводження зі зброєю, — повідомив прессекре-
тар прокуратури Харківської області Дмитро Чубен-
ко. — Земельна ділянка, де розташоване це нежитлове 
приміщення, належить територіальній громаді. Тобто 
власника у нього немає».
 Натомість господаря гаража почали активно «шу-
кати» учасники стрілянини, яка сталася кілька днів 
тому під Люботином. Ілля Ківа традиційно переклав 
провину на своїх політичних опонентів з «Національ-
ного корпусу», а керівник штабу останнього Максим 
Жорін у свою чергу запідозрив у незаконному озброєн-
ні молодчиків з організації «Патріоти — За життя». «Зі 
своїх джерел я отримав цікаву інформацію про влас-
ника арсеналу. Це — Олег Ширяєв — куратор «тітуш-
ні» Іллі Ківи, — повідомив Жорін у соціальних мере-
жах. — Усі ми нічого не чули про цю справу, оскільки, 
судячи з усього, їх покривають поліція та прокурату-
ра. Саме тому звертаюся до наших правоохоронних ор-
ганів: може, ви бодай якось прокоментуєте ситуацію? 
І сподіваюся, ні в кого більше немає питань із приводу 
справжніх цілей загонів ОПЗЖ».
 Цікаво, що згаданий Максимом Жоріним Олег 
Ширяєв певний час очолював громадську організацію 
«Східний корпус», що «виросла» з полку Нацгвардії 
«Азов». Але два роки тому він посварився з курато-
ром цих патріотичних підрозділів Андрієм Білець-
ким, приєднавшись згодом до проросійських загонів 
Ківи. До речі, коментуючи інцидент зі стріляниною 
під Люботином, міністр Арсен Аваков пообіцяв спра-
ведливо розібратися у конфлікті цих політичних кон-
курентів, назвавши їх «зайчиками з мускулами і без 
мозку». ■

ПІДПІЛЛЯ

Так готуються 
до війни
У гаражі Люботина знайшли 3 тонни 
боєприпасів, які належать... 
громадській організації

■

Ось такі коштовні арсенали зберігають по гаражах прикордонних 
областей проросійські «партійці».

❙
❙
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СКАРБ

Археолог 
мимоволі
На Житомирщині рибалка 
знайшов 32 монети часів 
Київської Русі
Тарас ЗДОРОВИЛО

 І с т о р и ч -
но-нумізма-
тичною сен-
сацією ста-
ла нещодав-
ня знахідка 
на Житомир-
щині скарбу 
з монет часів 
князів Воло-
димира Свя-
тославича та 
Святополка 
Я р о п о л к о -
вича. Вияв-
лено одра-
зу 32 сріб-
нi монети найдавніших типів, так званих 
«срібників». Це велика удача для науков-
ців, адже впродовж останніх  більш ніж  ста 
років було знайдено лише поодинокі моне-
ти київських князів.
 Фортуна усміхнулася місцевому рибал-
ці Сергію Комару, який у селищі Городни-
ця хотів накопати піску додому й випадково 
знайшов монети, які можуть бути одними 
з перших карбованих грошей часів Київсь-
кої Русі. Заслуговує поваги його подаль-
ший вчинок: чоловік передав увесь безцін-
ний скарб державі (за законом, людина має 
отримати 20% від фактичної вартості знай-
деного). 
 Науковці дивовижну знахідку вже ох-
рестили «Городницьким скарбом». Йому 
більше тисячі років. На 27 монетах видно 
зображення князя Володимира на київсь-
кому престолі та його знак, який сьогод-
ні став Державним гербом України. Вва-
жається, що їх карбували з кінця Х століт-
тя, до смерті князя у 1015 році. Ще 5 мо-
нет, з двозубом Святополка Ярополковича 
(Святополка Окаянного), могли бути ви-
карбувані в період 1015—1019 років, і це 
ще більш рідкісні монети. Святополк пра-
вив у Києві лише кілька років, але зали-
шив по собі не найкращу славу, вбивши 
власних братів. 
 До речі, на березі річки Случ у районі 
Городниці колись вже знаходили моне-
ти, але римські. А ось біля сусіднього села 
Ходурки є залишки курганів ятвягів — 
слов’янізованого балтського племені, яке 
жило тут у часи Русі. Також за кілька де-
сятків кілометрів угору по течії Случі сто-
яло давньоруське літописне місто Звягель 
(Возвягель), зараз поглинуте околицями 
Новограда-Волинського. Словом, у давни-
ну життя тут било ключем.
 Відповідаючи на питання, звідки могли 
взятися монети в Городниці, науковці ска-
зали: «Скарби бувають двох типів: ситуа-
тивно заховані у небезпечній ситуації або 
ті, які поступово і спеціально накопичува-
ли. Вочевидь, тут iдеться про сховані моне-
ти в критичній ситуації». Наразі на монети 
«Городницького скарбу» чекає професійна 
очистка та реставрація в Житомирському 
краєзнавчому музеї, куди їх передадуть у 
спецсховище. Монети ще будуть аналізува-
ти сучасними методами, зокрема, щоб вста-
новити, з якого срібла їх зроблено. 
 Нагадаємо, що найдавніші монети 
київських князів датуються часами кня-
зя Володимира Святославовича (кінець Х 
— початок ХІ століть). Його наступники на 
київському престолі —  Святополк Яропол-
кович та Ярослав Володимирович — також 
карбували свої гроші. У 1876 році під час 
будівельних робіт на Вознесенському узвозi 
в Києві знайшли 120 монет. Це був остан-
ній з великих скарбів монетної спадщини 
київських князів. Досі було відомо про іс-
нування приблизно 400 монет князів Воло-
димира Святого, Святополка Ярополкови-
ча  та Ярослава Мудрого. ■

■

Монета князя Володимира 
Святославовича зі скарбу 
у Городниці.

❙
❙
❙

Ірина КИРПА

 Ще 24 серпня комунальники Бах-
чисарайського та Сімферопольсько-
го районів припинили подачу гарячої 
води у будинки, а з 1 вересня керівни-
ки всіх регіонів Криму змушені вклю-
чати воду суворо за графіком і видава-
ти людям цілющу вологу з мобільних 
бочок. Окупаційна влада півострова 
поставила перед собою завдання зни-
зити споживання води з 160 до 100 ти-
сяч кубометрів на добу.
 Міста Криму заполонили сюрре-
алістичні сині ємності з питною во-
дою, які миттєво розкритикували жи-
телі півострова: «Ось які гарні сині 
бочки дбайливо встановила кримська 
влада перед кожною школою та ди-
тячим садком до 1 вересня, — уїдли-
во «радіє» нововведенню мешканка 
півострова Оксана. — До них повин-
ні додаватися красиві шланги, відра, 
сходи та коромисла обов’язково!»
 Дивні гігантські конструкції з во-
дою встановили перед багатоповер-
хівками у великих містах Криму, 
а наповнювати їх будуть з автоцис-
терн. Кожна така ємність обійшла-
ся бюджету в 100 тисяч рублів, тоді 
як на ринку таку можна купити у два 

рази дешевше.
 За словами заступника глави ад-
міністрації Сімферополя Анатолія Ру-
сина, кожну бочку оснастять десятьма 
кранами, щоб люди не побилися в чер-
гах по дефіцит, як у радянські часи. У 
цьому південному місті вже обладна-
ли 128 «точок видачі води», під єм-
ності монтують капітальні підставки, 
що свідчить на користь довгостроко-
вості даного проєкту.
 Людей, щоправда, бентежить, що 
попри те, що, за ДОСТом, вода повин-
на відповідати стандартам питної, пе-
ред вживанням її необхідно кип’ятити. 
Перелякані кримчани теж стали вста-
новлювати у своїх квартирах пласти-
кові баки та наповнювати всі наявні 
ємності водою. Такий ажіотаж здат-
ний лише погіршити й без того наболі-
лу проблему з прісною водою.
 Погодинний графік подачі води до 
будинків кримчан здатний остаточно 
добити міські комунікації: через пе-
репади тиску раз у раз лопаються тру-
би, а люди змушені годинами сточува-
ти іржаву та каламутну воду, якою не-
можливо користуватися. Справжній 
апокаліпсис із питною водою нагрянув 
у кожен будинок Криму після того, як 
біля Севастополя почало стрімко мілі-

ти Чорноріченське водосховище. Че-
рез аномальну спеку в серпні висо-
хла серединна частина Білогірсько-
го водосховища, а сусіднє, Тайгансь-
ке, може пересохнути вже у вересні та 
повністю залишити південний Крим 
без питної води. «Ситуація склалася 
катастрофічна. Вихід? Скинутися на 
відра, та нехай Кравчук, Арахамія й 
Шмигаль починають операцію «Там 
же наші люди». Хоча реально НА-
ШИХ людей, вимушених залишати-
ся в окупації, дійсно шкода», — про-
коментував на своїй сторінці у соцме-
режах ситуацію, що склалася, дипло-
мат і відомий блогер Олег Шарп.
 Фахівці департаменту міського 
господарства підконтрольного Росії 
уряду Севастополя прогнозують, що 
за повної відсутності опадів та серед-
ньодобової подачі у 170 тисяч кубо-
метрів запасів води в Чорноріченсь-
кому водосховищі вистачить лише до 
грудня 2020 року. Засуха, яка накри-
ла Крим цього літа, змушує підконт-
рольну Кремлю місцеву владу шука-
ти нові способи вирішення проблеми 
водопостачання півострова.
 Крім пластикових бочок із водою, 
тут планують штучно викликати опа-
ди, щоб заповнити нестачу вологи у пе-
ресохлих водосховищах. Експеримен-
тальні роботи почнуться вже у цьому 
році та обійдуться російським платни-
кам податків у 25 мільйонів рублів.
 Відомо, що у Держкомітеті з вод-
ного господарства та меліорації Кри-
му вже оголосили тендер та шукають 
виконавця «експериментальних авіа-
ційних робіт з метою штучного збіль-
шення опадів для припливу води до 
водних об’єктів Криму». ■

«КРИМНАШ»

Вантажте воду бочками!
Затверджено графік подачі питної води мешканцям 
окупованого Криму: по дві години вранці та ввечері

■

Світлана МИЧКО

 Ситуація з COVID-19 у Тернополі 
залишається тривожною. Не виключе-
но, що обласний центр незабаром зно-
ву потрапить у «червону» зону, як це 
вже було в серпні, особливо зважаючи 
на недавні масові гуляння то на честь 
Дня незалежності, то з приводу Дня 
міста. Однак новий навчальний рік у 
школах, дякувати Богу, розпочався не 

дистанційно. При цьому міська влада 
намагається по можливості убезпечи-
ти школярів (про карантинні новов-
ведення у самих тернопільських шко-
лах «УМ» уже писала). Так, за пові-
домленням пресслужби Тернопільсь-
кої міськради, з метою забезпечення 
належного доїзду учнів до загально-
освітніх навчальних закладів міста в 
умовах карантину з 1 вересня додатко-
во до діючих маршрутів громадсько-

го транспорту заплановано курсуван-
ня шкільних тролейбусів. Виконува-
тимуть спеціальні шкільні рейси на 
маршрутах, що проходять неподалік 
навчальних закладів, вісім «рогатих» 
з табличками «Діти».
 Учні можуть користуватися та-
ким транспортом безплатно за наяв-
ності учнівської «Соціальної карти 
тернополянина». Передбачається та-
кож організація їх супроводу праців-
никами освітніх закладів. Дозволено 
і батьківський супровід учнів молод-
ших класів. Звісно, для супроводжу-
ючих осіб проїзд буде платним, від-
повідно до діючих тарифів на проїзд. 
Для належної організації курсуван-
ня шкільних рейсів узгоджено й оп-
рилюднено на інформаційних ресур-
сах відповідний графік руху, доведе-
ний до відома і керівників загально-
освітніх шкіл міста. ■

ЛОГІСТИКА

Учнівський «рогатий»
З 1 вересня тернопільські школярі добираються 
на навчання по-новому

■

Людмила СТРИГУН

 У Черкаському облас-
ному художньому музеї 
відбулася презентація про-
єкту фотографа Ігоря Єфі-
мова  «Обличчя пам’яті», 
в якому взяли участь 30 
родин загиблих черкась-
ких бійців. Як повідомили 
«УМ» у Черкаській облас-
ній державній адмініст-
рації, ініціатором проєк-
ту стала місцева організа-
ція «Об’єднання дружин 
і матерів бійців учасни-
ків АТО», зокрема голо-
ва громадської організа-
ції Олена Ложешнікова, а 
організаційним партнером 
— управління комунікацій 
ОДА.
 За словами автора про-
єкту Ігоря Єфімова, фото-

виставка присвячена ро-
динам, які на війні втра-
тили своїх чоловiкiв. Бать-
ки, дружини і діти воїнів 
зображені на світлинах. 
Вони сфотографовані у кі-
телі Збройних сил Украї-
ни. Мундир один для всіх, 
як символ спільної для 
країни втрати. Адже тра-
гедія торкнулась і родин, і 
друзів, і сусідів. Це травма, 
що об’єднує весь українсь-
кий народ. Військовий кі-
тель у кадрі нагадує, що 
війна триває, — зазначає 
автор проєкту Ігор Єфімов. 
Але, наголошує він, три-
ває і життя. Тому на кіль-
кох фотографіях присутні 
квіти, що здавна у мистец-
тві уособлювали прекрасне 
та водночас швидкоплинне 
життя. Зрізані квіти — як 

метафора обірваних життів 
тих, хто надав можливість 
нам насолоджуватись ми-
ром та красою світу. 
 Заради пам’яті про 
близьких участь у фото-
виставці взяли родини за-
гиблих. У підписах під 
знімками вони виріши-
ли вказати лише свої іме-
на, бажаючи акцентува-
ти увагу саме на героях, 

яких втратили. Для них 
важливо, щоб люди дізна-
лися, де герої воювали, як 
загинули. Щоб інші та-
кож пам’ятали та цінува-
ли віддані життя заради 
миру в країні. Перегляну-
ти фотовиставку  «Облич-
чя пам’яті» можна в Чер-
каському обласному ху-
дожньому музеї ще протя-
гом трьох тижнів. ■

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Захисники навічно
Фотовиставка «Обличчя пам’яті»
як нагадування: життя триває...

■

Фотовиставка «Обличчя пам’яті» присвячена черкаським 
родинам, які на війні втратили своїх чоловіків.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
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Іван БОЙКО

Головні політичні опонен-
ти країни: провладна партія 
«Слуга народу» і найбільша 
опозиційна сила — «Єв-
ропейська Солідарність» 
— провели свої передвибор-
чі з’їзди в один день, ще й на 
свіжому повітрі. В останній 
день літа «слуги» публічно 
представили своїх кандидатів 
(як iз бізнесу, так і шоубізне-
су), зібравшись на так звано-
му вертолітному майданчику 
Януковича, що нині зветься 
Виставковий центр «Пар-
ковий» (адже напередодні 
в партійному офісі стався 
спалах коронавірусу). Тоді як 
їхні опоненти з «ЄС» на чолі 
з експрезидентом Петром 
Порошенком вітали у своїй 
команді відомих політв’язнів 
і громадських активістів. 

«Джентльмен» для Одеси
  Доки виборча кампанія 
не стартувала офіційно (від 
5 вересня) піарити провлад-
ну партійну команду дозво-
ляє собі не лише президент 
Володимир Зеленський 
(який останні кілька тиж-
нів фактично відпрацював 
передвиборчий тур регіо-
нами України, де під його 
приїзд відбувались партійні 
збори, а сам він виступав на 
тлі символіки і гасел «слуг 
народу»), а й інші керівни-
ки держави — прем’єр Де-
нис Шмигаль і спікер Ради 
Дмитро Разумков, які та-
кож прийшли на вертоліт-
ний майданчик. 
  Звісно ж, вистачало й 
інших урядовців та нар-
депів. 
  Утім на місцевих ви-
борах партія Зеленського 
вже майже не робить став-
ку лише на нові обличчя, 
як раніше, а покладається, 
як і більшість їхніх попере-
дників у владі, на великий 
бізнес, представників олі-
гархів та керівників бюд-
жетних установ — універ-
ситетів та лікарень.
  Тож нині у її лавах опи-
нилися й політичні присто-
суванці — ті, що раніше 
представляли у своїх регіо-
нах як ненависний «слу-
гам» БПП, так і проросій-
ський Опозиційний блок, а 
також «помірковану» і при-
забуту «Самопоміч» тощо.
  Звісно, провладна кан-
дидатка у мери Києва Ірина 
Верещук уже давно була за-
явлена (хоч і має примарні 
шанси перемогти чинного 
міського голову столиці Ві-
талія Кличка), а от канди-
дат «слуг» у мери Одеси — 
гуморист, телеведучий і ак-
тор театру Олег Філімонов 
викликав певний аншлаг.
  За словами гумориста і 
ведучого програми «Джент-
льмен-шоу», балотуватися 
на посаду міського голови 
Одеси йому запропонував 
особисто інший колишній 
гуморист, а нині — прези-
дент Володимир Зеленсь-
кий. І сталося це ще три мі-
сяці тому. Кандидат довго 
думав, а потім погодився. 

  Наразі пан Філімонов 
не знає власного рейтин-
гу, як і шансів, але особ-
ливо цим не переймається 
і думає, що рейтинг«буде 
поступово зростати». Він 
каже, що насамперед хоче 
«повернути Одесі Одесу», 
а саме зробити її зручною 
і привабливою як для ту-
ристів, так і для місцевих 
жителів. 
 «Щоб в Одесі стало ком-
фортно жити, щоб люди 
хотіли не виїжджати з міс-
та, а приїжджати в це міс-
то, селитися там, будувати 
сім’ю, іти в школу, вступа-
ти до університетів, інсти-
тутів, грати на скрипці, гра-
ти у футбол», — каже Філі-
монов. І переконує, що має 
«дуже потужну» команду, 
але хто у ній конкретно, 
поки не уточнив. 
 Чинного мера Одеси 
Геннадія Труханова гумо-
рист вважає проросійсь-
ким політиком, але каже, 
що більшість людей у місті 
— патріоти України. Кан-
дидат у мери запевняє, 
що у 2014 році обірвав усі 
зв’язки з Росією, попри те, 
що робота там була його ос-
новним джерелом доходу.
 Із неофіційних джерел 
відомо, що наразі «Слуги» 
розраховують на перемо-
гу в трьох містах: у Рівно-
му, Чернівцях і Кривому 
Розі, тоді як у Миколаєві, 
Херсоні й Ужгороді будуть 
за неї боротися. Про Київ і 
Одесу поки що не йдеться. 

«Зелені мікроби»
 Глава партії «Слуга на-
роду» Олександр Корнієн-
ко розповів, як партія оби-
рала кандидатів на місцеві 
вибори: «Ми довго над цим 
думали. В першу чергу, ми 
прийшло до того, що це не 
мають бути діючі мери об-

ласних центрів. Це нові 
люди, але не просто нові і 
все, вони чогось досягли в 
житті, це люди справи. За 
ними усіма є справи. Те, що 
вони не відомі широкому 
загалу в межах України, я 
це вважав плюсом, вони ві-
домі в тих містах, де ми їх 
висуваємо».
 Водночас президент Зе-
ленський, якому б не вар-
то було відвідувати партій-
ні з’їзди після інавгурації, 
жорстко розкритикував ок-
ремих нардепів монобіль-
шості, що можна розціню-
вати як попередження май-
бутнім депутатам від «Слу-
ги народу». 
 Якщо коротко, сутність 
промови глави держави 
можна охарактеризувати 
кількома словами: «Після 
обрання не зазнавайтеся, 
бо насправді ви ніхто і зва-
ти вас без приставки «Зе!» 
— ніяк!». 
  За словами Зеленсько-
го, «деякі люди забули, як 
вони до парламенту потра-
пили і для чого». І наголо-
сив: «Вони мікроби, вони 
бактерії у вашому здорово-
му організмі, але, на щастя, 
їх дуже мало, і вони слабкі. 
І я впевнений, що ми не по-
мітимо їх на шляху до успі-
ху. І їх ніколи не згадає іс-
торія, навіть не згадає їхніх 
імен!».
  Такі закиди президен-
та здивували навіть його 
політичних опонентів. 
Депутатка від «ЄС» Іри-
на Геращенко зазначила у 
соцмережах: «Зеленський 
назвав своїх депутатів мік-
робами і бактеріями. І ска-
зав, що пишається, що вони 
«зелені кнопочки». А рівно 
рік тому вони мені таку об-
струкцію за «зелені кно-
почки, безумний принтер 
і зєльоних чєловєчків» 

влаштовували. Якщо чес-
но, так не хочеться сьогод-
ні у ВР. Де так мало колег 
і засилля мікробів. До речі, 
Порошенко на з’їзді заявив, 
що в нього найкраща ко-
манда, якою він пишаєть-
ся. Не уявляю собі, аби лі-
дер дозволив собі публічно 
принижувати свою фрак-
цію і депутатів».

Патріоти проти 
проросійського реваншу 
  У свою чергу, партія 
«Європейська Солідарність» 
під час з’їзду в Києві заяви-
ла, що іде на місцеві вибори 
з командою, яка об’єднала 
патріотів із різних політич-
них сил, професійних і про-
європейських лідерів, щоб 
зупинити проросійський 
реванш і будувати європей-
ське життя в Україні.
  Так, команди в облас-

ні та міські ради очолили 
знакові особистості — зок-
рема, ті, хто добре знає, що 
таке європейські цінності, 
бо надто сильно відчули на 
собі російську реальність. 
Серед них — політв’язні 
Кремля Роман Сущенко, 
Володимир Балух та Євген 
Панов. 
  Зокрема, Роман Су-
щенко заявив: «Ті, хто 
думає будувати стіни, на 
жаль, не думають про мос-
ти. «Європейська Солідар-
ність» — це та політична 
сила, яка будує мости гід-
ності, патріотизму, мос-
ти відповідальності, де-
мократії і справедливості. 
Мені дуже імпонує, що всі 
ми об’єднані неподільніс-
тю на раси, на релігії і на 
стать. Я за Україну без ди-
летантизму і популізму».
 До команди «ЄС» при-

єднались й активісти з ін-
ших політичних сил. Зок-
рема, Волинський штаб 
партії очолила волонтер-
ка Юлія Вусенко, депу-
тат Луцької міськради 
від «Самопомочі». У Пол-
таві від «ЄС» йтиме гро-
мадська активістка Юлія 
Городчаніна, яка балоту-
валась до парламенту від 
партії «Голос». Народний 
депутат попередніх скли-
кань від «Народного фрон-
ту» Леонід Ємець наголо-
шує, що сьогодні необхід-
но створити єдиний пат-
ріотичний фронт в умовах 
капітулянтської політики 
діючої влади.
 Також списки до облас-
них рад очолять народні 
депутати з фракції «Євро-
пейська Солідарність» Ми-
хайло Забродський та Іван-
на Климпуш-Цинцадзе. Як 
заявив колишній коман-
дувач ДШВ Забродський, 
представництво і робота в 
місцевих органах влади — 
критично важливі, але «це 
лише платформа для май-
бутніх парламентських, а 
можливо — й президент-
ських виборів».
 «Ми згодні протяг-
нути руку нашим парт-
нерам і однодумцям. Ми 
будемо співпрацювати з 
усіма, для кого близька 
наша державницька по-
зиція і наші цінності. Але 
ми з вами ніколи не ста-
немо суб’єктами брудних 
політичних оборудок і 
будь-яких так званих до-
говорняків», — підсуму-
вав Забродський. 
  Водночас, як наголо-
сив зі сцени під час з’їзду 
лідер «ЄС» Петро Поро-
шенко, до партії долучи-
лися ще й «найкриваві-
ший iз часів реформації 
пастор Олександр Турчи-
нов» та директор Одесь-
кого художнього музею 
Олександр Ройтбурд.
 «Від результату цієї 
загальнонаціональної 
кампанії залежить доля 
країни. Насамперед ми 
повинні сформувати по-
тужні фракції «Європей-
ської Солідарності» в усіх 
облрадах. Але особли-
во це важливо в півден-
них та східних регіонах 
— для забезпечення уні-
тарності країни, бороть-
би з ідеями федералізму 
та проявами сепаратиз-
му», — констатував По-
рошенко. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на два місяці — 131 грн 24 коп.,

до кінця року — 196 грн 86 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на два місяці — 171 грн. 24 коп.,

до кінця року — 256 грн. 86 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на два місяці — 47 грн 54 коп.,

до кінця року — 71 грн 21 коп.

Передплатний iндекс — 
49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi чи-
тачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на 
2020 рік, це можна зробити до 18 вересня, і ви отриму-
ватимете газету із жовтня. Передплата на «Україну 
молоду» оформлюється як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою». Оформити передплату можна у відділеннях 
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно звер-
таємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Ук-
раїну молоду» — порадьте передплату i своїм роди-
чам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

ВИБОРИ-2020

Від політв’язнів — до коміків
Партії «Слуга народу» і «Європейська Солідарність» визначилися 
на з’їздах зі своїми кандидатами в мери

■

До «ЄС» приєдналися політв’язні Кремля Євген Панов 
(ліворуч), Роман Сущенко (в центрі) та Володимир Балух. 
Фото партій «Слуга народу» та «Європейська Солідарність».

❙
❙
❙

Кандидати в мери від «слуг»: у центрі гуморист Олег 
Філімонов, який хоче повторити успіх Зеленського в 
межах «перлини біля моря». 

❙
❙
❙

Можновладці Шмигаль, Разумков, Єрмак і Зеленський 
на з’їзді «Слуг народу».

❙
❙

Петро Порошенко вітає Володимира Балуха у своїй команді. ❙
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Зареєстровану 
вакцину 
випробовуватимуть 
на пацієнтах
Як піддосліднi кролики, першими 
виступлять венесуельці та білоруси
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Росії  Володимир Путін ще 11 серпня оголо-
сив, що Росія першою зареєструвала вакцину від коронавiру-
су. Оголосив — та якось і забулося, бо ніхто у світі цю заяву 
серйозно не сприйняв. Адже тоді навіть учасники російсько-
го ринку клінічних досліджень просили МОЗ РФ не поспішати 
з реєстрацією, дочекатися результатів належних випробувань 
за участю тисяч людей. Але Володимир Путін на нараді з уря-
дом заявив: нова вакцина формує стійкий імунітет і  пройшла 
всі необхідні перевірки. Путін також повідомив, що одна з його 
дочок випробувала російську вакцину особисто. «Після пер-
шого щеплення температура у неї була 38, на наступний день 
— 37 iз невеликим, і  все», — цитує президента Росії  агенція 
«РІА Новості». Ось вам і головне клінічне випробування.
 Вакцину «Гам-Ковід-Вак» розробили в Національному до-
слідницькому центрі епідеміології  та мікробіології  імені М. Ф. 
Гамалеї (НІЦЕМ). Як стверджують науковці цього центру, дві 
дози вакцини гарантують імунітет проти коронавірусу на два 
роки. Вакцину назвали «Супутник V» за аналогією iз запуском 
першого штучного супутника Землі. І  зареєстрували форсова-
но, схоже, не з медичних міркувань, а з ідеологічно-пропаган-
дистських, аби вкотре бути «першими у світі».
 Асоціація організацій iз клінічних випробувань  (некомерцій-
на організація, що об’єднує юридичних осіб, учасників російсь-
кого ринку клінічних досліджень), як уже писала «УМ», просила 
Міністерство охорони здоров’я Росії  відкласти реєстрацію вак-
цини до завершення третьої фази клінічних випробувань. Саме 
на цій стадії збирається інформація про безпеку препарату для 
людей з ослабленим імунітетом, iз супутніми захворювання-
ми і так далі. «Розробники ж заявляють, що хочуть у першу 
чергу прищеплювати в тому числі пенсіонерів, якi відносять-
ся до групи ризику з COVID-19. Хоча на сьогодні немає нія-
ких даних про безпеку цієї вакцини для людей похилого віку», 
— цитує агенція РБК звернення Асоціації ,  в яку входять ве-
лик і  б іофармацевтичні  компані ї  і  дослідницьк і  орган ізаці ї . 
Саме на  пенс іонерах  і  буде в ідбуватися остаточне випробу-
ваня вже державно зареєстрованого препарат у .  Оск ільки ж 
масове виробництво «Гам-Ковід-Вак» не  налагоджене,  не-
в ідомо,  якою буде як ість  продукт у .  А  запустити промисло-
ве  виробництво планується вже у  вересні .  І  ось  надійшло 
повідомлення,  хто  ж саме виявиться тими «щасливими кро-
ликами»,  на  яких  буду ть  проводитися випробування:  влада 
Венесуели,  яка  отримала в ід  Рос і ї  м ільярдні  позики,  п ід-
твердила,  що кра їна  першою в ізьме участь  у  тест уванні  зга-
даної  вакцини,  пов ідомила 31 серпня Бі -Б і -Сі .  «Найближчи-
ми днями ми запросимо добровольців  пройти вакцинацію», 
— оголосив президент  ц іє ї  кра їни Ніколас Мадуро.  Вене-
суельськ і  медичні  працівники можу ть стати першими,  кого 
вакцинують.  Слова Мадуро св ідчать :  нараз і  волонтерів  для 
випробування рос ійської  вакцини немає,  хоча  10 днів  тому 
мін істр  охорони здоров ’я  кра їни Карлос Альварадо наголо-
шував,  що Венесуела запропонувала Росі ї  «500 доброволь-
ц ів  для участ і  у  тест уванні  вакцини».  Уряд Венесуели та-
кож заявляв про готовність  узяти участь  у  випробуванні  ки-
тайської  та  кубинської  вакцини в ід  COVID-19.  Китай та  Куба 
разом із  Рос ією є  союзниками Ніколаса Мадуро,  владу яко-
го  не  визнають 50 держав,  серед яких  США та  Велика Бри-
тан ія .  П ісля того  як  на  початку  серпня Росія  пов ідомила 
про розробку  вакцини,  Ніколас Мадуро привітав  союзників 
та  похвалився,  що в ін  буде першим,  кого  вакцинують.  Але в 
промові  щодо «500 добровольців» президент  уже чомусь не 
згадував про власну участь  у  тест уванні  рос ійської  вакци-
ни.  Загалом у  Венесуелі  зареєстровано понад 50 тисяч ви-
падків  коронавірусу ,  381 людина померла.  Це на  порядок 
менше,  н іж в  інших кра їнах  рег іону .  Проте  фахівц і  кажу ть, 
що реальна цифра хворих може бу ти значно б ільшою,  адже 
багато  хто  побоюється переслідування через хворобу п ісля 
того ,  як  влада звинуватила у  поширенні  COVID-19 трудових 
мігрант ів ,  як і  повернулися в  кра їну . 
 Про бажання взяти участь  у  тест уванні  рос ійської  вак-
цини заявив і  президент  Б ілорус і  Олександр Лукашенко. 
Це сталося ще п ід  час  телефонної  розмови з  президентом 
РФ Володимиром Пу т іним 24 серпня.  За  повідомленням на 
офіц ійному сайт і  б ілоруського  президента ,  в ін  домовився 
з  Володимиром Пу т іним,  що «громадяни Білорус і  в  доб-
ровільному порядку в ізьму ть  участь  у  третьому етап і  вип-
робувань вакцини в ід  коронавірусу ,  виробленої  в  РФ».
 Нагадаємо,  у  св іт і  д іє  понад 170 проєкт ів ,  у  яких  дослід-
ники розробляють вакцину в ід  коронавірусу .  Над розробкою 
працюють провідні  фармацевтичні  компані ї  та  наукові  інс-
тит у ти в  Німеччині ,  Великій  Британі ї ,  Франці ї ,  США,  Кита ї 
та  інших кра їнах .  ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Найменша з балкансь-
ких країн, що має свою 
внутрішню назву Црна 
Гора, у світі відома під між-
народною назвою Монтене-
гро. І перша, і друга назви 
перекладаються як Чорна 
Гора. І як кожна гора, ця, 
балканська, має свій світ-
лий і тіньовий боки. На ос-
танніх парламентських ви-
борах 30 серпня змагання 
відбувалося саме між цими 
протилежними сторонами: 
між правлячою лівоцент-
ристською проєвропейсь-
кою Демократичною пар-
тією соціалістів Чорногорії 
президента Міло Джука-
новича та опозиційною ко-
аліцією «За майбутнє Чор-
ногорії», яка бачить перс-
пективи винятково у союзі 
з шовіністично-націоналіс-
тичними колами Сербії та 
путінською Росією.
 Згідно з оприлюднени-
ми в понеділок, 31 серпня, 
Центральною виборчою 
комісією Чорногорії ре-
зультатами повного підра-
хунку відданих на вибо-
рах голосів, Демократична 
партія соціалістів чинно-
го (ДПС) президента Міло 
Джукановича отримала 
35,06% голосів. Сербсько-
російський опозиційний 
блок «За майбутнє Чор-
ногорії» набрав 32,55%. 
Кількість голосів, відда-
них за партію Джукано-
вича, дозволяє їй зайняти 
30 крісел із 81 у місцевому 
парламенті — Скупщині. 
Альянс «За майбутнє Чор-
ногорії» може претенду-
вати на 27 місць. Але опо-
зиція, в разі створення ко-
аліції з двома іншими опо-
зиційними партіями, може 
отримати більшість, пок-
лавши край епосі правлін-
ня партії ДПС і Міло Джу-
кановича, який із невели-
кими перервами фактично 
керує Чорногорією з 1991 
року. Бо ще 17 місць зай-

муть представники інших 
трьох опозиційних партій 
— «Мир — наша нація» 
(10 місць, 12,5%), «Чор-
не на біле» (4 місця, 5,7%) 
і Соціал-демократи Івана 
Брайовіча (3 місця, 4,2%). 
Таким чином, сумарно 
опозиційний блок уже от-
римує більшість у парла-
менті. Результати виборів 
у Чорногорії створили за-
грозу втрати влади партією 
чинного проєвропейського 
президента.
 Міло Джуканович, ко-
ментуючи результати го-
лосування в ніч iз неділі, 
30 серпня, на понеділок, 
31 серпня, закликав не 
поспішати з висновками. 
Натомість лідер альянсу 
«За майбутнє Чорногорії» 
Здравко Крівокапич у свою 
чергу зазначив, що з втра-
тою очевидної парламент-
ської більшості нинішній 
«режим» упав. Таку заяву 
Крівокапіч зробив у своє-
му відеозверненні до ви-
борців. У деяких містах 
Чорногорії громадяни на-
віть вийшли на вулиці, 
щоб відзначити перемогу 
опозиції.
 Активність виборців 
нині була доволі високою 
(76,68%), бо їх «підігріва-
ла» Сербська православ-
на церква, яка традицій-
но тримається російських 
орієнтирів (як це знайо-
мо українцям...). Партія 
Джукановича дотримува-
лася прозахідного курсу. 
На минулих парламент-
ських виборах ДПС отри-
мала 36 мандатів, за нею 
йшов опозиційний Демок-
ратичний фронт («За май-
бутнє Чорногорії»), який 
отримав тоді лише 18 крі-
сел. Нинішній резуль-
тат ДПС низка експертів 
пов’язують із прийняттям 
наприкінці минулого року 
закону про свободу віро-
сповідання. Згідно з ним, 
церковне майно повин-
но перейти у власність де-

ржави. Цей пункт викли-
кав критику з боку Сербсь-
кої православної церкви. 
У СПЦ впевнені, що таким 
чином уряд відніме у цер-
кви храми, готуючи ґрунт 
для створення автокефаль-
ної Чорногорської право-
славної церкви. Чорно-
горська православна церк-
ва зараз не має офіційного 
статусу і визнання інши-
ми церквами. У своїй бо-
ротьбі за визнання Чорно-
горської церкви Джукано-
вич обіцяв брати приклад 
з України. Наприкінці XX 
століття в ході балкансь-
ких воєн СПЦ вдалося пе-
реписати в свою власність 
чималу частку церковного 
майна Чорногорії, загаль-
на вартість якого оцінюєть-
ся в $1 млрд.
 За час правління Джу-
кановича, який очолив 
Чорногорію після розпа-
ду Югославії, його пар-
тія ДПС жодного разу не 
програвала на виборах. 
При Джукановичі Чорно-
горія в 2006 році відділи-
лася від Сербії, а в 2017 
році вступила в НАТО. Він 
мріяв ввести свою країну і 
в Євросоюз. Але, схоже, 
спіткнувся на конфлікті з 
Сербською православною 
церквою, провівши рішен-
ня про націоналізацію того 
її майна у Чорногорії, яке 
нею не було створене, а за-
гарбане за час перебуван-
ня Чорногорії у складі со-
юзної Югославії. На крок 
iз націоналізацією майна, 
яке Російська православна 
церква загарбала на тери-
торії України за часи її пе-
ребування у складі Росій-
ської імперії та СРСР, до 
цього часу не відважила-
ся жодна українська вла-
да. Джуканович же пішов 
на великий ризик, всту-
пивши у протистояння з 
фанатичними сербськими 

православними.
 Сербія не має виходу 
до моря, тому в часи со-
юзної Югославії на бла-
годатні чорногорські зем-
лі до теплої Адріатики пе-
реселилися чимало сербів 
(порівнянь iз Кримом ніяк 
не уникнути). А в бурем-
ні 90-ті роки Чорногорію 
взялися «освоювати» зба-
гатілі на бандитизмі росій-
ські братки, які за безцінь 
скупили кращі підпри-
ємства країни та готелі в 
курортних зонах. Країна 
виявилася поділеною між 
бідними чорногорцями та 
новобагатьками-прибуль-
цями.
 Те, що Міло Джукано-
вичу вдалося вивести та-
кий «гібрид» на прозахід-
ний шлях, — це вже диво. 
А можливо, й не диво, а 
вправність політика і біз-
несмена, який і сам був 
тертим калачем. Критики 
звинувачують главу де-
ржави у корупції, переслі-
дуванні незалежних ЗМІ 
та маніпуляціях на вибо-
рах.
 Попередні парламент-
ські вибори вже мало не 
обернулися національною 
катастрофою. Напередод-
ні голосування поліція за-
арештувала банду платних 
російських агентів, сер-
бів i громадян Чорногорії, 
які планували здійснити 
державний переворот, 
вбити прем’єр-мініст-
ра країни Міло Джукано-
вича та привести до вла-
ди промосковський уряд. 
У 2019 році за плануван-
ня державного переворо-
ту було засуджено 13 осіб, 
включаючи двох чорно-
горських політиків Ан-
дрея Мандича та Мілана 
Кнежевича, до п’яти років 
ув’язнення, та двох грома-
дян Росії, заочно, до 12 до 
15 років ув’язнення. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Нідерландах 31 серпня поча-
лася третя сесія судових слухань у 
справі про збиття літака рейсу MH17 
над Донбасом. Окрім розгляду пи-
тання про можливу компенсацію ро-
дичам загиблих, черговий блок слу-
хань буде присвячено стану додатко-
вого розслідування, про що просив 
захист одного з чотирьох обвинува-
чених, повідомляє агенція «Інтер-
факс-Україна». При цьому в суді за-
значили, що через коронавірус слу-
хання можуть призупинити чи на-
віть скасувати. Кількість людей, які 
можуть бути присутніми, обмежена, 
однак є можливість стежити за про-

цесом через пряму трансляцію.
 Суд відбувається за відсутності 
обвинувачених — трьох громадян 
Росії та одного України: Ігоря Гіркі-
на (Стрєлкова), Сергія Дубинського, 
Олега Пулатова і Леоніда Харченка. 
Повістки всім чотирьом обвинуваче-
ним можуть направити на слухання, 
заплановані в 2021 році: на 15 квіт-
ня, 7 червня, 6 вересня і 1 листопа-
да.
 Наприкінці слухань 31 серпня 
головуючий суддя повідомив, що 
наступне засідання у справі від-
будеться 28 вересня. Понад трис-
та родичів пасажирів рейсу МН17, 
які загинули внаслідок збиття лі-
така над Донбасом, прагнутимуть 

отримати відшкодування від чо-
тирьох обвинувачених у справі, що 
розглядається в Нідерландах. Про 
це у понеділок заявили адвокати, 
які представляють родичів жертв 
катастрофи, повідомляє «Німець-
ка хвиля». За словами захисника 
450 членів родин загиблих Пете-
ра Лангстраата, 316 iз них плану-
ють вимагати компенсацій, розмір 
яких поки не уточнюють. Також 
76 осіб, каже адвокат, хочуть ско-
ристатися правом виступити під 
час судового процесу, повідомляє 
агенція новин «Рейтер».
 Претензії ще не були направ-
лені до суду, бо юристи просять суд 
визначити, закони якої з країн (Ні-
дерландів чи України) застосовува-
тимуться у питанні відшкодуван-
ня. Рішення щодо компенсацій за-
лежатимуть від того, чи будуть об-
винувачені визнані судом винними 
у збитті літака. При цьому адвока-
ти в суді наголошували, що для ро-
дичів жертв важливим є не отри-
мання грошової компенсації, а, 
передусім, відновлення справде-
ливості. ■

Боротьба за вплив у Чорногорії між Заходом і Росією 
продовжиться в новообраній Скупщині.

❙
❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Тіні Чорної Гори
Чорногорія скочується в обійми 
Москви за сприяння Сербської 
православної церкви

■

СУД ТА ДІЛО

Хто компенсує життя?
Родичі жертв вимагають справедливості від суду 
щодо авіакатастрофи над окупованим Донбасом

■
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Державна зрада в ОП України 
 Те, що операція із затриман-
ня «вагнерівців» проводилася 
українськими спецслужбами, але 
була провалена в результаті «зли-
ву» інформації «кротом» з офісу 
президента України російській 
стороні, для мене це вже  незапе-
речний факт, який неможливо 
спростувати. Те, що операція дій-
сно була, окремі обставини її про-
ведення та провалу раніше було 
оприлюднено журналістами: 
Юрієм Бутусовим, Яніною Соко-
ловою, Любов’ю Величко, Тара-
сом Березовцем та іншими. У про-
цесі приватного розслідування я 
перевірив викладені в їхніх пуб-
лікаціях дані. Вони — правдиві! 
 Зауважу, що після моєї заяви 
на «Прямому» на мене 24 і 25 серп-
ня вийшли (окремо) декілька опе-
ративних працівників СБУ, які 
брали  безпосередню участь у про-
веденні цієї спецоперації. Кожен 
із них розповів про свою роль у ній 
і те, що йому відомо. Свої свідчен-
ня вони підтвердили ксерокопія-
ми (в тому числі й кольоровими) 
документів, рапортів, довідок із 
грифом «таємно», на яких стоя-
ли резолюції їхніх начальників, 
паспортів і автобіографій «ваг-
нерівців», їхніх фото, авіаквит-
ків на рейс «Мінськ—Стамбул» 
на 25 липня. Я прослухав аудіо і 
подивився відеозаписи, на яких 
«вагнерівці» розповідають про 
свої «подвиги» на Донбасі, «рек-
ламуючи» себе. Частина з цих до-
кументів і аудіозаписів уже опри-
люднені журналістами. 
 Колеги по «цеху» розповіли, 
що операція з виявлення, анке-
тування і документування «ваг-
нерівців», які брали участь у війні 
на Донбасі, причетних до знищен-
ня українських військових літаків 
і гелікоптерів, а також збиття ма-
лайзійського «Боїнга» та вчинен-
ня воєнних злочинів, розпочала-
ся в минулому році, коли головою 
СБУ був Василь Грицак, а генпро-
курором Юрій Луценко. 
 «Вагнерівців» вербували на ро-
боту під легендою охороняти наф-
тові свердловини у Венесуелі. За-
гальна кількість бажаючих поїха-
ти на заробітки складала близько 
півтори сотні осіб, які воювали на 
Донбасі і вчинили різні злочини, 
в тому числі теракти. Реальних 
же бойовиків-терористів, яким 
слідчі могли пред’явити підозру 
відразу при затриманні в Україні, 
було відібрано майже 50. Їх розби-
ли на дві групи. У першій, основ-
ній, із 33 осіб, які повинні були ви-
летіти 25 липня і вже були зареєс-
тровані на рейс «Мінськ—Стам-
бул», реальних терористів було 
28. П’ятеро було, як кажуть, для 
розбавлення «коктейлю». 
 Решта «заробітчан» (13-15 
осіб) мали летіти іншим рейсом 
«Мінськ—Стамбул». У той день 
(25 липня) було декілька прямих 
і транзитних рейсів до Стамбула. 
Якби ми посадили перший борт з 
основною групою «вагнерівців» в 
Україні, а друга група про це дізна-
лася, то, звичайно, вони не полеті-
ли б. Але білети їм були куплені, за-
значив один із співрозмовників.
  Фактичні дані, добуті опера-
тивним шляхом, стверджують 

офіцери, вони передавали своїм 
безпосереднім начальникам. Далі 
матеріали направляли слідчим 
СБУ і в Генеральну прокуратуру, 
прокурори якої здійснювали про-
цесуальне керівництво, для про-
цесуального оформлення, щоб 
вони мали статус доказів у кримі-
нальному провадженні, яке веде 
ГСУ СБУ. Один із них розповів, 
що літак із «вагнерівцями», який 
повинен був вилетіти з Мінська до 
Стамбула в першій половині дня 
25 липня, планували посадити в 
Борисполі через штучно створе-
ну «ситуацію», яка перед бачає 
вимушену посадку. 
 Під час зустрічі офіцери про-
понували мені взяти копії доку-
ментів, які підтверджували прав-
дивість свідчень. Я вирішив їх не 
брати з кількох причин. По-перше, 
я не виключав, що це може бути 
«підстава» і зустріч відбувається 
під візуальним і технічним «ковпа-
ком». І після отримання докумен-
тів я буду затриманий і звинуваче-
ний у спробі заволодіння докумен-
тами, які є державною таємницею. 
По-друге, вивчивши документи, я 
наочно переконався в тому, що спе-
цоперація проводилася, а опублі-
кована журналістами інформація 
— достовірна. І це було головною 
метою моєї зустрічі з колегами! 
По-третє, я запропонував офіцерам 
дати свідчення Тимчасовій слідчій 
комісії Верховної Ради, якщо вона 
буде створена у вересні, коли роз-
почнеться сесія, або на Комітеті з 
питань національної безпеки, обо-
рони і розвідки. І передати ці доку-
менти членам ТСК або Комітету чи 
ж підтвердити достовірність доку-
ментів, уже оприлюднених в інтер-
неті.
 Писати рапорти на ім’я пре-
зидента Зеленського з цього при-
воду я не рекомендував, оскільки 
він є головним винуватцем про-
валу операції із затримання «ваг-
нерівців». Кожному офіцеру, з 
яким зустрічався, я подарував 
примірники «України молодої» 
з моїми статтями про створен-
ня Народного трибуналу над Зе-
ленським за вчинення діянь, які 
мають ознаки державної зради та 
інших злочинів і вимогою його не-
гайної відставки. Один із них ска-
зав, що саме ці публікації і відіг-
рали вирішальну роль, що він ви-
рішив вийти на контакт зі мною. 
Інший вирішив зустрітися після 
моєї заяви про «вагнерівців» на 
телеканалі «Прямий». 
 Ексгенпрокурор Юрій Лу-
ценко 27 серпня в ефірі ток-шоу 
«Право на владу» підтвердив те, 
що мені розповіли працівники 
СБУ. Зокрема, Луценко заявив, 
що українські спецслужби дійсно 
проводили масштабну спецопе-
рацію. Вона могла стати козирем 
України у протистоянні з Росією. 
Луценко запевнив: деталі спе-
цоперації були задокументовані 
й процесуально зафіксовані ще 
торік. «Я знаю, що всі ці розмо-
ви були задокументовані у мину-
лому році в рамках одного кримі-
нального провадження і в рамках 
співпраці українських спецслужб 
із західними і близькосхідни-
ми партнерами. Ці «вагнерівці» 
були знайдені, їм було поставле-

но запитання про участь у війсь-
кових злочинах на території Ук-
раїни. У Міністерстві оборони та 
СБУ проводили оперативні запи-
си, які надсилали до Генеральної 
прокуратури України. Ця спец-
операція могла стати глобальним 
успіхом України», — сказав він. 
 За словами Луценка, вона мог-
ла б і не вдатися, однак, у будь-
якому випадку, показала б ви-
сокий рівень українських спец-
служб. «Це був би доказ перед усім 
світом, хто розв’язав війну проти 
України, хто сам зізнається в про-
цесуальному порядку в тому, що 
збивав українські та міжнародні 
літаки, хто є військовим злочин-
цем. Ця операція могла бути го-
ловним козирем України у нашо-
му протистоянні з Росією», — за-
явив Луценко. Він додав, що «ваг-
нерівців», цікавих Україні через 
причетність до збиття малайзійсь-
кого «Боїнга» та війни на Донбасі, 
збирали в одну групу навмисно.

Документальна хронологія
 Оперативна розшукова справа з 
вербування «вагнерівців» буцімто 
для роботи у Венесуелі була заве-
дена в рамках кримінального про-
вадження №42014000000000457. 
У ній були задіяні десятки опера-
тивних працівників спецслужб 
України і країн НАТО, в тому чис-
лі ЦРУ США. Вдалося зібрати гру-
пу з 33 осіб, з яких 28 були бойови-
ками-терористами, що воювали на 
Донбасі й у Сирії, щодо них були 
зібрані докази, аби при затриман-
ні в Україні відразу оголосити пі-
дозру і взяти під варту без права за-
стави.
 Глибокої ночі 25 липня 2020 
року з Росії в Мінськ на автобусі 
«Мерседес» (водій Геннадій Кум-
пан) охоронного товариства з об-

меженою відповідальністю «Гар-
дСервіз» (власник Владислав Кум-
пан, батько водія) прибуло 32 за-
вербованих «заробітчан». О 03:32 
(за місцевим часом) «вагнерів-
ці» приїхали в готель Мінсько-
го міжнародного освітнього цент-
ру ім. Йоханнеса Рау (ІВВ Міnsk) і 
заселилися в ньому лише до ранку 
25 липня. При заселенні всі 32 осо-
би пред’явили і дали можливість 
адміністратору готелю зробити 
ксерокопії своїх паспортів. 
 Центр (ІВВ Міnsk) розташова-
ний на просп. Газети Правда, 11 
— за 200 метрів від німецького 
посольства (просп. Газети Прав-
да, 11-д).
 Встановлено, що «вагнерівці-
заробітчани», заселяючись у го-
тель, уже були зареєстровані на 
авіарейс за маршрутом «Мінськ—
Стамбул», який вилітав 25 липня 
в першій половині дня. У цей же 
день було три прямих авіарейси до 
Туреччини: о 8:05 і 10:55 до аеро-
порта Сабіхи Гьокчен і о 11:25 до 
Ататюрка (аеропорти Стамбула).
 Проте «вагнерівці» не вилеті-
ли жодним із цих рейсів, а зали-
шилися в готелі до 27 липня. З 
Києва надійшла команда чека-
ти — виліт перенесли на 30 лип-
ня. Звертаю вашу увагу на те, що 
саме в цей день з 00:01 починався 
«режим повного та всеосяжного 
припинення вогню на Донбасі».
 27 липня «вагнерівці» переїха-
ли для подальшого проживання в 
санаторій «Белорусочка», яким 
керує кращий друг управління 
справами президента Білорусь 
Віктора Шеймана — колишній 
начальник Головного клінічного 
центу ЗС БР полковник Савиць-
кий Святослав Федорович (люди-
на, яка, окрім усього іншого, тіс-
но пов’язана з військовою розвід-
кою). Санаторій належить Феде-
рації профспілок Білорусі, яким 
керує Михайло Орда — начальник 
виборчого штабу Лукашенка. 
 У ніч на 29 липня 32 «ваг-
нерівців» затримав спецназ КДБ 
і ОМОН РБ. Одночасно на півдні 
країни був затриманий ще один 
— 33-й.
 У перших офіційних пові-
домленнях білоруської агенції 
БЕЛТА з посиланням на право-
охоронні органи прозвучало, що 
після отримання інформації про 
прибуття в Білорусь «понад 200 
бойовиків для дестабілізації об-

становки в період виборчої ком-
панії» в санаторії під Мінськом 
були затримані 32 чоловіки.

А в цей час у Києві...
 А ось як розвивалися події в цей 
час у Києві. 24 липня начальник 
ГУР МОУ Василь Бурба (призначе-
ний на посаду 15 жовтня 2016 року 
президентом Порошенком) і пер-
ший заступник голови СБУ Рус-
лан Баранецький (призначений на 
посаду 26 червня 2019 року прези-
дентом Зеленським) прибули до Зе-
ленського для доповіді про прове-
дення завершальної стадії операції 
і вильоту терористів, заплановано-
го на ранок 25 липня з Мінська до 
Стамбула. Маршрут авіарейсу про-
ходив у повітряному просторі Ук-
раїни. 
 Літак без проблем можна 
було посадити в аеропорту «Бо-
риспіль» або «Жуляни», або в ін-
шому аеропорту України (залеж-
но від того, як складалася б ситу-
ація з вимушеною посадкою) за 
певних штучно створених «екс-
тремальних умов»: імітація різ-
кого погіршення самопочуття 
(серцевий напад, інсульт, при-
ступ епілепсії), імітація перед-
часних пологів, задимлення са-
лону літака, повідомлення екіпа-
жу, що літак «замінований» або 
на борту виявляють закладений 
муляж «вибухівки» чи записку, 
що літак замінований, агресивна 
хуліганська поведінка групи па-
сажирів у нетверезому стані, бій-
ка з розбиттям ілюмінатора літа-
ка та інші випадки, через які ко-
мандир пасажирського літака 
змушений був би здійснити неза-
плановану посадку в найближчо-
му аеропорту. 
 На нараді разом із Зеленським 
були присутні: глава ОП Андрій 
Єрмак, перший заступник секре-
таря РНБО, голова комітету роз-
відки Руслан Демченко, заступ-
ник глави ОП з питань оборони 
Роман Машовець і секретар пре-
зидента Марія Левченко, яка не 
мала допуску до державної таєм-
ниці і не мала права бути на цій 
нараді. На нараді Єрмак катего-
рично наполягав на перенесен-
ні операції, мотивуючи свою по-
зицію тим, що він веде перегово-
ри з помічником президента Росії 
Дмитром Козаком, а затримання 
«вагнерівців» зашкодить початку 
перемир’я на Донбасі, запланова-

ЗРАДА■

ЗЕ! «КРІТ»
Хто, коли і як «злив» інформацію 

про операцію українських спецслужб 
із затримання «вагнерівців»

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, генерал-лейтенант, Почесний голова Спілки офіцерів України

Чи дійсно операція українських спецслужб (ГУР МОУ і СБУ) із затримання бойовиків-
терористів із так званої приватної військової компанії «Вагнер» була і хто «злив» інфор-
мацію на завершальній стадії, що призвело до її провалу? Сьогодні я маю відповідь на ці 
та інші запитання, пов’язані з проведенням операції на досить високому професійному 
рівні, та який був допущений «прокол» керівниками ГУР і СБУ на її фінальній стадії. 
23 серпня в ефірі телеканала «Прямий» я сказав ведучим, що впродовж двох тижнів 
зможу дати відповіді на ці та інші запитання у справі «вангерівців». Та, як інколи буває в 
моїй професії, фортуна посміхнулася раніше, і під вечір 28 серпня я отримав ту ланку, якої не вистачало, щоб 
замкнути весь ланцюг державної зради на самісінькому політичному олімпі України.
Аналіз зібраних фактичних даних та отримана конфіденційна інформація дають мені (як начальнику відділу 
військової контррозвідки СБУ) зробити в оперативному плані однозначний, а в процесуальному — майже од-
нозначний висновок, хто, коли, кому і в який спосіб «злив інформацію» про 
спецоперацію щодо затримання «вагнерівців».

ДОВІДКА «УМ»

 «Кріт» — агент, глибоко інкорпо-
рований (введений) у структуру про-
тивника, який, як правило, надає особ-
ливо важливу, таємну інформацію. Го-
ловна відмінність від розвідника в 
його традиційному значенні полягає 
в тому, що «крота» вербують ще до 
того, як він отримає доступ до закри-
тої інформації, інколи навіть до того, 
як починає працювати в цій сфері, яка 
цікавить вербувальну сторону (яка за-
силає «крота»). Часто «кротів» вербу-
ють «на виріст», із прицілом, що рано 
чи пізно «кріт» досягне високої поса-
ди в організації ворожої сторони і ста-
не поставляти корисну інформацію.

■
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ного на 27 липня. 
 Бурба і Баранецький переко-
нували Зеленського, що опера-
цію переносити не можна, бо те-
рористи — в дорозі до Мінська, 
уже зареєстровані на ранковий 
рейс 25 липня до Стамбула, й зу-
пинка операції може призвести 
до її провалу. Операція готувала-
ся більше року і пов’язана з затри-
манням бойовиків, які перебува-
ють у розшуку за вчинення теро-
ристичних актів в Україні, серед 
них є співучасники збиття малай-
зійського літака.
 Проте Зеленський підтримав 
Єрмака і віддав усний наказ Бурбі 
та Баранецькому зупинити захоп-
лення «вагнерівців-терористів», а 
операцію перенести на 30 липня, 
щоб «зручніше було вести перего-
вори з Москвою». Так виліт «ваг-
нерівців» перенесли. А в ніч на 29 
липня їх усіх затримав КДБ РБ. 
 На думку колишнього керів-
ника (1992—1999 рр.) секретної 
спецслужби Ізраїлю «Натів» Яко-
ва Кедмі (з яким я особисто знайо-
мий), в Україні — повна дегра-
дація органів державної влади і 
спецслужб. Раніше Кедмі охарак-
теризував Зеленського як «інфан-
тильного ідіота», якого «необхід-
но показати психологу». 

Причина провалу операції — 
зрада!
 У понеділок 3 серпня Зеленсь-
кий зібрав у себе на нараду ту ж 
саму групу осіб, що й 24 липня. 
Начальник ГУР Бурба заявив 
про повний провал дуже дорогої 
спецоперації, і що причина про-
валу — ЗРАДА! Бурба вимагав 
розпочати перевірку всіх, у кого 
була інформація про операцію, і 
провести перевірку на полігра-
фі його самого, Єрмака, Демчен-
ка і Машовця. За моєю інформа-
цією, Зеленський занервував від 
такої вимоги Бурби і перейшов на 
підвищений тон. Адже в цій ситу-
ації перевірку на поліграфі мусив 
пройти і він сам.
 Зеленський, відчуваючи свою 
провину в провалі операції (вона 
була перенесена на 30 липня за його 
усним наказом!) не прислухався до 
вимоги Бурби і не призначив служ-
бового розслідування для виявлен-
ня «крота», який «злив» спецслуж-
бам РФ інформацію про перенесен-
ня операції. Більше того, 5 серпня 
без будь-яких пояснень, обґрунту-
вань і мотивів Зеленський своїм 
указом №307/2020 звільнив Бур-
бу з посади начальника ГУР МОУ 
і на його місце призначив Кирила 
Буданова. 

Хто боїться детектора брехні?
 Під підозру підпадають усі, 
хто був на нараді у Зеленського 24 
липня: Андрій Єрмак, Руслан Де-
мченко, Роман Машовець, секре-
тар президента Марія Левченко, 
Бурба, Баранецький і сам Зеленсь-
кий. Усі вони повинні пройти пе-
ревірку на поліграфі, як пропону-
вав Бурба. Експертизу на полігра-
фі щодо них повинні проводити 
міжнародні незалежні експерти. 
Я би запросив експертів-полігра-
фістів із ФБР і ЦРУ США. 
 Із групою експертів-контр-
розвідників я провів аналіз-пе-
ревірку, хто з зазначених осіб, 
які були на нараді у Зеленського 
24 липня, міг бути «кротом». От-
римана нами інформація, аналіз 
минулої політичної, партійної, 
громадської діяльності (роботи) 
тих, хто був на нараді, їх зв’язки 
з Росією, політичні й ідеологіч-
ні погляди, спосіб життя, участь 

в АТО дали нам підстави зроби-
ти висновок. Найімовірнішими 
«кротами», які працюють на аг-
ресора — Російську Федерацію, 
є президент Зеленський і глава 
його офісу Єрмак. 
 Аналіз річної діяльності Зе-
ленського дає мені (з урахуван-
ням мого професійного, політич-
ного і міжнародного досвіду) під-
стави зробити однозначний вис-
новок: Зеленський — іграшка в 
руках Путіна і його спецслужб, 
які його використовують у гео-
політичних інтересах Росії. 
 Найяскравіші приклади цього 
— призначення Зеленським гла-
вою ОП Єрмака і 86-річного Ле-
оніда Кравчука керівником ТКГ. 
 Діяльність Зеленського по-
стійно корегується Путіним че-
рез його агентуру в Україні на ак-
центування суспільної уваги не 
на російській агресії, яка нікуди 
не поділася і набирає оберти, а на 
міфічному існуванні «націо на   л і-
стичного організованого злочин-
ного угруповання, яке в 2014 році 
здійснило державний переворот і 
захопило владу в Україні», а нині 
— знову «рветься до влади» і «на-
магається вчинити реванш». Це 
при тому, що справжній реванш 
проросійської п’ятої колони на 
чолі з кумом Путіна Медведчу-
ком проявляється з кожним днем 
сильніше! Парламентська фрак-
ція «ОПЗЖ» є колективним аген-
том політичного впливу Кремля і 
ворогом України. Мінімум троє в 
цій фракції — архівні агенти КДБ 
СРСР! 
 За повідомленням ЗМІ і війсь-
кового експерта Олега Жданова, 
батько глави ОП Андрія Єрмака — 
Борис Михайлович Єрмак — пра-
цівник ГРУ ГШ ЗС РФ. Зараз він на 
пенсії, мешкає в Москві і дружить 
з головою СЗР Росії. А колишніх 
розвідників чи контррозвідни-
ків, як відомо, не буває. «Зеленсь-
кий каже, що Єрмак — його друг. 
Андрій Єрмак — людина вагома у 
країні, от і маємо нюанс: оточення 
Зеленського з ОП може вирішува-
ти свої справи від його імені, а він 
про це навіть і не здогадується. Усі 
ці фактори загалом можуть мати 
важкі наслідки для країни», — за-
значає Жданов.
 Уже мають! Провал зазначеної 
спецоперації з вини Зеленського і 
Єрмака, на моє переконання, є де-
ржавною зрадою, яка завдала не-
поправного удару по іміджу і пре-
стижу України та призвела до 
втрати довіри наших союзників!
 Російський політик і пуб-
ліцист Андрій Піонтковський 
стверджує, що Андрій Єрмак є 
агентом ФСБ РФ під псевдоні-
мом «Козир», якого необхідно 
арештувати разом з агентами де-
ржави-агресора Медведчуком і 
Коломойським за звинуваченням 
у державній зраді й негайно від-
мовитися від нав’язаної Єрмаком 
абсурдної і принизливої ролі в пе-
реговорах нормандського форма-
ту. На те, що Єрмак є працівни-
ком спецслужб РФ, вказують й 
інші аналітики і експерти.
 Аналіз діяльності Андрія 
Єрмака, його зв’язки в Росії та 
утаємниченість особистого жит-
тя, на мою думку, дають підстави 
зробити висновок: ймовірність 
того, що він є агентом ФСБ РФ, 
майже стовідсоткова. 
 І Зеленський, і Єрмак — аген-
ти політичного впливу Кремля. За 
таких умов Єрмак мав бути негай-
но звільненим iз займаної посади, 
взятий під варту, а його діяль-
ністю варто «щільно» зайняти-

ся контррозвідці СБУ. Але хто ж 
його «посадить», коли він май-
же «пам’ятник», а Баканов і Зе-
ленський — близькі його друзі! 
 Аналіз інформації щодо Єрма-
ка майже стовідсотково вказує, 
що «кротом», який «злив» у Мос-
кву інформацію про операцію спец-
служб України, є він! Це підтвер-
джували і працівники СБУ, з яки-
ми я мав зустріч. Один із них пові-
домив, що в період із 24 по 27 липня 
Єрмак телефонував декілька разів 
по закритому зв’язку в Москву 
батькові і Козаку — помічнику 
президента Путіна. Наскільки ця 
інформація відповідає дійсності, 
необхідно щоб перевірили техніч-
ні спеціалісти СБУ. Встановити, 
кому, куди і коли Єрмак дзвонив з 
мобільних телефонів, дуже легко, 
як і отримати від оператора мобіль-
ного зв’язку роздруківку цих роз-
мов за рішенням суду.

Чи то обмовився, чи натякнув... 
 Проте отримана ввечері 28 
серпня конфіденційна інформа-
ція змінила акцент щодо «кро-
та», який міг злити інформацію 
в Москву про «вагнерівців». Згід-
но з цією інформацією, 26 липня, 
приблизно о 17 годині, Зеленсь-
кий із власної ініціативи зателе-
фонував Путіну, з яким мав роз-
мову про перемир’я, призупи-
нення вогню, звільнення утри-
муваних на Донбасі, про його 
особливий статус, зміни в Консти-
туцію, про майбутній нормандсь-
кий саміт і т. д. 
 І найголовніше! Джерело пові-
домило, що під час розмови Зеленсь-
кий чи то необережно обмовився, 
чи то натякнув Путіну про «ваг-
нерівців-заробітчан», які перебува-
ють у Мінську і збираються летіти 
в Стамбул, та улесливо зауважив, 
що краще було б, від гріха подалі, 
якби вони не летіли через Україну. 
Путін жартома відповів Зеленсько-
му: вони в мене долітаються, надов-
го запам’ятають, і подякував Зе-
ленському за дружню пораду... Як 
повідомило джерело, Путін буцімто 
сам підвів Зеленського до розмови 
про «вагнерівців».
 Отримавши таку інформацію, 
я почав негайну її перевірку. Пер-
ше, що необхідно було з’ясувати, 
чи мала місце ця телефона роз-
мова і коли, чи є офіційне її під-
твердження на сайті президен-
та України і чи збереглася вона, 
адже минув місяць. Якщо є, то 
порівняти виклад змісту, про що 
Зеленський говорив із Путіним 
(якщо зміст цієї розмови є) з от-
риманою конфіденційною інфор-
мацією і в чому вона збігається. 
На основі порівняльного аналізу, 
з урахуванням вище викладеної 
інформації про Зеленського, не-
обхідно було встановити рівень 
(низький, середній, високий або 
є фактом) достовірності конфіден-
ційної інформації. А також змо-
делювати ситуацію, чи міг Зе-
ленський «злити» Путіну інфор-
мацію про «вагнерівців» у зв’язку 

із встановленням «всеосяжного» 
перемир’я», яке наступало на 
Донбасі через сім годин після роз-
мови з Путіним, щоб «задобрити» 
його і не ускладнювати стосунки 
затриманням «вагнерівців»? 
 На офіційному сайті президен-
та України я знайшов (!) повідом-
лення про те, що дійсно 26 липня 
президент України Володимир 
Зеленський провів телефонну 
розмову з президентом РФ Воло-
димиром Путіним. Інформація 
про це була виставлена на сайті о 
17:41. Для збереження такої цін-
ної інформації я зробив її скрін-
шот. Процитую окремі фрагменти 
тексту (який багато що свідчить  
про Зе! «крота»): «Було обговоре-
но виконання домовленостей, до-
сягнутих під час Нормандського 
саміту 9 грудня 2019 року в Пари-
жі. Володимир Зеленський пору-
шив питання безпеки на Донбасі. 
Співрозмовники привітали досяг-
нення домовленості щодо повно-
го та всеосяжного режиму припи-
нення вогню на Донбасі, яке по-
чинається з 00:01 27 липня 2020 
року, президент Російської Феде-
рації підтримав цю домовленість. 
Лідери погодилися з необхідніс-
тю термінової реалізації додатко-
вих заходів із підтримки режиму 
припинення вогню на Донбасі... 
Президент України особливо на-
голосив на необхідності подаль-
ших практичних кроків у питан-
ні звільнення утримуваних ук-
раїнських громадян, які перебу-
вають на тимчасово окупованих 
територіях Донбасу та Криму, а 
також у Російській Федерації.
 Сторони також обговорили за-
кон про особливий порядок місце-
вого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей, який перебуває на роз-
гляді у політичній підгрупі ТКГ, 
та закон про децентралізацію, 
який передбачає зміни до Конс-
титуції України.
 Було акцентовано увагу на не-
обхідності успішної реалізації до-
мовленостей, досягнутих чотир-
ма лідерами в Парижі, у контек-
сті важливості проведення на-
ступного саміту «Нормандської 
четвірки» в Берліні».
 Проаналізувавши це повідом-
лення з отриманою мною інформа-
цією про те, що Зеленський «злив» 
Путіну дані про «вагнерівців», по-
ведінку Зеленського після їх затри-
мання у Мінську через дві доби піс-
ля розмови з ним, а також маразма-
тичні заперечення Єрмака і керів-
ників спецслужб, що спецоперація 
із заманювання і захоплення теро-
ристів-бойовиків не проводилася 
(це фейк), для мене уже сумнівів 
не було: президент Володимир Зе-
ленський і глава його офісу Андрій 
Єрмак вчинили державну зраду і є 
«кротами» Путіна.
 Мабуть, з нагоди «привітання 
один одного з досягненням домов-
леності щодо повного та всеосяж-
ного режиму припинення вогню 
на Донбасі, яке починалося з 00:01 

27 липня 2020 року», Зеленський 
зробив подарунок Путіну — «пода-
рував» йому його «вагнерівців»!
 Після отримання такої інфор-
мації Путін і Ситуаційний центр 
ФСБ із проведення спеціальних 
психологічних і інформаційних 
операцій і воєн розробили без-
програшний сценарій, який РФ 
використала і проти України, і 
проти Республіки Білорусь че-
рез свої агентурні й дипломатич-
ні канали. Лукашенко «проковт-
нув наживку» Путіна і в ніч на 29 
липня затримав усіх «вагнерів-
ців» і почав використовувати їх у 
своїх передвиборчих цілях, а піс-
ля виборів повернув їх Путіну. 
 Зеленський отримав «дулю з 
маком», а не «вагнерівців», серед 
яких було 9 громадян нашої краї-
ни, яких він просив у Лукашенка 
видати Україні на офіційний за-
пит Генеральної прокуратури. 
 Російські ЗМІ розкрутили піар-
компанію з дискредитації України 
та її спецслужб, опустивши їх ниж-
че плінтуса. Керівників спецслужб 
і Єрмака змусили виправдовувати-
ся і брехати (краще б узагалі мов-
чали!), що ніякої спецоперації не 
було, а Зеленський вимушений був 
втягнути язика в одне місце, куди 
він любить посилати людей.
 Дійшло до того, що 25 серп-
ня СБУ почала вимагати від жур-
налістки Любові Величко розкри-
ти джерело інтерв’ю з куратором 
спецоперації із затримання «бо-
йовиків-вагнерівців», яке опублі-
кувало видання Міnd.ua 24 серп-
ня. Про це журналістка 28 серпня 
розповіла «Детектору медіа». 
 Так і хочеться запитати «слав-
них чекістів-баканових»: ви що, 
зовсім з глузду з’їхали?!
 А вишенька на торті — «подя-
ка» Путіна Зеленському за його 
подарунок у розмові 26 липня. В 
інтерв’ю телеканалу «Россия-24» 
27 серпня Путін підтвердив, що 
затримання в Білорусі 33 російсь-
ких найманців ПВК «Вагнер» — 
«це операція спецслужб України і 
США. Зараз це достовірно відомо».
 Після такої зради ті, хто мали 
честь, стрілялися! Але це не про 
Зеленського та Єрмака — у них її 
(честі) немає. 

Колеги, ви теж винні!
 А тепер відповім на запитання, 
поставлене на початку статті: який 
був допущений «прокол» началь-
ником ГУР МОУ Василем Бурбою 
і першим заступником голови СБУ 
Русланом Баранецьким на фіналь-
ній стадії цієї спецоперації?
 До ключового моменту завер-
шення операції (яка йшла повним 
ходом!) — затримання «вагнерів-
ців» — залишалося менше півдо-
би! Колеги (Бурба і Баранецький), 
не ображайтесь за жорсткість (ви 
учасники бойових дій, маєте до-
свід оперативної роботи, прове-
дення бойових операцій — за це 
вам повага і вдячність, а держава 
відзначила вас бойовими ордена-
ми!). Але це ж якими треба було 
бути «розумниками», щоб допові-
дати про хід операції «інфантиль-
ному ідіоту» Зеленському та ще й 
серед кагалу таких же «ідіотів», 
коли рахунок до завершення опе-
рації пішов на години, всі задіяні 
співробітники були приведені в 
повну бойову готовність, а нерво-
во-психологічна напруга опера-
тивників, причетних до операції 
під легендою-прикриттям, була 
на межі... У першу чергу, ви вин-
ні в зриві операції! Бо доповіда-
ли про неї Зеленському в присут-
ності Єрмака та інших осіб!
 У подібних випадках главі дер-
жави доповідають по завершенні 
операції її результати, не розкри-
ваючи оперативних методів і спо-
собів її проведення і не ставлять 
операцію під загрозу провалу від 
таких профанів у безпековій сфері, 
як Зеленський і Єрмак! ■

ЗРАДА■

на Банковій
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Уже місяць Україна живе за змен-
шеним тарифом на «зелену» елект-
роенергію. Процес швидкого гасіння 
пожежі, який ініціювала влада, вип-
равляючи помилки і рятуючи ситу-
ацію, виявився непростим. І деякі 
інвестори вже голосно сказали «ні» 
таким планам уряду. Влада при цьому 
намагається домовитися, і з деякими 
компаніями навіть буцімто успішно.
Втім, експерти не вірять, що процес 
для влади пройде безболісно. 

Обманули і пообіцяли більше так 
не робити
 Як відомо, 21 липня Верховна Ра-
да ухвалила доволі неоднозначний 
законопроєкт №3658 про «вдоско-
налення» умов підтримки вироб-
ництва електроенергії з альтер-
нативних джерел, який, власне, і 
був покликаний знизити та рест-
руктуризувати «зелений» тариф. 
А  через десять днів, тобто 31 лип-
ня, президент Володимир Зеленсь-
кий підписав закон. І вже 1 серпня 
Нацкомісія, що здійснює держре-
гулювання у сферах енергетики та 
компослуг, ухвалила зменшення 
«зеленого» тарифу. 
 Відтак відбулося зниження «зе-
леного» тарифу. Для введених в 
експлуатацію у період iз 1 липня 
2015- го до 31 грудня 2019 року со-
нячних станцій понад 1 МВт тариф 
урізали на 15%, для вітрових елек-
тростанцій із турбінами потужніс-
тю 2000 кВт — на 7,5%. Для гене-
рації менш як 1 МВт зниження вия-
вилося удвічі меншим, ніж для всіх 
інших, — 7,5%. Обмежили і нових 
гравців ринку: для СЕС та ВЕС, вве-
дених в експлуатацію в 2020 році та 
пізніше, зниження тарифу станови-
тиме ще 2,5% додатково.
 Головні зміни, що тепер стали 
законом, уже були викладені у Ме-
морандумі, укладеному між урядом 
та виробниками «зеленої» енергії. 
Закон також запровадив поняття 
«зеленої» металургії:  модернізо-
вані й «чисті» підприємства не му-
сять платити Укренерго компенса-
цію за передачу «зеленої» електро-
енергії.
 Також відтепер «зелені» вироб-
ники відповідатимуть за так зва-
ний «небаланс», тобто невідповід-
ність планового та реального ви-
робництва енергії, що змушує опе-
ратора ринку в ручному порядку 
шукати «балансуючі» потужності в 
інших виробників. Коли «зелені» не 
можуть поставити на ринок запла-
нований обсяг енергії. Через такий 
форс-мажор уже з 2021 року вироб-
ники відновлюваної енергії плати-
тимуть за це 50%, а з 2022 року — 
всі 100% від тарифу. 
 Передбачили й зобов’язання дер-
жави: уряд має викупити виробле-
ну «чисту» енергію, навіть якщо 
вона й не надто потрібна ринкові у 
цей момент. Для цього існує такий 
механізм: у державний бюджет му-
сять закласти фінансову підтримку 
гарантованому покупцю для оплати 
не менше 20% електричної енергії, 
виробленої з альтернативних дже-
рел.
 Ну й найголовніше: закон біль-
ше пообіцяли не змінювати! Хоча 
й ці зміни, які вже підписав прези-
дент Володимир Зеленський, можна 
сміливо назвати невиконанням Ук-
раїною своїх обіцянок перед інвес-
торами у вiдновлювану енергетику. 

Які, як відомо, вклали свої гроші у 
вітчизняний енергетичний сектор. І 
серед яких були як українські, так 
й іноземні інвестори.

Іноді 3 — це більше, ніж 30... 
 Експерти стверджують: хоча піс-
ля зниження тарифів «зелена» енер-
гетика і втратить частину своєї при-
вабливості для інвесторів, але вона 
все одно залишатиметься вигідним 
бізнесом. Адже наші тарифи все одно 
будуть вищими, ніж на Заході. 
 Як, наприклад, повідомив свого 
часу голова профільного парламент-
ського комітету Андрій Герус, наші 
тарифи будуть вищими за німецькі 
на 100-200 відсотків. А тому стиму-
ли для входження на цей ринок за-
лишаться. 
 Утім інвестори неодноразово за-
значали: просимо не рівняти ук-
раїнський i німецький інвестицій-
ний клімати! Й іноді три відсотки 
в Австрії — це значно більше, ніж 
30% в Україні. 
 Тому такі новації викликали не-
вдоволення серед інвесторів. А не-
щодавно за позовом 47 народних 
депутатів Конституційний Суд від-
крив провадження у справі щодо 
конституційності закону про «зе-
лені» тарифи. Зокрема, народні де-
путати мають сумніви щодо конс-
титуційності окремих положень за-
конів «Про альтернативні джерела 
енергії» та «Про ринок електричної 
енергії».
 Оспорювані положення зако-
ну щодо «зелених» тарифів визна-
чають суб’єктів стимулювання ви-
робництва електроенергії з альтер-
нативних джерел, механізм розра-
хунку та застосування «зеленого» 
тарифу, обов’язки гарантованого 
покупця тощо. 
 Народні депутати вважають, що 
при ухваленні  Закону «Про аль-
тернативні джерела енергії» Вер-
ховна Рада вийшла за межі своїх 
повноважень, втрутившись у сфе-
ру конституційних повноважень 
виконавчої гілки влади, безальтер-
нативно встановивши коефіціенти 
та механізми розрахунку «зелено-
го» тарифу, чим позбавила виконав-
чу владу його дискреції та повнова-
жень його змінювати. До того ж, на 
думку нардепів, положення Закону 
«Про ринок електричної енергії» 
призводять до неправомірних вит-
рат iз держбюджету та його розба-
лансування.

Пекін пообіцяв не судитися
 Китайський виробник сонячної 
електроенергії CNBM подав до суду на 
державу Україна позов на 500 мільйонів 
доларів. Оскільки ця компанiя вважає, 
що офіційний Київ вчинив неправиль-
но, по ходу змінивши правила гри. 
Якби китайська компанія виграла цей 
суд, він став би доволі неприємним пре-
цедентом для всієї вітчизняної економі-
ки, який засвідчив би, що наш інвести-
ційний рейтинг, який і без того залишає 
бажати кращого, різко обвалився. І про-
граш міг завадити реалізації інших ук-
раїно-китайських інвестиційних про-
єктів. 
 Влада сьогодні докладає макси-
мум зусиль, аби зменшити негатив-
ний вплив на ділову репутацію і до-
мовитися з CNBM. І робить вигляд, 
що в неї це виходить успішно. Так, 
голова Комітету з питань енергети-
ки та ЖКГ у Верховній Раді Андрій 
Герус заявив: інвестори з Піднебес-
ної погодилися відкликати позов. 
 За його словами, умовою для та-
кого рішення стало зниження на 
5% «зеленого» тарифу для станцій, 
введених в експлуатацію одними з 
перших. Герус сказав, що отримав 
офіційне підтвердження від CNBM: 
компанія зобов’язалася відклика-
ти позов і не подавати нових після 
того, як Україна знизила «зелений» 
тариф тільки на 5%.
 При цьому голова комітету за-
значив: сьогодні Україна вирівня-
ла більшість станцій за одним тари-
фом у 50%, незалежно від потуж-
ності. Він сказав, що деякі станції 
з потужністю нижче 10 МВт рані-
ше не «урізали», тому для них зни-
ження було поступовим, а не скла-
ло відразу 50%. Також, за його сло-
вами, раніше тариф для СЕС, вве-
дених в експлуатацію до 2015 року 
(як, зокрема, станції CNBM), уже 
був знижений на 45%.
 «Їх у 2015 році вже урізали на 
45%, зараз урізали ще на 5%. Тоб-
то сумарно урізали на 50%, це вже 
друге урізання», — пояснив Герус.
 Інші компанії, за словами Ге-
руса, в 2017-2019 роках iшли «під 
ніж» на 15%. Зараз же, як заявив 
керівник профільного комітету, піс-
ля всіх зменшень тарифів на 50% 
для всіх станцій тариф став спра-
ведливим.
 А от чи погодиться з ним бізнес, 
ми побачимо вже найближчим ча-
сом, аналізуючи обсяг інвестицій у 
цей вид енергетики. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Зелена нестабільність
Нові правила гри на ринку відновлюваної енергетики 
прийняли не всі учасники ринку: держава намагається впоратися 
із судовими позовами

■БОРГИ НАШІ

Життя на чужі
Україна і далі позичає, 
а дефіцит Державного 
бюджету стрімко 
зростає
Олег ГАНСЬКИЙ 

 Статистичні дані, які нещодавно навели не 
зв’язані між собою державні структури, показу-
ють: Україна насправді доволі важко переживає 
економічну кризу, спричинену епідемією коро-
навірусу та не зовсім адекватними діями вітчиз-
няних управлінців. Відтак ми все сильніше залі-
заємо у борги і при цьому не можемо наповнити 
державну казну: в бюджеті вимальовується вели-
чезна дірка, яка тримається лише на оптимізмі 
українського уряду та особисто прем’єр-міністра 
Дениса Шмигаля. 
 За підсумками липня, сума державного і га-
рантованого державою боргу України знову зрос-
ла. У гривні маємо плюс 85,88 мільярда, у дола-
рах — на 0,04 мільярда більше. Таким чином, за 
останніми підрахунками, ми заборгували світу 
85,05 мільярда доларів, або 2 трильйони 355 мі-
льярдів гривень.
 Власне, державний борг України становив 
2 трлн 072 грн, це близько 74,84 млрд доларів. Із 
цієї суми державний зовнішній борг становить 1 
трлн 193 млрд  грн (43,12 млрд доларів), держав-
ний внутрішній борг — 878,60 млрд грн. (31,73 
млрд доларів). Гарантований державою борг Ук-
раїни — 282,55 млрд грн (10,2  млрд доларів): 
зовнішній борг — 260,87 млрд грн (9,42 млрд до-
ларів), внутрішній —  21,68 млрд грн (0,78 млрд 
доларів). 
 Для порівняння, обсяг ВВП у 2019 році, за да-
ними Мінфіну, становив 153 млрд доларів. Таким 
чином, держборг країни перевищує половину ви-
робленого в минулому році валового внутрішньо-
го продукту! 
 Місяцем раніше, за підсумками червня 2020 
року, державний і гарантований державою борг 
України зріс на 2,89 мільярда доларів. У берез-
ні спостерігався спад, тоді загальна сума де-
ржавного та гарантованого державою боргу Ук-
раїни зменшилася на 3 мільярди доларів,  — до 
80,38 млрд доларів. Але вже у квітні державний 
борг України знову зріс на мільярд доларів.
 Тим часом у нашій державі, як і передбачали 
експерти, стрімко зростає дефіцит Державного 
бюджету. Так у січні-липні 2020 року він склав 
51,2 млрд грн. Лише щодо загального фонду де-
ржаві вдалося отримати 57 млрд грн при плані в 
100,8 млрд грн. Доходи держбюджету за цей пе-
ріод досягли 588,5 млрд грн (загальному фонду 
— 508,9 млрд грн при плані в 541,3 млрд грн). Та-
ким чином, країна хронічно не може заробити на 
своє утримання. 
 Але при цьому витрачає більше, ніж рані-
ше планувала. Так, за даними Державної казна-
чейської служби, витрати в січні-липні досягли 
636,9 млрд грн при раніше запланованих 586,3 
млрд грн. Усього ж, як відомо, доходи держбю-
джету на 2020 рік затверджені в розмірі 975,833 
млрд грн (в тому числі 855,4 млрд грн загально-
го фонду), витрати — 1,266 трлн грн (1,135 трлн 
грн)
 При цьому, перебуваючи в реаліях посткризо-
вої економіки, нашій державі все важче і важче 
знаходити для себе кошти за кордоном. Так, за да-
ними того ж Держказначейства, запозичення за 
цей період становили 351 млрд грн, у тому чис-
лі 166,7 млрд грн — зовнішні. За статистикою, 
позичити вдалося менше, ніж планували: всьо-
го запозичення щодо загальному фонду склали 
345,8 млрд грн при плані в майже 360 млрд грн. 
Водночас погашення за цей період були на рівні 
236,5 млрд грн, у тому числі зовнішні — 85,24 
млрд грн. Що наближається до планового показ-
ника. Іншими словами, Україна наразі за стари-
ми рахунками платить справно. І це — чи не най-
більший плюс серед цілої низки наших проблем. 
 Українська влада до витрат-доходів  ставиться 
напрочуд оптимістично, а прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль нещодавно заявив: він не бачить жод-
них перешкод, що можуть завадити подолати 
проблему. Щоправда, якихось конкретних кро-
ків уряду на цьому шляху Шмигаль не назвав. 
Що може означати лише одне — ми й надалі про-
ситимемо грошей у МВФ. І в кращому випадку 
все глибше залізатимемо у борги. Сподіваючись, 
що вітчизняна економіка виборсається з кризи 
самотужки. Якось. Можливо... ■

■

Власникам «зелених» електростанцій суттєво зменшили прибуток  — із новими 
правилами погодилися не всі.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 2 ВЕРЕСНЯ 2020ІСТОРІЯ

Раніше дослідників цікавила передусім 
історія гетьмана Мазепи, а не попередні 
48 років його життя
 ■ Сергію Олеговичу, ви кажете, що у ва-
шій новій книзі про Івана Мазепу до 80 від-
сотків нових даних про цього достойника. 
Що, з датою народження включно, відте-
пер інше в біографії гетьмана, який вивів 
Україну з періоду Руїни?
 — Про гетьмана Івана Мазепу написа-
но вже чимало монографій, але у них до-
гетьманський період, в основному, вкла-
дався в один—два розділи. Дослідників ці-
кавила передусім історія гетьмана, а не по-
передні 48 років його життя. Насправді ж 
вони дуже важливі, аби зрозуміти позицію 
цього українського діяча в 1708-му. Він не 
в цьому році «прозрів» або напередодні, як 
намагаються нас переконати. 
 Хто знає Івана Мазепу як «міністра 
іноземних справ» в уряді Івана Самойло-
вича? Уже тоді він добивався приєднання 
до Гетьманщини територій, заселених ет-
нічними українцями! У 1685-му київсь-
кий церковний собор, на якому він був го-
ловним «ведучим», відмовився передава-
ти Московському патріархату Київську 
митрополію у неканонічний спосіб! Цер-
ковні діячі під його головуванням написа-
ли багатосторінковий протест із цього при-
воду в Москву. 
 Або інший сюжет. Побасенька про те, 
як майбутнього гетьмана прив’язали го-
лим до коня і так він опинився в Україні, 
стала основою сотень художніх творів. На-
справді студей Мазепа (саме так називали 
учнів бурси та інших духовних навчаль-
них закладів та учнів середніх і молодших 
класів Київської колегії), який навчався 
за кошти білоцерківського старости кня-
зя Дмитра Вишневецького, постраждав 
за свого спонсора-вдівця, від якого він во-
зив сусідці магната, Олені Загоровській, 
дорогі коштовності...
 ■ Коли береш до рук том на понад ти-
сячу сторінок упорядкованих вами до-
кументів Мазепинської доби (а такий не 
один) — відразу виникає думка: скільки ж 
часу дослідник провів в архівах?
 — Я такого обліку не вів... Але, ду-
маю, що мінімум 180 днів працював в ар-
хівах, бібліотеках. Це, щоправда, справж-
ня дрібниця у порівнянні з мазепознав-
цями Іваном Бутичем, В’ячеславом 
Станіславським, Юрієм Мициком, які 
провели в архівах роки, аби переписати 
універсали, листи Івана Мазепи. Завдя-
ки їм мною розшифровано чимало мало-
відомих сюжетів про гетьмана! 
 Оскільки маю «на озброєнні» потуж-
ний фотоапарат, а ще нахабність (доне-
давна щось сфотографувати в архіві було 
великою проблемою!), то це пришвидшу-
вало перебування у цих установах. Зате у 
моєму електронному архіві тепер близь-
ко 40 тисяч історичних книг, маса фото з 
архівних колекцій. Тому я за 30 років до-
слідницьких пошуків маю все необхідне 
для написання чергової книги під рука-
ми на робочому столі у селі.
 ■ Ви автор понад півтора десятка істо-
ричних книг, це не враховуючи упоряд-
кованих збірок документів і робіт у спів-
авторстві. Із чого би радили починати 
знайомство з дослідженнями Сергія Пав-
ленка?
 — Багато істориків дякували мені за 

книгу «Оточення гетьмана Мазепи: сорат-
ники та прибічники». Бо коли досліджуєш 
кінець XVII — початок XVIII століть , важ-
ко щось збагнути, не знаючи, хто стояв по-
ряд з нашими гетьманами. 
 Думаю, що також краще почати читати 
останні книги — «Військо Карла ХІІ на пів-
ночі України», «Батуринська фортеця», 
«Іван Мазепа. Прижиттєві зображення». 
Чому? Бо все попереднє — це ніби ескізи до 
масштабніших робіт. Ти робиш спочатку 
розвідку сюжету, а потім знаходиш нові до-
кументи, аргументи, і таким чином карти-
на прояснюється виразніше, випукліше. 
 Я десь на початку 2000-х написав не-
величку студію про родовід Мазепи. Про-
те зрозумів, що цього недостатньо. Багато 
біографічної інформації про гетьмана кри-
лося в панегіриках, присвячених йому. 
Майже 10 років було присвячено пошу-
ку їх у Варшаві, Гданську, Львові, Києві, 
Харкові, Санкт-Пербурзі. Діставши їх, я 
вирішив також і проблему перекладу цих 
творів із польської, латинської мов. У ре-
зультаті отримав масу важливих подро-
биць, про які ніхто раніше не знав.

Перший номер журналу вийшов за кошти 
пивкомбінату
 ■ Чверть століття ви маєте стосунок до 
всеукраїнського наукового журналу «Сіве-
рянський літопис», який видається у Чер-
нігові. Як спочатку виникла ідея видання і 
що допомагає триматися усі ці роки, за які 
українські медіа в Україні так і не дочека-
лися підтримки від держави? 
 — Коли у 1994 році вийшла моя пер-
ша книга «Загибель Батурина», то я вже, 
так би мовити, захворів по-справжньому 
історією. Так і з’явилася ідея започатку-
вати історичний журнал. Оскільки я пред-
ставляв газету Верховної Ради «Голос Ук-
раїни» у Чернігівській області, то це допо-
могло мені знайти спонсорів. Перший но-
мер вийшов за кошти пивкомбінату. 
 Далі я вийшов на директора ЧАЕС Сер-
гія Парашина. І він охоче взяв видання 
на «буксир», бо вважав, що новоселам 
Славутича необхідно знати, на якій зем-
лі вони оселилися. Коли атомна станція 
була закрита, журнал уже був поміче-
ний. Із подивом ми дізналися, що ВАК 
оголосила його науковим. Обласна влада 
з того часу фінансувала передплату часо-
пису для бібліотек. 
 Тяжкі часи були при правлінні Вікто-
ра Януковича (гроші виділяли, але каз-
начейство їх не давало...). Нині журнал 
теж має проблеми. Чернігівська ОДА фі-
нансує лише наші поліграфічні витрати, 
що вже добре. Але ... робити часопис на 
громадських засадах та ентузіазмі неве-
личкому колективу дуже важко. Хоч як 
би там було, а журналу вже виповнилося 
25 років, сьогодні у роботі 154 номер!
 ■ Переконайте обивателів, що їх має ці-
кавити історія Батурина, Мазепи і козаць-
кого Ніжина, а не низькопробний телегу-
мор російською чи суржиком.
 — Тут я, на жаль, безсилий. Маса лю-
дей не має у своїх помешканнях навіть 
невеличких книжкових поличок. Оби-
вателя вже не переконаєш. Хоча, якщо 
будуть робити такі фільми про Мазепу, 
як «Ціна правди», «Крути 1918», «Від-
дана», «Чорний ворон», «Гуцулка Ксе-
ня», то, думаю, не все безнадійно. 

Загалом Батурину, Мазепі треба 
присв’ячувати не один урок у школі...
 ■ Як можна правдиву інформацію до-
носити людям про того ж Мазепу? Як її, 
у першу чергу, донести до діячів культу-
ри в обласних і районних центрах? Бо, за 
вашими ж враженнями, те, що показують 
у чернігівському театрі про гетьмана Іва-
на Мазепу, тхне нафталіном штампів ра-
дянської доби, які закладалися ще Пет-
ром І після спалення Батурина у 1708 
році.
 — Проблема у тому, що існують со-
тні «правдочок» про Івана Мазепу. Так 
склалося упродож століть після 1709 р. 
Навіть співробітникам музейних, істо-
ричних, освітніх установ іноді важко 
скласти правильні уявлення про волода-
ря булави. Прочитаєш авторитетного іс-
торика Миколу Костомарова — і зробиш 
висновок: та який же він герой? Є ще 
погляд істориків Федора Уманця, Олек-
санра Лазаревського, Альфреда Єнсена, 
Олександра Оглоблина, Бориса Крупни-
цького, Богдана Кентржинського, Тетя-
ни Таїрової-Яковлевої та інших. 
 Зрозуміло, людям ніколи вивчати, хто 
з дослідників більше правий, а хто менше. 
Якби я був згодний з цими істориками, я 
б нічого не писав. Я — скептик. Тому весь 
доробок попередників не відкидаю, але 
критично переглядаю, оцінюю. Радий, 
що завдяки пильнішому вивченню окре-
мих сюжетів біографії гетьмана мені вда-
лося спростувати низку міфів про волода-
ря булави (наприклад, що його старшини 
не підримали, мовляв, він вирішив і Кар-
ла ХІІ видати Петру І, і хотів після спален-
ня Батурина знову повернутися до царя і 
т.п.). 
 На жаль, творці багатьох докумен-
тальних фільмів, постановники вистав 
лінуються ознайомитися хоча б з двома-
трьома сучасними монографіями про 
Мазепу. Деякі взагалі послуговують-
ся аматорськими інтернетними версія-
ми «історій». Я навіть писав листа-обу-
рення одному заслуженому режисеру, 
який у документальному фільмі (!) вико-
ристав сумнівний фактаж письменника-
романіста. Мовляв, так буде цікавіше.

«80-90% відсотків викладачів історії, 
думаю, послуговуються застарілими 
працями з імперською складовою»
 ■ РФ продовжує пропагувати свій мані-
пулятивний виклад історії України. Чому 
за 29 років в Україні так і не вдалося укорі-
нити правдиві знання про своє минуле?

 — У Російській Федерації справді 
витрачаються величезні гроші на про-
паганду імперських ідеалів, а тому в 
такому ж дусі подається історія. В Ук-
раїні усій цій навалі російських книж-
кових новинок, на жаль, протистоять 
ентузіасти. Державна підтримка істо-
ричних студій відсутня. Важливі для 
суспільства книги про минуле України 
видаються, у кращому разі, 1000-м на-
кладом, дорого коштують. 
 У ніби справедливому рейтингу ви-
дань за державний кошт перші позиції 
займають перекладна література, казки. 
Ну як з ними може конкурувати історич-
на праця?
 Минулого року багато книг українсь-
ких істориків із цих причин просто не по-
бачили світ. Мій том «Мазепина Атлан-
тида» (твори графіків, поетів, письмен-
ників часів правління гетьмана) уже не 
один рік лежить то в одному, то іншому 
видавництві. Дорого його видавати...
 ■ Нині, за президента Зеленського, 
багато говорять про проросійський ре-
ванш у політичній сфері в Україні. Чи 
спостерігаєте ви скочування до викрив-
леної історії на догоду РФ? 
 — На щастя, у спільноті істориків-ав-
торів переважають проукраїнські пози-
ції. Але ... ще є спільнота викладачів іс-
торії. Якби вони читали новинки, у ав-
торів-істориків не було б проблем із ви-
данням своїх студій. На жаль, думаю, 
80-90% відсотків із них не читають іс-
торичні журнали, не купують новинки, 
послуговуються застарілими працями з 
імперською складовою. 
 Мене вразив чернігівський викладач 
К., який опублікував у науковому збір-
нику статтю про Мазепу, посилаючись 
лише на твори М. Грушевського, С. Со-
ловйова, М. Костомарова. Чоловік навіть 
в облбібліотеку полінувався зайти поди-
витися, яка там є бібліографія праць про 
гетьмана. Він, схоже, навіть не підозрює 
про існування С. Павленка, журналу «Сі-
верянський літопис». Про вчителів я мов-
чу. У сільські бібліотеки взагалі рідко пе-
репадає якась література.
 ■ Над чим ви продовжуєте працюва-
ти?
 — Цього року хочу написати книгу 
«Іван Мазепа. Перша п’ятирічка прав-
ління». Ці часи були малоцікавими для 
більшості мазепознавців. Однак лише 
про 1688 рік я вже написав розділів 14 
(нині пишу 19-й). Тут стільки інтригую-
чих і драматичних сюжетів! ■

ПРАВДИВІ ЗНАННЯ

Сергій Павленко: Багато біографічної інформації 
про Мазепу крилося в панегіриках
Дослідник майже 10 років присвятив пошуку творів, присвячених гетьману, у Варшаві, Гданську, Харкові, 
Львові, Києві та Санкт-Петербурзі, а потім подбав про переклад їх із польської та латинської мов

■

Дослідник історії Сергій Павленко в Гетьманському будинку в Батурині.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Історик Сергій Павленко своїми дослідженнями переписує... історію України. Оскільки багато 
подій упродовж понад 300 років спочатку Російська імперія, а потім СРСР і вже тепер РФ 
«малювали» постфактум по-своєму, то непросто віднайти правду, а потім її ще й донести 
через багаторічні мури маніпуляцій у кожну голову.
Скажімо, найпростіше, Сергій Павленко доводить на основі документальних джерел, що 
гетьман Іван Мазепа народився не 20 березня, як вважалося раніше, а 11 вересня 1639 року. 
Зокрема й про це можна почитати у новій книжці дослідника «Іван Мазепа. Догетьманський 
період». Загалом співрозмовник «України молодої» — автор понад півтора десятка історич-
них книг, не враховуючи упорядкованих збірок документів і робіт у співавторстві.



ЕПІСТОЛЯРІЙ

Позбудьтеся 
комплексу 
кочубеївщини та 
провінціалізму!
Відкритий лист президенту 
України В. Зеленському
Євген КОСИНСЬКИЙ 
Баранівка, Житомирська область 

 Шановна редакціє! Тільки через вашу газету мож-
на звернутися до наших можновладців, бо ви не звер-
таєте увагу на їхні намагання завадити цьому. Отож, 
може, й почує моє звернення президент Зеленський 
та його оточення.
 Пане президенте! «Найлегше обдурити самого 
себе», — стверджував афінський оратор Демосфен. 
Як на мене, саме цю дорогу вибрали Ви, намагаючись 
втягнути Москву в Україну для вирішення власних 
політичних завдань. Це, до речі, також практикує ан-
тиукраїнський політик В. Медведчук, відомий при-
хвостень неофашиста Путіна. Таку спробу у свій час 
зробив Б. Хмельницький, який запросив Москву на 
українські землі. Згодом, зрозумівши, в яку пастку 
потрапив, хотів із неї вибратися, та не вийшло — його 
отруїли. Як наслідок — понад 330 років Україна не 
мала своєї державності, заборонялося все українсь-
ке, і найголовніше — мова. До речі, своє ставлення до 
цього вчинку гетьмана висловив Т. Шевченко у вірші 
«Розрита могила»: «Ой, Богдане! Нерозумний сину! 
Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну». 
 Хотів би дати Вам одну пораду як президент пре-
зиденту (адже, за Вашим твердженням, кожен із 
нас — президент)! Почитайте праці Юрія Шеве-
льова, який стверджував, що є три страшні воро-
ги українського відродження — Москва, українсь-
кий провінціалізм та комплекс кочубеївщини. Ви 
ж уникаєте назвати Росію агресором, залишається 
провінціалізм 95-го кварталу, а, втягуючи Кремль 
в Україну, Ви набуваєте ще й комплексу кочубеїв-
щини. Рекомендував би Вам влаштувати для Вашої 
команди екскурсію до Борщагівки Вінницької об-
ласті. Це саме те місце, куди покотилася в борща-
гівську пилюку голова генерального судді Кочубея 
після його доносу Петру І на Мазепу. Прихопіть за 
компанію на цю екскурсію партію ОПЗЖ (В. Рабі-
нович, В. Медведчук) та Шарія. Бо саме їм ви доз-
воляєте паплюжити Україну, її народ, їздити на пе-
ремовини в Москву. За яким правом? Заборонити 
їхню діяльність в Україні — обов’язок Мін’юсту, а 
фактично Ваш, бо Ви і президент, і уряд, і Верховна 
Рада (тобто Ваші «слуги»)
 Прислухайтесь, і не тільки до порад своїх співгро-
мадян. Нагадую — це Ваша передвиборча обіцян-
ка. ■

■ А. ХАРЧЕНКО

 Ось перша і залізобетонна причина від-
ставання економіки України, Росії, Танзанії, 
Нігерії та інших подібних слаборозвинених 
країн від світового рівня і таких країн, як Ні-
меччина, Канада, Японія і навіть Чехія. Ось 
чому перші на узбіччі прогресу, а другі — 
в лідерах. Назва цієї причини — рівень мо-
нетизації економіки. І визначається він не 
ресурсами, не рівнем промисловості в да-
ний момент, а, в основному, розчерком пера 
керівника центрального (національного) бан-
ку країни і прем’єр-міністра. Коефіцієнт мо-
нетизації — це відношення грошової маси 
країни (загальної кількості готівкових та без-
готівкових грошей, в основному використо-
вується агрегат М2) до ВВП країни (за но-
міналом). Він характеризує насиченість 
економіки країни грошима, ліквідними ак-
тивами, свободу руху капіталу, в загально-
му рівень розвитку фінансів і економіки в 
цілому в країні. Середній коефіцієнт моне-
тизації для розвиненої нормальної економі-
ки — 70% і вище. (Цей коефіцієнт приблизно 
становить: США — 85%, Німеччина — 89%, 
Японія — 184%, Китай — 198%). Країни з 
рівнем монетизації вище 100% — це також 
Швейцарія, Велика Британія, Сінгапур, Нова 
Зеландія, Малайзія та інші, які ми відноси-
мо до високорозвинених і таких, що швид-
ко розвиваються. Навпаки, країни з рівнем 
монетизації менше 50% — це ті, де розви-
ток штучно стримується нестачею грошей в 
національній економіці, де існує бартериза-
ція, постійний дефіцит платіжних засобів, 
де майже немає внутрішнього інвестуван-
ня. Така економіка приречена на вічне від-
ставання, на відсутність розвитку, принаймні 
в порівнянні з середньосвітовим рівнем. Це 
країни соціального лиха, де немає чим пла-
тити зарплати, пенсії, де нові підприємства 
не отримують підтримки і не розвиваються, 
країни з низьким рівнем життя. Найголовні-
ше, що при низькому рівні монетизації роз-
виток економіки неможливий у принципі, 
поки коефіцієнт монетизації не підніметься 
хоча б до 70%, а краще до 100% і вище. Це 
такі країни, наприклад, як Росія — 43%, Індія 
— 21%, Бразилія — 39%, Україна — 38%, 
Танзанія — 14%, Нігерія — 18%, Казахстан 
— 23% та інші слаборозвинені країни. 
 Зверніть увагу — грошова маса рахуєть-
ся в національній валюті, а ВВП — в доларах 
США. Відповідно, коефіцієнт монетизації — 
це відношення грошової маси в гривнях до 
ВВП у доларах, помножене на кількість до-
ларів США в одній гривні за курсом. Отже, 
для збільшення рівня монетизації національ-
ної економіки при зростанні ВВП необхідно 
збільшити грошову масу і посилити курс на-
ціональної валюти (або хоча б залишити пос-
тійним). Без цих кроків подальший розвиток 
неможливий, Україна приречена залишатися 
в економічній резервації разом із Танзанією, 
Казахстаном і Нігерією. Однак збільшення 
грошової маси (друкування грошей і ство-
рення грошей на електронних рахунках) може 

призвести до двох варіантів подій, які зале-
жать від того, як і кому розподіляються над-
руковані гроші. 
 Перший варіант: якщо надруковані або 
новостворені національні гроші розподіля-
ються споживачам, які пускають їх в обіг 
для споживання, негайно починається інф-
ляція або гіперінфляція, яка не збільшує ко-
ефіцієнт монетизації, а знижує його (за ра-
хунок падіння курсу національної валюти). 
Такий варіант подій для України неминучий, 
якщо новостворені Нацбанком гроші будуть 
розподілені в приватні банки — їх завдан-
ня отримати прибуток для себе, а не підня-
ти економіку, тому нові гроші будуть роз-
поділені споживачам і перекупникам через 
короткострокові кредити з величезним від-
сотком, який ще більше наростить грошову 
масу і викличе гіперінфляцію. З урахуван-
ням глобальної корупції частина цих грошей 
буде сконвертована в долари і зникне на оф-
шорних рахунках приватних осіб iз банківсь-
кої сфери і підприємств олігархів. Розподіл 
надрукованих грошей через банки і підпри-
ємства олігархів може тільки погіршити еко-
номічну ситуацію і зменшити рівень монети-
зації. Такий же ефект чекає всіх, якщо нові 
гроші будуть розподілені через держструк-
тури для різних соціальних виплат — підви-
щиться споживчий попит, і інфляція немину-
ча. 
 Другий варіант: єдиний для підвищення 
рівня монетизації та економічного прориву 
— це друкування нових грошей і розподіл 
їх тільки для цілей виробництва, винятко-
во для створення нових високотехнологіч-
них підприємств, які повинні бути конкурен-
тоспроможними на світовому ринку. Тільки в 
цьому випадку надруковані гроші підуть не 
на споживання, а на зростання виробництва 
і на зміцнення національної валюти (за умо-
ви, що нові підприємства будуть працювати 
здебільшого на експорт). Для цього надру-
ковані гроші повинні розподілятись не через 
комерційні банки, а через державні інвести-
ційні та грантові фонди винятково конкрет-
ним людям, винахідникам і новаторам, які 
повинні на ці гроші створити підприємства на 
базі нових (насамперед вітчизняних) техно-
логій, що виробляють продукцію на експорт. 
І це єдиний шлях для збільшення коефіцієн-
та монетизації і для зростання рівня життя. 
При цьому повинен проводитися комплекс 
заходів для зміцнення національної валю-

ти, таких як захист вітчизняного виробника, 
обмеження споживчого імпорту і заохочення 
імпорту ліцензій на нові технології, регуляція 
розподілу надрукованих грошей у перспек-
тивні галузі і напрямки, підвищення іміджу 
національної продукції у світовому масшта-
бі та інші. І якщо зараз зробити це не дозво-
ляють якісь закони або договори, то їх треба 
в терміновому порядку скасувати як такі, що 
перешкоджають росту економіки, — це пи-
тання фізичного виживання не тільки країни, 
а й народу. 
 У США три чверті надрукованих грошей 
розподіляються через інвестиційні фонди, і 
тільки одна чверть — через банки, і це в роз-
виненій сильній економіці. У слабкорозви-
неній економіці, як українська, з метою роз-
витку, через інвестиційні та грантові фонди, 
конкретно для створення нових підприємств, 
повинні розподілятися більше ніж три чвер-
ті надрукованих грошей. А з огляду на ко-
рупцію, через приватні банки новостворена 
грошова маса взагалі розподілятися не по-
винна. У даний момент в Україні існує тільки 
одна фінансова структура, яка намагалася 
виконати завдання допомоги винахідникам 
і новаторам, — це ДІФКУ. Загальна сума, 
профінансована ДІФКУ раніше, як зазначе-
но на сайті ppt-online.org, до 200 мільйонів 
доларів США. Це менше ніж 0,2% від ВВП 
України. Навіть якщо прийняти, що ця циф-
ра неточна або застаріла, то зазначений 
порядок величини фінансування свідчить 
про те, що в будь-якому випадку в розви-
ток високотехнологічної економіки і в зміц-
нення національної валюти розподіляється 
не більше 1% ВВП України. Це — крапля в 
морі, мізерна сума, яка не піднімає еконо-
міку, а тоне у випадкових фінансових флук-
туаціях. Щоб підвищити рівень монетиза-
ції економіки України з нинішніх 38% хоча 
б до 76% (тобто вдвічі) і дати мінімальний 
шанс для зростання рівня життя і реально-
го наближення до розвинених країн, необ-
хідно надрукувати і розподілити винятково 
для створення нового високотехнологічно-
го виробництва мінімум півтора трильйона 
гривень (це нинішня грошова маса М2, яку 
потрібно мінімум подвоїти, а краще потрої-
ти). І розподіляти ці півтора трильйона необ-
хідно не через банки, а через ДІФКУ і подібні 
новостворені структури, винятково конкрет-
ним винахідникам і новаторам для конкрет-
них проєктів. ■

ПОЛІТПАРНАС

То що ж робити, 
рідна владо?
Є. ПЛАКСІЙ
Новодністровськ, Чернівецька область

■
Провівши декомунізацію мало не по всій Україні, 
українська влада все ж спіткнулася об пам’ятники 
імперським амбіціям сусідньої держави, 
залишивши на нашій землі чимало «слідів» — 
пам’ятник Катерині ІІ в Одесі, монумент Слави (чи 
безслав’я) на честь Полтавської битви в Полтаві. 
А ще є невеликий обеліск у селі Борщагівка, що на 
Вінниччині, встановлений до 200-ліття від дня загибелі 
Василя Кочубея та Івана Іскри у 1908 році, на відкриття 
якого прибув сам імператор Микола ІІ. Пам’ятник саме 
цим двом зрадникам України ще досі стоїть на нашій 
землі! Мало того, на одній із сторін обеліска написані 
слова прокляття на адресу «злодєя» Івана Мазети. 
Агов, українці! Як таке можна допустити?
Скажімо, тим самим запроданцям, Кочубею та Іскрі, 
царська влада встановила у 1914 р. пам’ятник і в 
Києві, на сучасній Арсенальній площі, — до 200-річчя 
Полтавської битви. Та вже в 1918 році українська 
влада демонтувала його, від нього залишився лише 
постамент, який уже в 1923 році більшовицька влада 
прилаштувала під пам’ятник арсенальцям. У рамках 
декомунізації українська влада не стала демонтовувати 
цей пам’ятний знак, лише змінила табличку, на якій 
тепер напис свідчить, що військо Симона Петлюри 
та Євгена Коновальця придушило московсько-
більшовицький заколот на заводі «Арсенал». 
Тобто не обов’язково знищувати, можна змінити 
акценти або ж відправити пам’ятник у музей 
тоталітаризму, імперіалізму та іншим шкідливим для 
людства «ізмам», який уже давно необхідно створити 
в Україні.

ПОГЛЯД

Порада від народного 
експерта
Як одним розчерком пера можна в кілька 
разів підняти економіку країни

■

Ідуть роки, а з ними й зміни.

Нема в цих змінах лиш пуття. 

І гірко так за Україну,

Що йде до гіршого життя.

Була заможная, багата,

На самостійний стала шлях,

Та з часом стала все втрачати

Такими темпами, що страх. 

Куди ж ми йдем? Кого питати?

В Європі гідно так живуть,

А в нас лиш звикли красти, «брати»,

Верхи в корупції живуть.

Чи прийде край злочинним діям?

Чи по законах станем жить?

В людей втрачається надія

До часу кращого дожить.

То що ж робити, рідна владо?

Виводь країну із біди,

Сади розумних на посади

І до Європи швидше йди.

Застав всіх жити по законах

І не порушуй їх сама,

Наводь порядки на кордонах

І скрізь, бо часу вже нема.
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Ганна ЯРОШЕНКО 

 На стіні центрального кор-
пусу Національного універси-
тету «Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка» поряд 
із меморіальною дошкою, вста-
новленою на честь випускника 
електромеханічного факульте-
ту, бійця полку «Азов» Дмитра 
Коряка, що загинув 11 лютого 
2015 року під селищем  Широ-
кине Донецької області, захи-
щаючи суверенітет і незалеж-
ність України (іменем якого на-
звана одна з вулиць Полтави), 
з’явилася ще одна — на честь 
студента 3-го курсу Навчаль-
но-наукового інституту архі-
тектури та будівництва, грана-
тометника 72-ї окремої механі-
зованої бригади імені Чорних 
Запорожців Максима Хітайло-
ва, котрий поліг у бою 20 лю-
того нинішнього року поблизу 

хутора Вільний на Луганщині 
під час нападу бойовиків на спо-
стережний пункт. Максимові 
було всього 22 роки... Відкри-
ли меморіальну дошку ще од-
ному полеглому захиснику Віт-
чизни його мати Віта Хітайлова 
та ректор Полтавської політех-
ніки імені Юрія Кондратюка, 
професор Володимир Онищен-
ко.
 «Про втрати завжди гово-
рити важко, але коли з життя 
йдуть зовсім молоді люди, — ва-
жче устократ. Усі ми пам’ятаємо 
Максима як сумлінного студен-
та, який добре навчався, а ще 
був справжнім патріотом Ук-
раїни. Таким він назавжди за-
лишиться в серці кожного, хто 
його знав», — сказав, зокрема, 
у своєму виступі ректор універ-
ситету Володимир Онищенко й 
нагадав, що Указом президен-
та України від 18 березня цього 

року за самовіддане служіння 
українському народу, особисту 
мужність, виявлену під час за-
хисту державного сувереніте-
ту та територіальної цілісності 
нашої держави Максим Хітай-
лов нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня (посмер-
тно). Ім’я Максима та його жит-
тєпис занесли до Книги пам’яті, 
яка зберігається у народному 
музеї історії  університету.
 Добрим словом згадали ге-
роя заступник обласного вій-
ськового комісара, учасник бо-
йових дій, підполковник Еду-
ард Бородай, а також куратор 
групи, в якій навчався Мак-
сим, доцент кафедри техноло-
гій будівництва Людмила Бон-
дар. Науково-педагогічні пра-
цівники, однокурсники, друзі, 
бойові побратими вишикували-
ся в чергу, аби покласти квіти 
до меморіальної дошки на честь 

сильного духом хлопчини, який 
захищав нас із вами.
 Віта Хітайлова, котра при-
їхала на захід із нагоди від-
криття меморіальної дошки на 
честь загиблого сина із села Ви-
рішальне Лохвицького району, 
спілкуючись із журналістами, 
була небагатослівною: «Мак-
сим був дуже слухняною, доб-
рою дитиною, ніколи не ска-
зав мені грубого слова. Харак-
тер мав, як у дівчинки. Добре 
навчався і в середній школі, і в 

технікумі, й у виші. Коли його 
не стало, мені мов праву руку 
відтяли. Не повинні такі хлоп-
ці гинути. Він пробув на фрон-
ті 6,5 місяця. Йому сподобало-
ся служити в армії. Останні сло-
ва, які він сказав мені по теле-
фону: «Усе добре. Не хвилюйся. 
От невдовзі приїду на ротацію». 
Вона мала відбутися через 10 
днів. Через якихось 10 днів я 
мала б побачити сина, обійня-
ти його. Та не судилося... Мені 
його дуже не вистачає...» ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 У селищі міського типу Котельва 
в Історико-культурному заповіднику 
«Більськ», що є унікальним археоло-
гічним об’єктом культурної спадщини 
України (як відомо, пам’ятка визнана 
одним із найбільших укріплених по-
селень Європи доби раннього залізно-
го віку — деякі науковці ототожнюють 
Більське городище з літописним містом 
Гелон, яке згадував у своїх працях дав-
ньогрецький історик Геродот. — Авт.), 
з’явилася ще одна туристична принада: 
в межах розбудови музею просто неба 
тут встановили скульптуру скіфського 
воїна. Озброєний древній вояк стоїть 
на постаменті з написом: «Страж Гело-
ну». Як повідомила молодший науко-
вий співробітник Історико-культурно-
го заповідника «Більськ» Оксана До-
рошенко, художній збірний образ вар-
тового Гелону — це робота охтирських 
майстрів із Сумщини, виконана вона з 
бетону (аби не зазіхали вандали) й пок-
рита бронзовою фарбою. 
 «На її виготовлення майстри витра-
тили чимало часу й сил, при цьому кон-
сультувалися з істориками й археолога-
ми. І от після кількох місяців копіткої 
праці скульптура зайняла почесне міс-
це перед валом Більського городища. 
Отож приїжджайте до древнього Гелону, 
аби особисто познайомитися з величним 
стражем», — запрошує Оксана.
 Окрім усього, на Барвінковій горі 
встановили збільшену репліку античної 
амфори. Чому саме її? «Бо на території 
Більського городища знайдено велику 

кількість предметів античного імпорту, 
зокрема й амфор, які здебільшого слу-
гували тарою для вина, оливкової олії, 
— пояснює Оксана Дорошенко. — За ре-
зультатами археологічних досліджень 
встановлено, що наші предки вели ак-
тивну торгівлю з представниками общин 
міст-полісів Північного Причорномор’я, 
які поставляли сюди товари з віддале-
них центрів (Іонії, Аттики, Самоса, Ро-
доса, Мілета, Хіоса тощо). Тобто на цій 
території не просто існувало укріплене 
поселення, а був досить потужний тор-
говельно-економічний центр того часу. 
Найбільш ранні предмети античного ім-
порту, знайдені на його території, нале-
жать до третьої чверті VII століття до на-
шої ери. До речі, це єдина пам’ятка в Лі-
состепу, куди грецький імпорт потрап-
ляв упродовж усього скіфського періоду 
історії України». ■

ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ

Про них писав Геродот
В Історико-культурному 
заповіднику «Більськ» 
розбудовують музей 
просто неба

■

Встановлення репліки античної амфори.
Фото зі сторінки Історико-культурного 

заповідника «Більськ» у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

«Страж Гелону».❙

ПРАВОПОРЯДОК

Кожній 
вулиці 
по камері
На програму «Безпечна 
Черкащина» спрямують 
3,5 мільйона гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 Черкаська міська рада спрямува-
ла 3,5 мільйона гривень на реалізацію 
проєкту «Безпечна Черкащина». За це 
рішення проголосувало 33 депутати.
 Як повідомили «УМ» у міській 
раді Черкас,  до депутатів звернув-
ся начальник ГУНП у Черкаській об-
ласті Михайло Куратченко з прохан-
ням виділити з бюджету міста кошти 
для обласної програми профілакти-
ки та протидії злочинності «Безпечна 
Черкащина». Зокрема, ці гроші бу-
дуть спрямовані на придбання й онов-
лення серверів, жорстких дисків, ка-
белів, комп’ютерів для операторів та 
інше обладнання.
 За словами Михайла Куратченка, 
виділення коштів для  встановлення в 
місті відеокамер сприятиме підвищен-
ню ефективності підтримання право-
порядку під час проведення масових 
заходів, розкриттю злочинів по гаря-
чих слідах, негайному реагуванню на 
події, що відбуваються.
 «Продовжуємо планомірно пра-
цювати над тим, щоб Черкаси става-
ли безпечнішими. Переконаний, що 
до цього слід підходити комплексно: 
і встановлюючи відеокамери, і забез-
печуючи якісне освітлення вулиць i 
дворів, і наносячи дорожню розмітку, 
і підсвічуючи пішохідні переходи. Усе 
це ми поступово реалізовуємо в Чер-
касах», — підсумовує міський голова 
Черкас Анатолій Бондаренко. ■

■

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Назавжди 22-річний
У Національному університеті 
«Полтавська політехніка імені Юрія 
Кондратюка» вшанували пам’ять 
загиблого на російсько-українській війні 
студента Максима Хітайлова, відкривши 
на його честь меморіальну дошку

■

Меморіальну дошку відкрили мати загиблого студента Віта Хітайлова 
та ректор «Полтавської політехніки» 
Володимир Онищенко. 
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙
❙
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«До цього знімалася тільки 
в епізодах, це було і сумно, 
і боляче...»
 ■ Серіал «Спіймати Кайда-
ша» для вас був трампліном 
на інший рівень кіноіндустрії? 
Багато ходили на кастинги?
 — Так. До цього займалася і 
продовжую, власне, працювати 
у сфері дубляжу. Я була дуже 
здивована, що Оля Клименко 
(кастинг-директор. — Ред.), не 
знаючи мене особисто, покли-
кала на кастинг і довірила таку 
велику роль. До цього знімала-
ся тільки в епізодах, це було і 
сумно, і боляче — через те, що 
беруть лише через типаж, а про 
те, що ти гострохарактерна ак-
триса, навіть ніхто замислю-
ються.
 Тому зіграти у «Кайдашах» 
— це справжнє везіння для 
мене. Мені пощастило, за що я 
вдячна мільйон разів Ользі та 
Наталі Ворожбит.
 ■ Тобто режисери здебіль-
шого орієнтуються на типаж?
 — Кіно — це здебільшого 
типажна історія.
 ■ Як бути з талантом? Він 
зараз нівелюється?
 — Мабуть, це питання до 
продюсерів. Актор живе в ін-
шій площині, вдосконалюєть-
ся, ходить на проби, сподіва-
ючись на шанс. А хто кого за-
тверджує на роль — не завжди 
зрозуміла історія.
 ■ Чому?
 — Є кілька рівнів затверд-
ження — режисер «топить» за 
одну людину, продюсер — за 
другу, канал — за третю… Пі-
дозрюю, що з «Кайдашами» 
було так само. Але Наталка й 
Оля відстоювали мене, тому 
моя Мотря — це цілком їхня 
заслуга.
 ■ «Кайдашева сім’я» — це 
шкільний твір, а серіал — це 
сучасна версія. На кастингу ви 
згадували оригінальний твір, і 
чи вплинуло це на подальшу 
роботу?
 — Із самого початку сце-
нарій сприйняла як окремий 
твір, без прив’язки до оригі-
нального твору. Це новий ма-
теріал і треба створювати кон-
кретний образ. Наприклад, Іра 
Мак не читала оригіналу, але 
це їй не завадило відтворити 
сучасну Кайдашиху. А твір Не-
чуя-Левицького, коли читають 
у школі, то, мені здається, у та-
кому віці ще не розумієш гли-
бини трагедії, а сприймаєш як 
поверхневий чорний гумор.
 ■ У вас були власні прототи-
пи Мотрі?
 — Усе, що ви бачили на 
екрані, — то десь на 70% із 
власних спостережень. У ди-
тинстві я бачила таких людей 
— з примітивними міщанськи-
ми мріями, як у «Кайдашах». 
Багато взяла від мами — інто-
нації, якісь фразочки — це все 

вже у мене «на автоматі».
 Зазвичай актор по крупин-
ках складає свого персонажа, а 
в мене, на подив, одразу образ 
склався єдиним і цілісним. Це 
завдяки влучному сценарію, 
який — мов перлина серед сце-
нарної халтури. Хотілось би, 
щоб було більше таких сце-
наріїв. Я знаю, що вони є, але 
ніхто не хоче ризикувати і зні-
мати, а шкода. Це диво, коли 
майже вся країна подивилася 
серіал.
 ■ Комусь із глядачів серіал 
сподобався за насиченість гу-
мору і гостру іронію, але в 
мене відчуття драматизму і 
якоїсь безвиході поглиблюва-
лося з кожною серією. Це не-
мов діагноз нашому суспільс-
тву.
 — Це дійсно трагікомедія: 
сміх через сльози. І реакція 
залежить від рівня розвитку і 
сприйняття конкретної люди-
ни.
 ■ А щодо вашого сприйнят-
тя — який вчинок Мотрі був 
найбільш незрозумілим для 
вас як для жінки?
 — Таких ситуацій багато. 
Наприклад, коли Мотря при-
йшла на Новий рік і почала 
всіх виганяти з дому. Для мене 
це незрозуміло. Я б так ніколи 
не зробила.

«Мені не плювати на думку 
інших»
 ■ Ця робота якось вплинула 
на ваше життя, може, з точки 
зору характеру чи відношення 
до оточуючих?
 — Ми в чомусь схожі з Мот-
рею, але спільних рис мало. 
Такі дівчата, як Мотря, мене 
відлякували, з одного боку, 
а з другого — приваблювали. 
Я розуміла, що ніколи в жит-
ті не зможу робити так, як 
вони: бути надто впевненою у 
собі. Але після того як зігра-
ла цей образ, то дійсно стала 
більш упевненою, конкретною 
у своїх бажаннях. Коли в жит-
ті вмикається певна наглість, 
то це — захисна реакція, як у 
Мотрі. Але все одно я залиша-
юся собою.
 Актор має бути гнучким — 
грати різні ролі й відкривати 
себе для кіно у різних іпоста-
сях. Радію з того, що вдалося 
розгорнути уявлення про себе 
як акторку, і мені зараз пропо-
нують ролі різнопланових пер-
сонажів за характером. Роль 
Мотрі мені подарувала інше 
уявлення про мої акторські 
здібності. Як згадую, коли вчи-
лася у театральному універси-
теті, то зірок з неба не хапала. 
Боляче в цьому зізнаватися, 
але це гірка правда, як є.
 ■ Після ролі Мотрі ваші го-
норари зросли?
 — Ні. Вони навіть менші. І 
так у всіх, бо карантин; деякі 

проєкти згорнули, а інші зні-
мають. Але не так багато. Тому 
актори знімаються за будь-які 
гроші.
 ■ Під час зйомок Наталка 
Ворожбит дозволяла імпрові-
зувати?
 — Так, інколи не могла спи-
нити нас.
 ■ Що було в образі Мотрі 
вашою фішкою, не за сце-
нарієм?
 — Наприклад, Карпа на-
зивала «киця». Майже в кож-
ній сцені щось є, бо коли вихо-
диш на майданчик із живим 
партнером, то він може щось 
своє сказати не за текстом, і ти 
теж починаєш імпровізувати. 
Це іскра творчості — тут і за-
раз. Підхопити чийсь імпровіз 
і відповісти вдало — це реально 
кайф. У нас це було органічно 
до наших образів. А з Тарасом 
(Цимбалюк — виконував роль 
Карпа. — Ред.) комфортно пра-
цювати — він підхоплював мої 
імпровізації і відповідав у тому 
ж руслі.
 ■ Ви для себе розмірковува-
ли над тим, як глядач сприйма-
тиме образ Мотрі?
 — Я думала, що мене будуть 
ненавидіти.
 ■ Чому?
 — Коли прочитала сце-
нарій, подумала: господи, яка 
ж вона «сучара», і люди так 
сприймуть. Але глядачі поча-
ли писати добрі відгуки, і я зро-
зуміла, наскільки ця героїня 
близька до наших жінок: вони 
класні й круті, бо пізнають себе 
у Мотрі і не відсторонюються 
від цього! У Мотрі глядачі поба-
чили дівчину, яка просто хоче 
щастя, але в неї свої методи — 
трохи рагульні.
 ■ А як з негативними відгу-
ками?
 — Були, але мало. Також 
знавці кіно писали величезні 
тексти, які мені іноді боляче 
читати.
 ■ Це була певна критика 
серіалу чи образу Мотрі?
 — Критика серіалу в ціло-
му. Деякі тексти зачіпали на-
стільки болісно, що потім кіль-
ка днів тримала це в собі. На-
віть відкопала в собі «синд-
ром самозванця», суть якого в 
тому, що ти не пов’язуєш свої 
зусилля і старання зі своїм ус-
піхом. Але «відрощувати» бро-
ню і брехати, що мені пофіг на 
те, що кажуть, — це не моє. 
Якщо щось зачіпає, то болюче 
це сприймаю, а це означає — я 
жива людина і мені не плювати 
на думку інших людей.
 ■ Тобто ви мало стикаєтесь 
із хейтом у соцмережах?
 — Так. Можливо, я живу в 
своїй «рожевій бульбашці», де 
більшість людей — мої одно-
думці, які мене люблять. Іноді 
боляче вибратися з цього кола, 
але це точки росту. Головне — 

це баланс — сприймати іншу 
думку, але не втрачати себе. 
Тривалий час намагалася бути 
для всіх доброю і зручною... 
Після Мотрі я не боюсь бути та-
кою, якою є. І робота над собою 
ще триває.

Президентом треба отаку 
Мотрю
 ■ Ви лайкозалежна люди-
на?
 — Мені приємно, але для 
мене це не ціль. Запитують — 
чого я не «качаю» профіль, не 
беру рекламу. Але мені це не 
треба. В мене є 9 тисяч підпис-
ників, які набуті органічним 
шляхом. Може, згодом буду 
займатися серйозніше своїми 
сторінками. Я людина настрою: 
можу за день зробити 5 сторіз, 
а потім два тижні взагалі нічо-
го не викладати, тому що мені 
не хочеться. Є такі питання у 
житті, про які я не готова роз-
казувати. І робити зі свого жит-
тя шоу на широкий загал — не 
моє. Я не блогер, а актор, який 
іноді відкриває ширму. Коли 
я відповідаю на коментарі, 
то деякі дивуються, мовляв, 
а може, це не ви, а хтось веде 
ваш акаунт? Якби була така 
людина, то все було б красиво. 
Іноді у соцмережах підписни-
ки мене просили записати ві-
деопоздоровлення для когось 
— коли був час я це робила. 
Після «Кайдашів» мені писа-
ли такі відгуки, які я буду пе-
речитувати в найтемніші часи 
свого життя. Вони будуть мене 
надихати і рятувати. За цей 
час дійсно я відчула підтримку 
мільйонів українців, і мені ні-
чого не страшно. Це надихає. Я 
до цих пір не хотіла нікуди їха-
ти звідси, а тепер і поготів, бо 
українці своєю добротою нади-
хають.
 ■ До речі, у соцмережах були 
коментарі, мовляв, наступним 
президентом треба отаку Мот-
рю. Як вам такий виклик?
 — Це для мене влучний і 
точний жарт, але не більше! 
Приємно, що так сприйняли 
мого персонажа, але з іншоїго 
боку: ми вже один раз повіри-
ли телевізору, і що тепер?
 ■ Ви побачили за останній 
час, що в нашій країні зміни-
лося на краще чи навпаки?
 — Мені не подобається, що 
відбувається в країні за остан-
ні роки. Наприклад, у кіно. По-
перше, ситуація навколо обран-
ня голови Держкіно. По-друге, 
ми могли б знімати щось своє 
класне і вкладати гроші в себе. 
Натомість адаптуємо іноземні 
формати або знімаємо проєкти 
російською і продаємо за кор-
дон. Це мене не влаштовує. Але 
я розумію, що за цим є продю-
сери, які дають гроші. Я хочу 
гордитися тим, що роблю для 
своєї країни.
 ■ Якби у вас була мож-

ливість зіграти з голлівуд-
ською зіркою, то хто б це міг 
бути?
 — Це мої улюблені актори 
— Метью Макконахі, Меріл 
Стріп, Майкл Фассбендер. 
Коли б я їх побачила, то спо-
чатку вмерла б від щастя, потім 
попросила автограф, а потім 
вмерла б другий раз.

З дитинства тільки у діда 
чули українську
 ■ Ви маєте коріння з Донба-
су — хто і звідки?
 — Це родичі по татовій 
лінії — півсела Новоукраїнка 
(Мар’їнський район) — Хиж-
няки. Минулого року з братом 
їздили до дідуся.
 ■ Це контрольована Украї-
ною територія, але лінія фрон-
ту недалеко. Як там змінюєть-
ся життя, за вашими спостере-
женнями?
 — Я б не сказала, що воно 
змінюється. Але бачу по своє-
му дідуся — як його це все при-
гнічує, йому боляче спостеріга-
ти події в нашій країні. Страш-
но, коли іноді чутно вибухи.
 ■ Які стереотипи, пов’язані 
з Донбасом ви на власному до-
свіді можете спростувати?
 — Наприклад, щодо мови. 
З дитинства ми тільки у діда 
чули українську мову, бо Київ-
щина дуже зрусифікована. І, до 
речі, васильківський суржик є 
у Мотрі від мене. У селі завж-
ди говорили більш-менш ук-
раїнською. Тому говорити, що 
на Донеччині винятково росій-
ськомовне населення, неправ-
да.
 ■ Найближчим часом зби-
раєтесь до родичів?
 — Хотіла, але через каран-
тин і зламану ногу поки що 
прийдеться зачекати.
 ■ Судячи з ваших фото в 
Instagram на карантині ви зай-
малися активно спортом, зара-
ди ролі чи для себе?
 — Карантин для мене був, 
як темні часи: втрата орієнти-
рів, стимулів. Якби сказали, 
що це на три місяці, може, лег-
ше було б, а так невизначеність 
пригнічувала. Як наслідок — 
розслабилася, а потім стала на 
ваги і вирішила: досить. Поча-
ла активні тренування з тре-
нером. До того ж мені сказа-
ли, що 31 травня в нас поча-
ток зйомок серіалу «Слід», де 
я граю роль капітана поліції, 
а не капітана пончиків. Так 
з’явилася мета, і я проводила 
жорстку роботу над собою. Це 
не тільки спорт, а й зниження 
калорій, відмова від солодощів. 
Хоча іноді дозволяла щось со-
лоденьке, бо коли зміна триває 
10-16 годин, важко дотриму-
ватися правильного харчуван-
ня і зберігати форму. Зараз уже 
знов набрала вагу через набряк 
і перелом ноги. Тому в пріори-
теті — правильне зростання на 
нозі, реабілітація. І потім уже 
знов буду жорстко працювати 
над собою.
 ■ А які мастхевні штуки для 
збереження краси і форми пра-
цюють для вас?
 — По-перше, потрібен здо-
ровий сон. Від якості сну, як 
уже довели численні дослід-
ження, залежать і стан шкіри, 
і витривалість м’язів, режим 
харчування і багато чого. Але з 
ненормованими робочими змі-
нами не завжди виходить до-
тримуватися цього.
 По-друге, це харчування 
— треба їсти сезонні фрукті та 
овочі, бо це вітаміни і мінімум 
калорій. І зараз я просто насо-
лоджуюсь літом — це моя пора, 
коли сонце і вода надають енер-
гії та сил. (Інтерв’ю записали в 
останні дні серпня). ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Це диво, коли майже вся країна 
подивилася серіал» — 
актриса Антоніна Хижняк, «Мотря» з Кайдашів
Ірина ГОЛІЗДРА
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

Актриса Антоніна Хижняк стала впізнаваною після серіалу «Спіймати Кайдаша». Тільки у прем’єрні 
дні (2-11 березня 2020 року) його подивилися 10,5 мільйона глядачів.
До початку зйомок Антоніна займалася дубляжем, знімалася в епізодичних ролях, раніше працювала 
у Київському театрі ляльок, але мрія про кіно завжди була у пріоритеті.І вона набула нового сенсу з 
роллю гострої на язик і енергійної Мотрі.
Домовитися про час інтерв’ю з актрисою було не просто, по-перше, через насичений графік зйомок, 
а по-друге — проблеми з ногою. Нещодавно на зйомках Антоніна отримала перелом. Тому на зустріч 
актриса приїхала з гіпсом.

■

Антоніна Хижняк.
Фото з сайта life.pravda.com.ua.

❙
❙
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 У романі осмислено 
появу життя, зрештою, 
саме зародження пла-
нети й появу людини на 
ній. Війни, катаклізми, 
які переживає зокрема 
українська людина в бо-
ротьбі за свою державу, 
накладаються на роз-
мисли оповідача про ар-
хетипні моделі поведін-
ки, про те, що людина 
одвічно прагне втруча-
тися в природний пере-
біг, щоб підкорити світ, 
«підлаштувати» при-
роду (річки, надра...) 
під себе, а в моменти іс-
торичних катаклізмів 
ідеться й про числен-
ні доноси, які люди по-
чинають писати одне на 
одного. «Людство пло-
дилося, перетворюю-
чи культуру на цивілі-
зацію, а цивілізацію на 
радіацію, шкідливу для 
органічного життя не-
органічну хімію». 
 У романі «Буг» зба-
лансовано історич-
ні екскурси, екшен, 
пов’язаний з історією 
головних персонажів, 
а також публіцистичні 
вставки філософського 
характеру, які «працю-
ють» на те, що роман по-
рушує низку екзистен-
ційних питань. Подієва 
лінія сюжетно-фабуль-
них колізій, що відбува-
ються на Волині, кіне-
матографічна, оскільки 
в ній переважають діа-
логи, чіткі описи внут-
рішнього стану й зов-
нішнього світу з усією 
палітрою кольо рів.
 Крім того, «Буг», як 
на мене, — це українсь-
ка відповідь «Молодій 
гвардії» Фадєєва. Це 
історія про українсь-
ких молодиків, які 
свідомо, щиро, ро-
мантично прагнуть ор-
ганізувати боротьбу за 
українську національ-
ну державу. І поява Мо-
лодіжного об’єднання 
націоналістів у романі 
відбувається на тлі епіч-
них розмислів оповіда-
ча про природу добра і 
зла, про Бога й люди-
ну, про планету й кос-
мос, зародження жит-
тя та смерть... Роман 
має виразну телеологіч-
ність (цілепокладання). 
А ціль оповідача склад-
на й проста водночас: 
повернути людину (чи-
тача) обличчям до люд-
ського, до того, що виз-
начає якість життя не в 
меркантильно-прагма-
тичному аспекті, а в та-
кому, який забезпечує 
розвиток життя в май-
бутньому, а не згасання 
й самознищення плане-
ти й людства. 
 Ідеться про осмис-
лення онтології жит-
тя: війни, протистоян-
ня, боротьба за ресурси, 

зради, підступи — все 
це було мільйони разів 
на планеті. І все одно 
людина прагне утвер-
дити себе в національ-
ному єстві, у своїй мові 
та державності. Але 
письменник виходить і 
на інший рівень: коли 
можливе гідне й мирне 
життя? Що має усвідо-
мити людина, щоб, здо-
бувши національну де-
ржаву, далі вона жила 
у рівновазі й гармонії 
з планетою, космосом? 
Ці дві лінії визначаль-
ні в романі й формують 
його два філософські 
модуси.
 У студії «Телеоло-
гічна лінгвосеміотика: 
онтологія та евристика 
(на матеріалі англомов-
ного публіцистичного 
дискурсу)», захищеної 
в якості дисертації на 
здобуття наукового сту-
пеня доктора філологіч-
них наук (Запоріжжя, 
2020), Олександр Шев-
ченко докладно висвіт-
лює поняття телеології 
та телеологічності як 
чинників конструюван-
ня англомовного публі-
цистичного дискурсу. 
Ігор Павлюк — фахівець 
із медіакомунікацій, 
безперечно, послуго-
вується телеологічніс-
тю у романах інтуїтив-
но, але саме на цьому 
понятті мені б хотілося 
наголосити в рецензії. 
 Письменник кон-
струює хронотоп «Бугу» 
(і життєтекст, бо ж у ро-
мані виразними є авто-
біографічні елементи, 
гра з різними мистець-
кими «масками» самого 
автора, як, наприклад, 
образ Андрія Наюка) як 
гетерогенний. Телеоло-
гія визначає, що кож-
ний із рівнів — який сто-
сується 1950-х, 1990-х, 
сьогодення чи подій ти-
сячолітньої давнини — 
має своє функціональне 
призначення з погля-
ду «великого часу» (за 
М. Бахтіним). Усе, що 
коли-небудь мало місце 
на планеті в глобально-
му макрорівні, було не 
випадковим і мало свою 
доцільність із погляду 
телеології буття. Світ у 
романі Ігоря Павлюка 
має розумову інтенцію, 
містично-ірраціональ-
ну й водночас науково-
знаннєву, бо, зрештою, 
складно розрізнити, де 
є наука, а де релігія... 
 Власне, огляд рома-
ну «Буг» Ігоря Павлюка 
розпочну з аналізу кон-
цепту телеологічності, 
який у творі є чинни-
ком художнього світо-
сприйняття, одним із 
ключових чинників фі-
лософії роману. Теле-
ологія передбачає, що 
в реальності, у якій іс-

нує людина (наприклад, 
у медіасвіті, у природі 
тощо) є заданість, інтен-
ційність, тобто є мета, 
яку важливо реалізува-
ти. 
 У романі «Буг» те-
леологічність визначає 
не лише мету в усьо му, 
що відбувається в світі, 
а й також забезпечує 
зв’язок між віддале-
ними локусами реаль-
ності: як образ Золотої 
Рибки, що живе в Бузі, 
й Сузір’я Риби, яке в 
художньому просторі 
роману поєднано з окре-
мою рибкою, яка, з пог-
ляду Космосу, є піщин-
кою, що стримить до 
нуля, ніщоти, нескін-
ченно малої величини. 
 Світовідчуттю опові-
дача властива інтенція, 
яка (і тут уже скажу 
як літературознавець, 
який вивчає сучасний 
літературний процес) 
має постпостмодерну 
природу. Маю на увазі 
ідею єдності протилеж-
ностей, які взаємопере-
тікають, які втрачають 
«червоні лінії» і фор-
мують нові гібридні у 
своїй суті феномени. 
Ця риса загалом влас-
тива поетичному світо-
баченню суб’єкта ліри-
ки І. Павлюка (згадати 
хоча б уже хрестоматій-
ний завдяки шкільній 
програмі вірш «Асоціа-
ції»), проте і в романі 
«Буг» перед читачем 
розгортається простір, 
у якому сон — репе-
тиція смерті, у якому 
між усім існує зв’язок, 
який, проте, неможли-
во встановити або лише 
за допомогою науки, 
або через ірраціональ-
но-містичні практики. 
 Оповідач у романі го-
ворить про те, що Біблія 
— це фізика, а «фізика 
— це також Біблія». 
У ХХІ столітті такий 
погляд на світ видаєть-
ся справжнім посту-
пом. Оповідач не від-
мовляється ані від Бога 
в серці, ані від техно-
логічних здобутків. 
Водночас лінійний рі-
вень роману (історія 
створення Молодіжно-
го об’єднання націо-
налістів, зустрічі персо-
нажів у різних локусах 
України чи світу, як на 
симпозіумі в Туреччині) 
поєднано з циклічним: 
циклічне світобачен-
ня властиве оповіда-
чеві, який міфологізує 
історію. Міфологізація 
досягнута шляхом залу-
чення як філософських 
міркувань, що розкри-
вають зв’язок вищого 
рівня між рівнями і яви-
щами життя, уведен-
ням прикладів із мину-
лого, які розкривають 

довічну природу люди-
ни, здатну на найгір-
ші вчинки тощо. Така 
репрезентація минуло-
го показує, що в історії 
все було, в Галакти-
ці все було, що та фор-
ма життя, яка виникла, 
має цінність саме тут і 
тепер, бо понад тим іс-
нує «вища закономір-
ність», яка має або роз-
крити той закладений 
космосом-Богом потен-
ціал усередині людини, 
або ж призвести до то-
тального знищення, бо 
людину в романі порів-
няно з вірусом. 
 Такі рефлексії опові-
дача й персонажів ро-
ману потверджують те, 
що «Буг» — філософсь-
кий роман, у якому по-
казано історичні події 
на Волині на тлі шир-
шої панорами світу, з 
акцентуванням на об-
разах природи, що за-
галом відповідає сучас-
ним традиціям «зеленої 
літератури». Маю на 
увазі романи екологіч-
ної проблематики або ж 
есеїстично-філософські 
«зелені студії», доволі 
поширені у Великій 
Британії. Для розумін-
ня інтенції художнього 
світу в романі доціль-
но вжити поняття «ан-
тропоценного світу», 
тобто такої реальності, 
яку описано не в кате-
горіях доцільності сто-
совно людини, а в ас-
пекті цінностей саме 
природи, яка людині ні-
чого не винна й нічим не 
зобов’язана, як і та Зо-
лота Рибка, що живе в 
Бугові. Рибка в романі 

— символ мізерно ма-
лого й одвічно велико-
го, що має стосунок до 
архетипу. 
 Але людина «тюнін-
гує» рибку, уводить у 
неї чип, щоб перетвори-
ти на заручника влас-
них бажань. Історія 
про Золоту Рибку в ро-
мані нагадує притчу, 
вставну повість, яка 
хоча й має стосунок до 
ключової лінії, проте 
є контекстом, що роз-
криває людську приро-
ду, прагнення підкорю-
вати, загарбувати, що, 
зрештою, й зображено в 
казці А. Пушкіна, яку 
згадує оповідач. «Золо-
та Рибка, яка схотіла 
хоч раз у житті поба-
чити небо, ще задовго 
до пінно-сталевої по-
верхні Океану потрапи-
ла в сіті співробітниці 
бідного, бо Національ-
ного, Інституту океа-
нології Світлани Лоз-
ко, яка причепила їй 
до носа маленьку кліп-
су з найменшою у світі 
відео камерою переда-
вання електромагніт-
них імпульсів... про ві-
зуальний чи реальний 
контакт із металом 
на дні глибокої і соло-
ної води, адже цей ме-
тал міг бути дорогоцін-
ним». 
 Золота Рибка — сим-
вол свободи й несвобо-
ди, «за щастя побачи-
ти сузір’я Риби, тобто 
Потойбіччя, мусила 
стати пошуковим псом 
жінки, яка, шукаючи 
свого щастя, своєї Сво-
боди, обмежила Свобо-
ду іншої істоти». Золо-

та Рибка є і її немає, це 
міфологічний суб’єкт і 
водночас продукт води, 
яка правічна, отже, 
містить у собі енергію 
мільйонів років, атоми, 
що існують від Вели-
кого Вибуху й до ство-
рення планети Земля. 
Ось саме в цьому й по-
лягає інша особливість 
постпостмодерної те-
леологічності в романі 
І. Павлюка: спільність 
матерії, розуміння сві-
ту як явища, де все 
має, по суті, ті самі ато-
ми. Природа матерії та 
енергії на прарівні та 
сама. Чому ж у світі так 
багато диференціацій, 
розходжень, що проду-
кують деструкцію, аг-
ресію, знищення? Це 
одне з ключових філо-
софських запитань, які 
ставить оповідач. 
 Світ приречений на 
знищення саме тому, 
що в ньому є людина, 
але саме завдяки лю-
дині можливий і поступ. 
Причому як у вимірі тех-
нологічному, так і ду-
ховному, який у романі 
асоціюється з поетом 
Андрієм Наюком, його 
віршами, які вкрапле-
но до тканини. Поезія 
— світ краси, дійсність, 
яка в романі І. Павлюка 
нагадує Книгу Перемін 
або ж набір карт таро. 
Герої ворожать на по-
езіях Наюка, бо поезія 
здатна змінювати дійс-
ність; вона породжена 
тими ірраціональними 
силами, яких людині не 
збагнути, але те, що є в 
поезії, може одного дня 
перетворитися на реаль-
ність. 
 «Буг» репрезентує 
значною мірою роман-
тичний світогляд, при-
чому маю на увазі ні-
мецьку кантіанську 
традицію, у якій важли-
ве місце посідає концепт 
цілісного світу, у яко-
му все з усім взаємодіє 
й переходить із рівня на 
рівень, аби реалізувати 
через самопізнання пос-
туп на вищий щабель 
розвитку матерії (енер-
гії) у природі. Світові, 
за кантіанською мо-
деллю, властиве потен-
ціювання, але в реаль-
ності, яку зображено в 
романі, маємо, навпа-
ки, регрес душ, яким 
протистоїть вітальність 
молодих волинян, котрі 
прагнуть розбудувати 
національну державу 
всупереч звироднілій 
псевдодержавності, яку 
плекають політики.■ 

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

«Біблійна фізика»
в романі «Буг» Ігоря Павлюка

■Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ

Роман «Буг» (Л.: Світ, 2020) Ігоря Павлюка в сучас-
ній українській літературі порушує низку проблем, 
які досі не були предметом літературних або ж на-
уково-популярних розмислів. Ідеться про особливий 
світогляд, у якому історія України останніх 70 років 
вписується в широкий планетарний контекст тео-
гонічного характеру.
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Я намалюю тобі торт
 Пані Марта каже, що дуже полюби-
ла свій маленький рай, де створює влас-
ні смаки. Нещодавно вони з родиною пе-
реселилися у свій будиночок на околиці 
Львова, де вона планує пекти ще більше 
і натхненніше. «Чоловік у мене — на всі 
руки майстер, — пишається своєю по-
ловинкою не менш талановита дружи-
на. — І будинок звів, і до ладу його при-
вів. А мені хочеться тут творити так, 
як умію, причому дуже хочеться. Звіс-
но, роботи дуже багато, стомлююся, бо 
ставлю перед собою багато завдань. Але 
втома втомі — різниця: надихають діти, 
надихає чоловік, надихають мої квіти. 
Не хочу повторюватися: народжуєть-
ся новий день і народжується бажання 
приготувати щось свіженьке. Якщо по-
добається — печіть! Навіть не сумнівай-
теся, що вдасться. Одне лиш бажання — 
і торт буде на вашому столі. Торт — це 
смачна вісточка про те, що мрії здійс-
нюються...»
 Напевне, львів’янка Марта, худож-
ниця, яка малює торти, знає, про що 
каже. Але торти за її рецептами вда-
ються. Як вдається і все, що робиш із 
любов’ю. 

Торт для найменшого синочка
 Цей торт Марта Левицька створила 
кілька днів тому, як уже згадувалося, 
на день народження молодшого сина. 
Каже, що в назві задумала: нехай ко-
жен його називає іменем дорогої люди-
ни. А торт обов’язково вдасться, ще раз 
переконує вона і диктує рецепт. 
 У складі торта: бісквіт, шпинатні 
коржі, ягідне конфі, персики, крем мас-
карпоне та вершки. Форма — 20 см.
 Бісквіт: 5 яєць, 150 г цукру, 165 г бо-
рошна.
 Яйця трохи збити, додати цукор, 
збити до збільшення об’єму і побілін-
ня жовтків. Додати просіяне борошно, 
вимішати і пекти при температурі 170 
градусів 30— 35 хвилин, до сухої па-
лички. Можна додати порошок для пе-
чива, але не обов’язково. Остудити і пе-
рерізати на два коржі. 
 Шпинатний корж: 5 яєць, 180 г цук-
ру, 200 г борошна, 170 г шпинату, 2 ст. 
л. соку лимона, 50 мл. олії, 1 ч. л. роз-
пушувача.
 Готувати так само, як попередній 
бісквіт, тільки шпинат збити блендером 
з олією та соком, вимішати з тістом.
 Ожинове конфі: 350 г ожини, 80 г 
цукру, 10 г желатину, 60 мл води.
 Ягоди зварити з цукром, перетерти 
крізь сито, додати попередньо залитий 
водою  желатин, розмішати, вилити у 
меншу діаметром форму, покласти в мо-
розилку.
 Крем: 500 мл вершків, 500 г маскар-
поне, пудра до смаку.
 Охолоджені вершки збити, виміша-

ти зі збитим маскарпоне.
 Збираємо торт почергово, два вели-
ких персики, або ягоди чи фрукти за ба-
жанням. Краса готова!

Ягідний — торт на весь холодильник!
 «Цей торт вийшов такий вели кий, 
що боялася, аби полиця в холодильнику 
не зламалася, — каже Марта Левицька. 
— У ньому — ожина, чорниця, смороди-
на, бісквіт на білках та жовтках, крем 
сирний». Ще є багато ягід — спечіть і 
собі такий. А привід завжди знайдеть-
ся, був би торт, каже господиня. 
 Форма — 26 см.
 Білковий бісквіт: 5 білків, 4 ст. л. 
цукру, 5 ст. л. борошна, 1/2 ч. л. розпу-
шувача.
 Білки трохи збити з дрібкою солі, 
додати цукор, збити до стійких піків, 
вимішати з просіяним борошном і роз-
пушувачем. Пекти у застеленій перга-
ментом формі при температурі 170 гра-
дусів 20 хвилин.
 Спекти два таких бісквіти, пропор-
ції на один шар.
 Бісквіт на жовтках: 5 жовт-
ків, 4 ст. л. цукру, 5 ст. л. борошна, 1/2 
ч. л. розпушувача, 50 мл. води, 2 ст. л. 
олії, 1/2 ч. л. куркуми.
 Жовтки збити з цукром до біло-
го кольору, додати олію і воду, збити, 
далі ввести просіяне борошно, виміша-
ти, пекти так само, як білковий бісквіт. 
Також має бути два коржі.
 Ягідне конфі: 0,5 л перетертих крізь 
сито ягід (ожина та, приміром, сморо-
дина, або що є в сезоні), 300 г цукру, 
12 г желатину, 100 г води.
 Зварити ягоди з цукром на 1,2 кг 
ягід — приблизно 1 кг цукру, перетер-
ти крізь сито. Надібрати 0,5 перетертих 
ягід. Желатин залити водою для набу-
хання, як набухне — трішки прогріти, 
вимішати з ягодами, залити у форму, 
застелену харчовою плівкою, покласти 
в холодильник для повного застиган-
ня.
 Приготувати таких два прошарки.
 Зелене желе: 2 п. желе ківі (в одній 
пачці 70 г), 600 мл води.
 Желе залити окропом, також вили-
ти у форму, дати застигнути.
 Крем: 1,5 кг м’якого сиру, 0,5 л сме-
тани, не кислої, або вершків, 200 г цук-
ру-пудри, 2 п. ваніліну.
 Сир добре збити блендером, смета-
ну збити з цукровою пудрою, додати 
ванілін, все гарно з’єднати разом.
 Далі готуватимемо 6 прошарків кре-
му, два білих і 4 фіолетових, на один 
прошарок іде приблизно 330 г крему 
(для фіолетового кольору кулінарка до-
дала 2 ст. л. перетертої чорниці).
 Тепер збираємо торт. «Торт дуже ви-
сокий, висота 20 см. Я обгорнула кільце 
від форми з внутрішньої сторони перга-
ментом, і так збирала», — уточнює пані 

Марта. 
 Крем для вирівнювання: 600 г сиру, 
200 г масла 82 — 83%, 150 г цукру, 
150 г води, 2 ст. л. горілки. Спочатку 
зварити сироп із цукру і води, осту-
дити. Сир перетерти крізь сито, м’яке 
масло збити до білого кольору, посту-
пово вливати сироп, збивати. З’єднати 
лопаткою з сиром.
 Шоколадна глазур: 200 г чорного 
шоколаду, 2 ст. л. олії, 70 г води. Все 
разом розтопити, нанести на торт. І ма-
тимете таке диво на своєму столі!

Геніально просте печиво
 Його легко зробити, пропустивши 
тісто через м’ясорубку. 
 Отже, треба: 600 г борошна, яйце, 
200 г цукру, 1/2 склянки сметани, 1/2 
склянки майонезу, 150 г масла 82%, 
ванілін, 1 п. розпушувача.
 У посудині змішуємо всі складові, 
масло натираємо або січемо ножем, за-
мішуємо м’яке тісто, ділимо на части-
ни, кладемо в морозильну камеру. Від-
так тісто набуває кращої структури, з 
ним легше працювати. Включаємо ду-
ховку на 180 градусів, готуємо фор-
ми, стелимо пергамент, тісто (дістає-
мо по одній кульці) пропускаємо через 
м’ясорубку з насадками для печива — 
пекти 10 хвилин. Буде смачно!

Ідеальний плов — 
смачна магія від Марти 
 Потрібно: 300 г м’яса (свинячий 
ошийок), 300 г моркви, 300 г цибулі, 
300 г рису довгого пропареного або спе-
ціального для плову, 1 велика головка 
часнику. Спеції для плову, сіль, вода, 
50 мл олії.
 Головне, щоб каструля (якщо для 
плити) була з товстим дном, і ви були 
впевнені, що не пригорить.
 Спочатку готуємо м’ясо: нарізає-
мо великими шматками, складаємо на 
дно каструлі, на середину кладемо го-
ловку часнику, на м’ясо викладаємо 
шар нарізаної цибулі, не дуже дрібно, 
на цибулю кладемо моркву, порізану 
брусочками.
 «Ставимо на середній вогонь, на-
криваємо кришкою (у мультиварці — 
це програма «випічка») на одну годи-
ну. Далі слідкуйте за процесом. Ми ні-
чого не вимішуємо, не доливаємо воду і 
не кладемо жир. Коли це все готується, 
запах на кухні неймовірний! Ми тим 
часом промиваємо рис у декількох во-
дах, щоб вода залишилася прозорою. 
Заливаємо його дуже гарячою водою і 
залишаємо настоюватися, поки морква 
не стане готова, але не переварена, це 
якраз мине година», — ділиться дуже 
важливими моментами ідеального пло-

ву майстриня.
 На моркву кладемо рис без води, рів-
ненько його розподіляємо, беремо воду 
(зо дві склянки), розводимо 1/2 ст. л. 
солі і 1/2 ст. л. спеції для плову, за-
ливаємо рис. Рідина повинна покрити 
рис висотою в палець, якщо мало води 
— долийте. Далі слід влити олію. Ста-
вимо ще на 30 хвилин у мультиварку 
(це програма «плов»), на плиті вогонь 
трішки підбавити. Волога повинна ви-
паруватися, а рис має бути не твердим, 
але не перевареним. Далі добре кастру-
лю вкутати рушником, дати трохи пос-
тояти. Часник забираємо, плов вимі-
шуємо і смакуємо!

Улюблені баклажани
 Вони особливо смакують із чорним 
хлібом із маслом, каже Марта.
  3 середні баклажани, 3 ст. л. оцту, 
0, 5 ч. л. солі, 3 великих зубчики час-
нику, 150-200 г оливкової олії, суше-
ний базилік. Можете додавати зелену 
петрушку, також улюблені спеції.
 Баклажани порізати на шматоч-
ки товщиною 1 см. Припікати на ско-
ворідці з обох боків до золотого кольо-
ру навіть трохи присмалити (без олії). 
З вище поданих інгредієнтів приготу-
вати соус, перекладати ним гарячі бак-
лажани. Смакувати будуть на наступ-
ний день. 
 Почалася осінь — пора особливо-
го натхнення! Натхнення на створен-
ня кулінарних шедеврів! Творіть і ма-
люйте, як це робить на кухні Марта! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

«Малюю, але не на полотні» 
Рецепти родинних тортів та ідеального плову від львів’янки Марти Левицької

■

Марта Левицька і її торти неймовірної краси. ❙

Плов має свої секрети.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Рецепти Марти Левицької шанують всі господині, хто пече і хто лише вчиться пекти: 
її пляцки, торти, пироги давно підкорили серця і уяву найвибагливіших гурманів. 
Пам’ятаю її «Пташине молоко» і «Спартак» — для мене це, як кажуть, любов із 
першого погляду і шматочка. Так про її рецепти відгукується багато господинь, по 
праву вважаючи її кулінарною майстринею, «іміджмейкеркою» казкових пляцків і 
тортів. 
Однак Марта Левицька не вчилася на кулінарку. Вона — художниця — закінчила 
Львівський коледж імені Івана Труша, певний час працювала за фахом. А там на-
родилися діти, і все натхнення, творчу уяву заполонили вони.
«Донька вчора стала першокласницею», — хвалиться пані Марта. — Старшому 
синочку вже 16, меншому — три рочки». 
«І от в якийсь момент я вирішила малювати, але не на полотні, — розповідає далі 
вона свою історію. — Днями «намалювала» торт для синочка, якраз на його день 
народження. Я бачила, як йому було приємно». 
Цікаво, про що думають маленькі діти, коли мами підносять їм височенний торт, 
спечений із любов’ю? 
Марта Левицька довго розповідала про любов. Ловлю себе на думці, що майс-
трині, які печуть хліб, красиві торти, часто говорять про любов. Напевне, щоб від-
творити квіти, птахів, дерева на своїй випічці, щоб написати на ній ім’я того, кому 
присвячується кулінарний шедевр, треба любити і свою справу, а надто того, кому 
присвячується ця частинка кухонної творчості. 
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«Грати на своєму полі — це набагато легше. Немає перельотів, можна 

спокійно готуватися і налаштовуватися на матч».
Віталій Буяльський
півзахисник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після приходу на тренерський міс-
ток київського «Динамо» досвідчено-
го румунського наставника Мірчи Лу-
ческу перед столичним клубом авто-
матично постали завдання найвищого 
рівня. Боротьба за чемпіонський титул 
на внутрішній арені, як і участь у гру-
повому раунді Ліги чемпіонів — це той 
обов’язковий мінімум, якого чекати-
муть від біло-синьої команди в ниніш-
ньому сезоні.
 У час, коли національні збірні го-
туються до старту в новому розіграші 
Ліги націй, в УЄФА провели жеребку-
вання заключних стадій єврокубкової 
кваліфікації.
 Відтак з’ясувалося, що в третьому 
«кваліфайн»-раунді Ліги чемпіонів 
київським динамівцям доведеться зіг-
рати з нідерландським АЗ, а в разі ус-
пішного проходження цього етапу — у 
битві за путівку до групового розігра-
шу Суперліги — на підопічних Лучес-
ку чекатиме переможець протистоян-
ня між віденським «Рапідом» i бель-
гійським «Гентом».
 Нагадаємо, що попередні три спро-
би динамівців подолати сито відбору 
Ліги чемпіонів завершувалися невда-
чами. Швейцарський «Янг бойз», ні-
дерландський «Аякс» та бельгійський 
«Брюгге» були саме тими командами, 
які в минулі сезони зупиняли «біло-
синіх» на шляху до еліти європейсь-
кого клубного футболу.
 АЗ з Алкмаару, котрий на момент 

дострокового завершення чемпіонату 
Нідерландів-2019/2020, ділив з «Аяк-
сом» чільну позицію у турнірній таб-
лиці, виглядає не надто простим для 
«Динамо» опонентом. Власне, лідери 
голландського футболу ніколи не мали 
зговірливого характеру, проте в цій 
парі статус сіяної команди належить 
саме «біло-синім». При цьому відзна-
чимо, що останні дві очні зустрічі з АЗ 
мали для київських футболістів пере-
можний підсумок.
 На стороні динамівців у майбут-
ньому протистоянні з «Алкмааром», 
котре, до слова, складатиметься лише 
з одного поєдинку, гратиме й фактор 
свого поля. Щоправда, існує ймовір-
ність, що через зростання захворюва-
ності на коронавірус в Україні поєди-
нок між «Динамо» та АЗ може бути 
перенесений на нейтральне поле (при-
наймні така можливість передбаче-
на медичним протоколом Європейсь-
кого футбольного союзу). Однак на-
разі офіційний сайт УЄФА свідчить, 
що свій матч третього раунду кваліфі-
кації ЛЧ-2020/2021 київське «Дина-
мо» проведе 15 вересня в Києві на НСК 
«Олімпійський». Утім грати доведеть-
ся за порожніх трибун, і цей факт дещо 
знівелює перевагу свого майданчика.
 Водночас півзахисник «біло-синіх» 
Віталій Буяльський каже, що навіть у 
таких умовах домашній поєдинок має 
свої переваги: «Грати на своєму полі — 
це набагато легше. Немає перельотів, 
можна спокійно готуватися і налашто-
вуватися на матч».

 А от заключний раунд відбору по-
точної Суперліги проходитиме за кла-
сичною схемою, тобто складатиметься 
iз двох поєдинків. Як передбачає же-
реб, у випадку своєї участі в «плей-оф» 
кваліфікації київське «Динамо» зно-
ву матиме бонус у вигляді переваги до-
машньої арени. Самі ж матчі четвертої 
стадії відбору ЛЧ заплановані на 22/23 
та 29/30 вересня.

* * *
 Додамо, що невдахи останніх двох 
раундів «лігочемпіонської» кваліфіка-
ції напряму потраплять до групового 
етапу Ліги Європи. Натомість «Колос» 
із Ковалівки свої виступи в Лізі Євро-
пи розпочне з другого «кваліфайн»-
раунду, де його суперником в одномат-
чевій дуелі (17 вересня, Салоніки) буде 
грецький «Аріс». ■

ЖЕРЕБ

Домашній колорит
Свій новий лігочемпіонський похід київське «Динамо» 
розпочне матчем проти АЗ із Алкмаара

■

Минулого року бельгійський «Брюгге» вибив київське «Динамо» з кваліфікації Ліги чемпіонів.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Коронавірусна пандемія поспри-
яла потраплянню до основної сітки 
Відкритого чемпіонату США з тенісу 
рекордної кількості українських тені-
систок. Маючи в Нью-Йорку представ-
ництво одразу з семи майстринь вели-
кої ракетки, вітчизняний жіночий 
теніс дуже швидко отримав іще один 
рекорд, суть якого полягає в тому, що 
до другого кола «Ю-Ес оупен» проби-
лися аж чотири українки. Тут і вете-
ранка українського тенісу — 34-річ-
на Катерина Бондаренко, і юна його 
надія — 18-річна Марта Костюк, зір-
кова Даяна Ястремська та амбітна Ка-
терина Козлова.
 У перший день змагань усі вони до-
сягли переможного результату, зро-
бивши рекордно великим представ-
ництво України в другому колі «Ю-
Ес оупен». Наймолодша з українок 
— Костюк — вельми легко перегра-
ла росіянку Дар’ю Касаткіну, віддав-
ши суперниці лише три гейми — 6:1, 
6:2. Так само двох сетів вистачило для 
подолання стартового бар’єру й Коз-
ловій, котра здолала господарку кор-
тів Уїтні Осігве — 6:3, 7:5.
 Натомість іншим двом учасницям 
другого раунду «Ю-Ес оупен-2020» від 
України довелося серйозно попрацю-
вати над підтвердженням свого кла-
су. Невтомній Катерині Бондаренко в 
матчі з американкою Еллі Кік випа-
ло наздоганяти свою майже на десять 
років молодшу опонентку. Утім піс-
ля програшу першої партії досвідче-
на українка нанесла суперниці потуж-
ний подвійний удар у відповідь — 3:6, 
6:3, 6:1.
 За рейтингом складності здобутих 
перемог на старті «Ю-Ес оупен» другій 
ракетці України Даяні Ястремській 
було найважче. В останніх двох сетах 

матчу проти австралійки Астри Шар-
ми 20-річній одеситці довелося грати 
«тай-брейки». 
 Статус більш рейтингової тенісист-

ки дозволив українці, посіяній в Нью-
Йорку під 19-м номером, зробити свої 
заключні слова в поєдинку дещо ваго-
мішими — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

 А от дебют українки Катаріни За-
вацької в «основі» Відкритої пер-
шості США завершився поразкою 
17-й сіяній — Олені Рибакіній із Ка-
захстану — 3:6, 0:6. Водночас нагоду 
збільшити українське представництво 
в другому раунді «Ю-Ес оупен» іще 
матимуть Леся Цуренко та Ангеліна 
Калініна, котрі свої виступи на кор-
тах «Флешінг Мідоуз» розпочнуть у 
другий змагальний день.
 Зауважимо, що через коронавірус-
ну пандемію цьогорічний «Ю-Ес оу-
пен» організований у Нью-Йорку за 
принципом «міхура». Після здачі не-
гативних тестів на коронавірус усі 
учасники турніру потрапляють на за-
криту, обмежену непрохідним кордо-
ном територію. Тож їхні пересуван-
ня обмежені готелем, кортами та за-
лами для тренувань. Серед інших но-
вовведень — визначені часові рамки, 
відведені на підготовку та виконан-
ня кожної подачі. Через них лідер чо-
ловічого тенісу Новак Джокович уже 
встиг посваритися з організаторами, 
адже в матчі стартового кола за пору-
шення часового ліміту його покарали 
штрафним балом. «Правила постійно 
змінюються, і було б добре, якби фун-
кціонери заздалегідь повідомляли нам 
про свої рішення», — наголосив Джо-
кович. ■

У напруженій боротьбі друга ракетка України Даяна Ястремська подолала стартовий раунд 
«Ю-Ес оупен»-2020.
Фото з сайта btu.org.ua.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Обмеження й рекорди
Чотири з семи вітчизняних тенісисток, які потрапили до «основи» «Ю-Ес оупен», 
подолали стартове коло турніру

■
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 — Я сплю з чужими жiнками, а 
їхнi чоловiки мене за це б’ють.
 — Ідiть в армiю, там вас прив-
чать до дисциплiни.
 Через два роки:
 — Дякую, ви дали менi дуже 
слушну пораду.
 — Ви бiльше не спите з чужими 
жiнками?
 — Ще й як, але вдягаюся за 48 
секунд.

* * *
 Дивуюся жiночiй iнтуїцiї. Взяв у 
друга телефон подзвонити дружинi, 
оскiльки мiй розрядився, й сказати, 
що я запiзнюся. Вона взяла слухав-
ку, а я, не встигнувши вимовити сло-
ва, почув:

 — Да, мiй любий, слухаю.
 От як вона дiзналася, що це я те-
лефоную?

* * *
 — Абраме, чого ти тримаєшся 
за щоку?
 — Менi вирвали два зуби,
 — Ти ж казав, що болить один 
зуб.
 — А в лiкаря не було здачі.

* * *
 — Льово, за що ти отримав 15 
дiб арешту?
 — Кидав лебедям хлiб.
 — І що тут протизаконного?
 — Це сталося в Большому теат-
рi на «Лебединому озерi».

«Кругле» різьблення з дерева
Анатолій Євлогієв володіє унікальною технікою: з цілісного шматка горіха, яблуні, груші, абрикоси, 
дуба чи берези витворює філігранні композиції

По горизонталі:
 3. Один із друзів Котигорошка. 
7. Відомий чилійський поет. 8. Най-
більший у світі молюск. 9. Давньо-
грецька богиня неба, дружина Зев-
са. 10. Кілька слів, літер або інших 
знаків, написаних чи надрукованих 
в одну лінію. 12. Популярний вазон, 
що має лікувальні властивості. 14. 
Творче псевдо відомого білорусько-
го поета Івана Луцевича, чиє ім’я но-
сить Білоруський національний ака-
демічний театр. 16. Співробітник те-
атру, який підказує акторам текст 
ролі. 18. Сплюснуте коло. 20. Дім 
середньовічного рицаря. 22. Рай-
центр на Рівненщині. 23. Юрист, 
який займається оформленням і за-
свідченням документів. 24. Чолові-
че ім’я, популярне в минулому серед 
королів Англії. 25. Гостро виражена 
протилежність, полярність, розбіж-
ність. 
По вертикалі:
 1. Позивний Миколи Березово-
го, бійця полку «Азов», який загинув 
у серпні 2014-го, рятуючи товариша. 
2. Зневажлива назва президента Бі-
лорусі, поширена в країні. 3. Ім’я ге-
роїні поеми Шевченка, яку він зоб-
разив на картині. 4. Частина твору. 
5. Найбільше місто Хорватії, розта-
шоване поблизу кордону з Сербією, 

епіцентр боїв під час сербсько-хор-
ватської війни 90-х років. 6. Керів-
ник повстання рабів у Стародавньо-
му Римі. 10. Пташка, яка плете гніз-
до у вигляді рукавички. 11. Нагорода 
переможцю спортивних турнірів. 13. 
Французький поет-байкар, родона-
чальник нового виду байки у світовій 
літературі. 15. Польський колоніст 
міжвоєнного періоду, який отриму-
вав право селитися на українських 
землях. 17. Колюча холодна зброя, 
яка використовувалася переважно в 
Європі протягом XVI—XVII століть. 
19. Лісовий горіх. 21. Різновид ви-
сокого друку. 22. Один із атрибутів і 
головних символів держави. ■

Кросворд №81
від 1 вересня

Дара ГАВАРРА

 Велика поборниця здорового шти-
бу життя Вікторія Бекхем постійно зай-
мається спортом і майже двадцять років 
«сидить» на безвуглеводній дієті. Цю тен-
дітну жінку цілком можна назвати заліз-
ною леді, адже вона не лише не вживає 
солодощів, а й будь-яких борошняних 
виробів. Та все ж 46-річна жінка-стоїк 
не втрималася і спокусилася на кулінар-
ні витвори свого чоловіка — знаменито-
го в минулому футболіста Девіда Бекхе-
ма. Та й як тут встояти проти такої спо-
куси: чоловік, сидячи на карантині, по-
чав експериментувати з приготуванням 
їжі у дров’яній печі. Звісно ж, захопився 
виробами з тіста, почавши з піци, а потім 
перейшов і на пиріжки з різними начин-
ками. Спочатку Вікторія лишень скуш-
тувала, аби не образити чоловіка — він 
же старався, а потім — кусник за кусни-
ком — і не зогледілась, як уже наминала 
Девідові смаколики. Та карантин закін-
чився, тож Вікторії знову доведеться пе-

реходити на рибу з овочами, приготовле-
ними на парі, залишивши солодкі спо-
мини про чоловікове куховарство.
 Слід нагадати, що своїми кухонни-
ми навичками майбутній зять дуже 
сподобався батькам Вікторії (дівчина 
походила з заможної сім’ї, в якій, крім 
куховарок та іншої обслуги, був навіть 
колишній садівник із Букінгемського 
двору, тож вразити таких людей було 
нелегко). Після вечері, на якій він 
уперше був представлений майбут-
нім тещі та тестю, Девід без зайвих 
слів зібрав посуд і пішов мити на 
кухню, чим просто вразив сімей-
ку Адамсів (нагадаємо, дівоче 
прізвище Вікторії — Адамс). Та 
й по завершенні своєї спортив-
ної кар’єри чоловік не соромив-
ся встати раніше за всіх у влас-
ній родині (далася взнаки давня 
звичка футболіста), піти на кух-
ню і зготувати сніданок для чо-
тирьох дітей, щоб потім розвезти 
їх по школах. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Нещодавно найстаріша подружня пара відсвяткувала своє 
79-річчя сімейного життя. Сьогодні жителям Еквадору Хуліо 
Мора та його дружині Вальдраміні Квінтерос — 110 та 104 роки, 
відповідно. Тож, виходить, разом вони прожили майже 225 років 
(!), про що їм і вручили свідоцтво Гіннесса. «Молодята» мають 
гарне здоров’я, зі слів їхніх родичів, досить активні, але пере-
бувають наразі в депресивному стані, адже звикли часто зуст-
річатися за великим сімейним столом, оскільки мають 4 дітей, 
11 онуків, 21 правнука і навіть праправнука. Та цього року через 
пандемію і введений карантин усі родинні свята довелося від-
класти, в тому числі й чергову річницю їхнього шлюбу.
 Хуліо та Вальдраміна побралися у далекому 1941 році в 
першій збудованій іспанцями в Кіто (столиці Еквадору) церк-
ві потай від батьків, які і з одного, і з другого боку не схвалю-

вали їхніх стосунків. Як же вони помилялися! 
Адже пара прожила в любові й повазі одне 
до одного майже 80 років. Обоє все життя 
пропрацювали викладачами в Кіто. Сьогодні 
парочка насолоджується своїм довголіттям, 
наскільки це їм дозволяють здоров’я і стат-
ки: Хуліо любить дивитися телевізор і щод-
ня п’є молоко, Вальдраміна ж не уявляє ран-
ку без свіжої газети і десерту. Єдине, що за-
смучує їхній розмірений розпорядок дня, зі 
слів доньки Сесілії, — це відсутність спілку-
вання з рідними.
 Нагадаємо, Хуліо та Вальдраміна випе-
редили пару з Остіна (Техас, США) Шарлотту 
Хендерсон та Джона Хендерсон, загальний вік яких 
становить 212 років і 52 дні. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Обом — понад два століття
Пара з Еквадору у шлюбі прожила 79 років, 
а на двох має майже 225 років

■

ПОЗА «ЗАКОНОМ»

До біса ті обітниці!
Вікторія Бекхем пішла в «загул»

■

Вікторія Бекхем.❙

3 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +18...+20, удень +26...+28.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +31...+33.
Вінниця: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень 
+26...+28.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +32...+34.

1 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 24-27 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочасний 
дощ. Трускавець: уночi +11...+13, удень +18...+20. Моршин: 
уночi +11...+13, удень +18...+20.
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