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Пам’ятник легендарному 

полковнику 

Петру Болбочану 

відкрили у Києві

стор. 8»стор. 2»

На День українського козацтва в Батурині відбудеться презентація уперше виданого в Україні Літопису Самійла Величка.
Фото з сайта navkoloua.com.
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Хто сказав: платити більше?! Полководець, 
якого ми втратили

стор. 5»

У Бішкеку захопили 

парламент, 

адміністрацію 

президента та звільнили 

з СІЗО експрезидента

Влада України вирішила 

завчасно погашати «бонди 

Яресько»: виграють 

іноземні фінансисти, які 

зароблять на наших боргах 

двічі

Революція в Киргизстані

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,400 грн 

1 € = 33,403 грн

1 рос. руб. = 0,360 грн

«Відтепер зможемо мати 
краще уявлення про козацький 
період історії України»
Уперше в Україні виходить друком 
Літопис Самійла Величка, який зберігається 
в Санкт-Петербурзі
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«Сторіччя тому Петро Болбочан загинув унаслідок з’ясувань політичних відносин 
між різними силами в УНР. Українське суспільство зараз віддає йому належну 
шану й запам’ятовує урок минулого: за політичними чварами та партійними 
міжусобицями не повинні страждати державницькі інтереси».

Антон Дробович
голова Українського інституту 

національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

МЕЦЕНАТСТВО

Квартиранти 
Петра 
Лісового
Харківська літературна 
резиденція отримала 
в постійне користування 
квартиру в будинку 
«Слово»
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 В овіяному легендами харківському 
будинку «Слово» тепер знову житимуть 
письменники. Сталося це завдяки доб-
рій волі випускника Києво-Могилянсь-
кої Бізнес-школи Андрія Набоки, який 
передав у довгострокове розпорядження 
місцевій Літературній резиденції влас-
ну квартиру. Тепер тут постійно твори-
тимуть літератори і художники з різних 
куточків світу, стаючи заодно частиною 
мистецького життя міста. На творчість 
їх надихатиме атмосфера помешкання, 
в якому до арешту в 1937 році жив пись-
менник i журналіст Петро Лісовий.
 Як «УМ» повідомляла раніше, Літре-
зиденція заснована два роки тому Ук-
раїнським ПЕН-клубом та Харківським 
літературним музеєм задля популяриза-
ції вітчизняного книжкового середови-
ща. Резидентами встигли вже побувати 
письменники Люба-Параскевія Стрина-
дюк, Любко Дереш, Міхаель Целлер iз 
Німеччини, Катерина Калитко, а також 
перекладачка Ярослава Стріха. Наразі в 
Петра Лісового «квартирує» ужгородсь-
кий письменник Банди Шолтес.
 Президент Українського ПЕН-клу-
бу Андрій Курков переконаний: те, що 
в резиденцію готові вкладатися свідо-
мі представники місцевого бізнесу, є 
важливим свідченням, що вона потріб-
на місту задля власної аури, міфів, іс-
торії. «Люди, які проводять місяць у 
Харкові, назавжди стають його агента-
ми, — вважає він. — Тут закладають ос-
нови як нових культурних проєктів, так 
і проявлення Харкова на сторінках літе-
ратурних текстів. І я бачу, що резиден-
ти запрошують у квартиру харківських 
друзів: це теж важлива частина і побу-
дови мереж, і «оживлення» цього про-
стору. У свою чергу, митці ніби отри-
мують ключ доступу до історичної тяг-
лості, можуть порівнювати мистецькі 
процеси тоді і зараз, процеси формуван-
ня середовищ, які генерують візії свого 
покоління. Сама атмосфера місця вже 
надається до складних рефлексій, роз-
думів, може, й осяянь».
 Банди Шолтес працює наразі над 
власною збіркою оповідань. Життя у 
Петра Лісового він називає таким собі 
«розіконюванням» людей, портре-
ти яких можна побачити на сторінках 
шкільних підручників. «Виходиш на 
кухню і розумієш, що й вони ж, мабуть, 
так само смажили котлети, курили пер-
шу ранкову цигарку, приймали гучних 
гостей, — ділиться своїми враженнями 
він. — Словом, жили. Водночас, відчу-
ваєш ніби тіні, весь час пам’ятаєш, які 
страшні речі тут відбувалися і як важли-
во ніколи більше не допустити їх повто-
рення».
 Цікаво, що на творче життя в Хар-
кові резидентам навіть виписують сти-
пендії. Правда, це стає можливим лише 
тоді, коли засновникам проєкту вдаєть-
ся роздобути грантову або донорську під-
тримку. Так, перші два сезони Літрези-
денції спонсорувала місцева облдержад-
міністрація, а тепер підтримує Українсь-
кий культурний фонд. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕй

 У районі проведення операції 
Об’єднаних сил ситуація залишаєть-
ся напруженою, але контрольованою. 
Україна дотримується домовленостей 
щодо режиму тиші. Впродовж мину-
лої доби зафіксовано лише два випадки 
порушення режиму припинення вогню 
збройними формуваннями РФ: побли-
зу Новолуганського противник відкрив 
вогонь із підствольного гранатомета, а 
неподалік Авдіївки застосував ручний 
протитанковий гранатомет. Бойових 
втрат і поранень серед українських за-
хисників немає.
 Величезні зусилля зараз зосередже-

но на подолання вогняної стихії. Зброй-
ні сили спільно з Державною службою 
з надзвичайних ситуацій ліквідовува-
ли пожежі в околицях населених пун-
ктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий 
Айдар, Шуми. Лише від Збройних сил 
до гасіння осередків займань залучили 
понад 300 військовослужбовців i май-
же 20 одиниць спецтехніки. Станом на 
ранок вівторка з 10 основних осередків 
пожеж лісових масивів, очерету та су-
хої рослинності ліквідовано вiсiм, ще 
два осередки локалізовано, повідомила 
Державна служба з надзвичайних ситу-
ацій. Зазначається, що найскладніша 
картина склалася вздовж лінії розмежу-
вання на території Станично-Лугансько-

го, Новоайдарського, Сiверськодонець-
кого районів, де до зони ураження пот-
рапило 32 населені пункти. 
 Тим часом, як стало відомо «УМ», на 
окупованій території розгорівся медій-
ний скандал. Окупаційна влада призна-
чила головним редактором свого папе-
рового рупора, газети «Донецька прав-
да», російського блогера Олександра 
Жучковського. Призначенням грома-
дян РФ на ключові посади там нікого 
не здивуєш. Але місцева журналістська 
братія обурилася, піднявши на гора «не-
тлінні скріни» Жучковського часів його 
сватання на співробітництво з українсь-
кими ЗМІ: «ДНР» не існує. Економіки 
«ДНР» немає. Всі підприємства розгра-
бували і вивезли російські війська, які 
там є і регулярно везуть «вантаж 200».
 Місцеві ополченці обурені. Проте, 
наприклад, телеграм-канал «Вольно-
думець» вважає, що призначення Жуч-
ковського пролобіювали російські спец-
служби після того, як не змогли вбуду-
вати свого агента в українське медіапо-
ле. На посаді редактора газети він може 
бути «законсервований» до відновлен-
ня на Донбасі українського контролю. І 
тоді з готовністю пред’явить свою «про-
українську» позицію. ■

НА ФРОНТІ

«Витязі» у шакалячій шкурі
Упіймавши облизня у збройному протистоянні, 
окупанти взялися нашпиговувати Україну 
своїми «консервами»

■

Інф. «УМ»

 Погруддя видатного українського 
воєначальника, який звільнив Крим 
і більшу частину України від біль-
шовиків у 1918 році, віднині стояти-
ме у сквері його імені, навпроти кіно-
театру «Київська Русь». Як повідом-
ляє Український інститут національ-
ної пам’яті, скульптуру виготовили за 
три місяці завдяки пожертвам україн-
ців, зокрема й зі Швейцарії, Польщі, 
США та Росії. Кошти зібрали за один 
місяць. Скульптори Михайло Горло-
вий і Олександр Фурман пам’ятник 
полковникові Армії УНР створювали 
в межах проєкту «Українська історія 
в камені». Голова Українського інсти-
туту національної пам’яті Антон Дро-
бович на церемонії відкриття наголо-
сив на знаменності події, адже це пер-
ший у світі пам’ятник Болбочану, і 
відкритий він саме під час святкуван-
ня століття подій Української револю-
ції 1917—1921 років. «Петро Болбо-
чан був вагомою для Києва історичною 
постаттю. Саме він брав участь у фор-
муванні військових підрозділів, у яких 
служили кияни під час боротьби за Ук-

раїнську Незалежність. Він був учасни-
ком звільнення Києва від більшовиків. 
Болбочан загинув унаслідок з’ясувань 
політичних відносин між різними си-
лами в УНР. Багато істориків зазна-
чають, що страта його була несправед-
ливою і політично вмотивованою. Від-

повідно, українське суспільство зараз 
віддає видатному полководцю належну 
шану й запам’ятовує урок iз минулого: 
за політичними чварами та партійни-
ми міжусобицями не повинні стражда-
ти державницькі інтереси», — резюму-
вав Дробович.■

ВШАНУВАННЯ

Полководець, якого ми втратили
Пам’ятник легендарному полковнику Петру Болбочану відкрили у Києві

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Свого головного цьогорічного 
переможця назвала Global Teacher 
Prize Ukraine 2020. Global Teacher 
Prize — світова щорічна премія для 
вчителів, котрі зробили видатний 
внесок у професію, заснована фон-
дом Varkey GEMS Foundation у 2014 
роцi. Її неофіційно називають «Но-
белівською премією для вчителів». 
Національна ж премія Global Teacher 
Prize Ukraine, після підписання ме-
морандуму з фондом Varkey GEMS 
Foundation, вручається з 2018 року 
громадською спілкою «Освіторія». 
Цього разу її присуджено Василю 
Дяківу з райцентру Заліщики на Тер-
нопільщині. А всього за неї змагали-
ся майже три тисячі педагогів iз 21 
регіону. 
 Уже 24 роки Василь Дяків пра-
цює в Заліщицькій державній гім-
назії, викладаючи всесвітню історію, 
історію України, громадянську освіту 

та основи здоров’я. Його робота від-
значається самовідданістю, нефор-
мальним освітянським підходом та 
особливим ставленням до учнів. До 
речі, 59 iз них ставали переможцями 
конкурсів Малої академії наук Украї-
ни. А ще пан Василь розробляє цікаві 
туристичні маршрути своїм мальов-
ничим містом, займається екологією 
та бере участь у міжнародному про-
єкті «Новий погляд на історію».
 «Найперше, треба піднiмати 
імідж учителя через вищу освіту — 

студенти педагогічних вузів повинні 
бути агентами змін. Вважаю, що 20 
предметів у старшій школі — це за-
багато. Оптимальна кількість — 6-
8 обов’язкових дисциплін. Це склад-
ний вибір, адже батьки зазвичай пе-
рестраховуються і хочуть, щоб діти 
вчили геть усе, а ті часто не знають, 
ким хочуть бути. Профільну шко-
лу планують реформувати аж через 
сiм років, а це надто пізно. Треба вже 
запускати цей процес і схиляти сус-
пільство до думки про європейсь-

кий формат освіти, де є конкуренція 
і боротьба за учня і студента», — так 
відповів Василь Дяків на запитання 
сайта «Освіторії» про те, що потріб-
но змінити в українській освіті. А ось 
як відгукнувся у «Фейсбуцi» один iз 
колишніх його учнів, Дмитро Роман-
ко: «Вчитель, завдяки якому я нав-
чився вчитися. Він показав, що нав-
чання — це щось більше, ніж уроки 
і оцінки. Ті навички дозволили мені 
стати дизайнером власного життя, 
а не пазлом у чужих руках. Василю 
Григоровичу, щиро вітаю з перемо-
гою та знаю, що більше від усіх при-
зів і відзнак Вас потішать досягнен-
ня і успіхи Ваших учнів!».
 Разом із премією у сумі 250 тисяч 
гривень Василь Дяків також одержав 
можливість відвідати престижну ос-
вітню подію — Global Education and 
Skills Forum 2021, що проходитиме в 
Лондоні: рік безкоштовного навчання 
від громадської спілки «Освіторія» та 
шанс позмагатися за звання кращого 
вчителя світу. ■

ВИЗНАННЯ

Учитель на «відмінно»
Звання найкращого в Україні 
та чверть мільйона гривень отримав 
педагог iз райцентру на Тернопільщині

■
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Водопій за 
розкладом
У трьох районах 
Криму окупанти ввели 
найжорсткіший графік 
подачі води
Ірина КИРПА

 Нинішньої осені, починаючи з 7 
жовтня, у Сімферополі, Бахчисараї 
та деяких південних районах анек-
сованого півострова водопостачання 
включатимуть лише на пару годин на 
добу. Підконтрольний Кремлю очіль-
ник окупованої території Сергій Ак-
сьонов повідомив, що у Криму де-
факто введено надзвичайну ситуацію 
через стан справ із прісною водою, а 
людей готують до третього, найжорс-
ткішого обмеження у користуванні 
водними ресурсами.
 Як велике «досягнення» фахівці 
підприємства «Вода Криму» опублі-
кували перелік мікрорайонів міста, 
де люди отримують воду регулярно 
просто через те, що там неможливо її 
відключати з технічних причин.
 — Люди бояться набирати воду з 
тих дивних бочок синього кольору за-
гального користування, які нам «по-
дарувала» влади Криму, бо є реаль-
ний ризик отруєння, — скаржиться 
кримчанин Леонід Пасічников. — 
Дефіцитом стали звичайні баклаги 
для води, їх просто змели з прилавків 
магазинів та на ринку, я ледве встиг 
купити останню ємність. Буду роби-
ти запаси води вдома на балконі. Так, 
це незручно, але все-таки краще аніж 
те, що нам пропонує місцева влада.
 Відомо, що через введені обме-
ження саме так змушені робити 
мешканці усіх регіонів півострова, 
яких об`єднала велика біда. Близь-
ко мільйона жителів Криму зіткну-
лися з необхідністю перебудовувати 
своє життя та підлаштовуватися під 
дуже незручний графік подачі води. 
Натомість адміністрація Сімферопо-
ля вже відзвітувала перед Кремлем: 
«все добре, ситуація з водопостачан-
ням стабільна».
 — Назвати наше життя мож-
на лише стабільно поганим, — обу-
рюється кримчанка Марія Величко. 
— Чиновники влаштовують показу-
ху для кураторів із Кремля, їм байду-
же, що ми змушені виживати у важ-
ких умовах та економити на усьому, 
навіть на звичайній воді.
 Нагадаємо, раніше глава крем-
лівської адміністрації Криму Сергій 
Аксьонов попереджав: не виключає, 
що Росія визнає надзвичайною ситу-
ацією катастрофу з водопостачанням 
Криму.
 Як відомо, літо 2020 року на пів-
дні України стало найпосушливішим 
за усі 150 років спостережень. ■

■

АГІТПРОП

 Одразу 1,2 мільйона рублів витратять оку-
панти півострова на черговий престур для жур-
налістів, що пройде там у розпал пандемії ко-
ронавірусу. На сайті російських держзакупівель 
вже опубліковано інформацію, що престур про-
ведуть задля «формування образу Криму як ре-
гіону, сприятливого для туризму, та з метою 
створення умов для просування курортно-турис-
тичних можливостей півострова». Показуху пла-
нують розмістити у соцмережах, а також у най-
більших російських ЗМІ, аби створити ілюзор-
ну противагу реальному стану справ на півос-
трові. Подібний трюк у Кремлі провертають уже 
не вперше. У відповідь на масові скарги кримчан 
там вважають за краще влаштовувати шоу з без-
коштовною роздачею їжі журналістам, які пи-
шуть лише про те, що влаштовує спецслужби та 
чиновників.

■

Ганна ЯРОШЕНКО

 У вівторок,  29 вересня,  біля 
входу до Полтавської  обласної 
ради лейтенанту Сергію Страті-
чуку,  командиру взводу 1-го ок-
ремого батальйону морської  пі-
хоти (до речі ,  нашому земляку з 
Решетилівського району),  пере-
дали повністю відремонтований 
автомобіль ГАЗ-66 (в армії  його 
ще називають «Шишарик») для 
морських піхотинців 36-ї  брига-
ди.  Авто придбане й відремонто-
ване за кошт благодійників.
 — Це вже п ’ята автівка,  яку 
передаємо на фронт,  бо чітко ус-
відомлюємо, що в країні  в ідбу-
вається війна,  а отже,  ми повин-
ні  допомагати фронту,  — повідо-
мив голова Полтавської  облас-
ної  ради Олександр Біленький. 
— Першим став УАЗ, потім були 
іномарки,  пригнані  з-за кордону. 
А цього разу ми цілеспрямовано 
шукали автомобіль підвищеної 
прохідності  — і  врешті  знайшли 
списаний ГАЗ-66 в одному з кому-
нальних закладів у Кобеляцькому 
районі .  Придбавши його за влас-
ні  кошти,  поставили на облік.  По-
легшити процедуру оформлення 
транспортного засобу допомогла 
громадська спілка «Координацій-
на рада громадських організацій 
учасників АТО». Після цього взя-
лися за ремонт,  який тривав май-
же рік.  Сприяли цій добрій справі 
всі ,  хто міг :  і  представники на-
ших комунальних підприємств, 
і  «АТОвці» — вони допомагали 
запчастинами, вкладали і  кош-
ти,  і  душу. Як бачите,  отака сине-
ргія дала позитивний результат. 
Я дуже радий, що ми довели цю 
справу до кінця,  і  сподіваюся,  що 
наше авто добре послугує «мор-
піхам» саме там, де в ньому буде 
найбільша необхідність. 

 Відповідаючи на запитан-
ня,  яку суму коштів витратили на 
придбання й ремонт згаданого 
транспортного засобу,  Олександр 
Юрійович зауважує:  «Можливо, 
простіше було б купити авто яко-
гось іншого формату,  але,  як нам 
сказали,  саме ГАЗ-66 — це ав-
томобіль,  затребуваний на пере-
довій:  він надійний,  практичний, 
простий в експлуатаці ї  й обслуго-
вуванні .  Придбали його тисяч за 
30,  потім іще тисяч 50 було вкла-
дено в ремонт.  Обладнання,  до 
речі ,  шукали всією Україною: як 
бачите,  колеса,  тент і  деякі  вуз-

лові  деталі  нові  — це необхідно, 
щоб у вирішальний момент автів-
ка не підвела,  не зупинилася».
 Сергій Стратічук,  військо-
ва частина якого нині  дисло-
кується поблизу Маріуполя,  під-
твердив,  що ГАЗ-66 — саме той 
транспортний засіб,  що необхід-
ний у зоні  ООС. «Нам потрібен 
автомобіль із високою прохідніс-
тю, а ГАЗ-66 відповідає цій ви-
мозі ,  — зазначив командир взво-
ду 1-го батальйону морської  піхо-
ти.  — Відтак мене прислали,  аби 
я доправив авто в зону операці ї 
об ’єднаних сил».

 Керівник комунального під-
приємства «Міський тролейбус» 
Олександр Приходько,  який ке-
рував ремонтними роботами, 
зізнається:  «Ми дуже пережи-
вали,  бо автомобіль,  здається, 
років вісім простояв узагалі  без 
руху й був у дуже кепському стані . 
З огляду на це було страшно, як 
поведеться двигун,  бо навісного 
обладнання на ньому взагалі  не 
було.  Урешті-решт щось купува-
ли нове,  щось підкидали друзі  — 
і  от маємо результат.  Коли двигун 
уперше завівся,  мов за помахом 
чарівної  палички,  аж на душі ста-
ло радісно.  Потім почали шукати 
гуму,  кузов,  поміняли всі  техніч-
ні  рідини».
 Голова громадської спілки 
«Координаційна рада громадсь-
ких організацій учасників АТО» 
Віталій Турпітько наголошує: «Усе 
вдалося лише завдяки благодій-
ній допомозі. В авангарді стали 
голова обласної ради Олександр 
Біленький та ї ї  депутат, директор 
ТОВ «АГРІС», що в Семенівському 
районі, Володимир Куцовол».
 Володимир Куцовол, у свою 
чергу, нагадав відому істину про 
те, що народ, який не хоче забез-
печувати власну армію, забезпечу-
ватиме чужу: «Вважаю, що зокре-
ма й технічне забезпечення наших 
вояків, які захищають нас із вами, 
— обов’язок кожного. Нехай цей 
автомобіль полегшує вашу нелег-
ку службу, підтримує й виручає у 
складних ситуаціях». ■

ПІДТРИМКА

«Шишарик» для передової
Полтавці передали на фронт відремонтований автомобіль

■

З колишнього металобрухту силами волонтерів «Шишарик» 
перетворився на бойову машину для морпіхів.
Фото автора.

❙
❙
❙

Ірина КИРПА

 Пробігти босоніж 50 кілометрів по трасі 
здоров’я зможе одеситка Катерина Байрон, 
більше відома у нашій країні як психолог 
та міжнародний тренер особистісного зрос-
тання. Це вже другий рекорд, який 38-річ-
на жінка вирішила побити самостійно, поп-
ри осіннє похолодання.
 — Я вдячна всім своїм співвітчизни-
кам, які підтримали мене під час 100-кіло-
метрового забігу, та й зараз не підведу, — 
каже Катерина Байрон. — Згодна, що зро-
бити це у жовтні холодно, боляче та важко 
фізично. Але морально я почуваюся прос-
то на «відмінно»! Мій челендж цього разу 
звучить так: «Катю, біжи! Війни та хворо-
би — це нова реальність, а ти роби, що мо-
жеш. Тримай курс сама та допоможи пос-
тавити його тим, кому ти потрібна».
 Цікаво, що спорт для Катерини давно 

став головним захопленням, що дозволяє 
долати як стресові ситуації, так і складні 
життєві перешкоди. А наштовхнув її на 
таке оригінальне рішення життєвих проб-
лем знаменитий американський фільм 
«Форест Гамп», де головний герой зумів 
привернути до себе увагу всієї країни за-
вдяки спортивним звичкам. Ось і україн-
ка Катерина Байрон у якийсь момент ви-
рішила для себе, що фізичні страждання 

повністю компенсують душевні, а енер-
гійний біг дозволяє отримувати потуж-
ний заряд бадьорості та адреналіну.
 Жителі Одеси, так само, як і Украї-
на в цілому, активно підтримують ініціа-
тиву Катерини Байрон і самі потихень-
ку починають займатися спортом. Тим 
паче, це добряче допомагає зміцнити 
імунітет перед ГРВІ, грипом та підступ-
ним коронавірусом. ■

ІНІЦІАТИВА

Біжи, Катю, біжи!
У День ненасильства одеситка Катерина Байрон 
встановить національний рекорд України з бігу

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Днями на базі комуналь-
ного підприємства «Аеропорт 
Черкаси» відбувся обласний 
етап Всеукраїнських відкри-
тих змагань учнівської молоді 
з ракетомодельного спорту. 
Організували змагання фахів-
ці обласного центру науково-
технічної творчості учнівської 
молоді. Як повідомили «УМ» в 
управлінні освіти і науки Чер-
каської ОДА, свої вміння конс-
труювати та запускати в не-
бесну далечінь ракети проде-
монстрували вихованці кіль-

кох ракетомодельних гуртків 
Шевченкового краю.
 У змаганнях узяли участь 
5 команд: Ватутінська стан-
ція юних техніків, Черкась-
ка та Уманська міські станції 
юних техніків, Христинівсь-
ка районна станція юних тех-
ніків, а також тамтешній місь-
кий Центр фізичного здоров’я 
населення «Спорт для всіх».
 Боролися спортсмени-раке-
томоделісти за командну пер-
шість у 4 класах моделей та 
за особисту першість у класі 
моделей «Напівкопія». За ре-
зультатами змагань лідером 
стала команда Христинівської 

районної станції юних техніків 
(керівник Юрій Суворов), ІІ 
місце виборола команда Хрис-
тинівського міського Центру 
фізичного здоров’я населення 
«Спорт для всіх» (керівник Єв-

ген Святелик), ІІІ місце посіла 
станція юних техніків міста 
Умані (керівник Михайло Ки-
лимник), повідомили у Чер-
каській облдержадміністра-
ції. ■

СПАДКОЄМНІСТЬ 

Небесні мрійники
Юні конструктори продемонстрували 
ракети власного виробництва

■

Змагання спортсменів-ракетомоделістів: у височінь і у майбутнє.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
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«Видання XIX століття спотворило 
зміст оригіналу»
 ■ Пані Наталю, в чому ексклюзив-
ність та унікальність саме цього видан-
ня Літопису? 
 — Справа в тому, що до нинішнього 
часу Літопис ніколи повністю не видава-
ли. Була спроба видати його в середині 
XIX століття, але в тому виданні міс-
тилося багато неточностей. Крім того, 
в ньому відсутня початкова частина, 
вставки, підшиті в Літопис оригіналь-
ні документи. Вийшло так, що те видан-
ня просто спотворило зміст оригіналу. 
В 1991 році Валерій Шевчук видав ук-
раїнською мовою частину літопису, але 
переклад було здійснено саме з видан-
ня XIX століття, тому всі його недоліки 
залишилися. Оскільки оригінал Літо-
пису Величка зберігається в Санкт-Пе-
тербурзі, то українським дослідникам 
він узагалі був недоступний. Його ніко-
ли детально не вивчали і не досліджува-
ли! Тому робота, яку здійснили російсь-
кі та українські науковці, неоціненна. 
Українці нарешті вперше зможуть поз-
найомитися з унікальною працею Самій-
ла Величка в повному обсязі. А відтак — 
мати краще уявлення про події козаць-
кого періоду історії України, що дозво-
лить переосмислити безліч міфів, які 
існують до цього часу. 
 ■ Прикро, що така важлива пам’ятка 
козацької доби перебуває за межами Ук-
раїни. А відомо, як вона там опинила-
ся?  
 — Його продав одному з російських 
колекціонерів онук Григорія Полетики 
(історик, бібліофіл, вважається одним із 
гіпотетичних авторів «Історії Русів». — 
Авт.). Потім його знову перепродали… 
Ця історія детально буде представлена 
в одній із передмов до Літопису. 
 ■ Хто був ініціатором такого ґрунтов-
ного дослідження пам’ятки?
 — Ініціатором була Тетяна Таїрова-
Яковлева, яка очолює Центр з вивчення 
історії України Санкт-Петербурзького 
університету. Це відомий історик, який 
працює в Росії над українською темати-
кою. Архіви, які зберігаються в Росії, 
просто колосальні. І, на відміну від нас, 
пані Тетяна має доступ до документів. 
Тож разом зі своїми колегами і студен-
тами поступово їх опрацьовує. 
 Багато вивчаючи тему гетьмана Мазе-
пи, неможливо не звернути увагу на Са-
мійла Величка і його Літопис. І коли вона 
усвідомила, що до нього тільки підступа-
лися, а серйозним вивченням документа 
ніхто не займався, це й стало поштовхом, 
щоб почати дослідницьку роботу. 
 Додам, що Тетяна — чесний історик, 
і вона неупереджено вивчає історію і чес-
но представляє її. Треба віддати належне 
її сміливості, бо легко бути чесним істо-
риком десь у європейській країні. Інша 
справа — в Росії, особливо, коли йдеться 
про історію України й ті ідеологічні упе-
редження, які там досі існують. 
 Робота тривала довго — загалом май-
же вісім років — на залучені пані Тетя-
ною грантові кошти. На певному етапі 
було укладено угоду з Інститутом історії 
Академії наук України, і вчені обох країн 
почали працювали паралельно. 2014 рік 

вніс корективи в роботу, але вона все ж 
була відновлена і, хвалити Бога, завер-
шена. Вже місяця півтора, як видан-
ня передано в друк, і перші примірники 
сподіваємося отримати на Покрову. 
 ■ Хто з українського боку працював 
над Літописом? 
 — Упорядником з українського боку 
є Геннадій Боряк, заступник директора 
Інституту історії України НАНУ, відо-
мий історик-архівіст. Працювала також 
ціла група науковців з Інституту історії, 
Національної бібліотеки імені Вернадсь-
кого. А безпосередньо видання здійснює 
київське видавництво «Кліо».

«Достовірність Літопису не викликає 
жодних сумнівів»
 ■ Пані Наталю, а чи немає сумнівів 
в автентичності Літопису? Чим підтвер-
джується його достовірність?
 — Його достовірність не викликає 
жодних сумнівів, тому що в ході цієї 
роботи, яку розпочали науковці ще в 
2011-2012 роках, були зроблені всі необ-
хідні аналізи — сучасні, різнопланові, 
які повністю підтвердили оригіналь-
ність Літопису. Був зроблений кодико-
логічний аналіз (він дозволяє встанови-
ти «вік» паперу, які частини рукопису 
написані раніше, а які пізніше, і навіть 
де його писали та де зберігали тощо. — 
Авт.). Все це буде детально представле-
но в самому Літописі. Загалом ми мати-
мемо можливість ознайомитися не тіль-

ки з оригінальним текстом, а й усіма на-
працюваннями, які були зроблені в ході 
підготовки тексту до публікації. 
 ■ Якісь цікаві знахідки чи сенсацій-
ні відкриття були зроблені в ході цього 
дослідження? 
 — По-перше, довго вважалося, що 
Величко був антимазепинцем, з огляду 
на те, що він якийсь час працював поряд 
iз Василем Кочубеєм. Досі ж доводилося 
послуговуватися якоюсь інформацією, 
вирваною з контексту. Але в ході дослід-
ження абсолютно чітко вималювалася 
картина, і стало зрозуміло: він був сві-
домим щирим послідовником гетьмана 
Івана Мазепи. 
 По-друге, вдалося з’ясувати, що ба-
гато уявлень про Літопис — помилкові. 
Праця дозволяє нам повністю перегля-
нути джерельну базу Величка, виявити 
фрагменти втрачених до теперішнього 
часу ранніх козацьких літописців, уні-
кальних документів тощо. Зокрема, в 
Літописі виявлено низку документів, 
які стосуються Мазепи і які ніколи не 
були опубліковані, свідомо не опубліко-
вані — з цензурних міркувань. 
 Також удалося уточнити біографію 
самого Величка. І підтвердити з зібра-
них ним же документів, що він пішов до 
шведів, де потім був заарештований. 
 Хочу також зауважити, що багато 
портретів наших гетьманів, які ми знає-

мо, вміщені саме в Літописі Самійла Ве-
личка. Частина їх була відома, а частина 
буде опублікована вперше. Зокрема, там 
є єдиний оригінальний портрет гетьма-
на Дем’яна Ігнатовича. Є там і портрет 
Івана Мазепи. Цей портрет відомий, він 
був опублікований раніше, вважається 
дослідниками одним із двох прижиттє-
вих зображень гетьмана. Усі портрети й 
ілюстрації з Літопису повним масивом 
будуть видані вперше. 
  Додам, що цей матеріал Величко зби-
рав, працюючи впродовж 18 років у Ба-
турині. Він був канцеляристом, мав до-
ступ до документів, і він цей матеріал 
не залишив напризволяще в лиху годи-
ну. Незважаючи на складність обставин 
жовтня-листопада 1708 року, коли треба 
було рятувати життя, він урятував цей 
величезний масив паперів, зберіг і потім 
упорядкував їх.

«Літопис вийшов завдяки меценатам»
 ■ Скільки в новому виданні Літопису 
сторінок? І наскільки дорого обійшлося 
його видання?
 — Це величезний фоліант, у якому 
понад тисяча сторінок. Надзвичайно 
красиве оформлення, стилізоване «під 
стародрук». Один примірник буде доро-
гим — орієнтовно 3 тисячі гривень. Літо-
пис буде виданий тиражем тисяча при-
мірників. 
 ■ Усього?
 — Так, це зовсім мало. Хочу заува-
жити, що весь цей проєкт iз підготовки 
Літопису до друку і безпосередньо його 
видавництво здійснюють ентузіасти за 
кошти меценатів. До цього видання не 
було залучено жодної копійки держав-
них грошей. Хоча його подавали на про-
граму Українського культурного фонду 
(УКФ). Але Фонд відмовив у фінансуван-
ні Літопису Самійла Величка на початку 
цього року.
 ■ На якій підставі? Чим Фонд обґрун-
тував свою відмову? 
 — Рiч у тiм, що в цьому проєкті за-
діяна російська сторона, і це стало од-
нією з причин для відмови. Тут, мені 
здається, законодавство недоскона-
ле і експерти Фонду дуже формально 
підійшли до цього питання, не аналізу-
ючи його глибоку суть, потребу в тако-
му виданні, його унікальність та істо-

ричне й культурне значення. 
 Тому треба віддати належне всім, 
хто зорганізувався і зробив цю важливу 
для України роботу. Коли УКФ відмо-
вив у фінансуванні проєкту, автор і ви-
давець звернулися до нас iз питанням: 
«Що робити далі? Невже в Україні не 
знайдуться люди, які зрозуміють важ-
ливість проєкту для ДЕРЖАВИ і будуть 
готові зібрати 1 млн гривень на видання 
Літопису? » Ми стали партнером проєк-
ту, і нам разом удалося залучити до його 
реалізації близько 60 доброчинців, які 
його профінансували. Серед них — біз-
несмен і меценат, почесний житель Ко-
нотопа Євген Сур, який виділив значні 
кошти на видання, президент корпора-
ції «Оболонь» Олександр Слободян та 
голова Наглядової ради цієї корпорації 
Сергій Блощаневич. Також ми зверну-
лися до Олександра Саврука, директора 
Києво-Могилянської бізнес-школи, а Са-
мійло Величко, як відомо, був випускни-
ком «Могилянки». Завдяки цьому були 
організовані випускники бізнес-школи, 
зокрема Андрій Мельник, один із випус-
кників, провів велику роботу, щоб залу-
чити людей для фінансування проєкту. 
Так, завдяки небайдужим українцям, 
які розуміють важливість цієї справи, 
була зібрана необхідна сума коштів, яка 
дозволила запустити друкарський верс-
тат. Вдячна директорці видавництва 
«Кліо» Вірі Соловйовій, яка взяла цей 
амбітний проєкт на свої плечі й довела 
справу до кінця. Віра Йосипівна доклала 
багато зусиль, аби Літопис побачив світ. 
Аби працю багатьох людей — дослідни-
ків, видавця, упорядників, редакторів, 
художника, верстальника — ми нарешті 
побачили в цьому виданні, від задуму до 
появи якого — роки й роки.
 А тепер було б важливо, якби держа-
ва звернула увагу на Літопис і долучи-
лася, аби це видання було в усіх вели-
ких бібліотеках, аби доступ до нього 
мали науковці, студенти й усі зацікав-
лені. Щоб видання стало настільною 
книгою для багатьох. Макет Літопису 
вже є, це здешевлює друк. І було б дуже 
добре, якби надалі видавництво Літо-
пису Самійла Величка було підтримано 
якимось великим державним проєктом. 
Бо на сьогодні чинний порядок відбору 
книжок для закупівель, затверджений 
Мінкультури, не допускає до відбору 
видання, що мають суспільне надбан-
ня, на які видавець не може пред’явити 
актуальної угоди з автором. Надзвичай-
но важливою є участь держави у забез-
печенні доступу українців до вивчення 
Літопису. ■

РАРИТЕТИ

«Відтепер зможемо мати краще уявлення 
про козацький період історії України» 
Вперше в Україні виходить друком Літопис Самійла Величка, який зберігається в Санкт-Петербурзі

■

«Незважаючи на складність обставин жовтня-листопада 1708 року, 
коли треба було рятувати життя, Величко врятував величезний 
масив документів».

Тетяна Таїрова-Яковлева та Наталія Реброва в палаці Розумовського в Батурині.❙

Ліна ТЕСЛЕНКО

У цьому році виповнюється 350 років від дня народження автора найвідомішого се-
ред козацьких літописів — Літопису Самійла Величка. На Покрову, в День українсь-
кого козацтва, в Національному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині від-
будеться презентація першого в історії повного видання Літопису, який цьогоріч 
також є ювіляром — виповнюється 300 років від моменту написання його основної 
частини. «Саме тому для нас було вкрай важливо, аби унікальне видання побачило 
світ у цьому році», — каже директорка Національного заповідника «Гетьманська 
столиця» Наталія Реброва, яка детальніше розповіла «УМ» про довгий і непростий 
шлях Літопису Величка додому. 
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Розпочався нобелівський 
тиждень, упродовж якого бу-
дуть названі лауреати най-
престижніших нагород у го-
ловних галузях науки, які за-
снував шведський учений, ви-
нахідник i бізнесмен Альфред 
Нобель.
 У понеділок, 5 жовтня, пер-
шими назвали цьогорічних ла-
уреатів Нобелівської премії в 
галузі фізіології або медици-
ни. Американських вірусоло-
гів Харві Олтера, Чарльза Рай-
са та британця Майкла Хотона 
нагородили за відкриття вірусу 
гепатиту С у 1989 році, завдя-
ки якому гепатит С тепер мож-
на вилікувати. Дослідники 
виявили причину хронічних 
випадків гепатиту та умож-
ливили проведення відповід-
них аналізів крові та розроб-
ку нових ліків, що врятували 
мільйони життів. Бо це захво-
рювання досі є однією з ос-
новних глобальних медичних 
проблем, бо викликає цироз і 
рак печінки у людей по всьо-
му світу.
 Нобелівському комітету 
зазвичай висловлюють засте-
реження стосовно вибору тих 

чи інших лауреатів, але цього 
року жодних закидів стосовно 
обраних у галузі медицини вче-
них не було, бо їхнє відкриття 
справді мало епохальне значен-
ня для людства. Відкриття но-
белівськими лауреатами вірусу 
гепатиту С є знаковим глобаль-
ним досягненням у боротьбі з 
вірусними захворюваннями, 
що триває. Як відомо, вірус ге-
патиту С виявили у 1989 році 
після того, як у 1970-х зафік-
сували збудники гепатитів А і 
В. За даними ВООЗ, у світі нині 
на хронічний гепатит С хворіє 
71 мільйон людей, а від ура-
ження печінки, спричиненого 
ним, щорічно помирає до 500 
тисяч осіб. 
 Премію в галузі фізіоло-
гії та медицини присуджує 

Королівський Каролінський 
медико-хірургічний інсти-
тут Стокгольма, в Нобелівсь-
ку асамблею якого входить 
50 осіб. У цілому Нобелівсь-
ку премію з медицини присуд-
жували вже 110 разів, її лау-
реатами до 2019 року включ-
но стали 219 осіб, iз них 12 
жінок. 2020 року розмір Но-
белівської премії збільшено з 
9 до 10 мільйонів шведських 
крон (у перерахунку — близь-
ко 956 тисяч євро). Нагород-
ження лауреатів заплановане 
на 10 грудня. Нагадаємо, цьо-
горіч церемонії вручення Но-
белівських премій скасува-
ли через пандемію COVID-19. 
Премії вручатимуть не в Сток-
гольмі, а безпосередньо у краї-
нах лауреатів. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Бездоганні лауреати
Нобелівську премію з медицини отримають 
вірусологи

■

Харві Олтер, Майкл Хотон i Чарльз Райс — 
вірусологи, відкриття яких врятувало мільйони людей.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Нобелівську премію 2020 року з фізики присуджено Роджеру Пенроузу, а та-
кож Райнхарду Генцелю й Андреа Гез. Імена їх також оголошено 6 жовтня на цере-
монії в Стокгольмі. У пресрелізі Нобелівського комітету зазначається, що трьох ла-
уреатів, які поділили цьогорічну Нобелівську премією з фізики, відзначено за від-
криття одного з найекзотичнiших явищ у Всесвіті — чорних дір. Роджер Пенроуз 
показав, що загальна теорія відносності веде до утворення чорних дір. Райнхард 
Генцель та Андреа Гез виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об’єкт керує 
орбітами зірок у центрі нашої галактики. Надмірна чорна діра — єдине відоме на 
сьогодні пояснення цього об’єкта.

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Вимагаючи анулюва-
ти результати парламент-
ських виборів, після за-
пеклих зіткнень iз силови-
ками киргизькі протесту-
вальники захопили «Білий 
дім», де розташовані офіс 
президента і парламент. 
Повідомляється, що на 
третьому поверсі «Білого 
дому» виникла пожежа, з 
вікон валував чорний дим. 
Саме там розташований 
офіс президента Соорон-
бая Жеенбекова і однопа-
латний парламент Киргиз-
стану Жогорку Кешеш. 
 Як повідомляє портал 
24.kg, мітингувальники 
зламали двері депутатсь-
ких кабінетів, розгроми-
ли оргтехніку, винесли з 
будівлі книги, сувеніри, 
цінні речі, а також про-
никли в будівлю Держко-
мітету національної без-
пеки. Спротиву їм нiхто 
не чинив: за інформацією 
«Азаттик», спецназівці 
сказали, що вони «з на-
родом». У підсумку, піс-
ля переговорів із силови-
ками протестувальники 
у ніч на 6 жовтня звіль-
нили з СІЗО Держкоміте-
ту нацбезпеки колишньо-
го президента Алмазбека 
Атамбаєва, якого у червні 
було засуджено до 11 років 
ув’язнення за звинувачен-
ням у корупції. Фотогра-
фії зі звільненим колиш-
нім президентом викла-
ла його радниця Кундуз 
Джолдубаєва.
 Повідомляється, що на 
вимогу громадян iз місць 
позбавлення волі звільне-
но й інших політикiв: ко-
лишнього прем’єр-мініс-
тра Сапара Ісакова і екс-
депутата Равшана Дже-

енбекова. Пізніше стало 
відомо, що мітингуваль-
ники захопили мерію Біш-
кека та зайняли будівлю 
уряду республіки.
 На тлі протестів повно-
важні представники уряду 
в Наринській, Іссик-Куль-
ській і Талаській областях 
подали у відставку. Пор-
тал 24.kg повідомив, що 
заяви про відставку та-
кож написали мер Бішке-
ка Азіз Суракматов і глава 
найбільшої телерадіомов-
ної корпорації ОТРК Жай-
нак Усен Уулу.
 Лідер партії «Ата Ме-
кен», яка, за даними ЦВК, 
не пройшла в парламент, 
Жанар Акаєв заявив, що 
в Киргизстані замість чин-
ного буде утворено народ-
ний уряд та призначено 
нового прем’єр-міністра, 
який проведе нові вибори. 
Окрім того, учасники про-
тесту призначили комен-
данта Бішкека, повідом-
ляє Kaktus.media.

 Омурбек Суваналієв, 
який був кандидатом на 
парламентських вибо-
рах від опозиційної пар-
тії «Бутун (Єдиний) Кир-
гизстан», заявив «Радіо 
«Свобода», що на час від-
сутності президента він 
повертається до виконан-
ня обов’язків заступни-
ка секретаря Ради безпе-
ки Киргизстану і коорди-
нує правоохоронні і силові 
структури країни. Сува-
налієв також повідомив, 
що Курсан Асанов, який 
був звільнений із посади 
заступника міністра внут-
рішніх справ у 2019 році 
за «зраду інтересів поліції 
Киргизстану» і є об’єктом 
трьох розслідувань, тим-
часово виконуватиме обо-
в’язки коменданта міс-
та Бішкек. Речник МВС 
країни заявив, що міністр 
внутрішніх справ Кашкар 
Юнушалієв не з’явився на 
роботу 6 жовтня, а Аса-
нов обійняв посаду вико-

нувача обов’язків мініст-
ра внутрішніх справ.
 За попередніми дани-
ми медиків, у зіткненнях 
у ніч на вівторок постраж-
дали 590 осіб, 150 з яких 
потрапили до лікарень. 13 
постраждалих перебува-
ють у реанімації, одна лю-
дина померла.
 Президент Киргизста-
ну Сооронбай Жеенбеков 
заявив, що в країні від-
булася спроба незаконно-
го захоплення влади і за-
кликав громадян «збері-
гати мир і не піддаватися 
закликам провокаційних 
сил». Прессекретар пре-
зидента Толгонай Ста-
малієва повідомила, що 
Жеенбеков запропонував 
розглянути можливість 
анулювання результатів 
парламентських виборів. 
Зустріч Жеенбекова з ліде-
рами всіх 16 партій, при-
значена на ранок 6 жовт-
ня, в запланований час не 
відбулася. ■

ПРОТЕСТИ

Революція в Киргизстані
У Бішкеку захопили парламент, адміністрацію президента 
та звільнили з СІЗО експрезидента

■ НОВИНИ ПЛЮС

Безвіз скасують для «обраних»?
 Українським політикам та олігархам можуть скасувати безві-
зовий режим з Євросоюзом через корупцію. Про це йдеться у від-
критому листі, адресованому голові фракції «Слуга народу» Да-
виду Арахамії, який підписали євродепутати Віола фон Крамон, 
Міхаель Галер і Раса Юкневичене. У заяві зазначили, що в перші 
дні призначений уже за президента Зеленського уряд iще вселяв 
надію: «Сам президент передрікав «Україну своєї мрії», де «вчи-
телі отримують реальну зарплату, а корумповані чиновники — ре-
альні тюремні терміни». Через 17 місяців ми не можемо не поміти-
ти, що мрія дає тріщини, і багато з цих тріщин саме у вашій партії, 
пане Арахамія», — зазначили євродепутати. У заяві також наголо-
шено, що деякі «слуги» поширюють кремлівську дезінформацію, 
нападаючи на Національний банк, НАБУ і САП. Також ці депутати 
мають тісні зв’язки з олігархами та публічно виступають за розрив 
з ЄС. Євродепутати зазначили й падіння рівня сприйняття коруп-
ції в Україні та згортання реформ. А також те, що генпрокурор Ве-
недiктова блокує обвинувачення в справах корумпованих суддів та 
у скандальній справі про продаж державних посад. «Що стосуєть-
ся безвізу, то це ні в якому разі не намір iз боку ЄС скасувати це ве-
лике досягнення для громадян України. Але ми залишаємо за со-
бою право виносити конкретну відмову в таких свободах окремим 
олігархам, включаючи політиків, які зловживають цим правом за-
ради своєї приватної незаконної діяльності», — наголошують у ЄС. 
Держдеп тим часом анулював американську візу українському по-
мічникові Рудольфа Джуліані Андрію Теліженку, який допомагав 
особистому адвокату Трампа збирати компромат на сина Байдена. 
За даними ЗМІ, анулювання візи відбулося у зв’язку з діями аме-
риканської влади, спрямованими на припинення спроб Росії впли-
нути на президентські вибори.

Потік iз відпливом
 Корабель «Академік Черський», що належить «Газпрому» 
і вважається основним претендентом на добудову газопроводу 
«Північний потік-2», повертається з Німеччини в російській порт 
Калінінград. Про це повідомило агентство Reuters iз посиланням 
на дані системи позиціонування морських суден. Згідно з остан-
німи, судно «Академік Черський» прибуде в Калінінград 7 жовт-
ня. Ще з травня зазначений корабель стояв біля німецького пор-
ту Мукран на Балтиці, який вважали плацдармом для будівництва 
трубопроводу. Після того як у грудні минулого року США оголосили 
про запровадження санкцій проти трубопроводу «Північний потік-
2», ключовий підрядник «Газпрому» компанія Allseas призупини-
ла роботу над проєктом. Росія все нахвалялася, що зможе добуду-
вати «Північний потік-2» власними силами, без залучення закор-
донних підрядників. Але, схоже, не так склалося, як гадалося.

Британія — повелителька вітрів?
 Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що кожен будинок у 
країні отримуватиме електроенергію з прибережних вітрових елек-
тростанцій уже через десятиліття. За інформацієї BBC, місцевий 
уряд планує виділити 160 мільйонів фунтів стерлінгів (208 млн 
доларів) на модернізацію портів і заводів для будівництва турбін. 
Така стратегія спрямована в першу чергу на створення 2 тисяч ро-
бочих місць у будівництві. Гроші інвестують у виробництво на пів-
ночі Англії, а також у Шотландії та Уельсі. Джонсон заявив, що 
уряд підвищив цільову потужність для морської вітроенергетики 
до 2030 року з 30 до 40 гігават. Ці зобов’язання — перший етап iз 
10 пунктів урядового плану «зеленої промислової революції». За 
словами Джонсона, Британія повинна стати «світовим лідером у 
сфері чистої енергії вітру». Раніше він дав обіцянку на екологічно-
му саміті ООН у Нью-Йорку захистити 30 відсотків британських зе-
мель як «стимулятор біорізноманіття».

■

Будівлю парламенту в Бішкеку захопили протестувальники.❙
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«...і пізнаєте правду, 
— а правда вас вільними 

зробить!»
Від Івана (8:32)

«Неправильнi» соцiалiсти 
i поразка УНР
 Прогрес очевидний. Сто 
років тому Захід не зрозумів 
значення УНР для Європи і не 
підтримав національно-держав-
ні змагання 1917—1921 рр., за-
бувши протягом двох сторіч 
про саме існування нашого єв-
ропейського народу і прирік-
ши його на подальше погли-
нання радянською Росією. А 
нині Захід допомагає Україні 
у російсько-українській війні, 
в якій українці обстоюють не 
лише себе та свою територіаль-
ну цілісність, а й Захід у цілому 
з його гуманістичними ціннос-
тями від агресії, — тепер уже 
путінської Росії. Геополітичне 
значення України в тому й по-
лягає, що без незалежної, суве-
ренної України Європейському 
Союзу також не бути, і ми захи-
щаємо його на Заході, а не лише 
себе на Сході. Це наша спільна 
справа у протистоянні Заходу і 
Сходу, у цьому наші і його інте-
реси збігаються.
 Цей геополітичний чинник 
не міг виникнути випадково, на 
маргінесі сучасного світового 
історичного процесу, тому він 
потребує пояснення історичної 
науки, чому таке сталося і яке 
справжнє місце українського на-
роду серед інших європейських 
народів у минулому і сьогодні. 
Відомий політик з Америки ус-
лавився своїм твердженням, що 
без України імперія Росії непов-
ноцінна. А з якої причини так 
склалося? Відповідь на запитан-
ня етногенезу має дати наука.
 Що бракує нашій історич-
ній науці? Гадаю, що не лише 
належного першочергового фі-
нансування, а й відповідного 
теоретичного інструментарію, 
оновленого категоріально-по-
нятійного апарату, сучасного 
бачення світу і свого наукового 
місця в ньому, розуміння перс-
пективи подальшого розвитку 
людства. Щоб обходитися без 
брому. 
 Перегляду та поточненню на-
укових позицій має підлягати 
вся наука, що склалася на сьо-
годні, починаючи з М. Грушевсь-
кого. А вимоги до науки можна 
пояснити на прикладі В. Винни-
ченка як знакової фігури в долі 
України першої половини ХХ 
століття — очільника українсь-
кої соціал-демократії, з чиєю 
діяльністю прямо пов’язана по-
разка в національно-визвольних 
змаганнях 1917—1921 рр.
 Чи могла вистояти Ук-
раїнська Народна Республіка 
у протистоянні з більшовиць-
кою РРСФР? Що становила со-
бою Центральна Рада, ким були 
провідники Української рево-
люції? 
 Соціалістичною (а не націо-
налістичною!) була Центральна 
Рада, соціалістами (соціал-де-
мократами, соціал-революціо-

нерами) були провідники Ук-
раїнської революції. Вони, як 
і їхні однопартійці в Росії, зби-
ралися будувати соціалізм «за 
Марксом», рівнялися на біль-
шовиків і картали себе за недо-
статню послідовність і наполег-
ливість у революційній справі. 
Ось їхні слова і справи:
 «...Ми всі, українські керу-
ючі партії, були не соціаліста-
ми, а тільки демократами, рес-
публіканцями й національни-
ми революціонерами, — дорікав 
собі Володимир Винниченко. — 
Правда, ми всі називали себе 
соціалістами... Все соціаліс-
ти. Але це все були не вірні на-
зви... Працюючі, соціально-по-
неволені, визискувані є з при-
роди своєї соціалістами... Але 
соціалізм поневолених є не той 
соціалізм..., який розуміла ук-
раїнська демократія, не виклю-
чаючи й наших «марксістів» со-
ціальдемократів. Ми, українсь-
кі соціальдемократи, вихолоста-
ли марксізм. Ми вирізали його 
життєву, творчу, активну части-
ну й лишились безплодними, не-
активними, гладкими кабанця-
ми. Ми лишили собі з цього ре-
волюційного, жагучого, повно-
го протесту, гніву й великої волі 
вчення тільки одну половину: 
...прийняли з його тільки те, що 
нам може дати незалежний від 
нашої волі ... механичний роз-
виток соціальних відносин».
 З таким розумінням мар-
ксизму та «перетворювально-
творчим» підходом до дійсності 
тодішньому лідеру української 
соціал-демократії не залишало-
ся нічого іншого, як захоплю-
ватися російським більшовиз-
мом: «Не маючи самі жагучо-
го, одважного прагнення зни-
щення в самих його основах, у 
самому його ґрунті капіталіс-
тичного ладу, ми й другим не ві-
рили, не розуміли їх, не розумі-
ли великої, могутньої простоти 
большевизму, тої простоти, яка 
є властивою всім щирим, послі-
довним, для блага великої біль-
шости людськости напрямле-
ним вченням. Не демагогія, а 
велика простота й щирість їх-
ніх стремлінь, їхньої акції тяг-
ли до себе страждучі, експлуато-
вані маси».
 Більшовицько-українська 
війна 1917—1918 рр. і поразка 
українців у визвольних змаган-
нях 1917—1921 рр. та загарбан-
ня УНР більшовиками зумов-
лювалися передовсім світогляд-
ною невизначеністю українсь-
кої соціал-демократії та інших 
політичних партій у соціаліз-
мі у вирі розбудженої ними со-
ціальної ворожнечі та атмосфері 
суспільного очікування розподі-
лу поміщицьких земель і лікві-
дації великого землеволодіння. 
Перші кроки більшовиків у ць-
ому питанні В. Винниченку зда-
лися закономірною послідовною 
реалізацією соціальної політики 
марксистського вчення, що при-
ймалося як наукове і єдино пра-
вильне. Резолюцію Централь-
ної Ради з осудом жовтневого 
перевороту 1917 року лідер ук-

раїнської соціал-демократії виз-
нав «помітною ознакою нашої 
несмілости»: «Ми злякалися їх-
ньої консеквентности й рішучос-
ти». Більше того, він зізнався... 
в ідейно-політичній солідар-
ності з російськими більшови-
ками: «І як же могла Централь-
на Рада осудити тих, які здійс-
нили її власні погляди? І чого 
замість осуду Центральна Рада 

сама не зробила того? Чому рі-
шуче не взялася до розвитку тої 
революції, яку сама вважала со-
ціальною?». 
  Відтак некритичний під-
хід до дійсності внаслідок без-
оглядної віри в марксизм та сві-
тоглядні блукання не дозво-
лили українському соціалізму 
розгледіти в російському біль-
шовизмі тотальний терор проти 
всього народу — війну на зни-
щення, а не за соціальне визво-
лення. (...Большевизм був ні що 
иньше, як послідовний, чистий 
марксізм...). Звідси непоправне 
замилування більшовицькими 
злочинами проти людства, що 
підносяться до ідеалу соціал-де-
мократичної (соціалістичної) ге-
роїки руйнування старого і тво-
рення нового світу: «Больше-
вики оповіщають війну війні... 
руйнують армію, розкладають 
її, знесилюють... Вони ні перед 
чим не зупиняються. Договори 
з союзниками? К чорту всякі до-
говори з світовими грабіжника-
ми... Інтереси Росії? Міжнарод-
ня ситуація? Ніяких міжнарод-
ніх, імперіалістичних інтере-

сів... Вони нищать усі апарати, 
всі органи клясового пануван-
ня буржуазії, перевертають до-
гори ногами всі поняття, вики-
дають на смітник усі закони па-
нуючих, усю їхню етику, звичаї, 
моди, все чисто...» 
 Ці нерозгадані українством 
більшовицькі злочини й пере-
росли у зловісну безкомпроміс-
ність радянської внутрішньої і 

зовнішньої політики, що зводи-
лася на фундаментальних заса-
дах докомуністичної тео кратії. 
Ядром РСДРП (б) слугувала при-
хована (латентна) левитсько-фа-
рисейська течія, що впродовж 
тисяч років жила й розвивала-
ся в різних політичних організ-
мах, набула в соціалізмі форм 
конкретно-історичної бута-
форії, але зберегла свою вбивчу 
сутність. В українських полі-
тичних партіях соціалістично-
го спрямування такої глибин-
ної течії або не було, або вона 
виконувала підривні функції. 
Цим українські соціалісти, со-
ціал-демокра ти, есери відріз-
нялися від російських євреїв-
більшовиків. Віра соціалістів-
українців у дійсності обертала-
ся непрактичністю в політиці і з 
історичною неминучістю вела до 
поразки в національно-визволь-
них змаганнях, які вони очолю-
вали, оскільки в принципі не 
могли дати українському наро-
дові ідейно-політичну зброю та 
згуртувати націю для боротьби 
з більшовизмом як головною за-
грозою цивілізації. 

 Соціалістична демократія 
намагалася дбати про інтереси 
«працюючих мас» у соціально-
економічному житті, але за кла-
совою ознакою фактично розко-
лювала, а не єднала націю самою 
постановкою питання про зем-
лю, викликаючи невдоволен-
ня не лише поміщиків та вели-
ких власників, а й бідняків та се-
редняків. Навесні 1918 року до 
Центральної Ради зверталися 
численні селянські делегації з 
заявами проти скасування при-
ватної власності. «Сільський 
пролетаріат в обіцяння й закони 
про землю не вірив... І прокли-
нав Центральну Раду. Заможне 
селянство (та й почасти дрібне) 
також було вороже до неї за цей 
самий закон про соціалізацію. 
Підбурене великими власника-
ми, воно стало посилати до Цен-
тральної Ради й до німців сотні 
делегацій з проханням одміни-
ти закон про соціалізацію». Од-
нак історична трагедія боротьби 
з приватною власністю у більшо-
вицькій Росії  і схожа прак-
тика Центральної Ради  в Ук-
раїні не дали підстав В. Винни-
ченку переглянути догми  і ви-
робити виваженіший підхід до 
марксизму-більшовизму як за-
грози глобального значення: він 
співпрацював із більшовиками в 
ході підготування та повалення 
Української держави гетьмана 
Скоропадського, яке й відкри-
ло шлях до загарбання України 
та перетворення її в сировинно-
продовольчу базу Росії.  
 6 січня 1919 року Україну 
було проголошено Соціалістич-
ною Радянською Республікою. 
За вказівкою з Москви вона 
втрачала національну, духовну, 
соціально-економічну специфі-
ку і ставала невід’ємною части-
ною більшовицько-радянської 
системи. Причини цієї трагедії 
були визначені теоретичною 

СВІТОГЛЯД■

Будьмо об’єктивними в оптимізмі й оптимістами в реальності

Олександр НЕЖИВИЙ, 
заслужений журналіст України, доктор філософії в галузі історії

Куди не кинь, а поглиблене вивчення української історії таки від-
бувається, і не тільки за участi самих українців. У цьому процесі 
його учасники приречені натрапляти на такі події, факти, явища, 
які спроможні принаймні здивувати фахівців, а надто непрофесій-
ну громадськість, як очевидне продовження історії Біблії в новітні 
часи, в наші дні, і викликати нерозуміння, а то й довести до відчаю, 
підштовхнути до сумнівів у людській силі і спроможності. Може, 
це й спонукало Володимира Винниченка сказати, що українську 
історію треба читати з бромом. На мою думку, її треба читати з 
розумінням, які непереборні, нездоланні труднощі довелося пе-
ребороти, здолати і пройти нашому племені, народу, нації, щоб 
зберегтися в своїх основах у сучасній стадії етногенезу і сьогод-
ні відігравати ту геополітичну роль у світі, яку насправді, по суті, 
вiдiграє Україна.

Без гiдностi

Винниченко відкрито протистояв Петлюрі, допомагав здолати владу Скоропадського. 
Падіння гетьманату призвело до загарбання України більшовиками.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
❙

Віра соціалістів-українців у дійсності оберталася 
непрактичністю в політиці і з історичною 
неминучістю вела до поразки в національно-
визвольних змаганнях.
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ідейно-політичною незрілістю 
української соціалістичної де-
мократії. Анархія періоду Ди-
ректорії та отаманщини ілюст-
рує цю тезу.

Що знаємо про своє корiння?
 Ці міркування я поновив на 
папері після прочитання стат-
ті Володимира Сергійчука «Як 
нам повернути гідність?» в «Ук-
раїні молодій» від 15 вересня ц. 
р. Та ідеться ж не про гідність, а 
про вивченість чи невивченість 
історії, конкретно-історич-
ні причини кожної такої диво-
вижно неймовірної події, неви-
димі підводні течії в історично-
му процесі, зрештою, про зви-
чайнісінький професіоналізм 
чи непрофесіоналізм виконав-
ців настанов закуліси, тим біль-
ше латентних структур, які дія-
ли і діють упродовж усієї історії 
людства і беруть участь у ви-
рішенні людської і національ-
но-інтернаціональної долі. Гід-
ність властива українському на-
ціональному характеру, в цьому 
питанні ми не маємо особливих 
проблем. Гідність найбільше 
характеризує вдачу українців, 
наш менталітет. А от народоз-
навчих знань — про самих себе 
— справді бракує. Про свою сут-
ність у порівнянні з іншими на-
родами.
 Що ми знаємо про духовне 
коріння нашої Батьківщини?
 Якщо запитати в соратника 
Винниченка, соціал-революціо-
нера історика Грушевського (од-
ного з провідників есерів), то до-
ведеться погодитися, що майже 
нічого не знаємо. На його дум-
ку, «релігійний світогляд на-
шого народу в передхристиянсь-
кі часи мав у своїй основі культ 
природи. Перед ним відступив і 
поблід старий культ предків, од-
наче і культ природи не вийшов 
iз примітивних слабо виробле-
них форм. Русько-слов’янська 
мітольогія взагалі досить бід-

на, не ясна, і це не тільки через 
бідність наших відомостей, але 
й через свою власну слабість: 
судячи по всьо му, словенське 
плем’я не мало особливого на-
хилу до релігійної творчості».
  Цієї характеристики духов-
ного життя києво-руського (ру-
соукраїнського) народу цілком 
достатньо, щоб посіяти зневіру 
у свої сили і розглядати історію 
свого народу у світлі чиїхось 
цивілізаційних впливів, а не як 
самозростання власного розуму 

й духу. Невипадково саме в ту 
епоху, коли створювалася «Іс-
торія України-Руси», професій-
ні революціонери іудейсько-
го племені безборонно морочи-
ли голови православному люду, 
провокуючи його до бунту: «Мы 
вам дали Бога, мы вам дадим и 
царя». Ні церковники, ні вчені 
не сперечалися — не знаходи-
лося аргументів. І вони справді 
дали свого царя — в 1917-му... 
Така ціна непрояснених уяв-
лень про релігійний світогляд 
нашого народу, власне усього 
слов’янства.
 А сьогодні в українському 
народі — не лише в науці, а й у 
політиці — на основі само собою 
зрозумілої слов’янської меншо-
вартости зводиться новобудова 
європейських цінностей, євро-
пейської культури, цивілізації 
як нібито ідеал, взірець розвину-
тости і цивілізованости. І ми на-
чебто «йдемо» в Європу, замість 
того, щоб іти до себе, прийти до 
себе, до своєї предковічної ду-

ховности й культури, — тієї, до 
якої варто долучитися і Європі з 
Америкою, і Росії. Тож які вони, 
цінності вітчизняної духовности 
та культури, і хто про них краще 
знає?
 При дослідженні виявляєть-
ся, що це питання ґрунтовно 
висвітлив Михайло Костома-
ров і прийшов до висновку, що 
«Слов’янська міфологія» «не 
втратила своєї актуальності і 
для сучасної культурології». 
Костомаров помітив розуміння 

триєдности божественної сут-
ности у слов’янському світі, 
яке, виявляється (!!!), закріпило-
ся в географічних назвах, отже, 
стало пам’ятками живої приро-
ди, а не лише історії, і не може 
бути спростованим чи заперече-
ним ніким — Святої Трійці, яку 
наші предки до прийняття хрис-
тиянства називали Триглавом.
 Слов’янський Триглав і за-
свідчує рівень інтелектуально-
духовного розвитку наших да-
леких пращурів у віках і тися-
чоліттях. У часи Костомарова 
уже були відомі «Лекції з фі-
лософії релігії» Фрідріха Геге-
ля, його розробки теоретичних 
питань релігійного мислення 
та історії релігійних вірувань. 
Але ще не заговорила матін-
ка-земля: не відкрилася світові 
трипільська культура (1896) і 
не потрапила в руки «Велесо-
ва книга» (1919 р.), яка образ-
ним словом уцілілої міфології 
закарбувала і пояснила духовне 
становлення слов’янства, що — 

виявляється — вело перед в ін-
телектуальному розвої індоєв-
ропейських народів, а не плело-
ся в обозі, як прийнято вважати. 
Майже за століття до введення 
цієї знахідки в науковий обіг Ге-
гель обґрунтував теорію триєд-
ности, що існує також в інших 
релігіях, але «виявляється до-
сконалою... лише остільки, ос-
кільки Дух увійшов в общину, 
оскільки Дух, що виступає як 
безпосередній, віруючий Дух, 
підноситься до мислення». Фі-
лософ порадив розглянути 
«бродіння цієї ідеї» триєдности 
у віруваннях минулого і «нав-
читися у дивовижних явищах, 
які трапляються, розпізнавати 
їх основу», зважаючи на те, що 
«давні народи та індивідууми 
самі не розуміли, чим вони во-
лоділи, маючи цю ідею, вони не 
знали, що вона вміщує абсолют-
не осягнення істини...»
 Отже, ідея триєдности бо-
жества організовувала і рухала 
інтелектуально-духовний роз-
виток багатьох народів за тисячі 
років до народження християнс-
тва. Погляньмо на Герб України 
— на Тризуб як знак розвитку, 
знак діалектики з найдавніших 
часів. Чи це не історична під-
става для гідности українців, 
які єдині з-поміж усіх народів 
зберегли цей знак на своєму Де-
ржавному гербі, а разом із ним 
і свої базисні світоглядні осно-
ви?
  Невипадково у Триглаві 
небесного бога Сварога назва-
но «дідом божим» у його взає-
мовідносинах із ним породже-
ними Перуном (він обертає «ко-
лесо живучого явлення» земної 
дійсності) і Святовитом — богом 
Прави і Нави, тобто розумовою 
і духовною діяльністю людини, 
— за схожістю із взаємовідно-
синами в житті родини між по-
коліннями дідів, дітей, онуків. 
Так на цьому прикладі суспіль-
ство навчалося розуміти: дід як 
породжуюче начало продовжує 
жити у своїх дітях, онуках, оп-
редмечується і втілюється в них, 
а вони продовжують його рід 
єдиного родоначальника у своїх 
поколіннях спадкоємцями ро-
динної традиції. (Звідси наше 
пізніше «жити родиною — єди-
ною Вкраїною» набуває сакраль-
ного значення у світлі духовного 
життя пращурів). Ієрархія взає-
мин у Триглаві («Сварог є Перу-
ном і Свентовитом, а ті два (себто 
Перун і Свентовит) перебувають 
у Сварозі») впродовж тисячоліть 
навчила слов’ян, антів, русів-
українців вважати себе дітьми 
Творця — «дажбожими онука-
ми», що засвідчено історіогра-
фією і народною творчістю. Так, 
вища духовна сутність живе і діє 
у всіх людських справах, згід-
но з колядками та щедрівками 
— духовними гімнами дохрис-
тиянської давнини: «Сам Гос-
подь Бог за плугом ходить, Пре-
чистая Діва їстоньки носить...», 
«А в полі, полі плужок ходит. А 
за тим плужком сам Бог із рож-
ком...», так само — в уживано-
му дотепер напученні на добру 
дорогу: «З Богом!». Домінанта 
духовного життя усіх поперед-
ніх поколінь сколотів-скіфів, 
слов’ян, русів-українців живе й 
нині й напучує на майбутнє.

Височiнь Тризуба
 Світоглядними основами ук-
раїнський народ зберігся з най-
давніших давен, і коли в листо-
паді-грудні 2004 року він вий-
шов на Майдан обстоювати Не-
залежність, в Америці на очі 
наверталися сльози в доброзич-
ливців: невже таке може бути 
у таких формах? Мабуть, з-за 
океану, на відстані тисячоліть 
вони впізнавали самих себе. Це 
були почуття духовної спорід-
нености з витоками-джерела-
ми наддніпрянської (трипіль-
ської) культури. Українці де-
монстрували гідність, а через де-
сять років тривале продовження 
своєї боротьби назвали Револю-
цією гідності.
 Світоглядне становлення 
нового покоління української 
політики має початися з чесно-
го слова самому собі й суспільс-
тву, нації, культурі, духовності, 
цивілізації й осягнути історич-
ний шлях українського народу 
від першопочатків формуван-
ня національного характеру до 
його розвою у формах волелюб-
ности, правдивости, розважли-
вости, ґрунтовности, щирости.
 На теренах України безперер-
вність розвитку людини й етносу 
підтверджується від епохи брон-
зи (ІІІ—ІІ тис. до н. е.) на всіх 
суспільно-політичних стадіях 
у межах племен, міжплемінних 
союзів, народу, нації. Звідколи 
живе історична пам’ять народу, 
звідтоді живе його історія. 
 Найвиразніша віха розу-
мово-духовного поступу етно-
су (очевидно, від доби пізньо-
го Трипілля) підноситься над 
усією планетою та історією 
Тризубом і полягає в осягненні 
прин ципу Триєдности–Трійці 
у відичній духовності. Це непе-
рехідна височінь логічно-духов-
ного (наукового) осягнення сві-
ту в лоні наддніпрянської (три-
пільської) цивілізації, пізнання 
найзагальніших закономірнос-
тей буття у формі загальнозро-
зумілої міфології, що звертала-
ся до людського розуму і навча-
ла його розуміння дійсности та 
розумного перетворювально-
творчого ставлення до неї. Су-
часні українці повинні знати, 
що їхні далекі пращури, пере-
селенці з Наддніпрянщини, по-
несли розум у світи. З науки, 
засвідченої Велесовою книгою 
та Відами, формула світобудо-
ви і розумного розуміння світу 
перейшла в християнство і до-
нині живе в іпостасі віри: в екс-
тремальних суспільних умовах, 
на етапі виживання культури в 
Передній Азії, учення Хрис-
та відтворило принцип триєд-
ности божественної організації 
і пізнання світу — таїну віри, 
святої Трійці — і закріпило 
його (принцип) в релігії, зберіг-
ши тим самим від цілеспрямова-
ного руйнування. 
 Такі глибини людського ро-
зуму, з яким має ідентифіку-
вати себе титульна нація в Ук-
раїні. І вимірюватися на повну 
історичну глибину як нація Ко-
лиски цивілізації в епоху новіт-
ньої глобалізації, тобто чергової 
загрози для традиційної культу-
ри і високої духовности індоєв-
ропейців — цього разу у формах 
споживацького способу життя 
і бездуховности. Ініціатива ро-
зумового і духовного здоров’я, 
неодмінного наступу і перемо-
ги має виходити від того само-
го розуму з тих самих теренів, 
де він народився і звідки виру-
шив у дорогу планетою. Титуль-
на нація — це не тільки поход-
ження й історичні права, а й не-
одмінний обов’язок виконувати 
заслужені повноваження і на 
кожному відтинку історії під-
тверджувати своє звання. ■

СВІТОГЛЯД■

дiждемось царя

У 2004 році українці своєю гідністю і стійкістю вразили весь світ.
Фото з сайта fotoart.org.ua.

❙
❙

Світоглядними основами український народ зберігся 
з найдавніших давен, і коли в листопаді-грудні 2004 
року він вийшов на Майдан обстоювати Незалежність, 
в Америці на очі наверталися сльози в доброзичливців: 
невже таке може бути у таких формах?
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Вирішили заплатити авансом
 Цьогорічне рішення про час-
тковий викуп ВВП-варантів, ви-
пущених у ході реструктуриза-
ції зовнішнього боргу України в 
2015 році, пояснюється бажан-
ням трохи знизити виплати з 
держбюджету наступного року. 
Які, за словами міністра фі-
нансів України Сергія Марчен-
ка, мають становити близько 40 
мільйонів доларів. 
 При цьому міністр уточ-
нив: урядовий прогноз зростан-
ня ВВП на 2021 рік становить 
4,6%, а при такому зростанні 
ВВП в 2023 році на погашення 
варантів необхідно було б вит-
ратити 600 млн доларів. 
 За урядовим повідомлен-
ням, ВВП-варанти були випу-
щені в рамках реструктури-
зації держборгу в 2015 році — 
замість єврооблігацій на номі-
нальну суму 3,2 млрд доларів 
— і не є частиною держборгу 
країни. Платежі за ВВП-варан-
тами здійснюватимуть щоріч-
но в грошовій формі в доларах 
США в залежності від динамі-
ки зростання реального ВВП 
України в 2019–2038 роках. 
 Якщо приріст ВВП за рік 
буде нижчим за 3% або реаль-
ний ВВП буде менше 125,4 млрд 
доларів, виплат за паперами не 
буде. Якщо ж приріст реально-
го ВВП складе від 3% до 4%, 
виплата становитиме 15% від 
перевищення показника ВВП 
над 3%. Якщо вище 4%, то ще 
плюс 40% перевищення показ-
ника ВВП над 4%. Крім цього, 
з 2021 по 2025 рік платежі обме-
жені 1% ВВП. Відсутність будь-
яких обмежень за виплатами 
після 2025 року — у випадку 
швидкого зростання ВВП — не 
раз гостро критикували окремі 
політики та експерти.
 Як відомо, після випуску 
ВВП-варантів наприкінці 2015 
року ці папери котирувалися 
за курсом близько 50% від но-
міналу, після чого просіли до 
30%, а історичним мінімумом 
було 28,257% в середині лис-
топада 2016 року. Потім поча-
лося зростання їх котирувань, 
і до середини квітня 2018 року 
в очікуванні відновлення фі-
нансування МВФ ці папери по-
дорожчали до локального мак-
симуму в 72,5%.
 Однак проблеми в перегово-
рах із МВФ знову призвели до їх 
падіння майже на 50% від номі-
налу на початку жовтня-2018, 
коли Київ нарешті домовився 
з МВФ про новий транш. Нове 
зростання цих паперів, як і ко-
тирувань єврооблігацій Украї-
ни, почалося навесні 2019 року, 
із виборами президента, на яких 
переміг Володимир Зеленський. 
А позначку в 100% номіналу їх 
котирування вперше подолали в 

середині січня цього року.
 Пов’язана з епідемією коро-
навірусу економічна криза зно-
ву обвалила котирування цих 
паперів: у другій половині бе-
резня вони знову опускалися до 
50% номіналу, проте на новинах 
про ймовірне отримання Украї-
ною великого кредиту МВФ та 
інших МВФ знову подорожча-
ли. І на початку липня кошту-
вали дорожче 90%, а в окремі 
дні навіть понад 95%. У дні, які 
передували оголошенню про ви-
куп частини ВВП-варантів, ці 
папери котирувалися за курсом 
близько 86% від номіналу, дося-
гаючи навіть понад 97%.
 Для викупу ВВП-варантів 
Україна залучила компанію 
J.P. Morgan, з якою розрахува-
лася єврооблігаціями на 328,79 
млн доларів. За даними учас-
ників ринку, викуплено було 
близько 11,5% ВВП-варантів, 
а операція з їх викупу тривала 
понад місяць.

Мінфін платить більше
 «У 2015 році під керівниц-
твом міністра фінансів Украї-
ни Наталії Яресько було прове-
дено реструктуризацію частини 
державного боргу, в результаті 
якої 20% боргу перевели з пря-
мого боргу держави в держав-
ні деривативи. І це формаль-
но, на папері, дало можливість 
показати, що борг скоротився 
на 20%», — пояснює ситуацію 
ексколега міністра Марченка, 
його попередник на цій посаді 
Ігор Уманський.
 Відтак, за словами колишньо-
го посадовця, парламент і уряд 
за два місяці до закінчення рес-
труктуризації, знаючи її резуль-
тат, внесли зміни в українське за-
конодавство і для зручності кре-
диторів визначили в законі про 
цінні папери новий тип держав-
них цінних паперів — державні 
деривативи, які зараз називають 
«бонди Яресько».
 Держава, з одного боку зни-
зивши зобов’язання повертати 
тіло кредиту кредиторам на суму 
3,25 млрд доларів, поставила пе-
ред ними зобов’язання виплачу-
вати відсотки з розрахунку цієї 
суми протягом 20 років. І на до-
сить пільгових умовах, тобто за 
умови, що ВВП України, який 
на той момент упав удвічі, від-
новиться на 20% від мінімуму. 
«Хто готував такі умови, зро-
зуміти складно, позаяк, у чут-
ками, Яресько частина перего-

ворів проводила сама за закри-
тими дверима, що суперечить 
логіці таких переговорів», — 
пише Ігор Уманський.
 Після виплат наступного 
року в 2022 році розрахунок має 
бути зроблений на підставі зрос-
тання ВВП цього року. «І ось 
настає цей рік, економіка почи-
нає падати, і це означає, що кре-
дитори в 2022 році не отрима-
ють нічого. А оскільки криза за-
тяжна, а економіка впаде дуже 
сильно, то ймовірність, що кре-
дитори в 2023 році щось отрима-
ють, також сумнівна. І начебто 

це добре для бюджету, але дуже 
неприємно для кредиторів. І 
ось Мінфін, уже «новий», вирі-
шив показати, як він «керує де-
ржавним боргом», — продовжує 
Уманський.
 У цей складний час кризи, 
коли, за його словами, у країні 
реально відчувається нестача 
надходжень до бюджету, Мінфін 
вирішує з податкових доходів 
бюджету виділити на виплату 
доходів за варантами 275 млн до-
ларів. «Це в 5 разів більше того, 
що потрібно заплатити в наступ-
ному році! — констатує Умансь-
кий. — Оскільки грошей у бюд-
жеті немає, але дуже хочеться, 
то угода має не відкритий харак-
тер. Мінфін без оголошення пуб-
лічних торгів викуповує 10% від 
випуску за домовленістю з гру-
пою кредиторів і платить кож-
ному з них, замість того, щоб 
заплатити в наступному році. 
Дуже ймовірно, що ця сума пе-
ревищить усі виплати Мінфіну 
з цього деривативу до кінця тер-
міну обігу, а саме до 2040 року. І 
платить зараз!». 

Україна надто щедра 
для кредиторів
 При цьому колишній міністр 
фінансів наголошує: Мінфін ви-
користав на цю сумнівну, за 
його словами, операцію гроші, 
які повинні були піти на будів-
ництво доріг, шкіл, інфраструк-
тури, створення робочих міс-

ць, збільшення добробуту лю-
дей... «Живих» грошей немає, 
тому бере на цю ж суму кредит 
у євро під неринкову ставку. 
Найприємніше для цих 10% 
кредиторів, що вони ці гроші 
можуть відразу вкласти в зно-
ву випущені Мінфіном євро-
бонди з прибутковістю 7,25% 
річних. При тому, що ставки в 
Європі на депозити в євро нега-
тивні. Якщо порахувати, який 
дохід складним відсотком вони 
отримають до кінця погашення 
паперів — до 2033 року, то ця 
сума суттєво перевищить їхні 
заплановані прибутки», — на-
писав Уманський. 
 На його думку, виплата кре-
диту «авансом» є сумнівною з ба-
гатьох причин. «Адже зазвичай 
держава викуповує тіло боргу, 
але багата Україна любить пере-
плачувати і платить за папера-
ми кредиторам відсотки на ба-
гато років наперед, бо номіналь-
на вартість цих паперів, повто-
рюся, відсутня», — зазначає 
Уманський. 
 Тож, як зазначає фінансист, 
маємо, що Мінфін через одну 
і ту ж компанію проводить за-
критий частковий викуп «ва-
рантів Яресько» номінальною 
вартістю, яка в 53 рази більша за 
виплати наступного року дохо-
ду за цими паперами, — із сум-
нівними перспективами виплат 
за ними в наступні найближ-
чі роки. «Через цю ж компанію 
проводить також закриту емісію 
повноцінних євробондів під 
7,25%, маючи розміщення все-
редині України приблизно під 
3% в євро. При цьому не змен-
шуючи розмір держборгу при 
викупі варантів, адже їх номі-
нал — нуль, що в такому випад-
ку є не операцією з управління 
держборгом, а витратами держ-
бюджету», — зазначає він.
 «Ігри з боргом», за слова-
ми Уманського, проходять не 
вперше за останні п`ять років. 
«Міністерство фінансів уже два 
рази проводило дострокові по-
гашення держборгу за рік до по-
гашення паперів, даючи, таким 
чином, зростання прибутковості 
кредиторам на 50-70% більше, 
ніж вони б отримали в момент 
погашення паперів у строк. Або 
дозволяло собі зробити най-
дорожчий випуск паперів під 
9,75% річних. А цей випуск че-
рез 8 місяців можна було прода-

ти за 124-126% від номіналу і за-
робити до 40% річних в доларах. 
Чи може держава дозволити собі 
переплачувати іноземним кре-
диторам? Напевно, може, якщо 
це робить», — риторично запи-
тує колишній міністр фінансів і 
сам дає відповідь.

В історію ми вже увійшли
 Із ним погоджуються й інші 
експерти. На думку економіста 
Олександра Паращія, Україна 
навіть заслужить окремий роз-
діл у підручнику зі світової іс-
торії економіки. «У випадку з 
варантами Аргентини і Греції 
суми виплат математично не 
можуть бути вищими суми спи-
сання за держборгом. Україна, 
мабуть, буде першою країною, 
яка заплатить більше», — за-
уважив він.
 Його колеги зазначають: і 
справді, обмежень на викуп ва-
рантів немає, але за поточною 
ціною для цього потрібно знай-
ти в бюджеті щонайменше 3,5 
млрд доларів. Насправді навіть 
більше, оскільки сума викупу 
повинна бути вищою за поточ-
ну. Також можна запропону-
вати власникам варантів об-
міняти їх на єврооблігації. Ще 
варіант — запропонувати змі-
нити параметри паперів, нап-
риклад, ввести обмеження на 
загальну суму виплат в обмін 
на премію.
 ВВП-варанти України, які 
перебувають у лістингу Ірланд-
ської біржі Irish Stock Exchange, 
вважаються позабіржовим інс-
трументом. Точних даних про 
обсяги торгів немає. Експер-
ти оцінюють ліквідність наших 
паперів як середню. В них пові-
рили і чекають виплат. Але ті, 
кому потрібні живі гроші, ціл-
ком можуть і домовлятися. При 
цьому аналітики зазначають: 
це ринкові інструменти, тому 
ефективність роботи з ними сут-
тєво залежатиме від «спритності 
рук» Міністерства фінансів або 
будь-якого органу, що буде від-
повідальним за боргову політи-
ку в перспективі. 
 Спритність українського 
Мінфіну та його здатність захи-
щати економічні інтереси Украї-
ни, як ми бачимо, є невеликою. 
І спрямована, радше, на захист 
прав іноземців. Які отримують 
бонус у вигляді несподіваних фі-
нансових премій. ■

НАШІ ГРОШІ

Хто сказав платити більше?! 
Влада України вирішила завчасно погашати «бонди Яресько»: виграють іноземні фінансисти, які зароблять на 
наших боргах двічі

■

Український Мінфін тільки називається українським, 
адже відстоює інтереси не держави, а іноземних фінансових кіл.

❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ

Україна підходить до часу, коли ми мусимо погашати так звані «бон-
ди Яресько»: цінні папери, які випустила Україна у пік економічної 
та фінансової кризи 2015 року. Початок виплат — у наступному 
році. Втім, враховуючи світову кризу через пандемію коронавірусу, 
Україна могла отримати вкрай необхідну нам паузу в цих фінансо-
вих виплатах. Проте чинна влада пішла на нестандартний крок — і 
розпочала виплати наших боргів авансом. Таким чином, державний 
бюджет України, що і так зазнав втрат через пандемію, відчує додат-
кове навантаження. А міжнародні фінансисти, навпаки, отримають, 
додатковий і, може, не зовсім планований прибуток. 

Спритність українського Мінфіну та його здатність 
захищати економічні інтереси України, 
є невеликою. І спрямована, радше, 
на захист прав іноземців. 



Остап ДЕЙНЕГА, 
член товариства 
політв’язнів i репресованих

 Яких iще генералів 
чекає Україна, щоб ут-
вердитись навіки? Доб-
рим прикладом може 
стати діяльність Героя 
України генерала Гри-
горія Омельченка. Його 
могли б наслідувати й 
решта вищих чинів на-
шої армії. Яскравим до-
казом цьому слугує його 
лист-звернення до брат-
нього народу Білорусі та 
проєкт трибуналу над 
Зе. Він першим усвідо-
мив час, коли мовчати 
злочинно. Саме тепер 
білоруси мають про-
кинутись, це в наших 
спільних інтересах. Він 
доступно написав біло-
руську «малу історич-
ну енциклопедію», дав 
пораду їм, як і куди ру-
хатися, щоб утверди-
ти свою державну неза-
лежність. Переконаний, 
що кожен білорус, який 
прочитав цього листа, 
задумається над своєю, 
своїх дітей і свого наро-
ду долею. Або Білорусь 
залишиться як прида-
ток до сусідньої держа-
ви, або стане державою 
європейського штибу. 
Настав час, коли біло-
руси мають розібратися, 
хто для них є братом, а 
хто ворогом.
 Генерал Омельчен-
ко чудово володіє фак-

тами історії України та 
сусідніх країн. Коли Ук-
раїна зростить таких ге-
нералів, як він, ось тоді 
стане процвітати і буде 
незалежною державою в 
Європі. В нас і зараз до-
статньо генералів, мож-
ливо, навіть забагато, 
але більшість із них — 
продукт совкового вихо-
вання. Більшість із них 
публічно з’являється 
під час виборів, кри-
тикуючи «злочинну 
владу». Саме вони до-
помогли прийти до кер-
ма «зеленій команді». 
Смешки, гриценки, чу-
маки (хоч не генерали, 
та все ж), перебуваючи 
свого часу на високих 
посадах, нічого добро-
го для країни не зроби-
ли. Гриценко завзято 
боровся проти Ющен-
ка, бо той хотів ство-
рити українську гвар-
дію. Чомусь він вважав, 

що Ющенко хоче стати 
диктатором. Останнього 
Смешко зі Жванією за-
тягли на вечерю, де він 
був отруєний.
 На щастя, в Україні 
вже підросла зміна, що 
здатна боротися за роз-
будову України, змес-
ти різних швондерів і 
шарікових як кочубеїв-
щину. Генерали, які не 
знають своєї правдивої 
історії, які ще досі див-
ляться в бік північно-
го сусіда, мають відійти 
від справ.
 Перед загрозою ре-
ваншу проросійських 
сил ми, українці, має-
мо припинити самопої-
дання, порозумітись і 
об’єднатись у боротьбі за 
європейську Україну, за 
вступ до НАТО. Україн-
ці, єднайтеся на цих ви-
борах, здобудьте загаль-
ну українську перемогу. 
Слава Україні! ■

ПОЛІТПАРНАС

Політичний маразм

■

Світлана ІВАНЬКО-ЛЕНКІВСЬКА
Чернігів

 Шановна редакціє! Впро-
довж багатьох років моя сім’я 
передплачує «Україну моло-
ду». Спасибі вам за змістов-
ні матеріали, особливо за пуб-
лікації, що стосуються історії 
України та української куль-
тури. Наприклад, дуже цікаво 
було прочитати про українців 
у Хабаровську і провести па-
ралель із подіями, які відбува-
ються там сьогодні.
 Сподіваюся, що всупереч 
тенденціям, ніби газети вми-
рають, «УМ» житиме і продов-
жуватиме виконувати свою 
важливу місію. Бажаю вам по-
дальших успіхів.
 Хочу висловити деякі дум-
ки з приводу української мови. 
«Мова — це форма нашого жит-
тя, життя культурного і націо-
нального. <...> І поки живе 
мова — житиме і народ як на-
ціональність. Не стане мови 
— не стане й національності» 
— це слова не представника 
політиків, у яких на першому 
місці політична доцільність, 
а слова високодуховної люди-
ни Івана Огієнка, митрополита 
Іларіона, сказані ще в 1918 р. 
І відтинок часу в понад століт-
тя не позбавив їх істини. Ясно, 
що Іван Огієнко, даючи це виз-
начення, мав на увазі націо-
нальність не тільки як етнічну 
категорію, а насамперед як ка-
тегорію державну.
 Сьогодні теоретично май-
же всі визнають, що єдиною 
державною мовою в Україні є 
українська. То чому ж вона не 
завжди визнається тією силою, 
що об’єднує народ у єдине ціле? 
Чому виникають пропозиції у 
низці областей ввести другу де-
ржавну — російську, а також 

дозволити виступати нею у най-
вищому державному органі — 
парламенті? Введення другої 
державної мови — це все одно, 
як пропозиція, щоб кожна об-
ласть чи кожне місто шанува-
ли своїх героїв і на свій розсуд 
споруджували їм монументи та 
називали їхніми іменами вули-
ці. Це все одно, що закласти під 
соборність України міну.
 Чому, говорячи про необ-
хідність захисту мов, мають 
на увазі тільки мови нацмен-
шин і насамперед російську? 
Так, вони потребують захисту 
і мають право на вільний роз-
виток — це гарантовано Кон-
ституцією. Але державна ук-
раїнська мова також потребує 
захисту і піклування. Зараз ін-
коли цитують давньокитайсь-
кого філософа Конфуція, який 
на запитання, що б він найпер-
ше зробив, якби мав владу, від-
повів, що повернув би словам 
їх первісне значення. У зв’язку 
з цим наведу низку прикладів 
невдалого переосмислення де-
яких слів у мовленні багатьох 
наших політиків. Так відбуло-
ся зі словом «люди». Словни-
ки подають такі основні зна-
чення цього слова: 1) люди 
— вищі істоти, для яких ха-
рактерне суспільне буття, які 
володіють свідомістю та ро-
зумовими та інтелектуальни-
ми здібностями. (Саме в тако-
му значенні вжив це слово поет 
Василь Симоненко: «Ти знаєш, 
що ти Людина?»). 2) Простий 

народ, селяни (на відміну від 
поміщиків) (архаїзм). Чи не 
наближається до другого, ар-
хаїчного, розуміння цього сло-
ва в мові деяких політиків, де-
путатів, коли вони запитують: 
«Чого хочуть люди?». І самі 
собі відповідають: «Зменшен-
ня тарифів, збільшення зар-
плат і пенсій». Це так, але не 
тільки! Таким чином понят-
тя «люди» стало означати при-
мітивних істот, які рівень сво-
го життя і діяльності влади 
вимірюють тільки вмістом хо-
лодильника. Чи не таке тлума-
чення цього слова дозволяє де-
яким сучасним політикам під 
час чергових виборів купува-
ти голоси «людей» за гречку, 
продовольчі набори, як за часів 
кріпацтва можна було купити 
людські душі (особини). Уза-
галі в цьому контексті краще 
було б вживати слова «грома-
дяни України» чи «українці», 
адже носіям цього гордого зван-
ня ніхто не насмілився б пропо-
нувати продавати свої голоси.
 А ось антонім до «осучасне-
ного» поняття «люди» стало 
слово «еліта». Так чомусь ста-
ли величати всіх представників 
влади. Це слово походить від 
латинського eligo — вибираю. 
Але це взагалі не про вибори! 
Йдеться про людей вибраних, 
тобто найкращих, високоос-
вічених, високоморальних, 
що втілюють найкращі риси, 
совість, високу моральність.
 Деякі слова переосмисли-

лись через невдалий, механіч-
ний переклад. Так сталося з 
перекладом iз російської ви-
разу «новые лица» як «нові об-
личчя». Але, на жаль, ніхто не 
звернув увагу, що українське 
«обличчя» вживається тільки 
стосовно зовнішнього вигля-
ду людини або ще як «творче 
обличчя» — стосовно особли-
востей творчості. Російське ж 
«лицо», крім означення час-
тини тіла, означає «особа» 
(«Были приглашены важные 
лица»). У такому випадку 
йдеться не про зовнішність, а 
про певну якість людини. Тому 
правильніше було б переклас-
ти цей вираз як «нові особис-
тості». Тоді було б зрозуміло, 
що Україна потребує не просто 
«нових облич», а високоосвіче-
них професіоналів, що мають 
певний досвід державного уп-
равління, національно орієн-
тованих.
 Якщо ми дійсно вважаємо, 
що українська мова — це ве-
лика національна мова, а не зі-
псована російська, то давайте 
не будемо механічно перекла-
дати російські вирази, вважаю-
чи, що розмовляємо українсь-
кою. Наприклад, російське 
«я считаю» (в розумінні «маю 
думку, погляд») не можна пе-
рекладати як «я рахую». Ук-
раїнською варто казати «я 
вважаю». А ще — давайте пра-
вильно вживати прийменни-
ки, а також відмінювати чис-
лівники. Загалом — давайте 

по-справжньому захищати 
нашу державну мову і дбати 
про її чистоту і розвиток.
 На мою думку, дуже збід-
нює українську мову відсут-
ність у широкому народному 
вжитку форм звертання до пев-
ної особи, які є майже в кож-
ній національній мові. Офіцій-
но прийняті форми «пан» та 
«пані» вживають у нас, на 
жаль, тільки в парламенті, на 
телебаченні та ще у західних 
областях. У решті регіонів у 
цьому плані спостерігають-
ся наслідки пострадянського 
синдрому, коли можна почу-
ти звертання за статевою озна-
кою: «Мужчина!», «Женщи-
на!». І вже зовсім не таланить 
жінкам літнього віку, до яких 
звертаються «Бабуля!». Знач-
но краще в цьому плані спра-
ви на Західній Україні, де не-
залежно від віку чи майнового 
стану до вас звертаються «пан» 
чи «пані». Хотілося б, щоб це 
звертання ввійшло у широкий 
вжиток по всій Україні, але 
як цього досягти — не знаю. 
Знаю одне: це дуже прикраси-
ло б нашу мову і внесло в наше 
життя нотки поваги до людей і 
вишуканості.
 Відомо, що в сучасному Єв-
росоюзі в більшості країн пле-
кають і підтримують націо-
нальні мови як невід’ємна 
ознака тiєї чи іншої нації. Вва-
жаю, що й українцям треба на-
слідувати цей хороший при-
клад. ■

СИЛА СЛОВА

«Мова — це форма нашого життя»
Українцям варто наслiдувати приклад країн Євросоюзу — плекати нацiональну мову

■

ВІДЛУННЯ

Генерал — 
насамперед 
патріот
Пора відійти від совкового 
менталітету

■

Цьогоріч Україна відсвяткувала 175-річчя визначного українського драматурга, письменника, 
зрештою класика Івана Карпенка-Карого (Тобілевича). Більшість своїх творів письменник 
написав на батьківському хуторі, названому на честь дружини Карпа Тобілевича Надії Тарковської. 
Після трирічного політичного заслання Карпенко-Карий повертається на малу батьківщину 
і перетворює хутір на оазу посеред степу. Сьогодні це туристична і мистецька мекка, адже 
щороку на хуторі Надія проходять не лише урочистості на честь видатного драматурга, а й дні 
Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти».

Аркадій МУЗИЧУК
Київ 

Немає ніяких загадок:
Політичний маразм —
Совецько-комуністичний спадок.
Кравчук і Фокін — ті особи,
Що є жертвами цієї хвороби.
Тому державні справи
Вони сприймають як особисті забави.

Зокрема, що стосується
Питань миру і війни,
То висловлюються вони, 
як пришельці з Луни
Чи Марсу...
Вдаючись до популізму і фарсу
Як лунатики чи марсіани —
Мислять лукаво і туманно.
Недоречно,
Що політично і державно небезпечно!
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Рожеву мрію про мініпекарню 
вдалося втілити в життя
 Понад два роки тому сім’я 
підприємців із Гадяча Володи-
мир та Ірина Опришки придба-
ли в центрі Сергіївки приміщен-
ня під продуктовий магазин. Ос-
кільки половина його стояла 
пусткою, подружжя почало ду-
мати, як її використати. 
 — Колись я мав таку рожеву 
мрію — створити поряд із мага-
зином власну мініпекарню, як 
у великих супермаркетах, — 
ділиться Володимир Опришко. 
— А допоміг втілити цю мрію 
в життя голова ОТГ Ігор Лідо-
вий. Відтак першу піч німець-
кого виробництва ми придбали 
за рахунок Фонду підтримки 
підприємництва (300 тисяч гри-
вень допомоги — то були стар-
тові кошти), дві інші, а також 
автомобіль для розвезення го-
тової продукції — уже за влас-
ний кошт. І так усе потихень-
ку закрутилося. Як виявилося, 
найбільшою проблемою стало 
збільшення потужності в елек-
тромережі (печі ж тягнуть вели-
ку кількість електроенергії) — 
ми півроку через це воювали з 
обленерго. Та врешті-решт усе 
ж таки запустили пекарню. До-
свід переймали у професіонала 
— запросили технолога зі Льво-
ва, який деякий час жив у Сер-
гіївці й навчав хлібопекарської 
майстерності персонал. Наша 
концепція виробництва — хліб 
має бути стовідсотково нату-
ральним. Тому використовує-
мо звичні для кожної господині 
інгредієнти, при цьому не дода-
ючи ані харчових домішок, ані 
консервантів.
 Почавши з малих партій, 
нині в пекарні виготовляють 
600-700 хлібобулочних виробів 
за зміну. Печуть їх шестеро пе-
карів, а розвозять два водії. 
Таким чином, загалом в ОТГ 
з’явилося близько десятка до-
даткових робочих місць, пра-
цівники пекарні отримують 
зар плату, вищу за мінімальну, 
— і це при тому, що не потрібно 
нікуди їхати із села, витрачати 
гроші на дорогу. А жителі Сер-
гіївки вже звикли до того, що 
о 17-й годині в магазині гото-
вий свіжий хліб місцевої випіч-
ки, тож навіть чекають на ньо-
го. Адже духмяний хліб тіль-
ки-но з печі завжди смачніший 
за привозний, а ціна на нього 
практично така ж сама. 
 — У нас немає такого, щоб 
ми продавали вчорашній хліб, 

він просто не залежується на по-
лиці магазину, — стверджує ке-
руюча пекарнею Олена Ковтун. 
— Загалом ми освоїли близь-
ко 40 видів різної випічки (ра-
зом із пиріжками, здобними бу-
лочками, піцою). До того ж пос-
тійно розширюємо асортимент. 
Якщо говорити про оригінальні 
рецепти, то, скажімо, тісто для 
випічки хліба «Бородінський» 
замішуємо на сливовому варен-
ні. У складі калача «Драйкон-
льон» міститься варене пшоно, 
а також льон. У хліб «Цибуле-
вий», звичайно ж, додаємо ци-
булю, а в «Бездріжджовий на за-
квасці» — насіння соняшнику. 
Мені особисто подобається хліб 
«Кукурудзяний» із кукурудзя-
ного борошна, у його складі та-
кож є насіння, а ще — «Греча-
ний». Односельці іноді заува-
жують, що наш хліб на вигляд 
дещо менший, ніж зазвичай. Це 
й зрозуміло, адже він не містить 
розпушувачів. Його з’їси шма-
точок або два — і вже ситий. 
 — Найсмачніший сергіївсь-
кий хліб, який я пробував, — 
із запеченим сиром усередині, 
— додає Ігор Лідовий. — Його 
їси, як уже готовий бутерброд. 
Не тільки я, а й інші односель-
ці віддають перевагу хлібові 
місцевого виробництва. Викон-
ком нашої сільської ради уклав 
із пекарнею договір на його пос-
тачання в їдальні трьох шкіл і 
трьох дитсадків Сергіївської 
об’єднаної територіальної гро-
мади.
 Подібну угоду власники пе-
карні уклали і з відділом осві-
ти Гадяцької райдержадмініст-
рації, що відкрило перед ними 
можливість постачати хліб до 
інших шкільних їдалень райо-
ну. Коли ж розпочалася пан-
демія коронавірусної інфекції, 
подружжя підприємців органі-
зувало адресну доставку хліба 
жителям віддалених малих сіл 
та хуторів, де навіть магазинів 
немає, у такий спосіб розши-
ривши ринок збуту своєї про-
дукції. 

У Сергіївці пишаються тим, 
що закупівельна ціна 
на молоко становить 
10 гривень за літр
 Володимира Опришка го-
лова ОТГ характеризує так: це 
ініціативна людина, котра не 
боїться нового, по суті, локо-
мотив, який тягне за собою ін-
ших. Саме він узявся й за ре-
алізацію проєкту з відкриття 

сироварні. Це також невелике 
виробництво, у середньому тут 
переробляють 300 літрів моло-
ка на день. У Сергіївці пиша-
ються тим, що його закупівель-
на ціна становить 10 гривень за 
літр (тоді як деінде всього 4,5-
5 гривень). Цей проєкт Володи-
мир Опришко вважає, швидше, 
соціальним.
 — Молоко здають три-чоти-
ри молоді сім’ї, які мають кіль-
кох корів, — інформує Ігор Лі-
довий. — Хочемо вдатися до де-
ржавної допомоги (на цю тему 
говорили нещодавно із заступ-

ником міністра аграрної полі-
тики та продовольства Украї-
ни Тарасом Висоцьким, котрий 
приїжджав до нас), а також за-
лучити грантові кошти, аби 
посприяти цим молодим лю-
дям у створенні сімейних мо-
лочних господарств, де було б не 
менше 10 корів (а в Західній Єв-
ропі в середньому фермерсько-
му господарстві налічується 20 
корів). Чому саме стільки? Ми 
порахували, на який саме дохід 
має вийти людина, аби вона не 
їхала на заробітки в Польщу, а 
займалася молочним бізнесом 

у своєму селі. Із цих розрахун-
ків усе й почалося. І нині люди 
вже самі говорять, що за та-
кої закупівельної ціни на мо-
локо вони згодні збільшувати 
поголів’я великої рогатої ху-
доби. А далі ми стали розвива-
ти такий напрям, як переробка 
молока.
 Володимир Опришко зізна-
ється, що в перші дні, закрив-
шись у сироварні й озброївшись 
рецептами та рекомендаціями 
з iнтернету, готував сир сам. 
Далі його гуртом дегустували. 
Потім уже навчав варити сир 

За словами керуючої Олени Ковтун, їхня випічка 
не залежується на полиці магазину.

❙
❙

Підприємець Володимир Опришко демонструє 
хлібобулочні вироби з власної мініпекарні.

❙
❙

Голова ОТГ Ігор Лідовий говорить, що після закордонних поїздок змінив акценти — почав підтримувати тих, 
хто створює власну справу.

❙
❙

ВДОМА КРАЩЕ■

Навіщо 
турецький?

Як в ОТГ створюють робочі місця, щоб люди не розбігалися 
по світу

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Голова Сергіївської об’єднаної територіальної громади Ігор Лідо-
вий (уродженець міста Гадяч, котрий перебрався жити до села) 
зізнається, що, розробляючи разом із членами сільської ради три 
роки тому стратегію розвитку ОТГ, в якій передбачалося створення 
робочих місць, тоді ще не уявляв, наскільки реальність відрізняти-
меться від планів.
— На території нашої громади діють Качанівський газопереробний 
завод ПАТ «Укрнафта», інші підприємства й організації нафтога-
зового комплексу — там задіяні й наші люди, вони отримують за 
місяць 10-20 тисяч гривень винагороди за свою працю. Не менший 
заробіток мають у сезон збору врожаю й комбайнери, тракторис-
ти, які працюють у трьох великих агрохолдингах, що господарю-
ють у нашій місцевості. Але селяни все одно їдуть на заробітки 
в Польщу, молодь виїжджає до міст, відтак, як і скрізь в Україні, 
маємо негативну тенденцію щодо зменшення населення. Скажімо, 
у 2016 році, коли тільки-но утворилася ОТГ, у нас було 3 тисячі 50 
жителів на 13 населених пунктів, нині ж їх кількість зменшилася до 
майже 2 тисяч 900, — розповідає Ігор Григорович. — От і стави-
мо собі запитання: чому так? Торік я відвідав Канаду, Фінляндію, 
а перед цим — Німеччину, Польщу, тож мав змогу побачити, як 
живуть люди у світі. І зробив для себе такий висновок: у більшості 
випадків людину прив’язує до місця власна справа. Якщо вона має 
якесь переробне підприємство чи фермерське господарство, вкла-
ла в його розвиток зусилля, душу, то неминуче лишиться у своєму 
населеному пункті й, до того ж, передасть цей бізнес своїм дітям. 
Мушу сказати, після отих закордонних поїздок я змінив акценти: 
узяв орієнтир на підтримку тих, хто створює власну справу. 
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своїх працівниць.
 — Виходив із того, що сир 
має бути простим у приготуван-
ні й ходовим, а отже, недоро-
гим, — говорить підприємець. 
— Тому зупинився на м’яких 
сортах. Поки що в середньому 
виготовляємо лише 20 кілогра-
мів сиру на день. Технологіч-
но таку кількість можна отри-
мати за одне завантаження ста 
літрів молока. Спершу робимо 
адигейський сир, який коштує 
150 гривень за кілограм, а з мо-
лочної сироватки потім іще й рі-
коту — дуже ніжний продукт, 
корисний навіть дітям.
 Сировар Валентина Заколо-
дяжна запевняє, що смак сиру 
залежить навіть від настрою, 
з яким стаєш до роботи. На за-
мовлення в сільській сироварні 
виготовляють адигейський сир 
з оливками, кропом та перцем. 
А ще маринують його шматоч-
ками з приправами та зеленню в 
олії, у підсумку досягаючи кис-
ло-гострого смаку. В асортимен-

ті — і в міру солоний та еластич-
ний сир сулугуні. Уже пробува-
ли виготовляти і тверді сири — 
перша партія їх також успішно 
розійшлася. Усю згадану про-
дукцію реалізують у торговель-
них точках Гадяцького району 
— далі через погані дороги вез-
ти її не ризикують. 
 — До мене вже звертали-
ся і представники великих су-
пермаркетів, — зазначає Воло-
димир Опришко, який має да-
лекосяжні плани. — Але, аби 
співпрацювати з ними, потріб-
но вийти на значно більші об-
сяги виробництва. Поки що ж 
про це тільки мріємо. А загалом 
хочу виготовляти таку продук-
цію, яку б і сам міг залюбки спо-
живати і яку не соромно поре-
комендувати будь-кому.
 Іще в Сергіївці варять «згу-
щенку» зі справжнього молока 
— лінію з виробництва її запус-
тили не так давно. Нам стало ці-
каво, чому вона не біла, як та, 
що в магазині.

  — Якщо варити «згущенку» 
з молока й цукру, не додаючи 
пальмової олії, вона ніколи не 
буде білою, а тільки карамель-
ною, що ми й маємо, — пояс-
нила Олена Ковтун. — Причо-
му в нас кожна партія за кольо-
ром не схожа на попередню. Зі 
ста літрів молока маємо на ви-
ході 30-40 кілограмів «згущен-
ки». За ціною наше згущене мо-
локо не відрізняється від того, 
яке ви бачите на полицях мага-
зинів (350 грамів його коштує 
35 гривень), але за вмістом це 
зовсім інший продукт.

«Дайте нам Ілона Маска — 
і ми побудуємо у своїй ОТГ 
космодром»
 Робочі місця намагають-
ся створювати не лише в центрі 
громади. Разом з Ігорем Лідовим 
їдемо до невеликого села Качано-
ве, де проживають 600 осіб. Там 
цього літа започаткували проєкт 
із запуску сушильні. 
 — Ідея полягає в тому, щоб 
розвивати не тільки молоч-
ний напрям, а й садівництво, 
ягідництво, — розказує доро-
гою Ігор Григорович. — Тоб-
то це ще один із видів заробіт-
ку для населення. У всіх селян 
є садки, де, як правило, про-
падають лишки фруктів, ягід. 
Адже поряд ніде переробно-
го підприємства немає. Тому 
ми й вирішили створити влас-
ну переробку — запустили ро-
боту сушильні. Аби скориста-
тися державною підтримкою, 
рік тому подали заявку до де-
партаменту агропромислово-
го розвитку Полтавської обл-
держадміністрації й отримали 
допомогу в розмірі 242 тисячі 
гривень. Плюс сільська рада 
виділила 270 тисяч. Так при-
дбали, окрім обладнання для 
виробництва згущеного моло-
ка, ще й сушильну установку, 
аби закуповувати в населен-
ня фрукти та ягоди, сушити їх 
і потім реалізовувати. Таким 
чином, у селян з’явилася мож-
ливість розвивати садівниц-
тво, ягідництво. Ми навіть за-
кликаємо людей садити в осо-
бистих господарствах ягідни-
ки. І багато хто це вже робить. 
Я й сам посадив удома 4 сотки 
малини ремонтантного сорту 
— і лишки збираюся здавати 
на ту ж сушильню. Водночас 

нам потрібна людина, яка б по-
садила 10-20 гектарів малини 
(ділянку землі ми готові виді-
лити хоч завтра), а ми, дрібні 
виробники, об’єдналися б нав-
коло неї. Головна проблема — 
знайти інвестора, підприємли-
ву особу (може, поінформував-
ши своїх читачів, і ви нам у цьо-
му допоможете). Завжди кажу: 
дайте нам Ілона Маска — і ми 
побудуємо у своїй ОТГ космод-
ром. Люди відвикли заробляти. 
Тож, аби їх розбудити, потріб-
но докласти чимало зусиль. От, 
скажімо, просимо зібрати яб-
лука, які гниють під яблунею, 
і принести на сушильню, заро-
бивши в такий спосіб якусь сот-
ню гривень, а у відповідь чує-
мо: так ви приїдьте, мовляв, і 
заберіть їх. Оце така психоло-
гія.
 Сушильню відкрили в час-
тині приміщення сільського 
клубу, яка пустувала. Тепер тут 
поселився стійкий запах яблук. 
Найсучаснішу сушильну уста-
новку з інфрачервоним випро-
мінюванням, що зберігає в суш-
ці всі вітаміни, поки що обслуго-
вує лише одна людина — місцева 
жителька Наталія Кулик. Мо-
лода жінка говорить, що з робо-
тою їй просто пощастило, адже 
знайти її в селі нині не так лег-
ко. За день вона нарізає десь пів-
тора мішка яблук — у сушиль-
ній установці поміщається їх не 
більше 30 кілограмів. Бідкаєть-
ся: коли односельці, бува, позно-
сять багато фруктів, тоді не всти-
гає їх переробляти. Сам процес 
сушіння триває 12 годин, а на 
виході отримують два 10-літрові 
відра сушки. 
 Хоч сушильня працює не 
так давно, тут уже заготовили 
перші партії сушених абрикос, 
слив, груш і яблук. Пробували 
сушити й вишні, і навіть липу 
на фіто-чаї. Показуючи яблучні 
чипси в упаковках (у сушильні 
є пристосування й для їх нарі-
зання), Наталія Кулик зазна-
чає, що за таким же принци-
пом хочуть виготовляти й гар-
бузові чипси. Усю продукцію 
збираються реалізовувати як у 
місцевих магазинах, так і через 
інтернет, а можливо, за слова-
ми голови ОТГ, її закуповува-
тимуть і для шкіл, дитсадків на 
узвари дітям (за наявності сер-
тифіката відповідності якості). 
 — Сушарню потрібно ро-
бити потужнішою, а для цього 
треба ще докуповувати печі, — 
ділиться планами Володимир 
Опришко. — Узимку, аби вона 
не простоювала, хочемо виго-
товляти борщові набори, ті ж 
гарбузові чипси, а можливо, й 
фруктову пастилу. Ідей дуже ба-
гато. Своїм прикладом ми з дру-
жиною показуємо людям, що й 
у селі можна заробляти гроші. 
Відрадно, що керівництво гро-
мади нас підтримує.

«Головне — подолати в людей 
тотальну зневіру»
 — Я вважаю: за малими пе-
реробними підприємствами на 
селі — майбутнє, — розмірко-
вує Ігор Лідовий. — Це може 
бути й виробництво соків, і 
варіння пива, і квашення ка-
пусти — ми думаємо й над цим. 
Головне — подолати в людей 
тотальну зневіру. Намагаємо-
ся підтягувати до центру ОТГ й 
інші села. От і в Новоселівці ре-
алізуємо інвестиційний проєкт 
— там матимемо свино- і птахо-
ферму, тобто теж будуть ство-
рені нові робочі місця для се-
лян. Зараз вирішуємо питан-
ня про землю під приміщення-
ми. Я бачу великі перспективи 
в розвитку села. І якщо держа-
ва дасть нам свободу, повнова-
ження, ми багато чого можемо 

досягти. Наша об’єднана тери-
торіальна громада ж існує всьо-
го чотири роки.
 На площі 17 тисяч гектарів, 
яку займає Сергіївська ОТГ, ок-
рім великої кількості лісосмуг, 
були ще й нічийні ліси, які че-
рез безгосподарність «зависли в 
повітрі». 
 — Ми бачили, що цей ресурс 
неофіційно вирубують, спилю-
ють місцеві жителі, а також 
зайди, причому все це набрало 
значних обертів, — пригадує 
очільник ОТГ. — Тож, коли, 
згідно з ухваленим законом, у 
громади з’явилася можливість 
розпоряджатися цим ресурсом 
по-господарськи, ми нею одразу 
ж скористалися. На сесії сільсь-
кої ради створили комунальне 
підприємство й провели інвен-
таризацію лісосмуг і частково 
лісів. Далі підв’язалися до Єди-
ної електронної системи обліку 
деревини України й почали по-
рядкувати.
 У новоствореному спеціалі-
зованому комунальному під-
приємстві «Добробут» тепер 
працюють вісім людей. А очо-
лює його місцевий житель Ана-
толій Ілляшенко. Його мета — 
розвиток лісового господарства, 
аби в майбутньому до роботи за-
лучити ще більше осіб. Моло-
дий чоловік розказує, що, поки 
не мав постійної роботи, їздив 
на заробітки в Польщу — пра-
цював там слюсарем із ремонту 
тягачів. Звичайно, різниця між 
заробітками за кордоном і вдо-
ма — поки що суттєва. «Та всіх 
грошей не заробиш, — філо-
софствує Анатолій Ілляшенко. 
— А вдома — сім’я, діти, котрі 
все ж таки не повинні рости без 
батька». 
 — У нас існує велика проб-
лема аварійності старих дерев, 
розчистки узбіч доріг, нафтога-
зоносних шлейфів, — констатує 
Ігор Лідовий. — Ми викликає-
мо еколога з Полтави, вимічає-
мо аварійні дерева в населених 
пунктах і доручаємо спиляти 
своїм комунальникам, після 
чого віддаємо їх на дрова шко-
лам, дитсадкам, іншим кому-
нальним установам. Тобто фак-
тично вбиваємо двох зайців: 
ліквідовуємо аварійні дерева, 
використовуючи місцевий ре-
сурс, у такий спосіб економимо 
по декілька десятків мільйонів 
гривень на рік на опаленні.
 Окрім усього, у згадано-
му комунальному підприємс-
тві вже з рік працює пилорама, 
що надає громаді послуги з роз-
пилювання деревини. А ще тут 
пробують запустити столярний 
цех, адже літні жителі нерідко 
звертаються з проханням зро-
бити поріг, віконечко, короб 
тощо. Збираються в Сергіївсь-
кій ОТГ виготовляти й деревні 
пелети — вигравши конкурс, 
уже придбали гранулятор, ли-
шилося тільки докупити до ньо-
го певне обладнання й запусти-
ти пристрій. 
 — Ваша ОТГ стає мало не 
дер жавою в державі, — жарто-
ма зауважую. 
 — Так і має бути. Тут повин-
ні крутитися гроші, — переко-
наний Ігор Григорович. — От у 
нас є невелике село Вирішаль-
не, де 900 гектарів землі нале-
жить Національній академії аг-
рарних наук, яка здає їх у при-
ховану оренду. Зрозуміло, зис-
ку від цього населеному пункту 
ніякого, тож місцеві жителі 
скаржаться. От я собі й міркую: 
а якби держава віддала ці землі 
селянам, то село б не занепада-
ло. І багато бачу такого, де лю-
дей потрібно організувати, на-
дати їм ресурси, можливості й 
показати приклад. Отоді село 
розвиватиметься. ■

Перші партії сушених абрикос, слив, груш і яблук уже заготовлені.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙

Сировар Валентина Заколодяжна стверджує, що смак сиру залежить 
навіть від настрою, з яким вона стає до роботи.

❙
❙

вам берег
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Ірина КИРПА

На Сумщині збереглося справжнє місце Сили 
— унікальна яблуня, що росте у формі магіч-
ної мандали та представляє собою справжній 
символ нескінченності життя.
Упродовж понад 200 років з її гілок практич-
но щорічно восени збирають найбагатший 
урожай як для одного дерева — кілька тонн 
солодких, терпких на смак яскраво-червоних 
плодів.
Зростаюче на 10 сотках землі дерево-ліана з 
химерно вигнутими гілками ще 40 років тому 
потрапило до переліку «Семи чудес України», 
але про його долю знають лише справжні ша-
нувальники історії нашої країни.
Цікаво, що у грудні 1998 року указом прези-
дента України статус диво-рослини підвищи-
ли до загальнодержавного значення.
За своєю вишуканістю українська яблуня лег-
ко може позмагатися з гігантськими дерева-
ми Камбоджі, адже гілки материнського де-
рева місцями вростають у землю, а місцями 
— дають молоді стовбури з густою кроною, 
які стоять окремо.
— У минулому році наша яблуня мало не за-
гинула через жучків-шкідників, але добрі сили 
перемогли, отож нинішньої весни вона знову 
розквітла, щоб до осені дати плоди, — роз-
повідає садівник Іван Мормон, який охороняє 
яблуню протягом останніх 20 років. — Тепер 
тут дуже красиво: стовбури пофарбовані спе-
ціальним розчином, встановлені лавочки, ме-
моріальна табличка, є й доріжки, де можуть 
гуляти туристи, романтики та сімейні парочки 
разом із дітьми.
Сам Іван Федорович уже понад 50 років спос-
терігає за дивом природи та пишається, що 
яблуня у формі захисного кола прославила 
його рідну Сумщину на весь світ.

Яблуня-княжна
 Відомо, що незвичайний саджанець 
фруктового дерева приблизно у 1800 році 
посадив на території міста Кролевець садів-
ник князя Петра Мещерського на честь 
його дружини.
 А ось чому це деревце стало розвивати-
ся не так, як усі інші в саду, — достемен-
но невідомо, але існує чимало легенд на 
цю тему.
 Дехто навіть подейкує, що це якийсь 
чарівник наклав прокляття на яблуню за 
круту вдачу князя, тому й стала вона роз-
виватися подібно смородині. Її гілки опус-
каються до самої землі та пускають довге 
коріння, тим самим даруючи життя ново-
му деревцю.
 За 220 років від материнського дерева 
виросло цілих 15 нових стовбурів діамет-
ром 30-40 сантиметрів, й усі разом вони ут-
ворили замкнене коло, що свідчить на ко-
ристь магії та чаклунства.
 Коли один зi стовбурів відмирає, інші 
отримують стимул рости та розвиватися 
ще швидше, таким чином яблуня продов-
жує собі життя.
 Набравшись сил, уже не гілки, а дерев-
ця піднімаються знову догори, рясно вкри-
ваючись рожевими квітами навесні та чер-
воно-білими плодами восени.
 — Енергетика цієї яблуні допомагає ба-
гатьом людям відновити здоров’я, — роз-
повідає працівник станції натуралістів 
Людмила Семка. — Унікальність нашо-
го дерева ще й у тому, що воно змогло дати 
фору багатьом міцним дубам, майже у чо-
тири рази переживши свій вік. Адже серед-
ньостатистична яблуня живе не більше 60 
років, а наша вже відсвяткувала 220-річ-
ний ювілей.
 Тому оптимістично налаштовані 
люди говорять про те, що ця яблуня, 
навпаки, таїть у собі надзвичайну силу 
відродження.
 Мовляв, якщо жінка не може довго за-
вагітніти або має проблеми з дітонароджен-
ням, досить просто посидіти у тіні чудо-яб-
луньки та доторкнутися до її гілочок, щоб 
отримати міцне жіноче здоров’я та захист 
вищих сил.

Легендарна та не підвладна часу
 Місцеві жителі назвали диво-яблу-
ню колонією за її неприборкану спрагу 
до життя. Старожили кажуть, що раніше 
вона щороку цвіла та плодоносила, але ос-
таннім часом яблука прикрашають лише 
половину її гілок, а друга частина відпочи-
ває.
 Цей феномен дуже зацікавив свого часу 
садівників, а відомий ботанік Іван Мічурін 
навіть згадав українську яблуньку в своїй 

науковій роботі та випросив для себе п’ять 
живців із метою подальших експеримен-
тів.
 Тендітні гілочки переслали вченому 
поштовою посилкою, заздалегідь упаку-
вавши їх у вологий мох, проте навіть про-
славленому природодослідникові не вдало-
ся відтворити яблуню-колонію на іншому 
ґрунті.
 — Наша яблуня — особлива й росте ви-
нятково на Сумщині, — посміхається жи-
телька мiста Кролевець Галина Буцан. — 
Багато хто хотів узяти собі відросток та по-
садити в саду або на городі, щоб отримувати 
підвищені врожаї з одного дерева, та нічого 
з цього не вийшло. Яблуня-княжна відмо-
вляється приживатися на чужій землі.

Місце української Сили
 Щоб розгадати цю таємницю, місцеві 
вчені передали на дослідження зразок зем-
лі, на якому росте яблуня-колонія, до Сум-
ського аграрного університету. Однак нічо-
го особливого в самому ґрунті не знайшли, 
та й радіаційний фон виявився у межах 
норми.
 Тому найбільш iмовірно, що на тому 
місці, де понад 200 років тому висадили 
яблуньку, — якесь перехрестя магнітних 
силових ліній, i саме це приводить до того, 
що дерева починають так незвично поводи-
тися.
 Біоенергетики довели, що енергія яб-
луні на Сумщині омолоджує організм, та 
й самі люди, які живуть у Крелевцi, ствер-
джують: якщо постояти, притулившись до 
стовбура, проходять болі у спині.
 — Усі вчені, які приїжджали до нас до-
сліджувати яблуню-колонію, сходяться в 
одному: місце, де вона посаджена, унікаль-
не, — розповів директор місцевої станції 
юних натуралістів Юрій Карбал. — П’ять 
років тому я залишив на цій території шов-
ковицю, а коли через деякий час прийшов 
її провідати, то побачив, що її гілки, так 
само, як й у відомої яблуні — тягнуться до 
землі. Тому можна стверджувати, що це де-
рево — виняткове, але не завдяки якомусь 
особливому сорту, а завдяки місцю, на яко-
му вона росте. Раніше старожили прозва-
ли це дерево «яблунею, що крокує»: адже 
її гілки приростають до землі й яблуня не-
мов крокує сама.
 За словами Юрія Карбала, раніше по-
руч з яблунею-колонією проходила лінія 
електропередач, і вона родила якраз по цій 
лінії.
 А потім приїхали вчені з Київського бо-

танічного саду й сказали, що не можна так, 
бо то дуже шкідливо для яблуні.
 Тому лінію електропередач демонтува-
ли. Після того яблуня почала плодоносити 
плямами: там, там, там розкидано... А ось 
у 2008 році вся була немов обсипана вели-
кими плодами!

Як дістатися
 Туристи, які проїжджають по «Золо-
тому шляху України» (Чернігів, Батурин, 
Новгород-Сіверський), обов’язково заїжд-
жають й на Сумщину, подивитися на уні-
кальну яблуню-колонію.
 Часто відвідують це місце й «дикі» па-
ломники, серед яких чимало ченців, свя-
щеннослужителів та тих, хто сподіваєть-
ся зцілитися або відкрити в собі дар ясно-
бачення.
 Найбільше туристів буває навесні, коли 
деревце активно цвіте, прикрашаючи со-
бою скромний місцевий пейзаж.
 Часто відвідують диво природи й іно-
земні туристи. Наприклад, мандрівниця з 
Європи Ежені Макквін каже, що знайшла 
в Україні справжню магію живої природи. 
З тих пір регулярно відвідує яблуню-княж-
ну, щоб набратися сил та здоров’я на цілий 
рік i розповісти про це чудо своїм співвіт-
чизникам.
 — Поїздки до місця Сили в Україні доз-
воляють мені знайти нові знання, зрозумі-
ти своє місце у цьому світі, — говорить 
Ежені Макквін. — Я повертаюся додому 
оновленою, з новим бажання жити, люби-
ти та творити.
 Відвідати ботанічну пам’ятку природи 
загальнодержавного значення та унікаль-
ний об’єкт природно-заповідного фонду 
України можна на території міста Креле-
вець, вулиця Андріївська, 71 (Крелевець-
кий район, Сумська область).
 Дістатися до яблуні можна залізни-
цею або автошляхом, що проходять че-

рез місто Кролевець.
 Із Києва можна доїхати до Кролевця на 
ранковій електричці, а потім трохи прогу-
лятися пішки безпосередньо до тієї ділян-
ки, на якiй зростає дивовижна яблуня-ко-
лонія. Любителі туризму попереджають, 
що назад іде лише одна електричка, тому 
квитки краще купити заздалегідь.

Екзотична спокуса
 У всі часи саме яблуко було найпопу-
лярнішим у світі фруктом, який втамовує 
спрагу, голод та потребу організму в вітамі-
нах i мінералах. А ось його батьківщиною є 
Центральна Азія, де яблука активно куль-
тивують упродовж майже чоти рьох тисяч 
років.
 Ще за два тисячоліття до народження 
Христа людям було відомо вже 25 різних 
сортів яблук. Пізніше червонобоке яблуч-
ко стало регулярно зустрічатися у казках 
народів різних країн світу, казкарі припи-
сували йому найнезвичайніші властивості 
аж до омолодження.
 Навіть найпопулярніша у світі марка 
смартфона відома людям за силуетом над-
кушеного яблука, бо це символ високої 
якості та спраги до виконання бажань.
 Корисні ж властивості яблук напряму 
залежать від кліматичних умов та місця, 
де були вирощені плоди. 
 Представляємо сім сортів рідкісних ек-
зотичних яблук, багато з яких ви ще навіть 
і не куштували, але, сподіваємося, життя 
ще надасть вам такий шанс. 
 Буває яблуко-помідор, зоряне яблу-
ко (гібрид з інжиром), карамбола, чер-
воні гавайські гірські яблука та бенгаль-
ська айва. А ось на Багамських островах 
росте справжнє сметанне яблуко, але, ма-
буть, найдивніші — це червоні квадрат-
ні яблука, які навчилися вирощувати на 
плантаціях у місті Чхунджу в Південній 
Кореї. ■

ДИВО ПРИРОДИ

Коли яблуня — дуб
Є в Україні надзвичайно цікаве плодове дерево, 
яке пережило свій вік у чотири рази 

■

За 200 років життя диво-яблуня, що росте 
подібно до ліани, утворила фантастичну 
мандалу в формі кола.

❙
❙
❙

Щороку яблуня-княжна у селі Кролевець Сумської області покривається густим 
біло-рожевим цвітом.

❙
❙
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 До 335-річного ювілею вели-
кого німецького композитора Йо-
ганна Себастьяна Баха у Націо-
нальній філармонії України про-
звучать усі флейтові сонати цього 
композитора у виконанні солістів 
— заслуженого артиста, «Золотої 
флейти України» Юрія Шутка та 
піаністки, лауреатки конкурсу 
Миколи Лисенка Лариси Деордіє-
вої. Цей концерт 11 жовтня є гар-
ним продовженням тематичних 
програм знаного соліста-флейтис-
та: «12 сонат Г. Ф. Генделя», «6 
сонат В. А. Моцарта», «Барокові 
сонати з репертуару Фрідріха Ве-
ликого», «Шедеври камерної му-
зики ХІХ ст.» — і стане справж-
ньою подією у музичному житті 
країни.
 Сонати для флейти і чемба-
ло (клавесина, який нині замі-
няє фортепіано) Бах написав у 
Кьотені впродовж 1717—1723 
років, тобто у зрілий період твор-
чості. Тоді ж світ побачили такі 
його твори, як «Добре темперо-
ваний клавір», сонати і партити 
для скрипки соло та віолончель-
ні сюїти. На той час Бах служив 
при дворі князя Ангальт-Кьо-
тенського Леопольда — відомо-
го не так своїми досягненнями 
як правитель, як заступництвом 
і багаторічною дружбою з вели-
ким німецьким композитором та 
ексцентричним, як для німецько-
го аристократа, способом життя.
 Із дитинства Леопольду про-

рокували майбутнє великого 
полководця. Інакше й бути не 
могло, коли за вихованням сте-
жив сам король Пруссії Фрідріх 
І. Той після раптової смерті бать-
ка неповнолітнього Леополь-
да став його «великим опіку-
ном». Заснувавши Лицарську 
академію в Бранденбурзі-на-Га-
фелі, Фрідріх І вирішив відпра-
вити туди 14-річного підопічно-
го Леопольда. Але він опирався 
цьому, обравши замість військо-
вої муштри подорож у Гаагу, де 
віддався музичним розвагам. За 
місяць юний князь 14 разів по-
бував в опері, закохавшись у му-
зику французького композитора 
Жана-Батіста Люллі.
 Після повернення Леопольда в 
Кьотен 1711 року король Фрідріх 
хотів призначити його коман-
дувачем прусської армії. Про-
ти цього рішуче виступила мати 
князя. Тому Фрідріх І відмовив-
ся від цієї ідеї. А юний Леопольд 
знову поїхав подорожувати. Цьо-
го разу в Англію, де слухав оперу 
і відвідував знамениту бібліоте-
ку Оксфордського університету. 
Наступними за його маршрутом 
були Рим і Венеція, де він зали-
шив 130 талерів тільки на відві-
дування оперних театрів (у пере-
рахунку на сьогоднi близько $14 
тис. 300). Пізніше побував у Фло-
ренції, Турині та Відні.
 20-річний Леопольд осів у 
Кьотені після того, як витратив 
на свої мандри 55 тис. 749 та-
лерів ($6 млн 132 тис. 390). Че-

рез чотири роки він створив при-
дворну капелу, що виявилося 
можливим завдяки розпуску ко-
ролівського прусського придвор-
ного оркестру. Багато берлінсь-
ких музикантів зголосилися до 
нього на службу. Тоді ж він і за-
просив на посаду капельмейсте-
ра 35-річного Баха.
 У складі капели був майстер-
ний флейтист. Це стало вирішаль-
ним для створення німецьким 
композитором сонат для флейти. 
Він, безумовно, чудово знав техні-
ку гри на цьому духовому інстру-
менті, який на той час виготовля-
ли із дерева, його темброві і коло-
ристичні ресурси. Адже створив 
блискучі флейтові партії у Бран-
денбурзьких концертах, у сі-мі-
норній оркестровій сюїті, фіналь-
ною частиною якої є знаменитий 
«Жарт», у безлічі арій і ансамблів 
iз мес, кантат. Тож флейтові сона-

ти стали вершиною камерної му-
зики Баха, у яких він сміливо ви-
передив свій час, передбачивши 
появу сонатних циклів віденсь-
ких класиків. 
 Усі шiсть сонат скомпоновані 
за принципом чергування трьох 
і чотирьох контрастних за тем-
пом частин. Вони вражають не-
вичерпним мелодійним багатс-
твом, гнучкою зміною різних об-
разів — елегійних і святкових, 
танцювальних і драматичних. 
У ясній і прозорій музичній тка-
нині відчувається геніальність 
Баха-поліфоніста, який майстер-
но вплітає у гомофонну фактуру 
багатоголосні поєднання.
 — Флейтові сонати Баха 
— це найскладніший реперту-
ар, який вимагає від музикан-
та філософського осмислення та 
філігранної техніки виконання, 
— зазначає флейтист Юрій Шут-

ко. — Уявіть собі, що вони поба-
чили світ 300 років тому, коли 
ще не народилися Моцарт, Бет-
ховен і у світі ніхто не знав, хто 
такий Наполеон Бонапарт. Утім 
людство вже було знайоме з цією 
неперевершеною музикою.
 Нагадаємо, Юрій Шутко грає 
на унікальній золотій флейті 
японської фірми Sankyo, що спе-
ціалізується на виготовленні кон-
цертних інструментів для славно-
звісних флейтистів, і є обличчям 
її виробника у світі. Лариса Де-
ордієва — знана піаністка, вико-
навиця музики композиторів-ро-
мантиків. Багата палітра нюансів, 
чистий прозорий польотний звук 
унікальної флейти Юрія Шутка у 
парі з темпераментним акомпане-
ментом здатні майстерно переда-
ти всю красу звучання бахівської 
мелодики та зачарувати найвиба-
гливішого слухача. ■

Роман ЯКЕЛЬ

 У Вишнівецькому палаці (XVIII ст.) 
— пам’ятці архітектури національ-
ного значення, який є об’єктом На-
ціонального заповідника «Замки Тер-
нопілля» — нині експонується вистав-
ка робіт майстрів гончарного мистецтва 
«Зооморфія в кераміці». Власне, такою 
була цьогорічна тематика всеукраїнсь-
кого фестивалю гончарів «Не святі гор-
шки ліплять», який через пандемію ко-
ронавірусу відбувався в режимі онлайн 
і був фінансово підтриманий Українсь-
ким фондом культури і Тернопільською 
міською радою.
 При відборі робіт для виставки пере-
вага надавалася роботам майстрів, які ви-
користовують у своїй творчості «звіриний 
стиль». А цей своєрідний напрямок кера-
міки розвивають як досвідчені майстри, 
котрі працюють із глиною по два-три де-
сятиліття, так і молоді автори, які лише 
набираються досвіду і майстерності.
 Отож у Вишнівці вишикувався цілий 
парад химерних, кумедних звірів, риб і 
птахів, відображених у глині, та створе-
них із використанням різних прийомів 
і технік. Деякі автори, використовую-
чи «звіриний мотив», пропонують більш 
традиційний посуд для страв чи напоїв, 
проте більшість майстрів вражають відві-
дувачів декоративними виробами, при-
значеними для краси і насолоди.
 — Звичайно, ми прагнемо зберегти 
традиції народного мистецтва, але слід 
розуміти, що майстри мусять творити й 

іншу кераміку, яка викликає зацікав-
лення в людей, — переконує керівник 
фестивалю «Не святі горшки ліплять», 
голова Тернопільського обласного осе-
редку Національної спілки майстрів на-
родного мистецтва України Уляна Джиг-
ринюк. — Її автори мають свої творчі 
думки, фантазію, яку втілюють у гли-
ну. Традиція живе тоді, коли в неї вно-
сять щось нове, коли розвивають її. Ба-
гато наших майстрів додають шарму тій 
традиції, але вони працюють в абсолют-
но іншому, більш художньому, напрямі. 
І кожна робота, представлена на вистав-
ці, — це авторський почерк, те, що май-
стер хотів відобразити в пластиці.
 Наприклад, львів’янин Юрій То-
карський із глини створив сонного і 
потішного лева, який тримає на голо-
ві трисвічник. Вражає химерним вирі-
шенням «жук-рогач» Сергія Дутки із 
села Рожнів (Прикарпаття). Компози-
ція «Весна» Олега Луцука із села Столь-
не на Чернігівщині — це ужиткова ро-
бота, але дивуєшся, наскільки майс-
терно він може передавати свої думки 
у формі твору! А досвідчений майстер 
кераміки Олександр Шкурпела, який 
мешкає у столиці українського гон-
чарства — селі Опішня на Полтавщині, 
передав свою майстерність синові Ана-
толію, і вони обидва створили з глини 
неповторні, чудернацькі і надто дина-
мічні образи звірів.
 Побачити глядачам розмаїття хи-
мерних, на які здатна фантазія, і тра-
диційних звірів та птахів на виставці 

у Вишнівецькому палаці було б немис-
лимо без проведення всеукраїнського 
фестивалю гончарів «Не святі горшки 
ліплять». Його завдання — популяри-
зація та промоція гончарного мистецт-
ва, навчання майстрів, обмін досвідом 
між старшими майстрами і молодши-
ми, збереження та розвиток традицій 
кераміки через використання її різних 
форм і виражень.
 Це нетрадиційне дійство було заснова-
не чотири роки тому з ініціативи тернопо-
лянки Уляни Андрійчук, власниці гончар-
ної майстерні «Гніздо». А торік його спі-
ворганізатором стала психолог-практик 
Катерина Подтабачна із Тернополя. 
 Фестиваль уже встиг об’єднати 
майстрів із 17 регіонів України, Киє-
ва. І до нього долучився навіть амери-
канський учасник українського по-
ходження — Іван Братко зі США. Але 
свято гончарства і кераміки помалу ма-
теріалізувалося у громадську організа-
цію «Не святі горшки ліплять». Її го-
ловою стала керівник фестивалю Уля-
на Джигринюк, жінка, яка походить із 
середовища гончарів, адже її чоловік 

Руслан Друк — власник гончарної мас-
терні, пробує сили в цьому мистецтві й 
син Олесь. 
 До речі, активні учасники цієї громад-
ської організації недавно провели на най-
вищій вершині українських Карпат ак-
цію «Говерла гончарує», піднявши туди 
гончарне коло. Погончаривши там, у та-
кий спосіб заявили: ми хочемо підтриму-
вати і розвивати традиції гончарства і ук-
раїнську культуру загалом.
 — Гончарне мистецтво, на жаль, 
нині занепадає, — не приховує тривогу 
пані Уляна Джигринюк. — Бо серійне 
виробництво, машини замінюють пра-
цю людей, замінюють душу. А хочеть-
ся зберег ти неповторний авторський 
почерк у цьому виді мистецтва. І тому 
нині в різних країнах, і в тому числі в 
Україні, все більшої популярності на-
буває крафтове (ремісниче) виробниц-
тво, де люди працюють своїми руками. 
І наші гончарі є такими, вони — всебіч-
но розвинуті особистості, чудові люди, 
які хочуть передавати своє мистецтво 
наступним поколінням. Я не кажу, що 
всі люди повинні гончарити. Але поба-
чити, як творяться такі вироби, з якою 
метою, доторкнутися до глини, щоб 
відчути свій талант до такої творчості, 
натхнення розпочати власну справу 
або просто придбати у свою оселю гон-
чарний виріб і тим самим зберегти тра-
диції нашого народу, — це потрібно ук-
раїнцям.
 Лишається сподіватися, що мета 
виставки кераміки «Зооморфія в плас-
тиці» — показати відвідувачам красу 
гончарства і кераміки, неповторність 
авторських робіт, які людина може 
створити своїми руками, — буде до-
сягнута. І все більше людей зрозуміють 
важливість і цінність (читайте — без-
цінність) цього виду мистецтва, яке не 
можна виразити ні в яких грошо  вих 
одиницях. ■

ТРАДИЦІЇ

«Звіриний стиль» 
Не святі зооморфію зліпили, а сучасні гончарі

■

Зооморфні роботи учасників всеукраїнсько-
го фестивалю 
«Не святі горшки ліплять».
Фото Тетяни КРОХМАЛЬНОЇ.

❙
❙
❙
❙

ВИСОКА НОТА

Золота музика 
Флейтові сонати Баха 
з історично-філософськими нотами 
у Національній філармонії

■

Юрій Шутко грає на золотій флейті.
Фото надане організаторами.

❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли я писала, що осінь — пора особ-
ливого натхнення, і в кулінарії також, 
іще не знала, якими на практиці прав-
дивими ці слова виявляться і цьогоріч-
ної, специфічної через карантин, осені. 
Господині восени запропонували нам 
стільки нових і чудових старих рецептів, 
що лиш читай і готуй: усе просто, легко, 
красиво, натхненно!
Щоб визначити саме такі рецепти, вони 
організували конкурси, батли, онлайн-
обміни, тому нашій рубриці щастить на 
переможниць таких змагань. 
Сьогоднішня наша порадниця — Тетяна 
Козак iз Почаєва — багаторазова пере-
можниця кулінарних заходів. Мама чо-
тирьох дітей, чудова дружина і донька, 
вона каже, що смачно приготовані стра-
ви здатні створити настрій, організувати 
гарний день усій родині, і з задоволен-
ням робить це. А перемоги в конкурсах 
— це приємний комплімент її щоденній 
праці, яку вона справді любить. «Якби 
не любила, то готувала б собі щось про-
сте та звичне, — каже вона. — Але в 
мене аж душа проситься потішити рід-
них, і в голові щоранку звідкілясь ви-
никають приємні смачні плани, і добре 
твориться, і втома якщо й приходить, 
то приємна. Але більше — задоволен-
ня, натхнення, бажання і далі творити. 
Мої ж мене підтримують, допомагають 
і не приховують захоплення мною. А я 
— ними. От така «домашня смаковита 
арифметика». 

Родина — як аргумент до смачних 
див 
 «У нашій сім’і всі мають своєрід-
ні риси характеру, й у кожного свій по-
гляд на те, що смачно і хто чого не лю-
бить, — розповідає Тетяна Козак, пере-
можниця кулінарного конкурсу «Смак 
осені». — Наприклад, чоловік завжди 
надавав перевагу стравам простим і сит-
ним. Тож я вирішила експериментува-
ти зі смаками й методом подачі страви, 
аби вона спочатку зацікавила на вигляд 
і захотілось скуштувати, що ж це таке. 
Так і прижились у нашому меню мари-
новані сирі кабачки і крученики з чор-
носливом, цвітна капуста, запечена з 
фаршем i сиром. 
 Діти теж проявляють цікавість i ба-
жання щось приготувати самостійно. 
Кожен з них уже з 3-5 років був мені 
незамінним помічником на кухні. За-
вжди мусила дати шматок тіста, аби 
вони самі ліпили колобки — варени-
ки. Не знаю, як у майбутньому: чи про-
явиться талант до кулінарії, чи ні, але 
що таке смачно і красиво, вони точно 
будуть знати, — впевнена мама Таня. 
— Старша донька Варвара вже сама по-
любляє приготувати перші страви для 
нас, експериментує зі смаками. Антон, 
навпаки, шаленіє від солодощів, підка-
зує, як краще і з чим поєднати. Торт для 
нього на першому місці. А от Феодосія 
їсть усе, їй усе смачно. Ну а найменший 
наш, Василько, теж любитель поласу-
вати випічкою, особливо йому подоба-
ються булочки (навіть без начинки ) і 
шоколадний торт.
 Не знаю, коли і як я встигаю наго-
тувати, та ще й випікати, можливо, все 
ж таки це велике бажання й радість 
від дитячих емоцій. Дуже люблю свою 
сім’ю». Можливо, з останньої фрази гос-
подині і треба було починати нашу роз-
повідь. Нехай вона буде як мотивація, 
як основний аргумент творити смачні 
дива на кухні.

Гречані вареники з мачанкою
 «Згадалося, як моя бабуся щонеділі 
традиційно готувала нам вареники. Ба-
буся робила їх так багато, що ми їх сма-
жили ще на наступний день. І не можу 

сказати, які були смачніші — свіжозва-
рені чи підсмажені до золотої скоринки 
з обох боків на пательні», — розповідає 
пані Тетяна. Отож спробуймо за її ре-
цептом, iз гречкою і сиром, — це дуже 
смачно!
  Для тіста потрібно 350-400 г борош-
на, склянка води, яйце, 2-3 ст. ложки 
олії, сіль. Замісити тісто, залишити у 
спокої мінімум на 30 хвилин.
 Начинка: 700 г вареної гречки, 
300 г кисломолочного сиру, трошки 
солі. Добре вимішати за допомогою кар-
топледавки (або можна пропустити че-
рез м’ясорубку).
 Мачанка: сало копчене або звичайне 
— 50 г, цибулина, 150 мл сметани, кіль-
ка гілочок свіжого кропу, сіль, чорний 
перець. Для мачанки сало нарізати ку-
биками, обсмажити на сковороді, дода-
ти цибулю, дрібно нарізану кубиками, 
обсмажити до золотистого кольору, до-
дати сметану, кріп, сіль, перець. Довес-
ти до кипіння на повільному вогні.
 Ліпимо вареники зручним для вас 
способом, варимо в підсоленій воді, 
коли випливуть, нехай iще варяться 
хвилини дві. 
 Смакуємо зі сметаною, шкварками 
або мачанкою.

Каша-затірка, вона ж улюблена — 
гарбузова!
 Затірка — одна з найдавніших ук-
раїнських страв. Це круте підсолене 
пшеничне тісто на яйцях, яке розти-
рають руками, кописткою, допоки не 
утворюються кульки, грудочки. Бага-
то хто з нас пам’ятає цю страву дитинс-
тва.
 «Приготуйте дітям таку смачну 
кашу — швидкий і простий, доступ-
ний варіант для сніданку або вечері. 
Як варіант — iз рисом, пшоном, ман-
кою, кукурудзяною крупою, але мені 
більше подобається саме з затіркою» — 
каже господиня.
 Гарбуз — 800 г, вода, молоко — 1 
літр, борошно — 1 стакан (160 г), яйце, 
трошки солі. 
  Гарбуз порізати на невеликі шматоч-
ки, кубиками, залити водою (щоб пок-
рила його), варити до готовності. Гото-
вий зварений гарбуз пом’яти за допомо-
гою картопледавки , залити молоком, 
поставити на невеликий вогонь.
 Тим часом приготуєте швидко тісто. 
Просіяти борошно, зробити всередині 
заглиблення, вбити яйце, дрiбка солі. 
Усе ретельно перемішати, перетерти в 
крихту, грудочки. Всипати тісто у кас-
трулю з молоком, добре і ретельно пере-
мішати, варити приблизно до 6-10 хв. 
(усе залежить від розміру крихти),
 Перед подачею на стіл додати шма-
ток вершкового масла, мед або цукор.

«Кавове зерно» — для свята душі
  «Простий у приготуванні, смачний, 
красивий у розрізі, справді вдале поєд-
нання складових рецепту», — розпові-
дає господиня про свій пляцок. 
  Форма — 24 х 24 см.
 Інгредієнти на 1 корж. Шоколадний 
бісквіт: яйця — 4 шт., борошно — 175 
г, цукор — 120 г, какао 55 г, розпушу-
вач 12 г, дрiбка солі, сметана — 80 мл, 
олія — 100 мл. Потрібно спекти два такi 
коржі.
 Просіяти через сито борошно, дода-
ти какао, розпушувач, сіль і все зміша-
ти. Яйця, цукор, сметану та олію пере-
мішуємо добре міксером, сильно не зби-
ваючи, додаємо суміш iз борошном, ще 
раз збиваємо міксером. Тісто виходить 
негусте, легко стікає з ложки. Форму 
застелити пергаментом, вилити шоко-
ладне тісто, рівномірно розподілити по 
всій формі. Випікати при температурі 
180 градусів до сухого сірника.
 Крем заварний: молоко — 750 мл, 
жовтки — 4 шт., цукор — 200 г, кро-
хмаль кукурудзяний — 60 г, масло — 
225 г, кава розчинна — 1 ч. л. без вер-
ху, коньяк 1 ст. ложка.
 Додатково: кава заварна, еспресо 
для просочування печива і коржів. Пе-
чиво савоярді — 36 шт.
 Приготування крему: молоко хо-
лодне, крохмаль, цукор, ванільний цу-
кор, жовтки змішати і все ретельно зби-
ти вінчиком. Поставити на вогонь, пос-
тійно помішуючи, довести до кипіння. 
Зняти з вогню і залишити охолоджу-
ватися, накривши харчовою плівкою 
впритул. Затим крем ще раз збити мік-
сером. Масло кімнатної температури 
збити міксером до побіління, пишності 
й продовжувати збивати, додаючи за-
варний крем, до пишної маси. Додати 
коньяк і знову збити. 
 Складаємо пляцок у формі: корж 
шоколадний, просочення кавою (не ба-
гато) — крем заварний 1/2 част. рів-

номірно розподілити, печиво савояр-
ді (вмочати у каву, складається на реб-
ро, трішки під нахилом, слід це робити 
швидко, щоб печиво не вбирало багато 
кави) — крем 1/2 частина, що залиши-
лася, — корж шоколадний, просочення 
кавою (до низу).
 Обов’язково покласти дощечку і не-
великий вантаж, залишити на ніч у хо-
лодильнику.
 Оформлення за бажанням і на ваш 
смак, ідеально підходить шоколадна 
глазур.

Ніжні й запашні рогалики
 Тетяна Козак розкаже про універ-
сальний рецепт для здобного смачно-
го хліба, булочок, пирогів iз будь-якою 
начинкою. Тісто виходить дивовижно 
ніжним і повітряним, можна дуже тон-
ко розкачати у довгий і тонкий пласт, 
який не стискається у випічці.
  Тісто: молоко тепле 250 мл, кефір 
або кисле молоко кімнатної температу-
ри— 250 мл, яйця — 3 шт. (один жовток 
залишити для змащування булочок), 
масло м’яке — 100 г, цукор — 60 г, сіль 
— 14 г, сода — 4 г, дріжджі свіжі — 30 
г або сухі 10 г, борошно 1 кг + 100 г.
 Начинка: 0,5 л вареного згущеного 
молока. 
 У теплому молоці розчинити дріжд-
жі. Просіяти борошно, додати сіль, цу-
кор, соду, все розмішати. Яйця збити 
виделкою, додати масло м’яке, кефір, і 
молоко з дріжджами, все ретельно пере-
мішати. Додати опару з борошном, за-
місити тісто, руками до 10 хв., таке тіс-
то ще сміло можна вибивати об робочу 
поверхню, одразу помітно, що тісто стає 
однорідним, м’яким і трішки липкува-
тим, але не прилипає до рук.
 Залишити тісто в теплому приміщен-
ні на 30 хв, накрити харчовою плівкою 
або рушником.
 Через певний час воно трішки підні-
меться, далі його необхідно залишити в 
холодильнику на 1,5 -2 год. Увага, тісто 
не потрібно зігрівати, одразу починаємо 
з ним працювати!
 Формуємо рогалики, кладемо на 
деко, застелене пергаментом, залишає-
мо на 30-40 хв. Перед випічкою змасти-
ти рогалики (жовток + 2 ч. л. води збити 
виделкою). Випікати при температурі 
180-190 градусів 20-25 хвилин.
 Хай усе вдається! Смакуйте на 
здоров’я! ■

Рогалики.❙

МАЙСТЕР-КЛАС

Пора особливого натхнення 
Гречані вареники з мачанкою, затірка, «Кавове зерно», рогалики: 
рецепти переможниці кулінарного конкурсу Тетяни Козак

■

Тетяна Козак. ❙Гречані вареники. ❙

«Затерта» каша. ❙

Пляцок «Кавове зерно». ❙
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«У фіналі нікому просто не буде. «Кременчук» серйозно налаштований 

уперше завоювати кубок, а «Донбасу» вкрай важливо зберегти титул 
чемпіона, тому на майданчику побачимо дві команди, які на сто відсотків 

хочуть виграти і довести своїм уболівальникам, що вони найкращі».
Віталій Лялька
форвард ХК «Донбас» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

«УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ»

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом генерального директора

№ 54 від 06 жовтня 2020 р.
 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї

«СУПЕР ЛОТО»
 І. Внести наступні зміни та доповнення до Умов випуску та проведення державної грошової числової ти-
ражної лотереї «СУПЕР ЛОТО»:
 1. Змінити абзац перший пункту 2.5.2. Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної 
лотереї «СУПЕР ЛОТО», та викласти його у наступній редакції: 
 «2.5.2. Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 180 днів, починаючи з наступного дня піс-
ля проведення розіграшу тиражу. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не 
приймаються, а виграшні ігрові білети вважаються недійсними. 
 Починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, граничний строк виплати призів Лотереї до 
5 000 000 (п’яти мільйонів) гривень не може перевищувати 18 (вісімнадцять) місяців, а строк виплати призів 
Лотереї понад 5 000 000  (п’ять мільйонів) гривень не може перевищувати 60 (шістдесят) місяців. Оператор має 
право прийняти рішення про виплату призу частинами в межах строків, вказаних в цьому абзаці.»
 2. Абзац другий пункту 2.5.2. Умов випуску та проведення державної грошової числової тиражної лотереї 
«СУПЕР ЛОТО» вважати абзацом третім відповідного пункту 2.5.2.
 II. Прикінцеві положення.
 1. Ці Зміни та доповнення набирають чинності з дня їх опублікування. 
 2. Зобов’язання оператора перед гравцями, які виникли до набуття чинності цими змінами, підлягають ви-
конанню на раніше діючих умовах. 
 3. Всі умови Лотереї, що не були змінені цими Змінами та доповненнями, залишаються незмінними.

Генеральний директор                                            Бочковський А.С.

Григорій ХАТА

 У нинішньому чемпіонаті пер-
шої ліги, як було і під час попередньо-
го розіграшу, боротьба між учасника-
ми турніру знову точиться одразу за три 
путівки до прем’єр-ліги. Рішення Ук-
раїнської асоціації футболу про поетап-
не розширення УПЛ iз 12 до 16 клубів 
ніхто не скасовував, тож наступного 
року має відбутися ще одне доволі масо-
ве поповнення елітного дивізіону.
 Розгледіти на старті поточного пер-
шолігового турніру всіх охочих підви-
щитися в класі не так просто. При-
міром, «Оболонь», котра в минулому 
чемпіонаті активно боролася за путів-
ку до еліти, нині має відверто скром-
ний доробок, набравши в трьох матчах 
лише три очки. Варто зазначити, що но-
вий сезон столичний клуб розпочав без 
приставки «бровар» у своїй назві, тож 
не виключено, що й у ігровому плані 
«Оболонь» так само переживає процес 
внутріш ньої видозміни. Власне, на її 
тренерському містку вже немає знако-
вого наставника, котрим у недалекому 
минулому був Сергій Ковалець. Нині 
«пивоварів» очолює Валерій Іваненко, 
під орудою котрого, слід визнати, сто-
личні футболісти не надто вдало розпо-
чали ЧУ-2020/2021.
 Водночас колишній досвідчений 
очільник «Оболоні» сьогодні плідно пра-
цює в одеському «Чорноморці». Під ору-
дою Ковальця «моряки» в чотирьох мат-
чах здобули десять балів і на старті сезо-
ну разом з «Металістом-1925», котрий 
має на одне очко більше, ніж одесити, 
чітко окреслили свої «прем’єрлігові» 
амбіції. Вочевидь, що саме ці два колек-
тиви з достатнім для виступів в еліті іг-
ровим та інфраструктурним потенціа-
лом будуть ключовими гравцями в битві 
за прямі перепустки до УПЛ.
 При цьому слід зауважити, що в 
нинішньому сезоні на футбольній карті 
Харківщини з’явився ще один амбітний 
проєкт, котрий одразу після наро дження 
взяв курс на прем’єр-лігу. Подейкують, 
що саме новостворений «Метал» буде 
таким собі продовженням збанкрутіло-
го в недалекому минулому «Металіс-
та». Якщо куратором «Металіста-1925» 
виступає відомий футбольний функціо-

нер Сергій Стороженко, то лідера другої 
ліги — «Метал» — пов’язують iз колиш-
нім власником «Металіста» Олександ-
ром Ярославським. Точніше сказати, під 
свою опіку новонароджений харківсь-
кий клуб узяв Євген Красніков, котрий 
у «Металісті» Ярославського обіймав по-
саду спортивного директора. Щодо само-
го пана Ярославського, то знаний хар-
ківський бізнесмен наразі перебуває на 
певній відстані від футбольних справ, 
оскільки подейкують, що, продаючи в 
2012 році «Металіст» Олександру Кур-
ченку, він зобов’язався на десять років 
залишити футбол. Хай там як, а друголі-
говий «Метал», очолюваний ексгірни-
ком «Шахтаря» Олександром Кучером, 
після п’яти матчів у своїй підгрупі має 
стовідсотковий результат і вочевидь без 
проблем подолає першу сходинку в своє-
му професіональному житті.
 До слова, днями у Професіональ-
ній футбольній лізі, котра опікуєть-
ся життям клубів першого та другого 
дивізіонів, з’явився новий президент. 
На позачерговій конференції цієї органі-
зації делегати своїм керівником обрали 
Олександра Каденка, котрий останні 
місяці — після дострокового припинен-
ня лігою президентських повноважень 
Сергія Макарова — виконував обов’язки 
очільника ПФЛ. 
 «Мені приємно співпрацювати з клу-
бами. Сподіваюся, це допоможе розвит-
ку ПФЛ. Для мене успіхом буде, коли 
ПФЛ зможе заробляти гроші і направля-
ти їх на допомогу клубам. Нехай це буде 
перекриття арбітражу, розвиток інфра-
структури або інші питання», — сказав 
після обрання Каденко. ■

ФУТБОЛ

Орієнтири для 
підтвердження
На кону в нинішньому першоліговому сезоні знову 
стоїть чимала кількість перепусток до елітного 
дивізіону

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Перша ліга. 4-й тур. 
«Кристал» — «Металіст-1925» — 1:2, «Поліс-
ся» — «Прикарпаття» — 1:1, «Агробізнес» 
— «Альянс» — 2:1, «ВПК-Агро» — «Гірник-
Спорт» — 0:3, «Чорноморець» — «Верес» — 
1:0, «Кремінь» — «Оболонь» — 1:0, «Нива» — 
«Авангард» — 1:1. Матч 5-го туру. «Металіст-
1925» — «Полісся» — 0:0.
 Лідери: «Металіст-1925» — 11 (5 матчів), 
«Чорноморець» — 10, «Гірник-Спорт» — 7 (3), 
«Альянс», «Кремінь» — 7, «Агробізнес» — 6 (3).

■

На старті нового сезону «Металіст-1925» захопив лідерство в першій лізі.
Фото з сайта metalist1925.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 На фініші регулярного чемпіонату в 
сезоні 2019/2020 років, котрий завер-
шився ще взимку, першу та другу ко-
манду — «Кременчук» та «Донбас» від-
повідно — розділило лише одне очко. 
Підтверджуючи свій високий статус, 
обидва колективи впевнено дісталися 
й фінальної серії ЧУ, старт котрої при-
значено на 7 жовтня.
 Тривалий проміжок часу — а між 
«регуляркою» та вирішальною фазою 
«плей-оф» минуло більше половини 
року — не надто вплинув на розстанов-
ку сил у вітчизняному хокеї. Як і нале-
жить переможцю регулярного сезону, 
«Кременчук» на одному диханні подо-
лав півфінальний етап. «Білий барс», 
який опонував команді Олександра Са-
вицького, не спромігся здобути в півфі-
нальній серії жодної перемоги.
 Натомість хокеїсти «Дніпра», котрі 
на третьому місці завершили регуляр-
ний чемпіонат, у півфіналі змогли по-
лоскотати нерви чинному чемпіону 
країни.
 У дуелі до чотирьох перемог команда 
Дмитра Підгурського двічі святкувала ус-
піх, спочатку повівши у серії, а потім ви-
рівнявши в ній рахунок — 2:2. Цікаво, 
що три з чотирьох перших поєдинків серії 
суперники завершували в овертаймах.

 Проте на більше сил у херсонського 
колективу не вистачило. У вирішаль-
ний момент цього гарячого протисто-
яння дався взнаки досвід чемпіона. 
Особливо показовим став шостий і ос-
танній матч серії, в якому, виступаючи 
в ролі гостей, «Донбас» здобув показо-
ву перемогу — 3:1. Закинувши дві шай-
би в першому періоді, в наступній двад-
цятихвилинці підопічні Сергія Вітера 
дозволили супернику скоротити відста-
вання, однак у заключній частині мат-
чу на льоду знову домінували гості.
 «Потрібно було одразу дотиснути 
суперника. Однак нам чогось не виста-
чило. Потім усе перевернулося, пішли 
незрозумілі вилучення. Ну а так — ко-
ментар простий: зробили половину 
справи — рухаємося далі!» —  так про-
коментував вихід «Донбасу» до фіналу 
Сергій Вітер.
 Зрозуміло, що для донецького клу-
бу, котрий є шестиразовим чемпіоном 
України, вдало завершеним турнірний 
шлях вважатиметься лише у разі здо-
буття золотих нагород. Форвард «Дон-
басу» Віталій Лялька наголошує, що 
для команди вкрай важливо зберегти 
в себе чемпіонський титул. Водночас 
для «Кременчука», котрий уже вчет-
верте гратиме у фіналі чемпіонату, це 
буде ще одна нагода виграти історичне 
чемпіонство. ■

ХОКЕЙ

Чемпіонські принципи
У боротьбі за національне «золото» змагатимуться 
перша та друга команди регулярного сезону

■

Херсонський «Дніпро» влаштував непросте випробування «Донбасу» в півфінальній серії ЧУ.
Фото з сайта uhl.ua.

❙
❙
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 Жебрак просить у перехожого:
 — Подайте на хлiб.
 — Вибач, друже, дріб’язку не-
має, в мене картка.
 — Ось через таких, як ти, дове-
лося мобільний термінал купити.

* * *
 — Дідусю, а ти пам’ятаєш пер-
шу дівчину, яку ти поцілував?
 — Я вже й останню щось не 
пам’ятаю!

* * *
 На батьківських зборах у садку:
 — Шановні батьки! Слідкуйте 
за своєю поведінкою. Після вихід-

них за сніданком усі діти за столом 
чокаються!

* * *
 — Люба, менi наснився чудо-
вий сон, нiбито я ще парубок і про-
шу твоєї руки.
 — І чого ж ти такий задоволе-
ний?
 — Ти мені відмовила.

* * *
 Ходиш-ходиш на ці корпорати-
ви і завжди одне і те саме — нуд-
но й одноманітно. Але якщо пропус-
тиш, наступного дня чуєш: «Як учо-
ра класно було».

Махно, Париж... «І — тільки!»
Чому перенесенням праху Нестора Івановича до Гуляйполя займаються «лiвi» активiсти

По горизонталі:
 1. Біблійний персонаж, який 

убив свого брата. 4. Знаряддя 
праці селянки у жнива. 6. Закруче-

ний сюжет у творі, коли до останньо-
го моменту незрозуміло, чим усе за-
вершиться. 7. Чоловічий двобортний 
одяг у талію, з вирізаними спереду 
полами та довгими фалдами ззаду, 
який одягають в урочистих випадках, 
на офіційних прийомах, для виступу 
в концертах. 10. Легкий індіанський 
човен. 13. Центральна площа в ста-
родавніх Афінах. 14. Музичний інс-
трумент, характерний для католиць-
кого костелу. 15. Лікар із роману 
Стівенсона «Острів скарбів». 17. Жі-
ноче взуття на підборах. 18. Місто на 
Черкащині. 19. Одна з трьох давньо-
римських богинь долі. 20. Єврейсь-
кий ритуальний рушник, яким покри-
вають голови під час молитви.  22. 
Австралійський ведмедик, що живе 
на евкаліптах. 24. Морський рак. 27. 
Річка в Італії, яку перейшов Юлій Це-
зар перед тим, як стати імператором. 
28. Оснащений безпілотний косміч-
ний літальний апарат для дослід-
ження космічного простору, планет 
або Сонця. 29. Дорога, обсаджена з 
двох боків деревами. 
По вертикалі:
 1. Поліцейський. 2. Давньо-
грецька богиня перемоги. 3. Прем’єр-
міністр Канади. 4. Чорний порошок, 
який осідає в димарях та печах. 5. 

Легендарний бразильський фут-
боліст. 8. Половецька княжна, яку 
князь Володимир узяв за дружи-
ну. 9. Урочистий музичний твір за 
участі хору й оркестру. 10. Німфа, 
яка 7 років тримала в себе на ост-
рові Одіссея, але зрештою відпусти-
ла його до Ітаки. 11. Історична об-
ласть Франції. 12. Ягідний чи фрук-
товий сік, розведений водою з цук-
ром. 16. Країна на Близькому Сході. 
21. «Що за станція цікава — Київ, 
Зміїв чи Полтава?» Чемний голос 
відповів: «То є славне місто ...!» (пе-
респів вірша Маршака про роззяву). 
22. Цар Лідії, синонім багатої лю-
дини і марнотрата. 23. Британсь-
кий дворянський титул. 25. Вибухо-
вий снаряд. 26. Рослинний замінник 
м’яса та інших продуктів тваринного 
походження.■

Кросворд №95
від 6 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Пандемія завдала підступного 
удару, забравши в інші світи одно-
го з легендарних кутюр’є, Худож-
ника з великої букви Кензо Така-
ду. Йому був 81 рік, проте митець 
продовжував творити й дивувати 
своїми незвичними, як для євро-
пейців, але дивовижними витво-
рами, чи це були парфуми, що ста-
ли культовими, чи одяг, який ви-
різнявся простими, проте елеган-
тними лініями, а чи дизайнерські 
предмети побуту — в усіх цих ца-
ринах мистецтва Кензо був непе-
ревершеним творцем.
 Його кар’єра модельєра старту-
вала 50 років тому на Паризькому 
тижні моди, і дуже символічно, що 
завершилася вона згасанням його 
життя також під час цьогорічного 
тижня високої моди. Через пан-
демію демонстрація показів ко-
лекцій проходила дистанційно в 
онлайн-режимі, цього разу одяг 
бренду KENZO був представле-
ний не маестро, а Філіпе Олівей-
ра Баптіста, адже Кензо Такаду 

відійшов від модельного бізнесу 
ще 30 років тому. Продавши свій 
бренд модному конгломерату піс-
ля визначних успіхів у створенні 
дизайнерського одягу не лише 
«от кутюр», а й прет-а-порте, та-
кож дитячої лінійки, кутюр’є не 
полишив творити — продовжу-
вав малювати, захопився ство-
ренням предметів ужиткового 
мистецтва.
 Кензо Такада був першим 
представником Країни Схід-
ного Сонця, який підкорив не 
лише столицю світової моди, а 
й увесь світ своїм незвичним, 
дивакуватим, навіть ексцен-
тричним як для європейців, 
проте дивовижним бачен-
ням моди. Сьогодні бренд 
KENZO — це не лише знак 
якості, а й вишуканості, до-
сконалості та відмінного 
смаку. Залишається лише 
сподіватися, що послідов-
ники стилю великого ма-
естро достойно продов-
жать його справу у світі 
високої моди. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Вертоліт, що належав канадській 413-й 
ескадрильї 14-го крила Greenwood, прохо-
див у вересні двотижневі пошуково-ряту-
вальні навчання в горах і прямував до ае-
родрому Саглек, що в Лабрадорі, оскіль-
ки негода завадила йому приземлитися у   
зручнішому місці. Як згодом заявив коман-
дир ескадрильї Брент Вайн, гвинтокрил мав 
прибути на автоматизовану радіолокацій-
ну станцію, яка розташована на височині, 
що в 4 км від Саглека, проте довелося при-
землитися ближче до рівня моря. Довкола 
цього аеродрому є дві водойми, біля яких 
чимало білих ведмедів. Уже здавна відо-
мо, що ці тварини дуже цікаві, тим паче що 
хтось «вдерся» в їхні володіння, тож у цьо-
му випадку вони вирішили розвідати, хто ж 
ці непрохані гості.

 Доки команда гвинтокрила відпочивала 
на станції, клишоногі провели розвідку, піс-
ля якої вертолітникам уже було не до жар-
тів: за звітом канадських Військово-повітря-
них сил, машині було завдано «поверхне-
вих пошкоджень», а саме — вибито вікно 
аварійного входу на правих бічних дверях, 
ще одне вікно аварійного входу на задньо-
му лівому боці та кришку аварійного плаву-

чого пристрою з лівого боку. Звісно, в тако-
му вигляді повітряний апарат не міг продов-
жувати виконувати своє завдання, тож до-
велося запросити допомоги. Ремонт зайняв 
чотири дні, адже через несприятливі погод-
ні умови інший вертоліт із запчастинами не 
міг прибути до Саглека раніше. У результаті 
цікавість білих ведмедів влетіла в копійку 
військовому відомству Канади.■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Не чекали!
Білі ведмеді пошкодили вертоліт, 
який приземлився на їхній території

■

ВТРАТИ

З «короною» 
не жартують
Пішов із життя легендарний кутюр’є

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №96■

8 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом дощ. Вiтер пiвден-
но-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +12...+14, удень 
+17...+19.

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +19...+21.
Вінниця: мiсцями значний дощ. Уночi +11...+13, удень 
+16...+18.
Одеса: часом дощ. Уночi +16...+18, удень +20...+22.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом дощ. 
Трускавець: уночi +8...+10, удень +12...+14. Моршин: уночi 
+9...+11, удень +13...+15.
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