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Про камені спотикання на місцевих виборах 

й основні вимоги до кандидатів говоримо з 

меценатом, який опікується популяризацією 

української історії та культури, діяльністю 

Пласту і вшануванням Героїв
стор. 11»стор. 4»

Люди небезпечної професії намагаються рятувати українців за будь-яких умов.
Фото з сайта radiotrek.rv.ua.
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...І кілька горішків 
— для щастя

Євген Сур: Мене цікавить Конотоп 
як частина України

стор. 10»

Чому Іван Мазепа навіть своїм 

невдалим повстанням проти 

Петра І врятував українську 

землю

Правильно сформований 

раціон допоможе 

зміцнити організм і 

пережити сезон грипу 

та застуд

Двобій із царем 
Гетьман не програв 

стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,364 грн 

1 € = 33,301 грн

1 рос. руб. = 0,363 грн

У пошуках 
білих халатів

В Україні 
стрімко зростає 
кількість хворих 
на коронавірус, 
а лікарі 
звільняються 
з роботи
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«За період пандемії лише у столиці звільнилися понад 7 тисяч медпрацівників. 
Адже влада не змогла забезпечити їх відповідним оснащенням, засобами захисту, 
й обіцяні 300% доплат медичні працівники теж не отримали».

УКРАЇНА МОЛОДА

Катерина БАЧИНСЬКА

 Від початку тижня МОЗ 
здивувало не лише черго-
вим рекордом із кількості 
хворих, а й даними щодо за-
вантаженості ліжок. Май-
же 60% лікарняних місць, 
передбачених для пацієнтів 
із коронавірусом, по всій те-
риторії України вже запов-
нені. Найгірша ситуація в 
Луганській і Донецькій об-
ластях. 
 Столична влада заявила, 
що в більшості київських лі-
карень немає місць для хво-
рих на коронавірус. Повніс-
тю заповненою є Київська 
міська лікарня №6 та Олек-
сандрівська лікарня.  Ще 
гірша ситуація у Харківсь-
кій області. Там в інфекцій-
ному відділенні Куп’янської 
районної лікарні люди з 
пневмонією задихаються 
в коридорах, уночі хворим 
ставлять крапельниці, під-
свічуючи телефоном. 
 Масово звільнятися по-
чали й лікарі. За період пан-
демії лише у столиці за влас-
ним бажанням покинули ро-
боту понад 7 тисяч медпра-
цівників. За інформацією 
місцевої влади, причиною 
більшості цих рішень є ко-
ронавірус. Адже влада не 
змогла забезпечити меди-
ків відповідним оснащен-
ням, засобами захисту, й 
обіцяні 300% доплат медич-
ні працівники теж не отри-
мали. Лікар-інфекціоніст 
Ольга Голубоцька запевняє 
— лікарям було б простіше 
справлятися, якби люди не 
нехтували правилами безпе-
ки. «Я взагалі перебуваю в 
іншому вимірі. Для нас, для 
всіх лікарів, якісь концер-
ти, розважальні заходи за-
кінчилися вже давно. Я вам 
чесно хочу сказати: нам усім 
треба дожити до квітня. Що 
нас чекає попереду (ми вхо-
димо в найважчий сезон) — 
одному Богу відомо», — на-
голошує лікарка. Тим часом 
у Миколаєві медикам вида-
ли неякісні засоби індивіду-

ального захисту. Закуплені 
окуляри та халати не здатні 
захистити від зараження не-
безпечним вірусом. Лікарі 
записали відео, де зверну-
лися до керівництва лікарні 
з проханням замінити таке 
оснащення. Адже, за їхнiми 
словами, воно не врятує від 
інфікування ковідом. 
 На тлі зростання кіль-
кості хворих та заванта-
женості ліжок у лікарнях 
у суспільстві почали гово-
рити про запровадження 
жорсткого карантину. Од-
нак у Міністерстві охоро-
ни здоров’я поки відкида-
ють такий сценарій. «Ми 
не розглядаємо питання 
локдауну, щоб не спричи-
няти паніку, не наводити 
жах. Водночас, виходячи з 
ситуації, яка є, я цілком ус-
відомлюю, що нас чекає по-

переду. І те, що в нас відбу-
вається з кількістю хворих, 
тяжким перебігом хвороби, 
передбачає, що нам потрібні 
жорсткі заходи. Але жорс-
ткі помірковано, мається 
на увазі», — заявив міністр 
охорони здоров’я Максим 
Степанов. 
 Окрім цього, за інфор-
мацією міністра закордон-
них справ, в’їзд для інозем-
ців до України поки також 
не закриватимуть. «Абсо-
лютно одностайна думка, 
що хоча COVID-19 той са-
мий, але діяти так само, як 
уряди діяли на початку пан-
демії, зараз уже неможливо. 
Особисто я, якщо це питан-
ня з’явиться на порядку де-
нному, виступатиму проти 
запровадження заборони на 
в’їзд іноземцям і виступа-
тиму проти закликів до ук-

раїнців масово повертатися 
додому. Ми виконали свою 
функцію, вже настала нова 
реальність. Усі, хто хотів, 
повернулися, всі, хто вирі-
шив залишитися, — зали-
шилися», — зазначив очіль-
ник МЗС Дмитро Кулеба.
 Із понеділка в Україні 
почали діяти нові зони ка-
рантину. До «червоної» 
ввійшли вісім міст. Серед 
них — Суми, Івано-Фран-
ківськ, Полтава, Тернопіль, 
Харків, Хмельницький, 
Чернівці, Чернігів. Згідно 
з правилами, в цих містах 
мають заборонити роботу 
громадського транспорту, 
ТРЦ, кафе і ресторанів. Од-
нак місцева влада в цих ре-
гіонах відмовилася дотри-
муватися таких жорстких 
обмежень, тож усе працює в 
звичному режимі. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 За минулі чотири доби си-
туація на фронті радикально 
не змінилася. Відбуваються 
провокації та фіксуються по-
рушення домовленостей щодо 
режиму тиші. Минулої доби 
задокументовано два випад-
ки на ділянці поблизу Авдіїв-
ки, де в обідній час ворог вів 
вогонь із ручного протитанко-
вого гранатомета та стрілець-
кої зброї, а ввечері застосував 
автоматичний станковий гра-
натомет. 
 Раніше збройні формуван-
ня Російської Федерації пору-
шили домовленості біля на-
селених пунктів Водяне, Ав-
діївка та Шуми. На цих ді-

лянках зафіксовано ворожі 
постріли з гранатометів різ-
них систем. 
 Окрім того, на Приазов’ї, 
неподалік населених пунк-
тів Пищевик та Широкине, 
зафіксовано прольоти двох 
ворожих безпілотників типу 
«Квадрокоптер», із перети-
нанням лінії розмежування. 
БПЛА окупантів були подав-
лені нашими засобами радіо-
електронної боротьби, що 
унеможливило їх подальше 
застосування. 
 Неподалік населено-
го пункту Водяне росіяни 
вели вогонь із підствольно-
го гранатомета та стрілець-
кої зброї та здійснили дис-
танційне мінування перед 

українськими позиціями, 
за допомогою ручного про-
титанкового гранатомета, 
пристосованого для вико-
ристання мін ПОМ-2. А ще 
на околицях Мар’їнки про-
тивник застосовував авто-
матичний станковий грана-
томет i стрілецьку зброю. 
Проголошений режим при-
пинення вогню російсько-
окупаційні війська поруши-
ли неподалік Причепилівки. 
На цій ділянці ворог стріляв 
з автоматичного станкового 
гранатомета та стрілецької 
зброї. Окрім того, вогонь із 
гранатометів різних систем 

i стрілецької зброї окупан-
ти двічі відкривали поблизу 
Авдіївки та двічі — біля Но-
вотошківського. 
 Загалом за цей період за-
фіксовано 16 випадків пору-
шення режиму тиші російсь-
кими окупаційними війська-
ми. Бойових втрат унаслідок 
ворожих пострілів не було. 
 У соцмережах повідомля-
ли про загибель у районі ООС 
Руслана Панченка, солдата-
контрактника з Черкащи-
ни. Як стало відомо «УМ», на 
жаль, хлопець сам вкоротив 
собі життя через особисті об-
ставини. ■

ГАЛУЗЬ

Причал надії
Херсонський суднобудівний 
завод отримав державне 
замовлення на 23,5 
мільйона гривень 
Ірина КИРПА

 Вигідний контракт на будівництво пла-
вучого причалу забезпечить робітників під-
приємства «Паллада» ДК «Укроборонпром» 
гідною зарплатою до кінця цього року.
 — Подія є надзвичайно важливою для 
заводу «Паллада», який упродовж бага-
тьох років узагалі не отримував держза-
мовлень, — розповів голова Херсонської 
обласної державної адміністрації Юрій 
Гусєв. — Тепер же суднобудівне підпри-
ємство на півдні України знову виконує 
функцію бюджетоутворювального підпри-
ємства.
 Чиновник розповів, що питання укла-
дення контракту поставив президент Ук-
раїни під час свого візиту на Херсонщину 
в серпні поточного року.
 Відтоді команда Юрія Гусєва разом із 
віцепрем’єром, міністром із питань стра-
тегічних галузей промисловості Олегом 
Уруським, а також представниками Мі-
ноборони, Укроборонпрому та адміністра-
ції заводу «Паллада» працювала над цим і 
нарешті отримала позитивний результат.
 «У нас є амбітне завдання — збільшити 
на підприємстві, де працює 400 осіб, кіль-
кість робочих місць удвiчi. Адже на заводі 
«Паллада» є можливість будувати не лише 
унікальні плавучі причали, а й справжні 
готелі на воді», — цитують главу держави 
в Херсоні.
 Відзначимо, що розвиток суднобудуван-
ня на півдні України — стратегічно важли-
вий напрям роботи, якому приділили ува-
гу лише напередодні місцевих виборів.
 За словами генерального директора 
підприємства Валерія Маломана, на будів-
ництві причалу будуть задіяні близько 200 
фахівців, тобто половина трудового колек-
тиву верфі.
 Відомо, що причали призначені для 
суден прикордонників, дислокованих у 
Маріуполі. Вони невеликі за габаритами, 
вартість кожного становить близько одно-
го мільйона гривень. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Херсонське державне суднобудівне підприємство 
«Паллада» спеціалізується на будівництві залізобе-
тонних композитних плавучих доків для обслугову-
вання суден цивільного та військового флоту, багато 
з яких не мають аналогів у світі.
 З квітня 2011 року за рішенням уряду України 
завод входить до складу ДК «Укроборонпром».
 Деякі з доків підприємства унікальні та ефек-
тивно працюють у країнах із різними кліматични-
ми умовами: на Каспійському морі в Азербайджані, 
в Японії, Південній Кореї, В’єтнамі, Нігерії, Алжи-
рі, Єгипті, Туреччині, Хорватії, Болгарії, на Мальті, у 
Південній Африці, навіть Росії, куди їх постачали ще 
до війни (Кольський півострів, Камчатка, Далекий 
Схід i Балтійське море), та в інших країнах.
 У 2017 році завод побудував 120-метровий пла-
вучий док, який може занурюватися на глибину до 
12,2 м, для кіпрської компанії Multimaine Shipyards 
Ltd.
 У жовтні 2018 року стало відомо, що завод почне 
випуск малих суден для річкових перевезень.
 А ще конструктори підприємства розробили вдалу 
версію «річкового трамвайчика» на 45 пасажирських 
місць для експлуатації на території України.
 Його орієнтовна вартість становить близько 
 трьох із половиною мільйонів гривень.

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений воєнний квиток серiя НК, 
№4762999, виданий на iм’я Здрилюка Ми-
коли Михайловича, вважати недiйсним.

■

■

■

ТЕНДЕНЦІЇ

У пошуках білих халатів
В Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус, 
а лікарі звільняються з роботи

■

Із засобiв захисту у бiльшостi 
медпрацiвникiв — лише одноразовi 
маски.
Фото з сайта eba.com.ua.

❙
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❙
❙

НА ФРОНТІ 

А кулі летять
Режим тиші на Донбасі окупанти 
порушують 
свідомо і регулярно

■

Російським безпілотникам у нашому небі з’являтися небезпечно.❙
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«Бізнес» 
за ґратами
Один керував 
наркоторговцями 
з тюрми, другий постачав 
наркотики ув’язненим
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 На Тернопільщині викрито міжре-
гіональну групу наркоторговців. Як 
повідомляє пресслужба Тернопільсь-
кої обласної прокуратури, її члени збу-
вали канабіс та амфетамін на території 
Тернопільської та Хмельницької облас-
тей за допомогою так званих «закла-
док» через Телеграм-канали. А органі-
затор групи керував спільниками... з-
за ґрат, бо перебуває зараз під вартою 
в рамках розслідування іншого кримі-
нального провадження, пов’язаного зi 
збутом наркотичних засобів. Під час 
проведених обшуків у підозрюваних 
вилучено близько кілограма нарко-
тиків — амфетаміну, канабісу, солей 
PVP. Наразi чотирьом особам повідом-
лено про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 Кримі-
нального кодексу України.
 Також перевіряють причетність 
до цього злочинного угруповання од-
ного з працівників... відділу режиму 
й охорони Чортківської установи ви-
конання покарань №26, який займав-
ся розповсюдженням наркотиків се-
ред ув’язнених. За версією слідства, 
молодший інспектор охорони, «діючи 
умисно, всупереч інтересам служби, з 
метою власного незаконного збагачен-
ня», неодноразово проносив у зону нар-
котичні речовини та інші заборонені 
предмети для подальшого їх збуту се-
ред арештованих. Під час обшуку пра-
воохоронці виявили в нього енну кіль-
кість канабісу, який він мав на меті пе-
редати ув’язненим. ■

ОВВА!

Спритність 
рук
Працівниця банку 
викрала 2 мільйони 
гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах СБУ викрила праців-
ницю державного банку на викраден-
ні понад двох мільйонів гривень. Як 
повідомляє «Україні молодій» Кате-
рина Дрога, прессекретар управління 
Служби безпеки України в Черкась-
кій області, під час досудового слідства 
правоохоронці встановили, що посадо-
виця одного з відділень банку організу-
вала механізм протиправного виведен-
ня коштів в особливо великих розмірах 
iз фінансової установи.
 «Фінансистка підробляла банківсь-
кі документи, завдяки чому система-
тично переводила кошти в готівку та 
привласнювала їх», — розповідає пані 
Катерина. І додає, наразі фігурантці 
оголошено про підозру у скоєнні зло-
чинів, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 
1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу Ук-
раїни. Триває досудове слідство. Опе-
рація з викриття протиправної оборуд-
ки проводилася спільно зі слідчими 
Нацполіції під процесуальним керів-
ництвом Черкаської обласної прокура-
тури. ■

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Загальновідома приказка «пішла го-
лота на вигадки» притаманна й багатьом 
нашим співвітчизникам, які мають «зо-
лоті руки» й неабияку творчу фантазію. 
Яскравим підтвердженням цьому є фер-
мер з Одещини Юрій Лагуза, котрий при-
мудрився збирати подвійний урожай су-
ниці на своїх «плантаціях», та ще й сам 
удосконалив механічний процес. 
 Допитливий фермер кілька років 
тому знайшов в інтернеті технологію 
«вирощування на буграх», про яку роз-
повідали на своєму YouTube-каналі ні-
мецькі колеги. Рiч у тiм, що цей спосіб 
висадки рослини найефективніший з 
усіх можливих, бо навесні насипна зем-
ля (пагорбки) швидше прогрівається та 
відрізняється більшою вологоємністю 
порівняно з грядкою. Щоправда, таке 
вирощування передбачає використання 
складного й дорогого обладнання, яке 
одночасно укладає в землю крапельну 

стрічку, формує бугор із ґрунту та вкри-
ває його плівкою для мульчування.
 А оскільки грошей Юрію бракувало 
на придбання дорогого обладнання, тож 
він зважився на... авантюру: самостійно 
виготовив основний механізм і присто-
сував його до роботи в парі зі своїм ста-

реньким трактором. У нагоді стали до-
свід роботи механізатором, інженерна 
кмітливість i вмілі руки місцевих ме-
ханіків.
 І перша ж спроба виявилася напро-
чуд вдалою: оброблені за допомогою но-
вого пристосування 20 соток експери-
ментальної ділянки в перший же се-
зон дали врожай суниці садової майже 
вдвічі більший, ніж на ділянках, де ви-
користовували традиційну технологію. 
Ба, більше  — перший урожай зі своєї ді-
лянки Юрій Лагуза зібрав на два тижні 
раніше, ніж його сусіди.
 Окрилений успіхом, цьогоріч Юрій 
i члени його родини посадили суницю 
садову за технологією «вирощування 
на буграх» уже на 1 га орендованої зем-
лі, розташованої на острові в дельті Ду-
наю. Наразі Юрій із родиною з нетерпін-
ням чекає на весну й сподівається, що 
їхня суниця з’явиться на ринках Ізмаї-
ла й Одеси однією з перших і, безумовно, 
буде найсмачнішою! ■

ВИНАХІДНИКИ

Суничний рай
Фермер з Одещини 
сконструював диво-
механізм, що сприяє 
отриманню подвійного 
врожаю ягід  

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Харківський національний універси-
тет міського господарства імені Бекетова 
випустив 10 апаратів штучної вентиляції 
легень за ліцензією одного з британських 
вишів. Партнери з Лондона передали тех-
нічну документацію безкоштовно. Наразі 
такі прилади успішно використовують у 
клініках 105 країн світу для лікування 
легеневих ускладнень після COVID-19. 
«Надійшов лист, що ми можемо придба-
ти ліцензію, — повідомив директор нау-
ково-навчального інституту енергетич-
ної, інформаційної та транспортної інф-
раструктури Ігор Білецький. — Я трохи 
засмутився, тому що де ми і де ті гроші 
в університету на ліцензію? Коли ж від-
крив ліцензійну угоду, то там у графі сто-
яла сума — 0».
 Нові прилади відрізняються від ста-
рих зразків тим, що мають дуже малень-
кий генератор. Мініатюрний елемент за-
мінив важку габаритну скриньку, тому 
апарат можна перевозити у «швидкій» 
для надання допомоги хворим навіть у 
домашніх умовах. У новому ШВЛ є та-

кож механізм, що дозволяє індивідуаль-
но регулювати подачу і рівень концент-
рації кисню. Завдяки цьому терапія про-
водиться без інтубації всім без винятку 
хворим. 
 Вартість одного приладу — 2,5 тисячі 
євро. На даному етапі вітчизняний апа-
рат пройшов усі необхідні дослідження 
і зараз перебуває на стадії ліцензуван-
ня. «Ми отримали повний пакет робочої 
документації і створили програми для 
верстатів ЧПУ, щоб виробляти власні 
установки, — каже Ігор Білецький. — Є 

в нашому розпорядженні технологічні 
карти, необхідна логістика, дослідний 
зразок, який пройшов усі необхідні вип-
робування. Наразі займаємося сертифі-
кацією».
  Через два місяці фахівці універси-
тету можуть виготовити тисячу анало-
гічних ШВЛ, але для цього потрібне дер-
жавне замовлення. У виші сподівають-
ся, що різке зростання кількості хворих 
на ковід і перспектива другої хвилі пан-
демії допоможуть їм отримати кошти на 
виробництво серійної партії апаратів. ■

СПІВПРАЦЯ

Мобільний кисень 
Університет випустив першу партію сучасних апаратів 
ШВЛ європейського зразка, 
які можна використовувати в автомобілях швидкої 
допомоги і навіть удома

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Загиблого в страшній 
авіакатастрофі під Чугує-
вом, що на Харківщині, 
Ан-26 Андрія Роспотнюка з 
Миргорода президент Воло-
димир Зеленський поміж ін-
ших, для кого той політ став 
останнім, посмертно наго-
родив медаллю «За військо-
ву службу Україні». Цими 
днями в приміщенні Мирго-
родського об’єднаного місь-
кого військового комісаріа-
ту відбулася церемонія вру-
чення посмертної нагороди. 
Її отримала мати загиблого 
Ольга Панасенко. На цере-
монії були присутні військо-
вослужбовці військкомату та 
831-ї бригади тактичної авіа-
ції, представники місцевого 
самоврядування й рідні за-
гиблого. 
 Андрію Роспотнюку ви-
повнився лише 21 рік, за мі-
сяць до трагедії він відзна-
чив свій день народження. 
Як відомо, хлопець навчався 
в Харківському національ-
ному університеті Повітря-
них сил імені Івана Кожеду-
ба, мріяв стати військовим 
штурманом. Андрія похова-
ли в Миргороді на Алеї Ге-
роїв як солдата, котрий за-
гинув, виконуючи службо-
вий обов’язок.
 Нагадаємо, 25 вересня 
неподалік Чугуєва розбив-
ся військовий літак Ан-26, 
на борту якого перебували 
20 курсантів Харківського 
університету Повітряних 
сил та сiм офіцерів. Із них 

пощастило вижити лише 
одному курсанту, який, без 
перебільшення, народився 
в сорочці. За фактом падін-
ня літака відкрито кримі-
нальне провадження про по-

рушення правил польотів і 
підготовки до них, що спри-
чинило катастрофу з тяжки-
ми наслідками. Утiм бать-
кам уже не повернеш їхніх 
дітей... ■

ВІДЗНАКИ

Андрієва медаль
Матері загиблого в авіатрощі Ан-26 курсанта-авіатора 
з Миргорода вручили посмертну нагороду сина

■

Під час церемонії вручення нагороди. 
Фото зі сторінки Полтавського обласного військового комісаріату у «Фейсбуці».

❙
❙

Андрію Роспотнюку 
виповнився лише 21 рік.

❙
❙
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 ■ На прикладі Конотопа, пане 
Євгене, цікаво поговорити про 
місцеві вибори.
 — Я не уявляю, коли вважа-
ють: «це наше місто і ми тут ма-
лесенькі патріотики, не чіпай-
те нас, ми тут самі будемо мізку-
вати окремо від держави». Мене 
цікавить Конотоп як українське 
місто з українською історією і з 
українським майбутнім. І це ос-
новний посил.
 ■ За кого не можна голосува-
ти?
 — Я впевнений — не мож-
на голосувати за проросійські 
партії. Я би ніколи не голосував 
за партії, які ставлять під сум-
нів подвиг наших героїв, навіть 
дозволяють собі заперечувати 
територіальну цілісність Украї-
ни. Українці мають усвідоми-
ти, що це позбавляє кожного з 
нас шансів на гідне життя. 
 Не заслуговують і найменшої 
поваги від нас і відверті популіс-
ти, які розповідають дивні речі: 
«будуть високі зарплати, високі 
пенсії», ще щось подібне — не 
повiдомляючи, де вони ті гроші 
братимуть для всіх цих «покра-
щень». 
 І велике горе для України — 
це псевдопатріоти, які підміню-
ють будівництво міцної Держави 
пустопорожніми гаслами. На моє 
переконання,  не може бути пат-
ріотом недержавник. 
 Державність — це основне, 
патріотизм є її складовою. А на-
пускний патріотизм — це де-
структивні гасла і дії.
 ■ Як виборцям розібратися у 
численних партіях?
 — Це четверта біда виборчих 
списків — представники малень-
ких партій. Ці люди насправді 
можуть бути чесними, але вони 

вигідні великим партіям. Тому 
що після виборів, якщо про йдуть, 
вони стануть (не хочу нікого обра-
жати) іграшками у грі великих 
політиків. Без об’єднання пат-
ріотичних сил закріпити ідею ук-
раїнської державності в головах 
людей дуже складно.
 Коли в маленькому містечку 
виграє представник маленької 
партії, йому ні на кого обпертися. 
Він чесний, працьовитий, але що 
далі? Якщо за ним не стоїть по-
тужна сила, він буде іграшкою. 
 Майже 30 років відновленої 
української державності дає мені 
переконання в тому, що в нас не-
має часу чекати, поки кожен 
очільник держави у кінці каден-
ції ставатиме патріотом. Навіть 
якщо в якихось питаннях у мину-
лому чи нині я не згоден із політ-
силою, треба виокремити в її про-
грамній діяльності найсуттєвіше 
— а це державність, мова і пока-
рання злочинців, які вбивали ук-

раїнських військових і мирних 
жителів на сході України, — і го-
лосувати за потужну партію. 
 Виборці мають голосувати 
за тих, хто в серці має Україну 
і доводить це справами. Якщо 
комусь нецікава чи муляє ук-
раїнська історія — як йому мож-
на довіряти владу? Як можна 
довіряти владу тим, хто створює 
антиукраїнське інформаційне й 
культурне середовище?!
 ■ Чи є у виборчих списках ті, 
хто відповідає всім озвученим 
критеріям?
 — Зважаючи на основні про-
грамні цілі — членство в Євросо-
юзі та НАТО, змiцнення українсь-
кої армії, української мови, ук-
раїнської церкви — моєї підтрим-
ки заслуговує саме ця політсила. 
Саме в ній нині багато людей де-
кларують правильні ідеї. І зале-
жить від постійного суспільно-
го контролю, чи все виконува-
тимуть. Досвід Заходу — це пос-

тійний суспільний контроль над 
політиками.
 Величезна кількість партій в 
Україні — це знущання над де-
мократією. Малі регіональні 
партії створюються під вибори 
та покликані обслуговувати міс-
цевих князьків. На жаль, ми до-
пускаємо існування таких пар-
тій, а вони фактично розхитують 
державність. І це треба чітко усві-
домлювати кожному виборцю.
 ■ Конотоп — місто з багатою 
історією. Чи може це впливати на 
місцеві вибори тепер? 
 — Треба розуміти, що ми — 
центр Гетьманщини. І важли-
во, щоб кожен конотопець наро-
див у собі зацікавленість до влас-
ного родоводу. Чернігівський 
архів, де зберігаються всі мет-
ричні книги Конотопа, збереже-
но. Рум’янцевський опис — ге-
неральний опис Лівобережної 
України (Гетьманщини) 1765-
1769 рр. збережено. Наш вели-

кий земляк із Конотопщини іс-
торик Олександр Лазаревський 
у своїй книзі описав склад Коно-
топської сотні ще 1711 року.
 І коли все буде видано, кожен 
конотопець сможе прослідкува-
ти свій родовід. Козаки не були 
кріпаками, це були вільні земле-
власники. Їхній суспільний та ос-
вітній стан був надзвичайно висо-
ким 300 років тому. Та, на жаль, 
за 200 років Російська імперія до-
вела Україну до стану сумИ. 
 Наведу як приклад лише один 
факт — я віднайшов документ 
1902 року про район Конотопа, 
який має назву Загребелля, — і 
тоді вже одна людина підписува-
лася за 17 неписьменних. Треба, 
щоб усі розуміли, до чого дово-
дить фактично бездержавність. 
Ми маємо міцне коріння — го-
ловне про це знати. І зміцнюва-
ти нашу Україну, відповідально 
голосуючи на місцевих виборах 
також. ■

ВИБІР

Євген Сур: Мене цікавить Конотоп як 
частина України
Про камені спотикання на місцевих виборах 
й основні вимоги до 
кандидатів говоримо з 
меценатом, який опікується 
популяризацією української 
історії та культури, 
діяльністю Пласту і 
вшануванням Героїв

■

Почесний громадянин Конотопа Євген Сур (у центрі) на пластовому зібранні.❙

Собор Різдва Богородиці в Конотопі.❙Нове приміщення Конотопської школи №7 імені полковника і наказного гетьмана Григорія Гуляницького.❙

Євген Сур на відкритті меморіалу «Пантеон національної пам’яті Конотопа».❙
Валентина САМЧЕНКО

Із наближенням дати місцевих виборів 25 
жовтня все більше людей задається питання-
ми про те, за кого ж голосувати: кандидатів 
багато, й трохи не всі обіцяють золоті гори 
та світле майбутнє — звичайно, за умови, 
якщо саме вони зайдуть у раду міста чи села. 
У населених пунктах, яким поталанило мати 
доброчинців, значною мірою за кошт яких добре облаштовано суспіль-
но-культурно-духовний простір, часто побутує думка, що, обравши кан-
дидатів саме від своїх маленьких партій, — продовжуватимуть жити 
забезпечено.
Про місцеві вибори ми говоримо з меценатом Євгеном Суром, чиїми 
головними сферами підтримки уже багато років у масштабах країни є 
українська освіта, українська культура, українська церква та українська 
армія. Особлива увага завжди Конотопу, почесним громадянином яко-
го вiн є. Нащадок одного з курінних отаманів міста Івана Сура, який зга-
дується в архівних документах 1723 року, — спонсорував будівництво 
нового приміщення школи №7 імені полковника і наказного гетьмана 
Григорія Гуляницького  та ще одного початкового навчального закладу, 
а також зведення собору Різдва Богородиці ПЦУ (2009 рiк) та ще кіль-
кох храмів Помісної церкви в Конотопському районі. За його підтримки 
в цьому місті на Сумщинi організовано осередок Пласту та відкрито ме-
моріал «Пантеон національної пам’яті Конотопа».

Євген Сур.❙
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Центр протидії корупції (ЦПК) оприлюд-
нив чергове розслідування щодо відомих 
політиків, що мають неоднозначну репу-
тацію. Цього разу героєм розслідувачів 
став нардеп Ігор Палиця — давній бізнес-
партнер та довірена особа олігарха Ігоря 
Коломойського.

За чиє майбутнє?
 ЦПК нагадує, що в серпні 2019 року 
Ігор Палиця був обраний депутатом в ок-
рузі на Волині, де він працював головою 
обласної ради у 2015—2019 роках. Від-
так пан Палиця добре відомий тим, що 
відстоює інтереси Ігоря Коломойського у 
Верховній Раді України, зокрема він рі-
шуче виступав проти так званого «Анти-
коломойського закону», прийнятого для 
запобігання поверненню олігарху націо-
налізованого «ПриватБанку».
 З осені 2019 року Ігор Палиця є чле-
ном парламентської групи «За майбут-
нє», яка в травні 2020 року перетворила-
ся на однойменну політичну партію. Ста-
ном на середину жовтня 2020 року полі-
тична партія «За майбутнє» бере активну 
участь у місцевих виборах в Україні.
 Крім цього, антикорупціонери ствер-
джують, що Ігор Палиця та його партія 
активно атакують ключові реформи, пе-
редбачені меморандумом про співпрацю 
між Україною та МВФ. 
  «Багато з цих реформ, включаючи 
міжнародні стандарти корпоративно-
го управління державними підприємс-
твами, незалежні антикорупційні аген-
ції, незалежне регулювання банківсько-
го сектору, також є важливими стовпами 
співробітництва між Україною та ЄС», — 
нагадують у Центрі протидії корупції. 
  Керівник ЦПК Віталій Шабунін наго-
лосив у соцмережах, презентуючи розслі-
дування щодо Палиці в рамках проєкту 
«ЗробимоЇхВізиРазом»: «Сьогодні в нас 
Ігор Палиця, який iз тисяч білбордів по 
всій країні та з ТВ-шоу на «1+1» закли-
кає українців стати «господарями в своїй 
країні». Він системно атакує реформи, 
необхідні для співпраці України з Захо-
дом, поширює прокремлівський наратив 
про «МВФ, який диктує нам, що робити», 
«Сороса і злих соросят», «високі зарпла-
ти іноземців, які входять до менеджмен-
ту державних підприємств».

Поганий добрий Захід 
 Зауважимо, що проєкт ЦПК «Зроби-
моЇхВізиРазом» має на меті «викриття 
агентів Кремля в українській владі, які 
ухвалюють рішення на користь Росії та 
водночас користуються благами західно-
го світу: мають там бізнес-активи, їздять 
на відпочинок, навчають дітей тощо». 
  Таким чином антикорупціонери хо-
чуть досягти заборони їхнього в’їзду до 
США та Великої Британії, а також скасу-
вання безвізового в’їзду до країн Європей-
ського Союзу та Швейцарії.
  Адже, незважаючи на те, що Ігор Па-
лиця не втомлюється критикувати За-
хід, він сам та його сім’я широко корис-
туються перевагами Європейського Со-
юзу. У ЦПК стверджують, що пан Пали-
ця купує дорогий одяг у Франції, відвідує 
ресторани Швейцарії, зупиняється в лон-
донських готелях. Разом iз дружиною та 
24-річним сином контролюють бізнес в 
Австрії, Франції та Швейцарії, а також 
володіють розкішною резиденцією поб-
лизу Женеви.
  Так, їхній син Захар Палиця навчав-
ся у швейцарському університеті. Згідно 
з його сторінкою на платформі Facebook, 
він відвідує провідні світові бої з боксу, 
грає в гольф, їздить на розкішних авто-
мобілях.
 Мало цього, з січня 2020 року Пали-
ця-молодший став офіційним партнером 
у нафтовій справі та бізнесі з продажу 
зброї олігарха Ігоря Коломойського.
 «Ігор Палиця стверджує, що він роз-
лучений зі своєю дружиною від 2002 
року, однак є серйозні підстави вважати, 
що розлучення є фіктивним і було зробле-
не для уникнення декларування всіх ак-
тивів Оксани Палиці», — наголошують у 
Центрі. 
  «Звичайно, все це майно не декла-
рується, бо записане на «екс» дружину, 
сина та довірених осіб. Сам нардеп стверд-
жує, що з дружиною розлучився. Ми має-

мо цьому серйозні сумніви, радше, це ста-
рий спосіб сховати статки», — додає пан 
Шабунін.
  Адже аналітики ЦПК виявили, що 
Оксана Палиця у передмісті Женеви — 
Шен-Бужері — володіє апартаментами на 
розкішній віллі, яку оточує площа з ланд-
шафтним дизайном, басейном і тенісним 
кортом.
 За цією ж адресою є зареєстрована 
швейцарська компанія 24-річного сина 
Ігоря Палиці Захара — Incotech Sarl. Ста-
тутні документи свідчать про те, що ком-
панія займається розробкою програмно-
го забезпечення, зокрема комп’ютерних 
програм та мобільних додатків, а також 
різноманітними консультаціями в галузі 
ІТ. Захар Палиця навчався у «ЄС Бізнес 
Школі» у Швейцарії. 
  Оксана Палиця зареєстрована у роз-
кішному житловому будинку на березі 
озера в центрі Женеви. А сусідкою Пали-
ці є Анжеліка Коломойська, донька олі-
гарха Ігоря Коломойського.
 Також Оксана Палиця є власницею 
компанії White Rock у Франції, головний 
офіс якої розташований у середньовічно-
му замку Буффавенс, неподалік Женеви. 
За даними французького реєстру ком-
паній, White Rock займається нерухоміс-
тю, зокрема, будівництвом, придбанням 
будівель, а також їх комерційним вико-
ристанням, орендою та управлінням.

Альпійська лижня 
 У ЦПК нагадали, що Ігор Палиця кон-
тролює бізнес iще в одній країні ЄС. Згiд-
но з розслідуванням Deutsche Welle, він 
брав активну участь у купівлі низки го-
телів та ресторанів у Земмерінгу, гірсько-
лижному містечку в Альпах, хоча у пуб-
лічних інтерв’ю нардеп заперечує свою 
участь у цій інвестиційній угоді.
  Від травня 2012 року до липня 2015-го 
Ігор Палиця був співвласником австрій-
ської IBS Umwelt- und Verkehrstechnik 
Gesellschaft mbH, яка 2012 року придбала 
Grand Hotel Panhans у Земмерінгу. 2013 
року готель був проданий Panhans Holding 
Group, яка належить швейцарській інвес-
тиційній фірмі Renсo Invest AG.
  Примітно, що 2020 року Renсo Invest 
став материнською компанією українсь-
кого ТОВ «Ренко Інвест Прикарпаття», 
яке займається виробництвом електро-
енергії.
 Керівником Panhans Holding Group є 
Віктор Бабущак, який раніше працював в 
Укрнафті й відомий як довірена особа Іго-
ря Палиці. Той самий Віктор Бабущак за-
раз є директором ТОВ «Ренко Інвест При-
карпаття».
 Deutsche Welle повідомляє, що за при-
дбанням нерухомості в Земмерінгу стояв 
олігарх Ігор Коломойський. 
  Віталій Шабунін обіцяє, що Центр 
протидії корупції передасть усю інфор-
мацію правоохоронцям України, Швей-
царії, Франції та Австрії. 
  «Якщо Ігор Палиця підриває спів-
працю України з Заходом, то, погодьте-
ся, чесно йому і його бізнесу бути лише на 
батьківщині, а не в «колонізаторській Єв-
ропі», — наголошує керівник ЦПК. 
 За його словами, аналітики Цент-
ру протидії корупції провели титаніч-
ну роботу, щоб вивести на чисту воду 
полум’яного «борця з Заходом» Ігоря Па-
лицю. 
 У самому ж ЦПК констатують: «Дех-
то вважає виборців ідіотами: щодня годує 
прокремлівськими лякалками про МВФ 
та ЄС, а сам купує дорогий одяг у Фран-
ції, відвідує ресторани в Швейцарії, зупи-
няється у лондонських готелях. Розпові-
дає про шкідливість «безвізу» з ЄС, а сам 
місяцями безвилазно сидить у «ненавис-
ній» Європі. Ратує за економічний патріо-
тизм, а сам разом iз дружиною Оксаною та 
сином Захаром розвиває бізнес в Австрії, 
Франції та Швейцарії». ■

НА ЧИСТУ ВОДУ

Чиї курорти? Палиці! 
Центр протидії корупції з’ясував, що родина нардепа Ігоря Палиці має бізнес 
у Франції, резиденції — в Швейцарії та лижні курорти — в Австрії 

■

Головний вхід до розкішного швейцарського будинку родини Палиць та вид за парканом.❙

Ігор Палиця на тлі середньовічного замку Буффавенс, де розташований 
офіс компанії дружини Оксани. 

❙
❙



Олег ГАНСЬКИЙ

Українські підземні газосхови-
ща б’ють рекорди. Якщо рані-
ше ми закачували на зимовий 
період 15-17 млрд кубометрів 
блакитного палива, то сьогодні 
ця цифра майже вдвічі більша 
— станом на сьогоднішній день 
маємо понад 28 млрд кубів. При 
цьому закачування триває. 
Газ переважно не наш, а європей-
ський. Із цього держава має дві 
великі переваги. З одного боку, 
ми навчилися заробляти на на-
данні наших сховищ, які тривалий 
час стояли порожні, в фактичну 
оренду, — і при цьому заробляє-
мо гроші. А другий плюс — вели-
ка кількість закачаного газу, яка 
стабілізує ринок і штовхатиме 
роздрібні ціни на нього донизу. 

Сховища майже повні
 На початку нинішнього мі-
сяця обсяг природного газу в  
українських газосховищах сяг-
нув десятирічного максимуму і 
наблизився до фантастичної — 
з точки зору результатів остан-
ніх років — позначки у майже 
28 мільярдів кубометрів. Це 
дозволяє «Нафтогазу», в разі 
сприятливої ситуації на зов-
нішніх ринках, розпочати ек-
спорт газу до ЄС.
 «У вітчизняних підзем-
них газосховищах на сьогод-
ні достатньо запасів, щоб не 
лише забезпечити теплом ук-
раїнців, а й отримати додат-
ковий дохід від реалізації 
газу за кордоном», — зазна-
чив тимчасово виконуючий 
обов’язки генерального ди-
ректора Укртрансгазу Сергій 
Перелома.
 При цьому три українські 
газосховища — Дашавське, 
Богородчанське та Кегичівсь-
ке — вже завершили сезон за-
качування 2020 року з рівнем 
наповнення близько 99%. 
 Інші сховища на підході, і 
їх місткість, яка раніше була 
заповнена у кращому разі на 
третину, вже майже вичер-
пана. Як відомо, у систему 12 
підземних сховищ Укртранс-
газу, 100% якого належить 
НАК «Нафтогаз України», за-
гальною проєктною ємністю 
31 млрд кубометрів, входять 
Більче-Волицьке-Угерське 
ПСГ (17,05 млрд кубомет-
рів), Угерське (1,9 млрд ку-
бометрів), Дашавське (2,15 
млрд кубометрів), Опарське 
(1,92 млрд кубометрів), Бо-
городчанське (2,3 млрд кубо-
метрів), Краснонопартізансь-
ке (1,5 млрд кубометрів), Со-

лохівське (1,3 млрд кубомет-
рів), Олишівське (0,31 млрд 
кубометрів), Пролетарське 
(1 млрд кубометрів), Кегичівсь-
ке (0,7 млрд кубометрів) і Крас-
нопоповське (0,42 млрд кубо-
метрів). Ще одне — Вергунське, 
місткістю 0,4 млрд кубометрів 
— розташоване на тимчасово 
окупованій території.
 На думку галузевих екс-
пертів, високі запаси газу, які 
майже на 37% вищі, ніж ми-
нулоріч, сприяють стабілізації 
ринку газу та дозволять безпе-
ребійно пройти опалювальний 
сезон 2020/2021 років навіть за 
холодної зими.

Європа зберігає в Україні
 Тим часом українські ПСГ 
йдуть на рекорд. В 2020-му, 
вперше за багато років, вони 
можуть бути заповнені на 
100%. Як заявив керівник 
держ компанії «Нафтогаз Ук-
раїни» Андрій Коболєв, сьо-
годні вони заповнені на 90%, 
і ще упродовж жовтня вести-
муть активне закачування па-
лива.
 Утім паливо це не наше. 
Тобто, не державне. Адже, за 
словами Коболєва, такий рі-
вень заповнення сховищ ба-
гато в чому забезпечили при-
ватні трейдери, які потім ви-
користовують паливо для своїх 
потреб.
 Але при цьому існує і без-
сумнівний плюс для спожива-
ча. Адже велика пропозиція 
газу на ринку вплине на його 
ціну для споживача, зокрема 
вже цієї зими, — і, звичайно, 
у бік зменшення.
 Але найбільший зиск, як 
прогнозують європейські ек-
сперти, така ситуація може 
мати для країн Заходу. Нещо-
давно провідна світова консал-
тингова компанія WoodMac, 
що займається дослідження-
ми і консалтингом у галузі 
енергетики, висловила припу-
щення про те, що Україна во-
лодіє ключем до вирішення 
проблеми нинішньої нестачі 
потужностей газосховищ у Єв-
ропі. При цьому, враховуючи, 

що після коронавірусної кри-
зи світові ціни на газ перебува-
ють на низькому рівні, Європа 
прагне наповнити свої схови-
ща по вінця, аби скористатися 
цією сприятливою ситуацією.
 На жаль для Заходу, євро-
пейські газові сховища доволі 
невеликі за своїми обсягами, 
і провідні газотрейдери Євро-
пи прагнуть знайти резерви, у 
яких могли би зберігати «зай-
ве» блакитне паливо. І знахо-
дять! В Україні. 
 Так торік наша держава 
ухвалила низку поправок до 
відповідних законів і дирек-
тив, які полегшили іноземним 
компаніям використання віль-
них потужностей ПСГ.
 Як наслідок, за перші 
дев’ять місяців 2020 року між-
народні енергетичні компанії 
перекачали в Україну на збері-
гання 7,9 мільярда кубометрів 
газу, що в кілька разів переви-
щує обсяг зберігання іноземного 
газу в Україні за весь 2019 рік.

Пільгові умови і нові клієнти
 Як пояснюють українські 
експерти газового ринку, до-
ступ іноземних трейдерів та ін-
ших компаній до наших ПСГ 
став можливим завдяки впро-
вадженню режиму зберігання 
«Митний склад». Це особли-
вий митний режим, що дозво-
ляє клієнту нагромаджувати і 
зберігати природний газ у ПСГ 

України до 1095 днів без спла-
ти податків і мит.
 «Цією послугою активно 
користуються трейдери з євро-
пейських країн і США. Вже на 
1 липня було зафіксовано кіль-
кість газу на зберіганні в обсязі 
+ 253% до аналогічного періоду 
минулого року», — повідомили 
в компанії «Укртрансгаз». 
 Транспортування газу в 
«Митний склад» все частіше 
використовується клієнтами 
за спеціальними тарифами — 
Short haul. Ця послуга дає мож-
ливість отримувати знижку на 
транспортування між певними 
точками входу або виходу на 
міждержавних з’єднаннях. 
 Умови зберігання для іно-
земних клієнтів — вигід-
ні. Тож не дивно, що кіль-
кість країн, які бажають пра-
цювати на цих умовах, пос-
тійно зростає. Нещодавно до 
них доєдналася Молдова, яка 
за прикладом своїх західних 
сусідів також почала зберіга-
ти газ в українських підземних 
сховищах газу. Днями у «На-
фтогазі» заявили, що вже стар-
тували перші поставки газу.
 У Молдовагаз повідоми-
ли, що протягом жовтня-лис-
топада планується закачати 
близько 100 мільйонів кубо-
метрів газу в українські ПСГ. 
«Вже почалися перші постав-
ки», — заявили в пресцентрі 
«Нафтогазу». ■
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Інф. «УМ»

 Заява президента України Володимира Зеленсь-
кого, що наша держава продовжуватиме розвивати 
свою атомну енергетику і добудовуватиме нові АЕС у 
державі — це фактично утвердження стратегії збе-
реження ядерної генерації в Україні як базової. «У 
такому ключі, скоріше за все, і буде формуватися 
довгострокова програма розвитку атомної енерге-
тики, яку уряд має підготувати відповідно до ука-
зу Зеленського «Про невідкладні заходи щодо ста-
білізації ситуації в енергетичній сфері і подальшого 
розвитку ядерної енергетики». У цю ж стратегію ціл-
ком логічним вписується добудова 3-го і 4-го блоків 
Хмельницької АЕС. Кабмін у двомісячний термін по-
винен внести на розгляд парламенту законопроєкти 
про розміщення, проєктування та будівництво 3-го 
і 4-го енергоблоків ХАЕС», — заявив член спосте-
режної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій 
Корольчук.
 Хоча, за його словами, ймовірно, що сама стра-
тегія буде сформована не до 2035 року, а щонай-
менше до 2060 року. «Зараз період планування в 
ядерній генерації становить до 100 років із урахуван-
ням проєктного терміну експлуатації енергоблоків 
50-60 років. Для України буде не менш важливим пи-
тання виведення з експлуатації блоків АЕС. Звичай-
но, указ передбачає «вдосконалення механізму ви-

користання коштів фінансового резерву для зняття 
з експлуатації атомних блоків», але ключовим зали-
шається пошук джерел фінансування таких робіт», 
— зазначає експерт.
 З іншого боку, як відомо, Україна продовжує 
виконувати свої договірні відносини з компанією 
Westinghouse, яка постачає паливо для частини 
блоків АЕС в Україні. Контракт діє із 2008 року і пе-
редбачає поставки паливних збірок на 3-6 блоків. У 
2018 році контракт продовжили до 2025 року і збіль-
шили до семи кількість енергоблоків, що отримува-
тимуть паливо. Тоді ж, у 2018 році було заплановано 
виробництво і поставки палива для Рівненської АЕС 
із блоками ВВЕР-440. Нещодавно Westinghouse та 
«Енергоатом» уклали договір вже про поставки про-

дукції для блоків ВВЕР-440.
 «Але, крім питання добудови 3-го і 4-го блоків 
Хмельницької АЕС та поставок палива Westinghouse, 
залишається відкритим питання будівництва нових 
потужностей АЕС замість виведених із експлуатації. 
Також нові блоки повинні виконувати роль маневре-
них потужностей. В умовах значного обсягу встанов-
лених потужностей відновлюваних джерел енергії 
роль маневрених АЕС зростатиме, — продовжує Ко-
рольчук. — Звичайно, головне питання — це ринок 
збуту для електроенергії АЕС. Для збереження наяв-
ного потенціалу «атомки» має бути промисловий по-
тенціал або споживач електроенергії. Тобто, для Ук-
раїни паралельно необхідно розвивати промисловий 
сектор. Не аграрний чи «айтішний», як люблять у нас 
розповідати, а саме класичну індустрію. Бо саме цей 
сектор буде споживачем електроенергії, у тому числі 
й від АЕС».
 Нарешті третім елементом збереження базо-
вої генерації АЕС, на його думку, має стати експорт 
електроенергії. Нині поширена думка, що побудо-
ва під боком України Білоруської АЕС ставить хрест 
на експорті електроенергії з України в ЄС. «Водно-
час вікно можливостей залишається, оскільки єв-
ропейська система балансу виробництва-споживан-
ня електроенергії не є досконалою і далі потребува-
тиме значних резервних потужностей, які можуть за-
безпечувати АЕС України», — резюмує він. ■

Українські підземні газосховища близькі до свого історичного
 рекорду: цьогоріч вони можуть бути заповнені на сто відсотків.
Фото з сайта echokieva.com.
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ГЕОПОЛІТИКА 

Цілком 
легальне 
вбивство
Європа розглядає 
варіанти, як можна легко 
й у законний спосіб 
зупинити будівництво 
російського газогону 
«Північний потік-2»
Олег ГАНСЬКИЙ

 Впливові західноєвропейські ЗМІ 
намагаються змоделювати продов-
ження ситуації, що виникла внаслі-
док тиску Сполучених Штатів Аме-
рики на «політичний» російський га-
зопровід «Північний потік-2». Сло-
во тепер має сказати Німеччина, яку 
вважають одним із головних лобістів 
будівництва цього продуктопроводу. 
Втім, і вона, як виявили західні екс-
перти, має у достатній мірі розв’язані 
руки, аби поставити цей проєкт на 
гальма. І викоремили кілька варіан-
тів, як може діяти Німеччина. 
 Перший варіант полягає в тому, 
щоб відкликати вже існуючі дозволи 
на будівництво трубопроводу. Доку-
менти видавало Федеральне морське 
і гідрографічне агентство і Регіональ-
не гірське управління Штральзунда.
 Другий варіант полягає в тому, 
щоб почекати, поки громадські ор-
ганізації, які виступають проти будів-
ництва, оскаржать будівництво в су-
дах.
 Наприклад, організація Deutsche 
Umwelthilfe стверджує, що проєкт 
несумісний з кліматичними цілями 
країни, а його будівництво повин-
но бути заморожено через можливий 
вплив проєкту на глобальне потеплін-
ня.
 Третій варіант — національне об-
меження на імпорт російського газу. 
Таке обмеження зовнішньої торгівлі 
можливе, якщо необхідно «гаранту-
вати основні інтереси безпеки».
 Четвертий варіант: передати 
ініціативу «заморозити» проєкт аме-
риканцям, які послідовно виступають 
проти його реалізації і взимку поточ-
ного року запровадили проти нього 
санкції.
 П’ятий варіант у тому, щоб домог-
тися нових санкцій проти РФ, які би 
зачепили «Північний потік-2». Ви-
дання «Політико», зокрема, вважає 
цей варіант найбезпечнішим, оскіль-
ки він дозволить Берліну не діяти по-
одинці.
 І останній, шостий, варіант у тому, 
щоб не ліцензувати проєкт, оскіль-
ки «Північному потоку-2» необхідно 
буде знайти компанію, яка всупереч 
санкціям США погодиться провести 
прикінцеву перевірку.
 При цьому, за твердженням цих 
же західних експертів, можлива зу-
пинка будівництва «Північного пото-
ку-2» не дуже суттєво вплине на еко-
номіку Німеччини. Як вважає еконо-
міст Berenberg Bank Хольгер Шмідінг, 
у Німеччині є багато часу, щоб визна-
читись щодо газопроводу, оскільки 
через коронавірус ВВП ФРН досяг-
не колишнього рівня тільки в 2022 
році.
 У свою чергу, аналітик консалтин-
гової фірми Teneo Карстен Нікель не 
бачить безумовної готовності канцле-
ра Ангели Меркель до діалогу з росій-
ським лідером Володимиром Путі-
ним. «Загроза виходу з проєкту може 
бути використана для впливу на Путі-
на в питаннях України та Білорусі», 
— вважає експерт. ■

■

ТОЧКА ЗОРУ 

Базовий атом 
Наша держава продовжує 
робити ставку на розвиток 
атомної енергетики

■

СЕКТОР ГАЗУ 

Запах газової незалежності
Україна вперше за довгий час може заповнити свої 
газосховища «по вінця»: матимемо заробіток, 
нижчі ціни на паливо та незалежність від Росії

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Багатотисячна демонстрація проти нена-
висті відбулася у неділю, 18 жовтня, у Па-
рижі. Її учасники вшанували пам’ять 47-річ-
ного викладача історії та географії Самюе-
ля Паті. Вчителя вбили у п’ятницю в районі 
Конфланс-Сент-Онорін, південному перед-
місті Парижа, після того як на уроці зі свобо-
ди слова він продемонстрував учням карика-
туру на пророка Мухаммеда з французько-
го сатиричного журналу «Шарлі Ебдо». За-
раз у Парижі йде суд над обвинуваченими у 
причетності до нападу 2015 року на редак-
цію сатиричного журналу «Шарлі Ебдо», що 
опублікувала свого часу карикатури на про-
рока ісламу. Внаслідок того нападу загину-
ло 12 осіб.
 Акцію розпочали на паризькій площі 
Республіки. «Ми — Франція», — нагадав 
прем’єр-міністр Жан Кастекс на багатотисяч-
ній демонстрації в неділю. Слова прем’єр-
міністра були підхоплені парижанами та гос-
тями столиці, які хотіли віддати шану жорс-
токо вбитому вчителю.
 Спілки вчителів Sgen-CFDT, Unsa-
Education та SNALC, профспілки студен-
тів Unef, Fage та UEJF, FIDL, асоціація бать-
ків FCPE та інші неурядові організації також 
закликали провести демонстрацію. Подіб-
ні маніфестації відбулися в Ліоні, Бордо, 
Страсбурзі, Ліллі, Нанті, Марселі та інших 
містах Франції. Місцеві префектури схвали-

ли такі демонстрації навіть попри пандемію 
коронавірусу. Адже вірус людиноненавис-
ництва стає набагато небезпечнішим.
 «Як кожен учитель, Самюель Паті на-
магався підготувати молодь до критичного 
мислення, необхідної умови для повноцін-
ного громадянства» — наголошується у ко-
лективному зверненні учасників демонстра-
ції. Організатори закликали не відповідати 
ненавистю на ненависть, яка коштувала жит-
тя Самюелу Петі, а виявляти цінності Фран-
цузької Республіки: свободу, рівність та бра-
терство. «Ви нас не злякаєте. Ми не боїмося. 
Ви нас не розділите. Ми — Франція!» — ви-
голосив прем’єр-міністр Кастекс.
 Злочин було скоєно минулої п’ятниці 
о 17-й годині. Повідомляють, що зловмис-
ник, озброєний великим кухонним ножем, 
напав на вчителя неподалік школи. За дани-
ми поліції, потерпілий зазнав серії різаних 
ран у шию. Неофіційно поліцейські джерела 
кажуть, що злочинець відрізав голову своїй 
жертві. Агенція «Рейтер» цитує свідків, які 
стверджують, що в момент нападу злочи-
нець викрикував «Аллах акбар». Нападник 
спробував утекти, але поліція, яку викликали 
свідки, швидко прибула на місце події. Полі-
цейські спочатку знайшли жертву, а потім і 
підозрюваного, який був за 200 метрів від 
місця злочину. На вимогу поліції здатися той 
почав погрожувати зброєю, після чого його 
застрелили. Поліція оточила місце злочину 
та почала слідчі дії. Справу розслідує анти-

терористичний підрозділ.
 У зв’язку з жорстоким убивством вла-
да створила кризовий центр. На місці заги-
белі вчителя вже побував президент Фран-
ції Емманюель Макрон. «Одного з наших 
співвітчизників сьогодні вбили, тому що він 
викладав: він розповідав учням про свобо-
ду поглядів», — заявив журналістам фран-
цузький президент на місці злочину. Міністр 
освіти Жан-Мішель Бланке написав у «Твіт-
тері», що вбивство вчителя — це напад на 
всю Французьку Республіку. Бланке запев-
нив, що подумки він разом із жертвою і його 
рідними і що єдиною відповіддю тероризму 
мають стати єдність і твердість.

 Станом на неділю вже затримали 11 осіб, 
які можуть бути причетні до злочину. В ру-
ках поліції перебувають батьки виконавця 
жорстокого вбивства, його дідусь, молод-
ший брат та близькі друзі. Серед затрима-
них у справі про вбивство шкільного вчителя 
Самюеля Паті, — відомий ісламістський ак-
тивіст Абдельакім Сефріуї. Про це повідом-
ляє AFP з посиланням на джерело, ознайом-
лене з досьє. Сефріуї затримали в місті Еврі 
в суботу разом зі співмешканкою. 8 жовтня 
він супроводжував батька однієї з уче ниць 
на зустріч із керівництвом школи в Конфлан-
Сент-Онорін і вимагав звільнити вчителя іс-
торії та географії Самюеля Паті, який пока-

зав на уроці карикатури на пророка Мухам-
меда. Кілька днів тому Сефріуї опублікував 
в Youtube відео з засудженням учителя.
 Убивцею виявився 18-річний уродже-
нець Москви Абдуллах Анзоров. Російсь-
кий телеграм-канал Baza пише, що у кон-
сульстві Росії їм підтвердили можливе мос-
ковське походження підозрюваного. Газета 
«Ліберасьйон» також пише з посиланням 
на власні джерела, що нападнику було 18 
років і він народився в Москві. Родина Ан-
зорових отримала у Франції статус біжен-
ців. У російському посольстві повідоми-
ли, що підозрюваний проживав у Франції 
з 2008 року, коли вся сім’я приїхала і попро-
сила політичного притулку. Спецслужбам 
Абдуллах Анзоров досі не був відомий за 
підозрами в радикалізації.
 Франція переживає хвилю ісламського 
екстремізму: з моменту нападу на редакцію 
Charlie Hebdo в країні під час схожих атак 
загинуло понад 250 осіб. Три тижні тому в 
будівлі, де раніше містилася редакція жур-
налу «Шарлі Ебдо», пакистанець поранив 
двох людей, яких він, судячи з усього, іден-
тифікував як працівників редакції. У неді-
лю, 18 жовтня, міністр внутрішніх справ 
Франції Жеральд Дарманен провів відео-
конференцію французьких префектів. Як 
повідомляє радіостанція Europe 1, глава 
МВС мав намір зажадати від них у термі-
новому порядку депортувати за межі краї-
ни 231 особу в зв’язку з обвинуваченням у 
радикалізації.
 13 жовтня в першому щомісячному 
звіті про роботу служб внутрішньої безпе-
ки Дарманен повідомляв, що в базу даних 
FSPRT, де реєструються сигнали про ради-
калізацію, наразі занесено 4111 іноземців. 
У 661 випадку вже було ухвалено рішення 
про депортацію і 428 осіб вислали за межі 
Франції. ■

Таїландці взялися за короля
 У Бангкоку 18 жовтня тисячі 
людей, незважаючи на заборону 
зібрання понад п’ять осіб, знову 
вийшли на антиурядову акцію 
протесту, повідомляє агенція 
«Рейтер». Під час акції протесту-
вальники заблокували централь-
не перехрестя столиці, тримаючи 
в руках плакати із зображеннями 
затриманих раніше поліцією, пе-
редає агенція «Франс Пресс». За 
даними правозахисників, на про-
тестах напередодні затримано се-
меро активістів. Протестуваль-
ники вимагали звільнення за-
арештованих, відставки прем’єр-
міністра Праюта Чан-Оча, який 
править у країні з часів путчу в 
2014 році, і внесення змін до Кон-
ституції. Також учасники акції 
протесту вимагають проведен-
ня реформи монархії і скасуван-
ня королівського закону про ди-
фамацію, який захищає короля 
Таїланду від будь-якої критики 
на законодавчому рівні. В країні 
досі діє закон, згідно з яким за 
будь-які критичні висловлюван-
ня щодо короля або розмови про 
обмеження його повноважень по-
рушникам загрожує ув’язнення 
до 15 років. 
 Уперше в історії громадяни 
публічно і відверто критикують 
тайського монарха. Як зазначає 
«Німецька хвиля», протести в 
Таїланді тривають із 14 жовтня, 
коли тисячі протестувальників, 
відзначаючи річницю студентсь-
кого повстання 1973 року, зібра-
лися біля Монумента демократії 
в Бангкоку і попрямували до Бу-
динку уряду Таїланду, вимагаю-
чи відставки прем’єр-міністра. 
На цю акцію протесту уряд від-
повів забороною на зібрання по-

над п’ять осіб в одному місці. З 
15 жовтня правоохоронні орга-
ни почали розганяти і затриму-
вати протестувальників, через це 
вже тисячі їх 16 жовтня зібрали-
ся на чергову акцію протесту з ви-
могами скасувати запроваджені 
обмеження. У відповідь поліція 
знову жорстко, з використанням 
водометів, розігнала акцію. Як 
повідомляли журналісти з місця 
подій, правоохоронці додавали 
у воду спеціальну фарбу синього 
кольору, щоб напевне затримати 
тих, хто брав участь у протестах. 
Такі дії поліції проти неозброєних 
протестувальників викликали ще 
більше обурення у тайському сус-
пільстві. 
 У Таїланді з часу військово-
го путчу 2014 року править гене-
рал у відставці Прают Чан-Оча. 
Після парламентських виборів 
2019 року, затьмарених скан-
далом щодо фальшування їх ре-
зультатів, Чан-Оча обійняв поса-
ду прем’єр-міністра коаліційного 
уряду.

Сто днів болгарського майдану
 У Болгарії антиурядові акції 
вже тривають довше, ніж у Біло-
русі: 17 жовтня стало сотим днем 

безперервних протестів. Четвер-
тий місяць болгари мітингують 
проти корупції, вимагаючи від-
ставки прем’єра Бойка Борисова. 
Борисов фактично править там із 
незначними перервами ще з 2009 
року. За даними Transparency 
International, Болгарія вже бага-
то років вважається найкорумпо-
ванішою країною Євросоюзу. Ог-
лядачі вважають, що в Брюсселі 
на це заплющують очі, бо Борисов 
відіграє роль такого собі «добро-
го» європейця щодо врегулюван-
ня міграційної кризи в ЄС, розроб-
ки єдиної енергетичної політики 
та боротьби з коронавірусом. Та, 
як запевняють правозахисники, 
Борисов давно розтоптав свободу 
слова в країні, а фонди ЄС пере-
творив на своєрідну «крамницю 
самообслуговування» для своїх 
друзів-однопартійців та олігар-
хів. У Болгарії регулярно вибу-
хають корупційні скандали, але 
майже ніхто не несе відповідаль-
ності за розкрадання коштів.
 Одним із наймасовіших став 
протест 2 вересня, в день початку 
осінньої сесії болгарського парла-
менту. Біля будівлі парламенту 
маніфестація переросла в сутич-
ки з поліцією. Кількох людей за-

тримали, десятки постраждалих 
доставили в лікарню.
 Учасники протестів звинува-
чували владу в корупції і закли-
кали до відставки уряду Бойко 
Борисова. На засіданні парламен-
ту з такою вимогою виступив пре-
зидент Болгарії Румен Радєв. Бо-
рисов пообіцяв піти у відставку, 
якщо парламент схвалить його 
пропозиції щодо внесення змін до 
Конституції країни. Виступаючи 
в парламенті, президент Болгарії 
закликав депутатів відхилити ці 
плани, бо люди вийшли на вули-
цю не заради нової Конституції, 
а через корупцію. Перед промо-
вою глави держави представни-
ки правлячої коаліції демонстра-
тивно полишили залу засідань.
 На сотий день протестів ми-
нулої п’ятниці демонстранти ви-
сунули вимогу провести достро-
кові вибори, не очікуючи на чер-
гові планові у березні наступного 
року. Економіка Болгарії є од-
нією з найбідніших у Європі го-
ловним чином саме через коруп-
цію. У звіті Центру вивчення де-
мократії в Софії за 2019 рік про 
корупцію в Болгарії зазначаєть-
ся: принаймні 35% договорів дер-
жавних закупівель пов’язані з ко-
рупцією.

Насилля нацистської 
інтенсивності
 Влада Білорусі за рівнем на-
сильницьких дій стосовно до 
власних громадян сьогодні «пе-
ревершила Німеччину 1933 року 
вдвічі». Про це заявив, виступаю-

чи на слуханнях у Європарламен-
ті, голова юридичної комісії Біло-
руського Гельсінського комітету 
(БХК) Гаррі Погоняйло. За дани-
ми правозахисного центру «Вес-
на», в серпні-вересні не менше 11 
тисяч громадян затримано в Біло-
русі за участь у демонстрації про-
тесту. За даними «Медіазони», 
від дій силовиків тільки у Мінсь-
ку поранення і травми в цей пе-
ріод отримали понад 1300 осіб, і ці 
дані далеко не повні. Виступ пра-
возахисника перед європейськи-
ми депутатами минулої п’ятниці 
опубліковано у БелаПАН.
 Черговий масовий народ-
ний протест у неділю, 18 жовт-
ня, отримав назву «Партизансь-
кий марш». Арешти почалися 
ще до початку ходи о 14-й годині, 
а міліція Мінська повідомила, що 
силовики кілька разів стріляли в 
повітря гумовими кулями, бо де-
монстранти кидали в них камін-
ня, передала агенція РІА «Ново-
сті». Білоруська міліція вже на 
17-ту годину того дня затримала у 
Мінську понад сотню людей, пові-
домила агенція «Франс Пресс». 
Таку цифру назвала агентству 
речниця міністерства внутрішніх 
справ Білорусі Ольга Чемоданова. 
У Бресті затримали фоторепорте-
ра видань «Бінокль» і «Брестсь-
кої газети» Романа Чмеля і поза-
штатного кореспондента «Брест-
ської газети» Максима Хлібця, 
передає Tut.by. Очікується, що 
статочно кількість затриманих 
уже «традиційно» доведеться ра-
хувати сотнями. ■

ТЕРОРИЗМ

Московські звички в емігрантському Парижі
Столицю Франції продовжують розбурхувати провокаціями міжнародного тероризму

■

Площу Республіки в Парижі заповнили долоні, відкриті для порозуміння, 
а не для взаємного винищення.

❙
❙

СПРАВЕДЛИВОСТІ!

Від Білорусі до Азії
По світу не вщухають масові протести

■

У Бангкоку протестувальники ігнорують диктаторські обмеження 
і вимагають свободи.

❙
❙

Білоруські силовики загрібають у в’язниці десятки громадян щогодини.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ
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 Микола Амосов, Герой Соцiалiстич-
ної Працi, академiк АН УРСР, лауреат 
Ленiнської i Державної премiй СРСР, нау-
ковий керiвник клiнiки серцевої хiрургiї:
 — Я приїхав до Києва 30 рокiв тому i 
через це, напевно, ще не можу вважатися 
корiнним киянином. Проте Київ став для 
мене найрiднiшим мiстом пiсля мого Чере-
повця Вологодської областi, де я народив-
ся. Але саме в Києвi я змiг зробити найбiль-
ше цiнного i потрiбного для людей, а також 
i для себе: тут я став справжнiм хiрургом, 
хоч почалося це ще в Брянську. І саме в 
Києвi я створив клiнiку, в якiй роблять за 
рiк пiвтори тисячi операцiй на серцi.
 Неважко зрозумiти, як мiцно й гли-
боко це пов’язує мене з дорогим мiстом i 
його людьми, що так високо оцiнили мою 
скромну працю, про що свiдчать високi та 
почеснi звання, у тому числi й сьогоднiш-
нє, i це змушує мене працювати зi ще бiль-
шою вiддачею.
 Люба моєму серцю краса київських 
пейзажiв, неповторну чарiвнiсть яких ста-
новлять сади та парки, бульвари та сквери, 
зелене намисто каштанiв, тополь, лип. Я 
побував у багатьох мiстах свiту, об’їздив 
майже тридцять країн, але кращого мiста, 
нiж Київ, я не бачив.
 Для мене  як лiкаря мiрилом ставлення 
до рiдного мiста є цiннiсть життя людини, 
тож у майбутньому Київ уявляється менi 
як мiсто здоров’я, i вже зараз я виразно 
бачу нашу новозбудовану клiнiку, облад-
нану за останнiм словом медичної технiки, 
що дало б змогу довести кiлькiсть операцiй 
до трьох тисяч пацiєнтiв на рiк, переваж-
на бiльшiсть з яких повернеться до життя i 
творчої працi. Цьому значною мiрою спри-
ятиме кiбернетика, яка теж постає перед 
моїми очима як дiєвий медичний засiб.
 Якщо ж вiдкинути суто медичний ас-
пект, то Київ майбутнього я бачу мiстом, 
усi громадяни якого життєрадiснi, бадьо-
рi, добре натренованi завдяки регулярним 
вправам iз фiзичної культури та спорту. 
Кияни ввижаються менi найщасливiшими 
у свiтi, громадянами-творцями, тож Київ 
— це мiсто майбутнього. Воно, звичайно, з 
часом змiниться, але завжди буде iндивiду-
ально неповторним, пам’ятатиме i шанува-
тиме свою iсторiю. Майбутнiй Київ буде ще 
кращим, нiж сьогоднi, мiстом-пам’яткою 
старовини, мiстом-садом, мiстом здоров’я 
i творчої працi.
 Олесь Гончар, Герой Соцiалiстич-
ної Працi, академiк АН УРСР, лауреат 
Ленiнської i Державної премiй СРСР, Де-
ржавної премiї УРСР iм. Т. Г. Шевченка, 
письменник:
 — Чим менi дорогий Київ? Улiтку 
1941-го в напрямку Києва мчали ешелони 
з харкiвськими студентами-добровольця-
ми. Багато хто з нас тодi нiколи Києва не 
бачив i вважав, що ось нарештi буде наго-
да помилуватися його дивною красою. На 
станцiї «Дарниця» нас уперше бомбили. За 
кошмаром нiчного бомбардування ми так i 
не змогли побачити нашу золотоверху сто-
лицю, праматiр мiст руських.
 А далi довелося  менi боронити Київ і 
бути пораненим на одному з тих палаючих 
рубежiв, де нашi мужнi воїни до останньо-
го стримували навалу фашистської броньо-
ваної орди. Тож чи треба говорити, як до-
роге тобi мiсто, що за нього пролита кров, 
мiсто, що стало для тебе рiдним, де ти вiд-
даєшся вже стiльки рокiв улюбленiй пра-
цi? Київ для мене — це й «Прапороносцi», 
що вперше тут побачили свiт, i «Людина i 
зброя», i «Тронка», й «Циклон», i «Берег 
любовi»...
 Не можу надивитися на святi київсь-
кi пагорби у веснянiм цвiтiннi чи в осiннiх 
багрянцях, на пам’ятки багатющої нашої 
iсторiї i звитяги народної, що втiлились i в 

Золотих воротах, i в стiнах святих Софiї та 
Лаври.
 А ще дороге для мене це мiсто тим, що 
стiльки зустрiв тут чудових незабутнiх лю-
дей, чиї iмена стали гордiстю нашої куль-
тури, — Рильський, Яновський, Сосюра, 
Головко, Малишко, Бучма, Петрицький, 
Галина Кальченко — це ж усi нашi кия-
ни, це тi, кого ми й нинi почуваємо, як жи-
вих, яких от-от зустрiнеш серед прекрас-
них киян.
 А кого залишать байдужими золоте 
гроно старовинних бань, архiтектурнi ше-
деври Растреллi, люстри травневих каш-
танiв, стрункi квартали Лiвобережжя? Усе 
це — образ нашого мiста, де сива давнина 
й новiтнi творiння поєдналися гармонiйно, 
радуючи людину, тiшачи її зiр, пробуджу-
ючи високi почуття.
 У майбутньому Київ хотiлося б бачити 
таким, яким вiн є, та тiльки ще, ясна рiч, 
кращим, досконалiшим в усьому. Хочеть-
ся, щоб нiчим не порушувалася його архi-
тектурна цiлiснiсть, вiкова гармонiя при-
роди й рукотворних дiянь людських. До 
лиця буде мати Києву ще бiльше яскравих 
квiтiв, ще бiльше привiтних усмiшок, ме-
лодiйних пiсень, талановитих книг. І тала-
новитих людей.
 Борис Патон, двiчi Герой Соцiалiстич-
ної Працi, академiк, президент Академiї 
наук УРСР, лауреат Ленiнської i Держав-
ної премiй СРСР:
 — У ставленнi до свого мiста я, мабуть, 
нiчим не вiдрiзняюся вiд будь-якого «ста-
рого» киянина. Я назавжди закоханий у 
красу Києва, тут народився, вчився, з Киє-
вом пов’язанi мої першi кроки в науцi. Тут 
стало зрозумiлим почуття великої вiдповi-
дальностi перед Батькiвщиною у вирiшен-
нi великих винаходiв державної ваги, адже 
тiсний зв’язок науки з виробництвом став 
магiстральним завданням моїм i моєї сiм’ї. 
Пошлюся на конкретнi приклади.
 1934 року мiй батько, Євген Оскарович 
Патон, заснував у системi Всеукраїнської 
академiї наук Інститут електрозварюван-
ня, який одразу ж став в авангардi науко-
во-технiчного прогресу, без нього ми не до-
сягли б таких вражаючих успiхiв в iндуст-
рiалiзацiї країни.
 Та от, прийшла вiйна. І серед iншого (не 
побоюся цих слiв) країну врятувало елек-
трозварювання: розробленi нами зварю-
вальнi автомати АСС i САГ запровадженi 
в цехах евакуйованого Харкiвського трак-
торного заводу, який перейшов на випуск 
танкiв, збiльшили продуктивнiсть працi у 
шiсть (!) разiв. Якщо фашистська Нiмеччи-
на, спираючись на мiлiтаризовану еконо-
мiку поневолених країн Європи, постача-
ла фронту 800 танкiв на рiк, то ми, запрова-
дивши автоматичне зварювання танкової 
бронi, поставили фронту двi тисячi бойо-
вих машин.
 Та от перемога, наш iнститут повернув-
ся у вщент зруйнований Київ. Насамперед 
треба було з’єднати обидва береги Днiпра, 
що на них розкинувся Київ. І тут мiй бать-
ко — академiк Патон — залишив по собi 
рукотворний пам’ятник — цiльнозварю-
вальний мiст небаченої довжини — 1 ти-
сяча 543 метри, в якому майже 11 тисяч 
зварних швiв! Мiст проєктувався в єдино-
му екземплярi, а сталося так, що iнститут 
закидали замовленнями, що змусило ко-
лектив «варити» такi ж мости для Волги, 
Неви, Москви-рiки, Дунаю.
 Пiсля того як у 1962 роцi мене обрали 
президентом Академiї наук УРСР, коло 
моїх наукових iнтересiв значно розшири-
лося, вийшло за межi електрозварювання, 
вiдтак з’явилася можливiсть зробити бiль-
ше для рiдного мiста, i я гордий iз цього.
 Хочеться, щоб швидке зростання i за-
будова Києва не позначилися негатив-

но на його природнiй красi, неповторних 
пам’ятниках iсторiї та архiтектури, його 
квiтучiй рослинностi, чистотi навколиш-
нього середовища. І головне: хай i надалi 
мiсто розвивається як великий науковий 
центр.
 Наталя Ужвiй, Герой Соцiалiстичної 
Працi, лауреат Державної премiї СРСР, 
народна артистка СРСР:
 — Театр — моє життя. А Київ — мiс-
то, в якому я, двадцятирiчною, вперше 
вийшла на професiйну сцену, в якому по-
чалася моя дружба з такими видатними 
дiячами мистецтва, як Лесь Курбас, Іван 
Мар’яненко, Гнат Юра, Юрiй Шумський, 
Амвросiй Бучма, Мар’ян Крушельниць-
кий, Олесь Сердюк, Дмитро Мiлютенко, 
Валентина Чистякова.
 Київ... Коли я чую це слово, хвилююсь 
душею, не намилуюсь ним. Я сказала те-
атр — моє життя, можу сказати, що й Київ 
— моє життя: тут я зустрiла Євгена Поно-
маренка, який став моїм другом, першим 
партнером на сценi, супутником у життi. 
Тут, у Києвi, до мене прийшло визнання 
глядачiв, i я вiдчуваю цю повагу до себе не 
тiльки як до актриси театру й кiно: у Києвi 
розпочалася й моя громадська дiяльнiсть.
 Київ... Менi дорогi кожна твоя топо-
ля, кожен каштан, кожна трепетна гiлоч-
ка в парку, так само до болю дорогi менi не-
повторна краса днiпровських круч, пере-
плетiння вулиць, золотi банi соборiв, при-
вабливе свiтло нових житлових масивiв.
 У Києвi я знайшла свою особисту лю-
бов, а в знаменитому театрi iменi Івана 
Франка — своє професiйне щастя, на сцену 
якого впродовж 60 рокiв я виносила улюб-

ленi образи. Це велика радiсть для мене, i 
хочеться думати, що глядач радiв разом зi 
мною.
 Окремо — про киянок. Із давнiх-да-
вен, iз часiв княгинi Ольги, вони в нас пре-
краснi, славнi красою, розумом, благородс-
твом.
 А в майбутньому дуже хочеться, щоб 
люди, якi змiнять нас, бачили Київ у всiй 
його сьогоднiшнiй i грядущiй красi. Рости, 
наше мiсто, покращуйся, вiдкривай дверi 
нових театрiв, аби день за днем множили-
ся поколiння закоханих у театр глядачiв.
 Олег Антонов, Герой Соцiалiстич-
ної Працi, академiк АН УРСР, лауреат 
Ленiнської i Державної премiй СРСР, Дер-
жавної премiї УРСР, генеральний авiа-
конструктор:
 — Моя професiя — найкраща у свiтi 
— створення лiтакiв. Новий сучасний лi-
так конструюють на межi можливого й не-
можливого, в безперервному пошуку опти-
мальних рiшень. Лiтаки створює великий 
колектив, тож конструктори, якi зiбрали-
ся у моєму КБ «Антонов», — це низка тала-
новитих людей, що шукають i висувають 
iдеї, розв’язують проблеми, якi ще вчора 
здавалися нерозв’язними. Отак, завдяки 
невпинному пошуку, ми створили лiтаки 
свiтового рiвня — «Антей», «Руслан», а 
з «Мрiєю» сталося «неподобство» — її за-
просили на представницький авiасалон Ле 
Бурже, поблизу Парижа, але дуже скоро 
лiтак повернувся на наш заводський аеро-
дром. Рiч у тiм, що в Ле Бурже не знайш-
лося злiтно-посадкової смуги, здатної при-
йняти повiтряний лайнер, який може взя-
ти на борт кiлька танкiв.
 Хочу сказати й про таке: на жаль, час, 
коли конструктор сам випробовував свої 
лiтаки, минув. По-доброму заздрю бра-
там Райт, Луї Блерiо, Антонi Фонкеру 
та iншим конструкторам-авiаторам, якi 
самi пiднiмали в повiтря свої творiння. Не 
можу не згадати й юного Сергiя Корольо-
ва, який, будучи студентом КПІ, сам буду-
вав i сам випробовував свої планери. Щодо 
мене, то менi доводиться задовольнятися 
польотом, сидячи на мiсцi другого пiлота, 
i я вiдчуваю нестримний потяг перетвори-
тися на першого пiлота, аби сiсти за штур-
вал i вiдчути, як гiгантська машина пiдко-
ряється тобi. І коли чую популярну пiсню 
«Если б ты знала, если б ты знала, как тос-
куют руки по штурвалу», то мало не плачу, 
бо ця пiсня — про мене.
 Справдi, нiякi рапорти й доповiдi, нiякi 
схеми, дiаграми, розрахунки не можуть за-
мiнити неповторне вiдчуття того, хто влас-
норуч веде власну машину.
 Але поки що доводиться пiднiмати в 
небо «Бджiлку» — мiй особистий лiтак. 
Тут штурвал у моїх руках, i я дивлюся зго-
ри на мiсто, яке справляє чарiвне вражен-

ЕКСКЛЮЗИВ■

Пам’ятна медаль до визначної дати.❙

Святкування 1500-річчя Києва на Контрактовій площі столиці.
Фото з сайта starkiev.com.
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Розум i велич

Анатолiй СИГАЛОВ

Вiдкрив поштову скриньку i витяг папiрець iз такою пропозицiєю: «Колекцiонер київсь-
кої старовини купить дорого медаль «1500 рокiв Києву». Далi — низка телефонiв. На-
бираю перший-лiпший, запитую: «Скiльки даєте за медаль?» Вiдповiдь: «Якщо чиясь 
— 46 гривень, якщо ж ваша, та ще й із посвiдченням — 146 гривень».
Чи розумiв цей «колекцiонер», як спаплюжить вiн пам’ять найкращих iз кращих — 
тих, кому 8 червня тепер уже далекого 1982 року голова Київського мiськвиконкому 
Валентин Згурський i секретар мiськвиконкому Василь Зернецький в урочистiй об-
становцi — на спецiальнiй Ювiлейнiй сесії — вручили цю пам’ятну нагороду?..
За традицiєю, кожен, отримавши медаль, пiдходить до мiкрофона, висловлюючи 
побажання Києву, тi побажання, якi не втратили актуальностi й сьогоднi, коли сто-
лиця готується обрати нового очiльника мiста (почеснi звання, титули й посади на-
городжених подано на дату їх вручення).

або «Мої побажання Києву...»
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ня: на лiвому березi Днiпра, де ще зовсiм 
недавно були самi лише пiски, тепер ви-
росла Київська Венецiя — Русанiвка. А ось 
пряма, наче стрiла, магiстраль — Брест-
Литовський проспект. Дивлюся на нього i 
не впiзнаю — майже зруйнований по вiйнi, 
проспект збагатився цiлим каскадом свiт-
лих багатоповерхових будинкiв, а зелень 
заливає його, проривається мiж будинка-
ми, кучерявиться у скверах i парках.
 Трохи далi виблискує дзеркалом Днiп-
ро, яким мчать судна на пiдводних крилах, 
а пляжi вкритi засмаглими тiлами тисяч 
вiдпочивальникiв.
 Мiсто здорового психологiчного та фi-
зичного клiмату, гарне, впорядковане, 
зразкове — таким уявляється менi Київ у 
недалекому майбутньому.
 Євгенiя Мiрошниченко, спiвачка, на-
родна артистка СРСР:
 — Кожна людина прагне вiдшу-
кати в життi своє щастя. Особисто я 
знайшла його в Києвi: приїхавши сюди 
п’ятнадцятирiчною дiвчинкою, я одразу 
закохалася в його неповторну красу. Крiм 
того, в Києвi я знайшла свiй театр, а кияни 
щедро подарували менi свою любов. Менi 
радiсно було працювати з такими видатни-
ми майстрами оперної сцени, як Іван Па-
торжинський, Борис Гмиря, Зоя Гайдай, 
iз багатьма iншими знаменитостями. І 
хоча де б я спiвала — в оперних чи концер-
тних залах Італiї та Америки, Францiї та 
Канади, Іспанiї та Куби, всюди вiдчуваю 
пiдтримку моїх наставникiв, а також пiд-
тримку моїх землякiв-киян, тепло i силу 
рiдної землi. І це наснажує мене, бо коли в 
залi сотнi людей затамувавши подих слу-
хають мене, слiдкують за кожним рухом, 
мене переповнюють незвичайнi почуття, 
iм’я яким — щастя, гордiсть за нашу ук-
раїнську культуру.
 Київ невiддiльний вiд мого життя, вiн 
увiйшов у мене фiзично i духовно, вiн без-
межно дорогий менi, як рiдний дiм, як 
Батькiвщина. Усi радощi юностi та зрiло-
го вiку — в особистому життi й творчостi 
— дав менi Київ, у Києвi я пiзнала щастя 
материнства.
 Хочеться, щоб наше прекрасне мiсто в 
майбутньому було таким же неповторним, 
як i сьогоднi, адже Київ за довгi роки вже 
виробив свiй стиль, характер, неповторнi 
риси — оригiнальну неповторну архiтек-
туру, яка вдало поєднується з природним 
ландшафтом. Хочу, щоб у нашому мiстi 
було бiльше монументальних споруд, якi 
б звеличували українця, його силу i духов-
ну красу. В мене немає сумнiву: в майбут-
ньому Київ буде ще прекраснiшим, а кия-
ни — ще щасливiшими.
 Василь Бородай, скульптор, народний 
художник СРСР i УРСР, дiйсний член Ака-
демiї мистецтв СРСР та Академiї мистецтв 
УРСР, депутат Верховної Ради УРСР:
 — Пiвторатисячний ювiлей Києва — то 
справдi велике свято. І я гордий iз того, що 

напередоднi на мальовничому березi Днiп-
ра було урочисто вiдкрито мiй пам’ятник 
нашим славним предкам Кию, Щеку, Хо-
риву i сестрi їхнiй Либедi.
 Якщо ж озирнутися назад, то сьогоднi 
киян i гостей мiста неодмiнно познайом-
лять iз пам’ятником Лесi Українцi, що в 
Марiїнському парку, Батькiвщинi-Матерi 
бiля музею Великої Вiтчизняної вiйни i з 
багатьма iншими моїми витворами, якими 
пишаюсь по праву.
 Але в кожного скульптора неодмiнно 
знайдеться щось настiльки значуще, що 
сам митець назве «справою всього життя». 
Особисто для мене справою всього життя 
стало спорудження пам’ятника Тарасу 
Шевченку в Нью-Йорку.
 Цю iдею висунули такi вiдомi амери-
канцi українського походження, як профе-
сор Юрiй Старосольський i доктор Смаль-
Стоцький. Нiхто з американських прези-
дентiв, до яких зверталися названi особи, 
iдею спорудження пам’ятника на амери-
канськiй землi не вiдхилив, але справа зру-
шила з мiсця лише тодi, коли до США мав 
прибути радянський лiдер Микита Хру-
щов.
 В Америцi є багато талановитих скуль-
пторiв, але iнiцiатори вирiшили запросити 
скульптора з України, де народився i тво-
рив Шевченко. Я тут же отримав письмо-
ве запрошення вiд постiйного представни-
ка УРСР в ООН Леонiда Кизi, який i пока-
зав менi вiдведене для пам’ятника мiсце, 
до речi, неподалiк будинку ООН.
 Перш нiж узятися до роботи, довелося 
зламати низку стереотипiв. Найголовнi-
ший: чомусь вважали правильним на по-
лотнах i скульптурi зображувати Шев-
ченка лiтньою людиною з лисою головою 
та високим чолом в убогому селянському 
вбраннi. Я ж виходив iз того, що Шевченко 
був академiком i носив так звану крилат-
ку — модне вбрання дворян i рiзночинцiв 
тих часiв. Таким вiн i вийшов у мене — мо-
лодий, енергiйний, спрямований у майбут-
нє...
 І от урочисте вiдкриття. Американець 
українського походження Теодор Царик у 
газетi «Уоллстрiт джорнел», яка публiка-
цiю про Шевченка подала українською, за-
значав: «Тут було близько ста тисяч наро-
ду — зi Сполучених Штатiв, Канади, Авс-
тралiї, Європи та навiть з Африки. Усi були 
в одностайному захватi, i це пiдсилювало 
почуття бути українцем у вiльнiй країнi — 
Америцi».
 А ось оцiнка найвищих посадових осiб. 
Вiце-президент Лiндон Джонсон: «Нам ви-
пало велике щастя вiдкрити пам’ятни Та-
расу Шевченку, який дав моральну силу в 
боротьбi з тиранiєю. Сам факт наявностi у 
США такого пам’ятника запалюватиме но-
вий рух свiту за незалежнiсть i свободу всiх 
пригноблених нацiй».
 Президент Дуайт Ейзенхауер: «Шев-
ченко був бiльше, нiж українцем. Вiн є де-

ржавним мужем i громадянином свiту, а 
також вiн був бiльше, нiж поетом, — вiн 
сприймається свiтом як безстрашний бо-
рець за права i волю людей».
 Із причин вiку я не можу поїхати до 
США, але тi неповторнi митi згадую щора-
зу, коли кладу квiти до пам’ятника Шев-
ченку в Києвi...
 Платон Майборода, композитор, на-
родний артист СРСР, народний артист 
УРСР, лауреат Державної премiї УРСР iм. 
Шевченка:
 — У Києвi, на вулицi Ярославiв Вал, 
23, а це неподалiк Львiвської площi, є му-
зична школа. Влiтку, коли вiкна школи 
вiдчиненi, то навiть на протилежному боцi 
вулицi можна почути чарiвнi мелодiї Гай-
дна, Шуберта, Вiвальдi. І нiхто з виклада-
чiв школи, не кажучи вже про учнiв, на-
вiть гадки не має про те, що тут, у стiнах 
цiєї школи, народилися пiснi, якi народ 
назвав народними, i були вони вiдзначенi 
найвищою в УРСР Державною премiєю, 
що носить iм’я Тараса Шевченка.
 Мимоволi пригадую, як у голодному 
1946 роцi я, молодий викладач музики, 
прийшов сюди, на Ярославiв Вал, 23, i на 
чорнiй закiптюженiй стiнi вивiв уламком 
цегли «Музична школа». Нижче бiлiв па-
пiрець, який роз’яснював, що кожен учас-
ник має прийти з власним музичним iнс-
трументом, бо в школi немає геть нiчо-
го, навiть стiльця, лише порожнi холоднi 
класи. І, о диво, люди почали приходити: 
хто з бандурою, хто з гiтарою, хто зi скрип-
кою, а один принiс i таку розкiш, як баян. 
Звали його Андрiй Малишко. Коротко роз-
повiв про себе i серед iншого повiдомив, що 
«хворiє» поезiєю i мрiє видати першу збiр-
ку, яка поки що тут, у цьому зошитi.
 Отак ми й познайомилися, i я одразу 
зрозумiв, що такого поета менi надiслала 
сама доля. Не змовляючись, не складаючи 
нiяких планiв, ми почали спiвпрацювати, 
i нашою першою ластiвкою став «Київсь-
кий вальс», який, я певен, знають усi ки-
яни: «Знову цвiтуть каштани: хвиля днiп-
ровська б’є...» Пiсня мала приголомшли-
вий успiх, її спiвали всi кияни, спiвали 
всюди.
 Але ми — молодi й амбiтнi — прагну-
ли створити таку пiсню, яку б заспiвала вся 
Україна, весь Радянський Союз. І от Анд-
рiй дзвонить менi пiзньої ночi й каже май-
же урочисто: «Така пiсня є». Вранцi вiн 
уже був у мене i, схвильований, читав:
 Рiдна мати моя,
 Ти ночей недоспала...
 Будь-який композитор знає: таланови-
тий вiрш одразу «лягає» на музику, тож i 
я без особливих зусиль створив музику, i 
обидва ми зрозумiли, що вийшло в нас не-
погано. Вперше виконана в Києвi, пiсня об-
летiла Україну, Радянський Союз, а наш 
великий тенор Іван Семенович Козловсь-
кий спiвав її й у Кремлi — для Хрущова, 
згодом для Брежнєва, i обидва вони не со-
ромилися слiз.
 На закiнчення хочу сказати: сама ат-
мосфера Києва надихає митця, науковця, 
будь-яку творчу людину.
 Вiктор Глушков, Герой Соцiалiстичної 
Працi, академiк, вiцепрезидент АН УРСР, 
лауреат Ленiнської та Державних премiй 
СРСР:
 — Кiлька днiв тому я повернувся з Мос-
кви, де виступав iз лекцiями з кiбернети-
ки перед студентами старших курсiв мос-
ковських вузiв. Одразу звернув увагу на 
те, як важко навiть вони, люди освiченi, 
засвоюють кiбернетичнi поняття — елек-
тронно-обчислювальна машина, штучний 
iнтелект, штучний розум. І тодi я запросив 
їх у павiльйон «Україна» на ВДНГ СРСР, 
де наш iнститут демонструє три унiкаль-
нi розробки: «електронний бухгалтер», 
«електронний перекладач», «електронний 
ерудит». У перший треба ввести показни-
ки виробничої дiяльностi, i вже за хвилину 
(!) машина видасть у цифровому виражен-
нi дебет, кредит, сальдо, баланс. Машина-
перекладач введений текст перекладе на 
будь-яку з iснуючих мов, а третя — «еру-
дит» — дасть ґрунтовну вiдповiдь на запи-
тання iз замовленої галузi знань.
 Не лише студенти — усi вiдвiдувачi 
павiльйону «Україна» сприймають нашi 
машини як фантастику, але з часом, я пе-
вен, людство без кiбернетики не обiйдеть-
ся.
 Про Київ скажу так: кращi днi мого 
життя пов’язанi з ним — тут менi вдало-
ся створити наукову школу, до якої нале-

жать сотнi обдарованих людей, вдалося 
створити iнститут, кiбернетичний центр. 
Коло нашої наукової дiяльностi широке й 
рiзноманiтне, i часто з вершини досягнуто-
го озираюся назад. Приїхав я до Києва як 
абстрактний математик, i Київ прийняв 
мене як рiдного. Усе найкраще, що було i 
що маю, пов’язане з Києвом, i академiком 
став тут. У перспективi хочу, щоб створе-
ний мною кiбернетичний центр перетво-
рився на свiтовий центр кiбернетики, щоб 
до нас приїздили вченi з усього свiту, як до 
кiбернетичної Мекки.
 Моє побажання: хай оберiгається 
київська природа й дарує ще бiльшi радо-
щi людям.
 Ігор Шамо, композитор, заслужений 
дiяч мистецтв УРСР, народний артист 
УРСР, лауреат Державних премiй iм. Та-
раса Шевченка та iм. Миколи Островсько-
го:
 — Двадцять рокiв тому ми з поетом 
Дмитром Луценком створили пiсню «Киє-
ве мiй», яку офiцiйно та неофiцiйно нази-
вають гiмном Києва. Особисто я не погод-
жуюся з таким визначенням, бо пiсня ця 
глибоко лiрична, в нiй навiть натяку немає 
на урочистiсть i пафоснiсть, притаманнi 
гiмну. Першим виконавцем пiснi став не-
перевершений дует Костянтина Огнєвого 
та Юрiя Гуляєва, i вперше вона пролуна-
ла також двадцять рокiв тому, коли Києву 
вручали найвищу нагороду — орден Ленi-
на. Так були вiдзначенi подiї 1941 року, 
коли пересiчнi кияни на пiдступах до Киє-
ва вирили три лiнiї оборони й сформували 
народне ополчення, яке допомогло чиннiй 
армiї. У результатi нiмцi ввiйшли в Київ не 
за три днi, як планували, а за три мiсяцi.
 А пiсля вiйни Київ розквiтнув букваль-
но на очах, то як же не любити тебе, рiдне 
мiсто, в якому я народився, здобув освiту, 
знайшов улюблену жiнку, закохався в му-
зику.
 Сьогоднiшнiй Київ — одне з найкра-
сивiших мiст планети. У свiтi не знайдеть-
ся людини, яка, побувавши в Києвi хоча 
б один раз, не виявила бажання приїхати 
сюди i вдруге, i втретє.
 Чим же приваблює Київ? Тим, що тут 
гармонiйно переплелися духовнi цiнностi 
сивої давнини з шедеврами архiтектурно-
го ренесансу. Особисто я не в захватi вiд 
схожих один на одного житлових масивiв, 
якi оточили Київ з усiх бокiв. Як i кожний 
корiнний киянин, я надаю перевагу ста-
рому Києву. Коли йду такими вулицями, 
як Ярославiв Вал, Золотоворiтська, Воло-
димирська, Олегiвська, Ігорiвська, Оль-
гинська, Ірининська, Борисоглiбська, По-
чайнинська, Верхнiй та Нижнiй Вали, ми-
моволi наспiвую: «Як тебе не любити, Киє-
ве мiй...». ■

КОРОТКА ПІСЛЯМОВА

 Як автор довiдникiв «Вулицi Києва» я впродовж 
тридцяти рокiв був членом постiйної Комiсiї Київра-
ди з найменувань i перейменувань вулиць. Із пли-
ном часу рiзнi люди входили до складу Комiсiї — 
рiзнi за вiком, фахом, дiловими якостями. Але всi 
вони були одностайнi в одному: непересiчнi особис-
тостi, якi уславили як Київ, так i Україну, мають бути 
увiчненi в пам’ятниках, меморiальних дошках, на-
звах мiських магiстралей. У результатi станом на 
сьогоднi в Києвi є:
 — вулиця Миколи Амосова (Солом’янський 
район);
 — вулиця Олеся Гончара (Шевченкiвський 
район);
 — вулиця Євгена Патона (Подiльський район);
 — вулиця Наталi Ужвiй (Подiльський район);
 — вулиця Авiаконструктора Антонова 
(Солом’янський район);
 — вулиця Платона Майбороди (Шевченкiв-
ський район);
 — вулиця Андрiя Малишка (Днiпровський 
район);
 — проспект Академiка Глушкова (Голосiївський 
район);
 — бульвар Ігоря Шамо (Днiпровський район);
 — вулиця Дмитра Луценка (Голосiївський 
район);
 — прижиттєвий пам’ятник Борису Патону вста-
новлено в центрi Києва, поблизу очолюваної ним 
Академiї наук України;
 — iм’я Євгена Патона присвоєно найпершому 
повоєнному мосту, який з’єднав у Києвi лiвий i пра-
вий береги Днiпра;
 — меморiальнi дошки Василю Бородаю та Єв-
генiї Мiрошниченко встановлено на будинках, де 
жили митцi.

■

Як тебе не любити...
Фото з сайта bykvu.com.

❙
❙

України,
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Головним інструментом зовнішньої 
політики була війна
 Загалом упродовж гетьманування 
Іван Мазепа найважливішим завдан-
ням для себе як державного діяча бачив 
здобуття миру для Української держа-
ви. Звісно, тодішні часи сильно відріз-
нялися від «вегетаріанського» XXI 
століття. Тому здобути повний мир на 
тривалий час гетьману Мазепі в при-
нципі було неможливо — на межі XVII 
та XVIII століть головним інструментом 
зовнішньої політики була війна. 
 Івану Степановичу вдалось віднай-
ти, мабуть, єдине можливе в тогочасних 
реаліях стратегічне рішення. Гетьман 
вирішив зайняти сусідів Української 
держави справою у їхньому власно-
му домі і переніс війну на чужу тери-
торію. Це не були загарбницькі походи 
з боку Мазепи. Він лишень час від часу 
завдавав ударів по ключових об’єктах 
або чутливих місцях сусідів. То піде і 
зруйнує турецьку фортецю Кизи-Кер-
мен в пониззі Дніпра, то на підконт-
рольній полякам частині України під-
тримає або й організує козацьке повс-
тання. Щоб сусідам було чим зайнятися 
вдома, щоб не було часу і сил для втру-
чання у справи Української держави. І 
ця стратегія принесла успіх — та части-
на України, де існувала Українська де-
ржава, отримала 20 років майже безпе-
рервного миру. Що і стало підґрунтям 
справжнього розквіту.
 У визнанні ж московського царя як 
суверена Української держави гетьман 
Мазепа довгий час бачив «менше зло». 
Насправді Іван Мазепа мав тільки 30 
років досвіду співіснування з Моск-
вою. Імперія ще не встигла принести 
на українську землю всі ті «радості» на 
 кшталт кріпацтва (що в російському 
варіанті було справжнім рабством), ре-
гулярного голоду з людожерством, то-
тальних репресій і тому подібного. Все 
перелічене Москва змогла вкорінити в 
Україні тільки після того, як спромог-
лася знищити Українську державу в 
1780-х роках. Навіть український селя-
нин, хоча у масі своїй не володів землею, 
але був особисто вільним, поки існувала 
Українська держава. Це і було підґрун-
тям для відсутності на українській землі 
перелічених вище «духовных скреп». 
 Тобто гетьман Мазепа не мав того іс-
торичного досвіду, який тепер маємо 
ми, і особливо на тлі католицької Речі 
Посполитої та ісламських Криму та Ту-
реччини (а релігія в той час була визна-
чальним чинником) довго вважав Мос-
кву «меншим злом». Але Москва про-
фесійно вміє «сідати на голову». І тому 
на вирішальний 1708 рік гетьман Мазе-
па мав уже до двох десятків серйозних 
політичних причин для розриву з царем 
московським.
 Найважливішою причиною стало те, 
що Петро Перший дуже активно вико-
ристовував тактику випаленої землі під 
час свого «прорубування вікна до Євро-
пи» (тобто війни зі Швецію за Балтику). 
Протистояти у відкритому бою шведсь-

кій армії цар не міг. І тому, коли восе-
ни 1708 року Петро Перший привів вій-
ну до України, віддав гетьману Мазепі 
наказ знищити економіку України. На-
каз відступати козацькому війську ра-
зом із московським, руйнуючи за собою 
міста, села, житло, харчі, фураж — пе-
ретворивши Україну на пустелю, прирі-
каючи десятки, а то й сотні тисяч про-
стих людей на загибель від голоду, хо-
лоду, хвороб.
 Тобто дії царя Петра посягали не 
тільки на найважливіше досягнення 
гетьмана Мазепи — мир в Українській 
державі, не тільки передбачали зни-
щення всіх його досягнень попередніх 
років, а й мали призвести до загибелі ве-
личезної частини українського народу. 
Гетьман мав знищити українську еконо-
міку власними руками, та ще й невідомо 
заради чого — приєднання балтійських 
портів, як, у принципі, і чужих земель 
загалом, ніколи не цікавило Україну. 
 Потрібно було рятувати власну зем-
лю і її народ. Просто відмовитись вико-
нувати наказ царя було неможливо: при-
сутність московського війська на тери-
торії України і московської агентури в 
оточенні гетьмана не залишали шансу 
на успіх подібної акції. 

Покровська церква Дігтярівки як 
свідок
 Московські царі ніколи не були 
схильні враховувати бажання людей не 
вмирати, тим більше цар Петро І — лю-
дина, яка заради міцності особистої вла-
ди стратила власного сина. І тому, якби 
Мазепа і козацьке військо просто відмо-
вилися брати участь у руйнуванні ук-
раїнської економіки, це призвело б до 
прямого бойового зіткнення з московсь-
кими військами. При тому що з іншо-
го боку проти гетьмана Мазепи був би 
шведський король Карл XII зі свою ар-
мією. Потрібні були рішучіші кроки, 
тому гетьман Мазепа наважується на 
повномасштабний виступ, розриваючи 
стосунки з царем і укладаючи договір зі 
шведським королем.
 24 жовтня 1708 року (за старим сти-
лем) гетьман Мазепа полишив Батурин 
і вирушив назустріч шведському ко-
ролю. Вони зустрілися в селі Дігтярів-
ка сучасної Чернігівської області. І до 
сьогодні свідок тих епохальних подій 
— Покровська церква (дивіться на 
фото), до речі — останній меценатсь-
кий проєкт гетьмана Мазепи, зберегла-
ся в Дігтярівці. Її стан — то промовиста 
ілюстрація байдужості до символів ста-
новлення нашої державності і, сподіває-
мось, заклик до дій сучасним держав-
никам і меценатам!
 Обставини та події подальшої зброй-
ної боротьби гетьмана з царем добре 
відомі. Від показової каральної акції 
— знищення російськими військами 
гетьманської столиці Батурина — че-
рез більш ніж піврічне маневрування 
Україною до розв’язки під Полтавою. 
Виступ гетьмана Мазепи завершився 
поразкою, а найважливішою причиною 

цього став програш в інформаційному 
протистоянні з московським царем. 
Тодішня боротьба за свідомість була не 
менш драматичною за сучасну. Бачимо, 
як повний традиційний арсенал мос-
ковської пропаганди (від базарних чу-
ток до «тлєтворного» впливу Московсь-
кого патріархату), так і достатньо хао-
тичні та нескоординовані спроби мазе-
пинців протистояти йому.

«Ізмєльчала» імперія
 Результати тодішнього інформа-
ційного протистояння відомі, теперіш-
ні — поки що ні, але, що цікаво, деякі 
«слов’янські хлопчики» московських 
пропагандистів 300-річної давнини 
живуть і донині. Так, улюбленим епі-
зодом сучасних мазепофобів є оповід-
ка про останні години життя гетьмана 
— люблять смакувати, як його самот-
нього заїдали воші (автору доводилось 
чути цю абсолютно дослівно повто-
рювану історію десятки разів). Сміш-
но навіть заперечувати подібну казоч-
ку, адже за станом гігієни умови XVIII 
століття — це не умови XIII століття, а 
разом із гетьманом Мазепою в іммігра-
цію пішли сотні вірних соратників з ро-
динами і після смерті гетьмана за його 
труною йшли тисячі людей. 
 Знаючи, що більшість подібних сю-
жетів 300 років тому генерували саме 
«Скабєєви від церкви», зрозуміло, що їх 
надихали біблійні сюжети. Тому не див-
но, що і друга за «популярністю» сьогод-
ні історія про те, що Мазепа «здійснив 
шість зрад». Стверджувати про шістсот 
шістдесят шість зрад, ймовірно, було б 
перебором навіть для Russia Today, але 
натяк зрозумілий.
 Та Бог із ними, зазвичай такі примі-
тивні оповідки використовують задля 
ілюстрації своєї точки зору люди, які 
первинно мають «ставлення до гетьма-
на Мазепи» і просто підганяють факти 
під своє «ставлення». Значно сумніше 
виглядає те, коли в цілому нібито адек-
ватні громадяни висувають проти Мазе-
пи звинувачення на кшталт: «скільки 
людей загинуло через те, що підняв пов-
стання». Навіть серед жителів сучасно-
го Батурина можна почути твердження, 
що в знищенні міста суворих листопадо-
вих днів 1708 року винний саме Поро-
шенко..., пробачте, Мазепа. Не той, хто 
прийшов на твою землю, не той, хто від-
давав наказ вбивати, і не той, хто власне 
вбивав, а саме Мазепа — бо чинив опір. 
Дива! А точніше: наслідки багаторічно-
го пропагандистсько-ідеологічного про-
мивання мізків.
 Вище наведена точка зору не має ні-
чого спільного з реальністю. І навіть 
залишимо за дужками той факт, що за-
раз Українська держава існує, і бороть-
ба Мазепи і мазепинців слугувала при-
кладом для всіх наступних поколінь ук-
раїнців, які розуміли, що «в своїй хаті 
своя й правда, і сила, і воля». Найваж-
ливішим, з точки зору встановлення 
достовірного історичного факту, є те, 
що Мазепа навіть своїм невдалим пов-
станням проти влади царя врятував ук-

раїнську землю. Адже Петро Перший 
після початку виступу Мазепи відмінив 
свій наказ про розгортання в Україні 
тактики випаленої землі! Царю потріб-
но було відірвати від Мазепи суспільс-
тво, дати поле для маневру тим, кому 
«какая разница». Так, гетьман Мазепа 
врятував сотні тисяч українців, біль-
шість із яких, на жаль, так і не змогли 
оцінити цього ні тоді, ні зараз. Як порів-
няння згадаємо, що територія сучасної 
Білорусі, де не знайшлося власного Ма-
зепи, за даними дослідників, втратила в 
ті роки до третини населення, було по-
кинуто 60-70% посівних площ, знище-
но близько половини робочої худоби. 
Понесені втрати співставні з втратами 
часів Другої світової!
 Також було б непогано розуміти, що 
гетьману Мазепі й очолюваній ним Ук-
раїнській державі було важче, набага-
то важче, ніж сучасній Україні. І зов-
нішньо-, і внутрішньополітичні ситу-
ації були складніші, а ресурси скром-
ніші. Навіть ворог тоді був сильніший 
та страшніший. Віддамо належне Пет-
ру Першому. Звісно, це був стандартний 
кривавий російський тиран, але дуже 
гнучкий, динамічний, вигадливий і ро-
зумний. До того ж підібрав собі відповід-
не оточення. Певна річ, не можна недо-
оцінювати ворога, але сучасній Україні, 
з погляду історика, протистоїть, м’яко 
кажучи, аж ніяк не фігура рівня Петра 
Першого. Та й загалом, «ізмєльчала» ім-
перія з тих часів! Достатньо хоча б порів-
няти ситуацію із залученням українсь-
ких інтелектуалів на службу імперії. 
Петро Перший спромігся перетягнути 
на свій бік найсвітліші голови України, 
що, як Феофан Прокопович та Стефан 
Яворський, керували імперією та навіть 
формували її ідеологію. Кого з сучасних 
українських «інтелектуалів» зміг пере-
тягнути на свій бік «теперішній цар» — 
хіба що одного Іллю Киву. Важче було 
Мазепі, набагато важче!
 Тому згадаймо Великого Гетьмана 
добрим словом!
 Із Батурина Іван Мазепа розпочав 
свій виступ, і поки Батурин стоїть — 
пам’ять про гетьмана не зникне. Націо-
нальний заповідник «Гетьманська сто-
лиця» зберігає правдиву пам’ять про 
гетьмана Мазепу. ■

ІСТОРІЯ

Двобій із царем 
Гетьман не програв 
Чому Іван Мазепа навіть своїм невдалим повстанням 
проти Петра І врятував українську землю
Віталій МАМАЛАГА, 
старший науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника 
«Гетьманська столиця»
Батурин

Гетьман Іван Степанович Мазепа 24 жовтня (4 листопада за сучасним календарем) 
1708 року вирушив зі своєї столиці Батурина назустріч шведському королю Карлу 
XII. Так почався виступ гетьмана проти царської влади в Україні. Безумовно, з точки 
зору нашої сучасності, це був найвизначніший епізод із життя Івана Степановича. Як 
мінімум, найактуальніший для нас. Тому вкотре звернімось до гетьманової спроби 
вирвати Українську державу з-під панування московського царя. Щоправда, в цьому 
питанні не обійтися без передісторії.

■

Свято-Покровська церква в селі 
Дігтярівка — свідок зустрічі гетьмана 
Івана Мазепи та короля Карла XII.

❙
❙
❙

«Рубікон гетьмана Івана Мазепи», 
Ігор Синєпольський, 2008 р. 
(з фондової колекції НІКЗ «Гетьманська 
столиця») 

❙
❙
❙
❙
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МАЙТЕ НА УВАЗІ

Мийте руки 
й оминайте 
тих, хто чхає
Профілактика гострих 
вірусних захворювань 
полягає у дотриманні 
кількох важливих правил

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Підвищена епідеміологічна небез-
пека, пов’язана з масовими захворю-
ваннями на коронавірус, із настан-
ням холодного сезону стає ще складні-
шою. Як захистити себе від вірусних 
недуг і застуд, які в осінньо-зимовий 
період виходять із «підпілля»? По-
перше, дбаймо про власний імунітет. 
Збалансоване харчування, фізична 
активність, повноцінний сон мають 
стати нашими правилами на щодень. 
А по-друге, не забуваймо про рекомен-
дації медиків, які вони традиційно не 
втомлюються повторювати на порозі 
сезонних захворювань на грип. Якщо 
дотримуватися цих правил, то шан-
си вберегтися від підступної недуги 
значно зростають. Отже, візьміть собі 
на озброєння поради фахівців.
 * Уникайте близького контакту з 
хворими. Намагайтеся якомога мен-
ше перебувати поряд із тими, хто каш-
ляє, шмигає носом чи чхає. Якщо ви за-
хворіли — також тримайте дистанцію, 
аби захистити інших від хвороби.
 * Захворіли? Лишайтеся вдома. 
Якщо є можливість — візьміть лікар-
няний чи вихідний. Грип дуже швидко 
шириться у громадських місцях, тому 
не можна наражати здорових людей на 
небезпеку. Крім того, небезпечно пере-
носити недугу на ногах. Грип необхід-
но лікувати в постільному режимі.
 * Прикривайте ніс і рот. Повітря-
но-крапельним шляхом грип розпов-
сюджується моментально. Прикри-
вайте ніс і рот хустинкою або сервет-
кою — так зменшите імовірність пе-
редачі інфекції. Носіть захисні маски 
в публічних місцях і громадському 
транспорті.
 * Мийте руки. Ретельне дотриман-
ня гігієни допоможе захиститися від 
мікробів. Якщо немає доступу до про-
точної води і мила — скористайтеся 
вологими гігієнічними серветками і 
антибактеріальними спреями.
 * Не чіпайте власного обличчя. 
Пам’ятайте, що очі, ніс і рот — вхідні 
ворота для вірусів. На руках зазвичай 
дуже багато мікробів. І якщо ви будете 
терти своє обличчя — допоможете збуд-
никам недуг проникнути в організм.
 * Культивуйте корисні звички. Ре-
тельно чистіть і дезінфікуйте повер-
хню, до якої часто торкаєтеся вдома 
чи на роботі. Це особливо важливо, 
якщо у приміщенні з вами перебуває 
хворий. Дотримуйтеся режиму сну, 
приділяйте час фізичним вправам, 
частіше бувайте на свіжому повітрі і 
провітрюйте помешкання, уникайте 
стресів, формуйте здоровий раціон і 
пийте достатньо чистої води. ■

■

Менше жирного і 
фастфудів
 Така їжа зазвичай не є ко-
рисною для здоров’я, а в пе-
ріод застуд та вірусних не-
дуг — і поготів. Тож від фаст-
фудів, напівфабрикатів кра-
ще відмовитися взагалі, 
кажуть лікарі. Особливо 
коли відчуваєте перші про-
яви застуди. Адже організ-
му в такий час потрібні до-
даткові сили, аби знешко-
дити підступні віруси. А тут 
— жирна їжа, яка потребує 
енергії на перетравлення. 
Краще віддати перевагу не-
жирному бульйону з овоча-
ми. Корисні речовини, які 
містить городина, справля-
ють позитивний вплив на 
імунітет. До супів корисно 
додавати дрібку куркуми — 
ця спеція має протизапаль-
ний ефект і добре підходить 
до перших страв.

Вітаміни з тарілки
 Осінній період добрий тим, 
що багато овочів і фруктів ще 
цілком доступні. Капуста, зе-
лень, корінь петрушки, остан-
ні (з грядки) помідори і пе рець 
— усе це бажано споживати 
якомога частіше. Дієтологи 
радять включати в щоденний 
раціон фрукти: виноград, сли-
ви, яблука. Вітаміни, які міс-
тяться в сезонних дарах полів і 
садів, дуже помічні при захво-
рюваннях дихальних шляхів, 
вірусних недугах і сприяють 
швидшому одужанню.

Підсолодити життя? 
Сухофрукти!
 Фахівці зі здорового хар-
чування радять обмежити в 
осінній період споживання 
солодощів. Десерти, окрім 
того, що «дарують» нам не-
бажані зайві кілограми, ще 
й мають такі прикру влас-
тивість — понижують ак-
тивність лейкоцитів. А ці 
кров’яні тільця вкрай необ-
хідні організму в боротьбі з 
захворюваннями. Якщо хо-
четься «підсолодити жит-
тя», то краще віддати пере-
вагу природним солодощам. 
Наприклад, меду — він має 
антибактеріальні властиво-
сті і зміцнює імунітет. Якщо 
маєте заморожені з літа яго-

ди — то взагалі найкраща 
альтернатива магазинним 
ласощам. Дуже корисні су-
хофрукти — курага, ізюм, 
чорнослив. Для зміцнення 
імунітету необхідно спожи-
вати щодня по столовій лож-
ці (для дорослого) і по чайній 
(для дитини) такої суміші: 
склянка волоських горіхів 
і меду, по 300 грамів ізюму 
і кураги, три лимони. Все 
це подрібнити і змішати зі 
склянкою рідкого меду.

Цинк — щит від застуд
 Зверніть увагу на мікро-
елементи, присутність яких 
в осінньо-зимовий період 
особливо важлива для ор-
ганізму. Наприклад, цинк: 

він надійний помічник у 
зміцненні імунітету і бо-
ротьбі з недугами. Дієтоло-
ги радять шукати цей мікро-
елемент у печінці (свинячій 
або яловичій), соняшнико-
вому насінні, в льоні, яй-
цях, пророщеній пшениці, 
морепродуктах.

Сир і кефір — проти 
депресії
 Аби запобігти осінній де-
пресії, маємо активізувати 
гормон серотонін — так зва-
ний «гормон щастя». А «під-
мурівком» цього важливого 
в осінні дні гормону є аміно-
кислота триптофан. Її що-
денна норма — 3,5 мг на 1 кг 
маси тіла. Аби поповнювати 
її запаси в організмі, подбай-
те, аби в раціоні завжди було 
м’ясо індички, кроля і кур-
ки, телятина і яловичина. 
Багаті на цю кислоту мореп-
родукти, насамперед лососе-
ва ікра, кальмари, лосось, 
тріска, минтай. У молочних 
продуктах триптофан також 
присутній, зокрема в сирі, 
кефірі. Якщо споживатиме-
те горіхи, насіння соняшни-
ку, горох і квасолю — також 
матимете підживлення для 
серотоніну.

Еліксир у келишку
 Добре відомо, що теплі чаї, 
вітамінні компоти і просто чис-
та вода в сезон вірусів і застуд 
— незамінні. Але в зимну по-
году важливо також зігрівати 
організм… спеціями. Так-так, 
саме «гострі» напої стануть на 
захист здоров’я в цей період 
— але за умови, що не будете 
ними зловживати, особливо 
надвечір. Лікар-дієтолог Ок-
сана Скиталінська радить ро-
бити калиновий напій з імби-
рем, сюди можна додавати для 
смаку мед і яблуко. 
 Часник і цибуля — 
справжня природна зброя у 
боротьбі з вірусами. Однак 
дієтологи звертають увагу на 
такий нюанс: аліцин, який 
стимулює організм у бороть-
бі з вірусами, виділяється 
тільки під час подрібнення 
цибулини або головки часни-
ка. І ця речовина гине під час 
тривалої термічної обробки, 
тому фахівці рекомендують 
додавати цибулю і часник до 
страв тільки наприкінці го-
тування їжі. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Вода, імбир, лимон. Це три ком-
поненти, необхідні для напою, який 
очистить кров. Якщо починати ранок 
зі склянки такого еліксиру, це допо-
може звільнити кров від надмірної 
глюкози. Фахівці здорового харчуван-
ня радять звернути увагу на цей про-
стий рецепт і не лінуватися готувати 
напій собі щодня. За словами медиків, 
напій не тільки знизить рівень цукру 
в крові, а й покращить реакцію інсулі-
ну в людей, які мають цукровий діа-
бет. 
 Рецепт приготування простий. Не-
обхідно взяти чотири склянки води, 
30 грамів кореня імбиру, один лимон 
середнього розміру. Імбир необхідно 
помити, очистити і порізати на тонкі 
смужки, додати його до посудини з во-
дою і помістити на ніч у холодильник. 

Уранці варто перевірити смак настою. 
Якщо занадто гіркий — додати води. 
Якщо імбирна «присутність» відчу-
вається слабо — можна ще докинути 
кілька шматочків кореня. Наповнити 
напоєм склянку, підігріти. І нарешті 

додати сік лимона, перемішавши пе-
ред уживанням. 
 Можна приготувати інший варіант 
напою, трохи складніший. Лимон 
та імбир порізати на шматочки. До 
кип’яченої й охолодженої води дода-
ти подрібнені лимон та імбир, поро-
шок куркуми, дрібку чорного меле-
ного перцю. Дати настоятися 30 хви-
лин. І додати мед — за смаком.
 Очисні властивості напою ґрунту-
ються на тому, що імбир містить гінге-
рол. Цей біоактивний інгредієнт, ка-
жуть фахівці, має природні знеболю-
вальні та антибактеріальні властиво-
сті. Під час досліджень було з’ясовано, 
що гінгерол знижує рівень глюкози в 
крові. Поєднання імбиру з лимоном 
створює сильний імуностимулюючий 
напій, який м’яко очищує організм 
від зайвих компонентів, зауважують 
лікарі. ■

Захворіли — лишайтеся вдома. І не 
виходьте з дому без маски!
Фото з сайта ua.112.ua.

❙
❙
❙

АКТУАЛЬНО

…І кілька горішків 
— для щастя
Правильно сформований раціон допоможе зміцнити організм 
і пережити сезон грипу та застуд
Мирослава КРУК

Осінь — час нестабільної погоди, перехідний період до зимових холодів і сезонних застуд. 
Тому нині як ніколи важливо зміцнити свій імунітет, аби організм мав більше можливостей 
опиратися сезонним недугам. Одна з умов міцного імунітету і доброго самопочуття — раціо-
нальне харчування. Подбайте про те, аби ваш раціон був збалансований і насичений корисни-
ми продуктами.

■

Свіжі овочі в раціоні — щит для імунітету.
Фото з сайта zdorova-zhinka.pp.ua.

❙
❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Лимон та імбир, і ти — богатир
Ранкова склянка такого напою допоможе очистити 
кров від зайвих компонентів

■

Чай з лимоном — чудовий спосіб 
підняти настрій і зміцнити організм. 
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙
❙
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Звернення до східної 
естетики
 За день до подій стало відо-
мо, що Національний ансамбль 
солістів «Київська камерата» 
не зможе взяти участь у пер-
шому з концертів, тож програ-
му в досить короткий термін 
довелось змінити. (Твори, що 
мали прозвучати того вечора, 
зможемо почути найближчим 
часом). Утім концерт «Грані» 
хоч і опинився у таких екстре-
мальних умовах, але відбувся 
у традиційному для цьогоріч-
ного фесту подвійному online/
offline-форматі.
 Попри зміни в програмі 
«Граней», композиція ново-
створеного концерту вийшла 
досить стрункою: аркою кон-
церту стали вокальні цикли на 
вірші східних поетів Романа Го-
робця та Геннадія Саська, в се-
редині ж арки звучала сучасна 
фортепіанна музика. Традицію 
звернення до східної естетики, 
до поезії японських та китай-
ських авторів започаткував ви-
датний український компози-
тор Борис Лятошинський. Ця 
лінія розвивалась у ХХ столітті  
у творчості Лесі Дичко, Леоні-
да Грабовського, Юрія Іщенка 
та продовжує цікавити авторів 
і у наш час.
 Концерт розпочав інстру-
ментальною п’єсою японсь-
кого композитора Джіна Ро-
ман Горобець на старовинній 
японській бамбуковій флей-
ті шакухачі.  Цей своєрiдний 
епіграф дав змогу налаштува-
тися на тонке сприйняття ес-
тетики сходу, яка закарбована 
в текстах японських поетів та 
якою вже багато років захопле-
ний Роман. Сам цикл — це сюї-
та з семи мініатюр для голосу і 
фортепіано, в якій гармонійно 
зливаються образи тексту та їх 
звукове втілення. 
 Фортепіанний супровід i 
мелодiйна лінія виразно під-
креслюють тексти Басьо, Хат-
торі Рансецу та Дзьосо, які пос-
лідовно розгортають перед слу-
хачем образи природи: ніч, сяй-
во осіннього місяця, весняний 
дощ, сніг, що сховав під собою 
поля і гори... Саме так японсь-
кі митці, споглядаючи світ зов-
нішній, прагнули зануритись у 
внутрішні виміри свого буття, 
пізнати істину, що таїться все-
редині та резонує зовнішніми 
образами у світі. Виконавиці 
Марія Філюшкіна (фортепіано) 

та Галина Ходаківська (сопра-
но) майстерно втілили цю ідею. 
Виконання не було перенасиче-
не експресією, ніякі деталі не 
відривали від послідовного за-
нурення у звучання та у глиби-
ни роздумів.

І сучасний сет
 Інакшим за змістом та об-
разним наповненням був во-
кальний цикл на вірші китай-
ської поетеси ХІ століття Лі 
Цін-Чжао «Строфы из гране-
ной яшмы» Геннадія Саська. У 
чотирьох невеликих солоспівах 
простежувалась драматургічна 
лінія від споглядання до дра-
матизації. Кожний романс був 
iз певною порою року, накопи-
чував у собі напругу, що збіль-
шувалась і розгорталась у по-
дальших мініатюрах. Викону-
вали цикл Анастасія Поліщук 
(мецо-сопрано) та онука ком-
позитора Поліна Сасько (фор-
тепіано). У їхньому виконанні 
було очевидним максимальне 
занурення у створений компо-
зитором світ, вони майстерно 
вели слухача крізь усі пери-
петії змісту, ретельно вибудо-
вували цілісну образну карти-
ну від солоспіву до солоспіву. 
Слухаючи прекрасні виконан-
ня сучасної української музи-
ки, хочеться вірити, що вона 
варта найгучніших аншлагів!
 Незапланованим сюрпри-
зом була поява у програмі тво-
ру молодої української ком-
позиторки та піаністки Діани 
Аредо «Людина, що збирає мо-
нети» для флейти соло, який 
виконувала Інна Горобець. У 
цьому флейтовому монолозі 
розкрився багатогранний тембр 
та можливості інструмента: від 
звучання клапанів до мульти-
фоніків. Ця композиція, з од-
ного боку, продовжила задану 
на початку концерту тембро-
ву лінію флейтового звучання, 
а з іншого — стала блискучим 
акцентом, який перелаштував 
увагу слухача на нову хвилю.
 Центральним великим епі-
зодом концерту стало вико-
нання Анастасією Козяр час-
тини своєї оригінальної фор-
тепіанної програми, що має 
назву «Український сучасний 
сет». Звучали твори молодих 
українських композиторів: 
Agnus Dei Максима Шалигіна, 
«Відзвуки» Михайла Шведа, 
Verticalis Любави Сидоренко 
та Postludium Богдана Сегіна. 

Різні за образністю, технікою 
та смисловим наповненням 
твори були вибудувані викона-
вицею у єдину лінію. Сет спри-
ймався як безперервний му-
зичний струмінь, що охоплює 
різні грані єдиного великого 
явища — сучасної української 
фортепіанної музики. Кожна 
п’єса, продовжуючи загальну 
лінію, розкривала новий гори-
зонт як для виконавиці, так і 
для слухачів.
 Концерт «Грані» хоч і від-
хилився від наміченого кур-
су, все ж відбувся та повною 
мірою виправдав свою назву. 
Українська музика митців різ-
них поколінь, шкіл та регіонів 
прозвучала та була почута. Ви-
конавці вразили своєю майс-
терністю та артистизмом, свої-
ми цікавими інтерпретаціями, 
та уважним й проникливим 
ставленням не лише до звуку, 
а й до змісту, що стоїть за ним.

Пам’яті Мирослава Скорика 
 Важливою подією цьогоріч-
ного «Київ Музик Фесту» став 
концерт In Memoriam, присвяче-
ний вшануванню пам’яті видат-
ного українського композитора, 
класика — Мирослава Скорика, 
що відійшов у вічність 1 червня 
2020 року. Музика цього митця 
є визнаною «золотою сторінкою» 
української культури, його тво-
ри надихали та продовжують на-

дихати композиторів iз різних 
куточків світу. Тож цей концерт 
дав змогу слухачам укотре почу-
ти найзнаковіші твори маестро, 
подумки вклонитись та подяку-
вати йому, осмислити для себе 
складний момент прощання.
 Виконавцем концертної 
програми був Ансамбль кла-
сичної музики імені Бориса 
Лятошинського Національно-
го будинку органної та камер-
ної музики України, диригент 
— Богдан Пліш, солісти — На-
зарій Пилатюк (скрипка), Тетя-
на Андрієвська (скрипка), Тетя-
на Войтех (фортепіано) та Ан-
тон Сопіга (гітара). Вів концерт 
Олександр Пірієв — українсь-
кий віолончеліст, музикозна-
вець та мистецький діяч. Вар-
то сказати, що концерт прохо-
див у дусі живого спілкування, 
Олександр Пірієв не читав з ар-
куша назву наступного твору, 
а ділився зі слухачами власни-
ми спогадами про спілкуван-
ня та співпрацю з Мирославом 
Скориком, цитував його вис-
ловлювання, згадував епізоди з 
біографії композитора.
 Відкривала концерт леген-
дарна «Мелодія». Цей твір є 
одним iз найвідоміших у скар-
бниці музики Скорика. Мож-
на сказати, що він є лейтмо-
тивом усієї творчості, за яким 
його знають у всьому світі. По-
дальша логіка розгортання 
концертної програми досить 
зрозуміла: Мирослав Скорик 
протягом життя писав музи-
ку в різних напрямках — від 
нео фольклоризму до джазових 
експериментів, тож і програма 
концерту слідувала цим векто-
рам. Своєрідною інтермедією, 
що позначала початок зану-
рення у новий звуковий все-
світ, був хоровий цикл «Пори 
року» (майже за Вівальді). Він 
звучав у запису, відокремлюю-
чи різностильові пласти музи-
ки Скорика та створюючи вод-
ночас цілісність усієї музичної 
матерії концерту.
 Серед неофольклорного бло-
ку звучали «Танок» із музики 
до фільму Сергія Параджано-

ва «Тіні забутих предків» та 
Карпатська рапсодія. Особли-
ве ставлення композитора до 
скрипки слухачі відчули у зву-
чанні «Поеми» та «Диптиху». 
Були представлені й майстер-
ні аранжування композитора: 
«Ромео і Джульєтта» (попурі 
з музики Сергія Прокоф’єва, 
Петра Чайковського, Енніо 
Морріконе та Ніно Рота), «Та-
рантелла» (музика Кароля Ши-
мановського) та «Медітанго» 
Астора П’яцоли. Серед джазо-
вих композицій маестро про-
звучали три п’єси: «В народно-
му стилі», «Нав’язливий мо-
тив» та «Прогулянка».
 Даниною пам’яті Майстра 
став твір «Втрата» піаніста Во-
лодимира Винницького, який 
був учнем Мирослава Михайло-
вича.
 Концерт In Memoriam став 
особливою подією Фесту, що-
миті відчувалось шанобливе 
та уважне ставлення організа-
торів і виконавців до усіх еле-
ментів концерту. Кожне слово, 
кожна історія, згадана Олек-
сандром Пірієвим, давала слу-
хачеві змогу краще почути му-
зику Скорика, заглибитись у 
безмежжя сенсів і знаків, що в 
ній закарбовані, та хоч трошки 
наблизитись до розуміння цієї 
постаті.
 На завершення концерту 
прозвучав твір, який не був 
позначений у програмі. Піс-
ня «Намалюй мені ніч» стала 
своєрідним постскриптумом 
усього концерту. Її світле від-
крите звучання змусило гля-
дачів усе ж таки посміхатись. 
Під час виконання на екрані 
з’явився портрет Мирослава 
Скорика. Він дивився на нас 
серйозно, але неможливо було 
не розгледіти посмішки в його 
очах. Запис звуку метронома, 
що раптово увірвався у звучан-
ня пісні, неминуче нагадав нам 
про час: для когось вже спи-
нився, перетворившись на віч-
ність, а для нас — iще йде. Тож, 
цитуючи Олександра Пірієва, 
скажу: «Мирославе Михайло-
вичу, ми не підведемо!». ■

ВИСОКА НОТА

Грані пам’яті і самопізнання музики
Про знакового композитора Мирослава Скорика, звуки японської бамбукової флейти шакухачі та романси на 
вірші китайської поетеси ХІ століття Лі Цін-Чжао

■

Марія ТИТОВА 

У рамках нещодавнього «Київ Музик Фесту» відбулося – поміж ба-
гатьох інших – два концерти: «Грані» та In Memoriam. Хоч і різні 
за змістом та наповненням, вони широко розкривають панораму 
української музики від сучасності до класики минулого століття. 
Того дня слухач мав можливість почути музику щойно створену, а 
потім озирнутись назад та осмислити джерела, вектори й напрям-
ки, що були задані у минулих роках. Загалом цьогорічний 31-й фест 
має як ніколи сильну концентрацію саме української музики. Це 
повною мірою видно у його програмі: музика іноземних компози-
торів звучала лише на одному концерті, «Лінії/Пунктири». Причин 
може бути багато, і кожна з них — окреме складне питання. Проте 
такий формат фестивалю дещо співзвучний з загальною карти-
ною людського життя у 2020 році, коли світ переживає пандемію, 
люди переосмислюють власні цінності, переорганізовують життя, 
змінюють звички та, врешті-решт, пізнають себе, озираючись на 
власне минуле, історію, заглядають углиб у пошуках відповідей на 
запитання, що раніше навіть не спадали на думку.  
Так і цьогорічний «Київ Музик Фест» — здебільшого уникав кон-
тактів, не виїздив за кордон, мало запросив гостей. Проте глибоко 
занурився у своє, пізнав та відкрив по-новому себе самого.

Концерт пам’яті Мирослава Скорика. 
Фото Аліни ГАРМАШ.

❙
❙

Фрагмент «Київ Музик 
Фесту»-2020.

❙
❙
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 «Характерник» — історія, прив’я-
зана до загадкової постаті кошового Іва-
на Сірка. По-сучасному кажучи, історія 
про зорганізований отаманом спецназ. 
Заповідалося на шпигунський екшн у 
декораціях XVII століття.
 Стилізація давнини з бароковими 
троїстими повтореннями гасел-замов-
лянь та нагадуванням пафосно-простих 
істин. Міфотворення за ретротехноло-
гією — від «Велесової книги», «Слова 
про Ігорів похід» та «Історії русів» по-
чинаючи. Й ось на такому суворо-сиво-
му полотні — раптом грайливе новочас-
не гаптування веселим хрестиком. Ви 
уявляєте собі козацький літопис, про-
шитий сміхом? Конфлікт антагоністич-
них форм. Але що спонукало автора за-
вернути у цей глухий кут? Розширення 
і поглиблення літописної риторики за-
водило в містифікацію, або до популя-
ризаційного, за означенням Валерія 
Шевчука, історичного оповідання. Міс-
тифікуванням Василь Шкляр давно пе-
рехворів, а популяризація, що невідво-
ротно веде до авторського знеособлення, 
— не для Шкляревих амбіцій. Лишався 
ризиковий експеримент класу «лебідь, 
рак і щука».
 Ризикнув. Експеримент не дав од-
нозначного результату. Висвітилася 
системна похибка. Але не забуваймо: 
для багатьох нинішніх літератів рівень 
Шкля ревих похибок — малодосяж-
на вершина. Тож стартовий двадця-
титисячний наклад «Характерника», 
либонь, виправданий — у жанровому 
масиві читається без зовнішнього на-
прягу.
 А перед літературними аналітика-
ми «Характерник» знову поставив проб-
лему можливости/неможливости так 
званого історичного химерного рома-
ну. У соцреалістичному каноні за зра-
зок правили романи «Козацькому роду 
нема переводу» Ільченка та «Лебедина 
зграя» Земляка. Австралійський літе-
ратурознавець Марко Павлишин ще да-
лекого 1987-го загнав кілка у цю чор-
тівню: «За право більшої гнучкости 
у площині форми, химерний роман за-
платив суворою ідейною ортодоксаль-
ністю… та безсоромною брехливістю, 
що й означає, що його оригінальність не 
сягає глибше від зовнішніх ознак» (Ка-
нон та іконостас. — К.: Час, 1997).
 Павлишин вважає, що «не від Кот-
ляревського, а від котляревщини йде ро-
довід химерного роману». І до ідейних 
епігонів котляревщини зараховує Го-
голя: «Сміх Гоголя — це сміх над ук-
раїнською народною сільською стихією. 
Химерний роман, хоч і написаний ук-
раїнською мовою, по-гоголівському 
вкладається в імперський контекст». 
Ставлення Шкляра до Гоголя суголосне 
Павлишиному: «Гоголь був асимілято-
ром» (Треба спитати у Бога. — Х.: Клуб 
сімейного дозвілля, 2020).
 Першим же із сучасних письменни-
ків підважувати Гоголів міф України 
взявся Валерій Шевчук. Ось його спо-
гад з початків 1970-х: «Я тоді постано-
вив створити анти-Гоголя, бо в Гоголі, 
як, до речі, і в Довженку, мене вельми 
дратував їхній «молорусизм» — та 
естетика, яка подавала українську 

ментальність через екзотику, не без 
насмішки (з гумором); мене ж фоль-
клорна народна проза зацікавила з ін-
шого боку, я б сказав, психологічного, 
бо фантастику і демонологію, ба й го-
тизм я розглядав як стан душі, образ-
ний його відбиток» (Темна музика со-
сон; Сад житейський думок, трудів та 
почуттів. — К.: Акцент, 2003). Вислі-
дом тих роздумів стала заключна час-
тина роману-триптиху «Три листки за 
вікном» (1986) — твору, який не «зіста-
рився» й до нині.
 Шевчук довів, що химерна українсь-
ка стихія може описуватися і без «вели-
кобратньої» любови. Але в тому своєму 
досліді він виніс за дужки гумор. Тож 
питання лишилося: а чи можливий хи-
мерний ретро-роман не «за Гоголем»? 
Спробував відповісти Микола Вінгра-
новський своїм єдиним романом «Севе-
рин Наливайко» (1996) — твором явно 
«недочитаним» українцями. А це, га-
даю, один із п’яти кращих наших іс-
торичних романів усього ХХ століття. 
Публікація «Наливайка» фатально за-
пізнилася — буквально на пару років. 
Він з’явився на різкому зламі літератур-
ної моди, коли читацтво шаленіло від 
небаченого доти «новолітературного» 
феєрверку: «Рекреації», «Діви ночі», 
«Польові дослідження українського 
сексу», «Ключ». Тінь від тих яскравих 
спалахів була занадто густою; «Нали-
вайка» недогледіли.
 «Характерника» написано на одна-
ковому з «Наливайком» сміховому ре-
гістрі. От спробуйте відгадати, з котрого 
роману такий пасаж: «Натовп, розга-
няючи поперед себе туман, попер до ку-
реня наказного Грицька Пелеха, а той 
уже стояв на порозі. Козаки підняли 
вуса до неба й здійняли такий ґвалт, 
що туман зовсім розсіявся». Але це не 
зоряний дует — радше, двобій. Що далі 
посувався сюжет «Наливайка», то мен-
ше лишалося у Вінграновського іскрис-
того гумору, аж поки не вичахнув увесь. 
Занадто трагічну маємо минувшину, 
мало сполучається вона із веселощами. 
Саме в цій точці зневіри вступає у діа-
лог «Характерник».
 Чи довів Василь Шкляр можливість 
«оптимістичної трагедії» на вітчизня-
ному історичному ґрунті? Скажімо так: 
майже вдалося. Можливо, він сягнув 
крайньої глибини, куди здатне опусти-
тися раблезіанське свердло. Далі наша 
писана історія «бромізації» не піддаєть-
ся. А якщо зануритися у давніші, допи-
семні часи — Святославові або й Оле-
гові?
 Такий дайвінг Шкляреві цілком до 
снаги. Його потяг до екстремальних 
експериментів і успішний досвід до-
ведення їх до пуття переконують. Зок-
рема й сьогорічною книжкою «Треба 
спитати у Бога». Третина її — 12 опові-
дань «з давньої скрині, 1969—1979», 
як позначено в оглаві. Схоже, це доб-
ряче відредаговані нинішнім майстром 
чернетки колишнього початківця. Від-
так побутові замальовки перетворили-
ся на маленькі трагедії несправжньо-
го підсовєтського життя («пустельні 
сімдесяті роки»). Це вже не психоло-
гічний реалізм, а справдешній екзис-

тенціалізм із виразним тяжінням до 
символізму (як, зрештою, і вся подаль-
ша Шклярева творчість). 
 І що цікаво: Василь Шкляр не так 
повертається до «творчої молодости», 
як намацує завтрашній мейнстрім. 
Нині сучасний український літпроцес 
демонструє ознаки втоми від безупин-
ної зовнішньої динаміки. Літератори, 
котрі збагнули, що змагатися на цьому 
полі з кіном наперед програшно, — по-
далися у сценаристи. Інші взагалі обли-
шили секундоміри й заповзялися пра-
цювати з мікроскопом — препарувати 
найменші людські рефлексії, виснову-
вати із них інтегральні сенси та спліта-
ти у таку-сяку символіку буття. Звіс-
но, не всім вистачає досвіду ювелірно 
редукувати фразу, і замість потенцій-
но добрих оповідань до читацьких рук 
часто-густо потрапляють грубезні томи 
туманистих «романів», переповнених 
«бантиками» необов’язковости. Ва-
силь Шкляр ще у «Марусі» засвідчив 
свою високу словесну кваліфікацію і 
тепер потверджує її цими старими-но-
вими новелами. Утім, як знати, раз і 
назавжди здобути статус гросмейстера 
не випадає — мусиш повсякчас онов-
лювати свій рейтинг. А це, може, і ва-
жче, аніж молодим наскоком здобути 
якусь вершину. Не просто так у Шкля-
ревому спогаді про письменника Вік-
тора Положія з’являється зітхання ос-
таннього: «Найтяжче писати тоді, 
коли вже знаєш, що і як треба писа-
ти».
 Отже, ще одна третина книжки 
«Треба спитати у Бога» — біографіч-
ні есеї. Мозаїка з автобіографії, навіть 
коли пишеться про Григора Тютюнни-
ка. Ось, до прикладу, про Ігоря Рима-
рука, «з яким ти з’їв не один пуд солі, 
ще більше випив, пройшов Крим і Рим 
(Рим, рима, римар, Римарук)». Шк-
ляр не лише спостережливий «репор-
тер буття», а й добрий аналітик — хоч 
зазвичай і приховує цю свою здатність 
за «дядьківською простодушністю». 
Як-от в оцінці Римарукового пись-
ма: «Його вірші іноді скидаються на 
якийсь священний тайнопис, призна-
чений лише вибраним, а тому я не 
дуже вірю багатьом шанувальникам 
Римарука, що начебто вільно й безпеч-
но плавають у бермудському трикут-
нику його поетичних ґрипсів (таємні 
записки в мережі ОУН-УПА). Радше 
пристану на думку, що вони сприйма-
ють ці вірші, як літургію латиною, 
коли впадаєш у стан благоговіння, не 

розуміючи мовленого».
 А коли героєм малої біографічної 
прози стає людина, котру авторові не 
довелося знати — Агатангел Кримсь-
кий, приміром, — виразно видно, що 
це таки не есеї, а повноцінні оповідан-
ня a la В. Домонтович. І це також но-
вонароджуваний тренд сучасної ук-
раїнської літератури.
 Й нарешті третя частина нової 
книжки — стосторінкова розмова з 
В’ячеславом Кириленком. Такий собі 
текст-інтермецо, яким уже встигли 
обзавестися чи не всі наші першорядні 
письменники: фамільні легенди, зала-
штункові епізоди (імена–паролі–явки), 
самооцінка власних творів, рефлексії 
на політику. Усе це самодостатньо ці-
каво, та акцентую лише на непомиль-
ній ознаці справжньої аналітики — на 
прогностиці. «Найбільшою помилкою 
тодішніх зверхників я вважаю здачу 
Києва денікінцям після того, як на-
прикінці серпня 1919-го наші війська 
вибили з міста більшовиків і були гос-
подарями становища. Ми б і денікін-
ців розбили тоді впень, та надійшов, 
як на мене, злочинний наказ: обсади-
ти Київ, але в жодному разі не стрі-
ляти в білих, тільки перемовлятися. 
Вам це нічого не нагадує?». Авжеж, усі 
ті нормандсько-мінські формати задля 
безперспективної надії Заходу «втихо-
мирити» Росію. Коштом України, ясна 
річ. «Найбільші втрати у боротьбі за-
вжди будуть меншими за ті, яких ми 
зазнаємо в покорі», — каже письмен-
ник Шкляр, перефразовуючи отамана 
Марусю.
 Утім, наш автор не хворіє на звичку 
перекидати усю відповідальність на ко-
гось стороннього. Ба більше: ви, співвіт-
чизники, бодай не ганьбіться перед уже 
зробленими, нехай і не радикальними, 
кроками союзників: «Особисті санкції 
проти Росії — більші чи менші — сьо-
годні може запровадити кожен грома-
дянин. Не розмовляти їхньою мовою, не 
купувати російські товари, книжки, не 
слухати, не дивитися їхнього телепро-
дукту». Збагніть, нарешті, геополітич-
ну аксіому: «Найміцніший кордон краї-
ни — державна мова».
 У ранній Шкляревій повісті «Тінь 
сови» (1985) натикаємося на візіо-
нерську фразу: «Я теж ворожбит». 
Варто йому повірити. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Експерименти ворожбита,
сповідь аналітика

■

Костянтин РОДИК

Якось Василь Шкляр висловився про «Характерника» — мовляв, це такий собі ре-
лакс, відпочинок від серйозного писання. Найчастіше український письменницький 
релакс виглядає як западання у сміхову культуру — аж на кутні. Так традиційно по-
велося ще від Котляревського. Незрідка такі міжроманні інтермедії мають виразний 
політичний присмак — як-от, до прикладу, «Містер і місіс Ю в країні укрів» у Марії 
Матіос. «Характерник» (Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2019) має претензію і на гумор, 
і на політику — асоціативну, звісно, бо йдеться про часи козацькі.
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Григорій ХАТА

 Друга хвиля коронавірус-
ного спалаху, котрий пережи-
ває весь світ, серйозно зачепи-
ла й вітчизняний футбол. Про 
масовий характер інфікуван-
ня коронавірусом своїх фут-
болістів спочатку повідомили 
в донецькому «Шахтарі». На-
передодні жовтневих поєдин-
ків збірної України в Лізі на-
цій у таборі «гірників» про-
звітували спочатку про два, а 
потім про цілий десяток пози-
тивних ПЛР-тестів, через що 
у наставника команди Луї-
ша Каштру виникли відчут-
ні проблеми з підготовкою до 
матчу шостого туру УПЛ про-
ти «Львова». «Для футбольної 
команди, для тренера залиши-
тися в один момент без десяти 
гравців — це, звичайно, ніч-
ний жах», — розповів про свої 
відчуття очільник «гірників». 
Утім у його команді є достат-
ня кількість високопрофесій-
них гравців, котрі, ставши на 
заміну гравцям «основи», без 
особливих проблем розгроми-
ли останній колектив чемпіо-
нату — 5:1.
 Так само серйозно втрутив-
ся коронавірус і в процес під-
готовки «Олександрії» до її 
матчу шостого туру проти «Ін-
гульця». Перед зустріччю, що 
характеризувалася терміном 
«дербі Кіровоградщини», в 
олександрійському клубі ко-
ронавірус виявили одразу в 
27 гравців i клубних праців-
ників. І нехай значна частина 
футболістів за кілька днів до 
самої гри була вже з негатив-
ними тестами, в матчі з «Ін-
гульцем», з огляду на кадрові 
проблеми, наставнику «Олек-
сандрії» Володимиру Шара-
ну довелося використовувати 
експериментальну тактику, 

застосовуючи гру в три цент-
ральні оборонці. Попри це, до 
40-ї хвилини поєдинку раху-
нок на табло вже мав непри-
стойний вигляд — дебютант 
еліти поступався своїм до-
свідченiшим землякам iз різ-
ницею в чотири м’ячі. Утім у 
кінцевому варіанті рахунок не 
виглядав уже настільки боліс-
ним для гостей. «Ми виграва-
ли у матчі 4:0, але потім у нас 
сталося вилучення Лучкеви-
ча», — Володимир Шаран по-
яснив, завдяки чому супер-
нику по дербі вдалося скоро-
тити відставання до мінімуму 
(4:3).
 У незвичній через коро-
навірус ситуації перед своїм 

недільним матчем опинила-
ся й «Ворскла». У гості до 
«Олімпіка» полтавська ко-
манда була змушена вируши-
ти практично без тренерсько-
го штабу, адже в очільника 
команди Юрія Максимова та 
двох його помічників — Вік-
тора Уляницького та Сергія 
Ревута — виявили сумнозвіс-
ний вірус. Відтак у гостьово-
му матчі проти «олімпійців» 
у Києві діями «ворсклян» iз 
тренерської лави керував тре-
нер клубних воротарів Сергій 
Долганський. Незважаючи 
на відсутність на тренерсько-
му містку головнокомандува-
ча, «Ворскла» гідно пройшла 
підкинуте обставинами випро-

бування, привізши зі столиці 
три переможні очки й зберіг-
ши за собою статус співлідера 
чемпіонату.
 А разом iз «Ворсклою» на-
горі турнірної таблиці зали-
шається «Динамо». Як і хотів 
головний тренер «біло-синіх» 
Мірча Луческу, до клубу зі 
збірної його підопічні повер-
нулися в хорошому настрої. 
Приємною для динамівців 
вийшла й генеральна репети-
ція перед їхнім стартом у гру-
повому раунді Ліги чемпіонів. 
Перед домашнім побаченням 
iз чемпіоном Італії — «Ювен-
тусом» — «біло-сині» на класі 
в гостях переграли «Рух». 
«Ми здобули заслужену пе-

ремогу, адже були кращими 
на полі, продемонстрували 
добру організацію гри. Тепер 
для нас головне перед матчем 
iз «Юве» (20 жовтня) — дати 
добре відновитися гравцям, у 
яких накопичилася втома від 
останніх поєдинків», — наго-
лосив Луческу. 
 Відзначимо, що в середу 
свої виступи в Лізі чемпіонів 
розпочне й чинний чемпіон 
України. У Мадриді на «гір-
ників» чекає непроста зуст-
річ проти місцевого «Реала». 
До слова, в турнірній таблиці 
УПЛ «Шахтар» — уже третій. 
Потрапити до призової трійки 
підопічні Каштру змогли піс-
ля того, як очкових втрат за-
знав «Колос». У виїзній грі 
проти «Зорі» ковалівська ко-
манда була близькою до по-
разки, однак урятувалася від 
фіаско завдяки м’ячу, котрий 
іменитий новачок клубу Євген 
Селезньов забив iз пенальті. 
■

Англія
 Нападник лондонського «Вест Хема» Андрій Яр-
моленко цього сезону АПЛ виходить на поле лише з 
лави для запасних: минулого уїк-енду екскапітан «Ди-
намо» допоміг «молотам» зробити неймовірний кам-
бек з 0:3 проти «Тоттенхема». Зокрема, Андрій віддав 
передголевий пас та завадив відзначитись зірковому 
Гарету Бейлу, котрий проводив перший матч після по-
вернення на Туманний Альбіон.
 Ще один представник української збірної — Олек-
сандр Зінченко — цього сезону за «Ман. Сіті» ще не 
грав: захисник продовжує відновлюватись після трав-
ми, а «городяни» без Сашка мінімально здолали «Ар-
сенал».
 Натомість втратив очки один із претендентів на 
призові місця «Лестер», який уже цього четверга в 
рамках ЛЄ зіграє проти луганської «Зорі». Напере-
додні стало відомо, що гру пропустить головний бом-
бардир «синіх» Джеймі Варді.
 Прем’єр-ліга. 5-й тур. «Евертон» — «Лівер-
пуль» — 2:2 (М. Кін, 19; Калверт-Льюїн, 81 — С. Мане, 
3; Салах, 72), «Челсі» — «Саутгемптон» — 3:3 (Вер-
нер, 15, 29; Хаверц, 59 — Інгз, 43; Ч. Адамс, 57; Вестер-
гор, 90+2), «Манчестер Сіті» — «Арсенал» — 1:0 (Р. 
Стерлінг, 23), «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 
— 1:4 (Л. Шоу, 2 (у свої ворота) — Магуайр, 23; Б. 
Фернандеш, 86; Ван-Біссака, 90+1; Решфорд, 90+7), 
«Шеффілд Юнайтед» — «Фулхем» — 1:1, «Крістал 
Пелас» — «Брайтон» — 1:1, «Тоттенхем» — «Вест 
Хем» — 3:3 (Сон Хин Мін, 2; Г. Кейн, 8, 17 — Бальбу-
ена, 83; Міна Санчес, 85 (у свої ворота); Лансіні, 90+4; 
Ярмоленко («ВХ») — із 77 хв.), «Лестер» — «Астон 
Вілла» — 0:1.
 Лідери: «Евертон» — 13, «Астон Вілла» (4 матчі) 

— 12, «Ліверпуль» — 10, «Лестер», «Арсенал» — 9, 
«Тоттенхем» — 8.
 Бомбардири: Калверт-Льюїн («Евертон»), Сон 
Хин Мін («Тоттенхем») — 7.

Іспанія
 Обидва суперники наших клубів у ЛЧ — «Барса» 
та мадридський «Реал» — синхронно мінімально пос-
тупились слабшим за рангом противникам. Підопічні 
Зідана з Луніним у запасі несподівано не змогли за-
бити у ворота новачка Прімери «Кадіса», а каталонці з 
пенальті пропустили один гол від «Хетафе». Натомість 
узяв три очки «Атлетико», за який знову відзначився 
Луїс Суарес.
 Поки ж гранди лише набирають форму, на лідиру-
ючі позиції вирвались «Реал Сосьєдад» та «Вільярре-
ал».
 Ла Ліга. 6-й тур. «Гранада» — «Севілья» — 1:0, 
«Сельта» — «Атлетико» — 0:2 (Л. Суарес, 6; Каррас-
ко, 90+5), «Реал Мадрид» — «Кадіс» — 0:1 (Е. Ло-
сано, 16), «Хетафе» — «Барселона» — 1:0 (Х. Мата, 
55 (пен.)), «Ейбар» — «Осасуна» — 0:0, «Атлетик» 
— «Леванте» — 2:0, «Вільярреал» — «Валенсія» — 
2:1, «Алавес» — «Ельче» — 0:2, «Уеска» — «Валь-
ядолід» — 2:2, «Бетіс» — «Реал Сосьєдад» — 0:3.
 Лідери: «Реал Сосьєдад», «Вільярреал» — 
11, «Реал Мадрид» (5 матчів), «Хетафе» (5 матчів), 
«Кадіс», «Гранада» (5 матчів) — 10.
 Бомбардир: Пако Алькасер («Вільярреал») — 4.

Італія
 Головним героєм минулого туру Серії А став  39-
річний нападник «Мілана» Златан Ібрагімовіч, який 
«дублем» приніс перемогу «россо-нері» у поєдинку з 
«Інтером». Таким чином шведський форвард став най-
більш віковим автором гола в історії міланських дербі. 

До слова, це був перший матч Ібри після коронавірус-
ної хвороби.
 Натомість провальним вийшов тиждень для «Ата-
ланти» Руслана Маліновського, яка за стартові трид-
цять хвилин пропустила аж чотири рази від «Наполі», 
український хавбек вийшов на заміну.
 Перед візитом до Києва на матч ЛЧ проти «Дина-
мо» туринський «Ювентус» без Кріштіану Роналду (з 
киянами він теж не зіграє через COVID) намучився з но-
вачком чемпіонату «Кротоне», обмежившись лише ні-
чиєю.
 Серія А. 4-й тур. «Наполі» — «Аталанта» — 
4:1 (Лосано, 23, 27; Політано, 30; Осімхен, 43 — Лам-
мерс, 69; Маліновський («А») — із 63 хв.), «Інтер» 
— «Мілан» — 1:2 (Р. Лукаку, 29 — Ібрагімовіч, 13, 
16), «Сампдорія» — «Лаціо» — 3:0, «Кротоне» — 
«Ювентус» — 1:1 (Сімі, 11 (пен.) — Мората, 21), «Бо-
лонья» — «Сассуоло» — 3:4, «Спеція» — «Фіорен-
тина» — 2:2, «Торіно» — «Кальярі» — 2:3, «Удінезе» 
— «Парма» — 3:2, «Рома» — «Беневенто» — 5:2.
 Лідери: «Мілан» — 12, «Сассуоло» — 10, «На-
полі», «Аталанта» — 9, «Ювентус» — 8, «Інтер» — 7.
 Бомбардири: Ібрагімовіч («Мілан»), Белотті 
(«Торіно»), Р. Лукаку («Інтер»), А. Гомес («Аталанта»), 
Лосано («Наполі»), Капуто («Сассуоло») — 4. 

Німеччина
 Як і минулого сезону, головною ударною силою 
«Баварії» у чемпіонаті залишається дует Томас Мюл-
лер — Роберт Левандовський. Перший у грі з «Ар-
мінією» віддав свій 150-й асист в Бундеслізі (це ре-
корд), а 32-річний поляк знову йде на «Золоту бутсу»: 
у нього сім голів у чотирьох турах.
 Тим часом iще один суперник «Шахтаря» в ЛЧ — 
«Боруссія» з Менхенгладбаха — також втратив очки, 
розписавши бойову мирову з «Вольфсбургом».

 Перша Бундлесліга. 4-й тур. «Аугсбург» — «РБ 
Лейпциг» — 0:2 (Анхеліньйо, 45; Ю. Поульсен, 66), 
«Герта» — «Штутгарт» — 0:2, «Майнц» — «Байєр» 
— 0:1, «Фрайбург» — «Вердер» — 1:1, «Хоффен-
хайм» — «Боруссія» (Д) — 0:1 (Ройс, 76), «Армінія» 
— «Баварія» — 1:4 (Доан, 59 — Мюллер, 9, 51; Р. Ле-
вандовський, 26, 45), «Боруссія» (М) — «Вольфс-
бург» — 1:1, «Кельн» — «Айнтрахт Франкфурт» — 
1:1, «Шальке» — «Уніон» — 1:1.
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 10, «Баварія», «Борус-
сія» (Д) — 9, «Айнтрахт Франкфурт» — 8, «Штут-
гарт», «Аугсбург» — 7.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 7. 

Франція
 Чемпіон минулого сезону та головний фаворит по-
точного — «ПСЖ» — після двох поразок на старті, 
схоже, набрав чемпіонську форму: парижани у двох ос-
танніх матчах забили 10 м’ячів, а роль першої скрип-
ки за відсутності дискваліфікованого Неймара виконує 
Кіліан Мбаппе.
 Також у топ-3 представники Франції у Лізі Європи 
та Лізі чемпіонів — «Лілль» і «Ренн».
 Ліга 1. 7-й тур. «Діжон» — «Ренн» — 1:1, 
«Нім» — «ПСЖ» — 0:4 (Мбаппе, 32, 83; Флорен-
ці, 78; Сарабія, 88), «Реймс» — «Лор’ян» — 1:3, 
«Марсель» — «Бордо» — 3:1 (Товен, 6; Амаві, 54; 
Пабло, 64 (у свої ворота) — Майя, 83), «Страсбур» 
— «Ліон» — 2:3 (Х. Діалло, 44; Аолу, 55 — Каде-
вере, 12; Токо-Екамбі, 25, 42), «Анже» — «Мец» — 
1:1, «Монако» — «Монпельє» — 1:1, «Нант» — 
«Брест» — 3:1, «Сент-Етьєн» — «Ніцца» — 1:3, 
«Лілль» — «Ланс» — 4:0.
 Лідери: «Лілль» — 17, «ПСЖ», «Ренн» — 15, 
«Ніцца», «Ланс» — 13, «Марсель» — 12.
 Бомбардир: Няне («Мец») — 6. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Наперекір коронавірусу
Кадрові проблеми не стали на заваді турнірному прогресу чинного чемпіона країни

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 6-й тур. «Минай» — «Маріу-
поль» — 0:1 (Бондаренко, 90+2 
(пен.)), «Шахтар» — «Львів» — 5:1 
(Коваленко, 4, 18; Антоніо, 9; Ден-
тіньйо, 17; Соломон, 50 — Шина, 
25), «Рух» — «Динамо» — 0:2 (Де 
Пена, 30; Родрігес, 90), «Зоря» — 
«Колос» — 1:1 (Кочергін, 44 — 
Селезньов, 90+3 (пен.); вилучен-
ня: Юрченко, 90+3 («З»)), «Олім-
пік» — «Ворскла» — 0:1 (Кулач, 
70; вилучення: Якубу, 90+3 («В»)), 
«Олександрія» — «Інгулець» — 
4:3 (Грицук, 7; Устименко, 10; Бон-
даренко, 35; Дудка, 41 — Ковален-
ко, 44; Бартулович, 67 (пен.); Янаков, 
74 (пен.); вилучення: Лучкевич, 45 
— Павлов, 69), «Дніпро-1» — «Де-
сна» — 2:0 (Назаренко, 2; Довбик, 
48 (пен.)).
 Турнірне становище: «Динамо», 
«Ворскла» — 14, «Шахтар» — 12, 
«Колос» — 11, «Маріуполь» — 10, 
«Олімпік», «Десна», «Олександрія» 
— 9, «Зоря» — 6, «Дніпро-1» — 
5, «Інгулець» — 4, «Минай» — 4 (5 
матчів), «Рух» — 2, «Львів» — 1 (5).
 Бомбардири: Коваленко («Шах-
тар»), «Кулач («Ворскла»), Захедіта-
бар («Олімпік») — 4.

■

Уругваєць Карлос Де Пена приніс перемогу «Динамо» в матчі проти «Руху».
Фото з сайта УПЛ.

❙
❙
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«Я не згоден із рішенням суддів. Я думав, що виграю поєдинок».Василь Ломаченко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Минулий «уїк-енд» міг 
принести Україні ще одного 
абсолютного чемпіона світу 
з боксу. Слідом за Олександ-
ром Усиком, якому свого часу 
вдалося зібрати у себе всі пре-
стижні чемпіонські пояси у 
тяжкому ваговому дивізіоні, 
здійснити аналогічне досяг-
нення в легкій вазі готувався 
інший вітчизняний професіо-
нальний боксер — Василь Ло-
маченко. На об’єднавчий поє-
динок українця проти пред-
ставника США Теофімо Лопе-
са, котрому до бою належала 
чемпіонська відзнака IBF, 
боксерський світ дивився до-
волі однозначно, називаючи 
нашого співвітчизника — на 
той час володаря поясів WBC, 
WBA та WBO — головним фа-
воритом протистояння.
 Неабияку самовпевненість, 
відбиваючи перед боєм не за-
вжди коректні словесні випа-
ди свого візаві, показував і сам 
«Лом». «Слово «невдача» менi 
незнайоме», — наголошував 
Ломаченко.
 Однак після завершення 
об’єднавчого протистояння з 
Лопесом Василь був змушений 
знайомитися з новою реальніс-
тю, в якій йому більше не на-
лежать чемпіонські пояси.
 Коли на початку своєї про-
фесіональної кар’єри Лома-
ченко зазнав першої невдачі, 
поразка від Салідо не вигля-
дала чимось катастрофічним, 
адже вона лише відтерміну-
вала початок його зіркового 
часу на профі-ринзі. Відтоді 
українець здійснив карко-
ломне сходження. Змінивши 
три категорії й залишивши 

в кожній із них чемпіонсь-
ку відмітку, у підсумку Вася 
наблизився до своєї головної 
мети — поєдинку за звання 
абсолютного чемпіона світу.
 Однак, як часто буває у 
випадку з наближенням до 
найяскравішої точки, під-
корювача складної верши-
ни спіткала невдача. Чого не 
вистачило Василю на шляху 
до «абсолюту», знає лише сам 
український боксер.
 Одразу після бою, в котро-
му всі судді одностайно від-
дали перемогу Теофімо Лопе-
су, Ломаченко заявив, що не 
згоден iз цим рішенням. Але 
по факту — жодного з чем-
піонських поясів у 32-річно-
го українця тепер немає. На-
томість 23-річний Лопес — 
наймолодший за всю історію 
профі-боксу володар абсолют-
ного титулу.
 На думку експертів, клю-

чову роль у поразці Ломачен-
ка вiдіграла його повільність. 
Аж занадто довго він вмикав-
ся у бій, дозволивши супер-
нику виграти першу полови-
ну поєдинку. У другій час-
тині бою українець вигля-
дав значно активніше, однак 
сил на заключний акорд йому 
все ж не вистачило. Фіналь-
ні хвилини об’єднавчої дуелі 

також пройшли під диктов-
ку молодшого за віком боксе-
ра. І нехай рішення одного з 
суддів про безапеляційну пе-
ремогу Лопеса виглядає спір-
ним, на свою перемогу Ло-
маченко точно не напрацю-
вав. Можливо, логічним під-
сумком двобою могла б стати 
нічия, проте, за словами ок-
ремих боксерів, здобути аб-

солютний титул на рингу в 
Лас-Вегасі Лопесу допомогло 
домашнє суддівство.
 Що ж до свого майбутньо-
го в ринзі, то про нього Лома-
ченко пообіцяв повідомити 
після дискусії зі своєю коман-
дою. Стосовно бою-реваншу з 
Лопесом, то його можливість 
не була прямо передбачена в 
контракті. ■

БОКС

На недосяжній висоті
Перебуваючи 
за крок до титулу 
абсолютного 
чемпіона, Василь 
Ломаченко втратив 
усі свої чемпіонські 
пояси

■

Теофімо Лопес зi США відібрав у Василя Ломаченка (праворуч) усі його чемпіонські відзнаки.
Фото з сайта sport.24tv.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Старт нового сезону в найсиль-
нішій лізі вітчизняного чоловічого 
баскетболу розпочався з мегановини, 
котра свідчила, що найтитулованіша 
команда України — київський «Буді-
вельник» — знову повертається на 
змагальний майданчик.
 У попередні роки керівництво 
«Будки» активно працювало над ви-
рішенням боргових питань, які не 
дозволяли клубу отримати від ФІБА-
Європа змагальну ліцензію.
 Коли ж усі міжнародні заборони 
були зняті, «столичні гладіатори» 
поспішили заявитися на нинішній се-
зон. Про прихід на тренерський міс-
ток «Будівельника» знаного литовсь-
кого фахівця Вальдемараса Хомічю-
са в київському клубі заявили лише 
за кілька днів до старту суперліги.
 Не надто багато часу було у клубу 
й на комплектацію команди, котрою, 
до слова, розпочав займатися Леонід 
Яйло. Цікаво, що саме його кандида-
туру іменитий київський клуб спочат-
ку озвучив у якості головного трене-
ра «гладіаторів». Однак через кілька 
днів місце Яйла обійняв більш коло-
ритний наставник, відомий своєю ро-
ботою в колективах з досвідом участі 
в Євролізі.
 Утім одна лише наявність на тре-
нерській лаві знаного «коуча» не зро-
била «Будівельник» умить командою 

екстра-класу.
 Зібраний, так би мовити, на ско-
ру руку, у двох стартових поєдин-
ках чемпіонату країни, на домашньо-

му паркеті, столичний клуб зазнав 
двох поразок. Відкриваючи для себе 
офіційний сезон, «Будка» поступила-
ся чинному чемпіону країни — «Дніп-

ру», хоча й виграла у суперника пер-
шу половину двобою.
 Так само невдачею для «гладіа-
торів» завершилося й їхнє протисто-
яння з «Харківськими соколами». 
Попри те, що в попередніх сезонах 
харківська команда демонструвала 
не надто переконливу гру, переграти 
нинішній «Будівельник» виявилося 
не таким уже й непосильним завдан-
ням.
 Щоправда, після матчу представ-
ники «Будки» подали до ФБУ протест 
на підсумковий результат цього дво-
бою (77:79). У столичному клубі вва-
жають, що суддівський комітет феде-
рації має переглянути епізод, який 
виник у заключні моменти двобою.
 За три секунди до фінальної си-
рени (за рахунку 77:79) американсь-
кий захисник «Будівельника» Ред-
жі Джонсон здійснив триочковий ки-
док, після котрого форвард «Соколів» 
Володимир Шевченко доторкнувся 
м’яча. У київському клубі вважають, 
що той кидок має бути зарахований. 
У ФБУ ж обіцяють розглянути скар-
гу і у визначений регламентом строк 
винести свій вердикт. 
 Водночас інша столична коман-
да — «Київ-Баскет» — на старті ЧУ 
вже встигла провести чотири поєдин-
ки. Відсвяткувавши в них чотири пе-
ремоги, підопічні Айнарса Багатскіса 
таким чином захопили одноосібне лі-
дерство в турнірі. ■

«Харківські соколи» переграли відроджений «Будівельник», але в столичному клубі 
вимагають переглянути результат.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Тренерське підкріплення
Після перерви столичний «Будівельник» повернувся на змагальний майданчик і зазнав двох поразок поспіль

■
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України.
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дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +2…+7

 +12…+17

 — Чому заповіт родичам озву-
чують після смерті заповiдальни-
ка?
 — Щоб вони не могли йому 
помститися.

*  *  *
 Зустрічаються два співробітни-
ки. Один другому:
 — Я зараз був у шефа і в мене 
дві новини. Одна хороша, друга по-
гана. З якої почнемо?
 — Давай iз поганої.
 — Мене звільнили.
 — А яка ж гарна?
 — І тебе теж.

*  *  *
 — Чому ви знову спізнилися на 
роботу?
 — Дітей у дитсадок відводив.
 — Але ж у вас не було дітей!
 — Раніше я теж так думав.

*  *  *
 Сидять два хлопці в кафе. Один 
каже:
 — Дивись, які красуні за сусід-
нім столиком. Давай познайомимо-
ся.
 Другий:
 — Давай почекаємо, поки вони 
розрахуються.

Хліба буде менше
Україна збере суттєво менший урожай зернових, ніж планувала раніше. Ціна на збіжжя виросла, 
але це не рятує аграріїв, що постраждали від посухи

По горизонталі:
 1. Невелика гребля на річці чи 
струмку, яку будують бобри. 4. Герої-
ня повісті Миколи Гоголя «Вечори на 
хуторі біля Диканьки». 7. Предмет, 
який приносить щастя і везіння. 9. 
Давньоримський бог війни. 11. Ім’я 
відомої французької модельєрки та 
законодавиці мод. 12. Буря на морі. 
14. Ім’я радянської радистки із куль-
тового фільму «Сімнадцять миттє-
востей весни». 15. Підводний чо-
вен. 16. Предмет торгів на аукціоні. 
18. Популярний у 1980-х роках мод-
ний журнал. 19. Князівський уп-
равитель часів Русі. 22. Назва ук-
раїнського парламенту. 23. Росій-
ське місто, що славиться в’язаними 
хустками. 24. Весняна квітка, на яку 
перетворився самозакоханий юнак. 
25. Почесний титул зброєносця ли-
царя у Великій Британії. 

По вертикалі:
 1. Курортне містечко на Оде-
щині. 2. Геноцид євреїв у часи Дру-
гої світової війни. 3. Річка на Закар-
патті. 4. Церковна посада чи місце в 
ієрархії. 5. Ім’я відомого перського 
поета, математика, філософа й аст-
ронома. 6. Алкогольний напій, виго-
товлений з екстракту гіркого полину. 
8. Останній у гонках, невдаха. 10. За-
старіла міра довжини, трішки мен-
ше метра. 13. Залізне коло, яке на-
бивається на бочку і тримає дощечки 
разом. 14. Давньоримський імпера-
тор, убитий у результаті заколоту. 16. 
Молодший син Кайдаша. 17. Зимо-
ва пташка. 20. Партія Віталія Кличка. 
21. Чернець-послушник, який лише 
готується до постригу. 23. Оперний 
співак, виконавець ролі містера Ікса 
в першій радянській екранізації опе-
рети «Принцеса цирку». ■

Кросворд №98
від 13 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Як кажуть, яблуко від яблуні... Ось 
і донька красуні-актриси Моніки Белуч-
чі — Дева Кассель (до слова, ім’я Дева 
має індійське походження і означає бо-
жественну істоту) — вирішила торувати 
стежку, яку свого часу обрала і її мама, 
адже починала Моніка не як актриса, а 
саме в модельному бізнесі, щоб опла-
тити навчання в університеті італійсько-
го міста Перуджа. Звісно, її донькам не-
має потреби гарувати, щоб оплачувати 
своє навчання, проте робота моделлю 
відчиняє чимало дверей у різні сфери 
шоу-бізнесу. Тож і 16-річна Дева вирі-
шила почати з цього. Спочатку дівчина, 
обдарована батьками і природою пор-
целяновим личком, розкішним волос-
сям і зграбною статурою, просто відві-
дувала модні покази (де, власне, і лю-
дей подивилася, і себе показала), а зго-
дом стала амбасадором парфумерного 
бренду «Дольче/Габбана». Нещодавно 
дівчина стала обличчям французького 
глянцевого журналу Elle. Дева й тут за-
лишилася «посланцем» відомої фірми, 
одягнувши чорно-білу сорочку, корсет і 
краватку бренду Dolce & Gabbana.

 Гени, як кажуть, пальцем не 
розчавиш, тож і в Деви Кас-
сель із цим усе в порядку, 
адже батько Венсан Кассель і 
мама Моніка Белуччі — відо-
мі актори. Та й дідусь по бать-
кові також був актором, а тіт-
ка Сесіль та дядько Матіас 
Касселі — відомі музиканти 
в себе на батьківщині. Сама 
ж Дева також не пасе задніх 
— дівчина вільно розмовляє 
трьома мовами — італійсь-
кою та французькою, адже це 
її рідні мови, бо ж дівчина живе 
на дві країни, а також англійсь-
кою. Правда, «глянець» нічо-
го не повідомляє про навчан-
ня юнки, та й де там навчати-
ся, коли то зйомки, то пока-
зи мод, до того ж і особисте 
життя б’є джерельцем — дів-
чина з 15 років зустрічаєть-
ся з красунчиком 
Л у к о ю 
Саланд-
рою, та-
кож моделлю. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Здавалося б, мільйонери, 
а тим паче мільярдери можуть 
дозволити собі не лише дорогі 
авто, яхти, помешкання, що вже 
там казати про ресторани й ви-
шукану їжу. А насправді багато 
з них мріє про звичайнісінький 
фастфуд. Так і відомий авантю-
рист (у хорошому розумінні цьо-
го слова) і витівник Ілон Маск, 
відвідавши нещодавно Берлін, 
розповів, що його найулюблені-
ша їжа — це шаурма, чи, як на-
зивають цю страву в Німеччині, 
донер-кебаб. Природніше було б 
сказати  «гамбургер», адже сама 
назва цього «бутерброда» гово-
рить про те, що «створили» цей 

перекусничок у німецькому Гам-
бурзі, а у США, де й проживає ви-
нахідник, він набув великої попу-
лярності серед населення. Але 
ніт, Ілон Маск зізнається у при-
хильності саме до шаурми, яку 
«завезли» до Німеччини імміг-
ранти з Туреччини, а саме Кадір 
Нурман, який емігрував із колиш-
ньої Османської імперії в Європу 
в 1972 р., і йому належить «паль-

ма першості» щодо поширення 
кебабу на цих широтах, адже він 
одним із перших відкрив рунду-
чок у тодішньому Західному Бер-
ліні.
 Ця, здавалося б, нехитра 
страва — настругане смажене 
м’ясо, загорнуте у тоненьку па-
ляничку — лаваш, набула вели-
кої популярності в Європі після 
поширення мігрантів із арабсь-

ко-тюркського світу. Лише в Ні-
меччині за рік продають донер-
кебабів на 3,5 млрд євро, на що 
витрачають до 600 тонн м’яса. 
Це свідчить, що з санітарією в 
Німеччині все в порядку, чого не 
скажеш про наші точки швидкого 
харчування. Тож нашим «Ілонам 
Маскам» варто все ж бути обе-
режними зі стрітфудом. ■

ДОЧКИ-МАТЕРІ

Дева Кассель — 
продовжувачка традицій,
або Хороша річ — гени

■

ГАСТРОТУР

Ілон Маск — за фастфуд
Філантроп і авантюрник не заморочується з їжею

■

Дева Кассель.❙

21 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Уночi та вранцi мiсцями 
туман. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
+3...+5, удень +11...+13.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi +1...+3, удень +11...+13. Яремче: вночi 0...+2, удень 
+12...+14. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +11...+13. Рахiв: уночi 
+2...+4, удень +12...+14.
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