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Скіфи вели кочовий спосіб життя.❙
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,496 грн 

1 € = 34,145 грн

1 рос. руб. = 0,375 грн

Хто і навіщо шукає чуже коріння в родоводі 
української нації та винаходить «слобожанську 
мову» в сьогоднішніх форумах у Харкові

Чингісхан: чи родич він українцям? ❙

Не так тії вороги...

«Слобожанська» — 
«это наше родное».

❙
❙
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«Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. 
Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали 
агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме 
суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема у Чорноморському регіоні».

Андрій Таран
міністр оборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС   

Закарпаття 
«штормить»
СБУ добралася 
до матеріалів, які 
популяризують так звану 
«Велику Угорщину»
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 І без того непрості стосунки між Украї-
ною та Угорщиною вийшли на новий рі-
вень конфронтації. Цього разу причиною 
для різких заяв став санкціонований об-
шук, який СБУ разом з органами прокура-
тури провела у функціонерів кількох міс-
цевих громадських організацій. «Наразі 
перевіряється інформація про причетність 
іноземного фонду до діяльності, спрямова-
ної на порушення державного сувереніте-
ту України, — повідомила пресслужба ві-
домства. — Зокрема, вивчається можли-
ве втручання у внутрішні справи нашої 
держави та заподіяння шкоди державній 
безпеці України через фейкове поширення 
дії законодавства Угорщини і юрисдикції 
її державних органів на окремі регіони на-
шої країни». Під час обшуків правоохорон-
ці виявили низку друкованих матеріалів, 
які популяризують так звану «Велику 
Угорщину» та створення етнічної автоно-
мії на Закарпатті.
 Як стало відомо, до поля зору право-
охоронців потрапило Товариство угорської 
культури Закарпаття, що відоме також під 
назвою партія КМКС. Обшуки пройшли у 
центральному офісі організації та в по-
мешканні її очільника Василя Брензови-
ча. Своєю політичною ідеологією вони на-
зивають «регіоналізм i націоналізм», під-
креслюючи, що головне для них — За-
карпаття. За даними заступника голови 
місцевої обласної ради Йосипа Борто, сило-
вики навідалися також до офісів благодій-
них фондів — «Закарпатський центр еко-
номічного розвитку «Еган Еде» та «Закар-
патський угорський інститут». 
 На обшуки силовиків уже традицій-
но відреагував міністр закордонних справ 
Угорщини Петер Сіярто. «На жаль, в Ук-
раїні знову продовжуються незрозумілі 
політичні гойдалки стосовно угорських 
партій та угорської меншини, — висло-
вився він на сторінці у «Фейсбуці». — Че-
рез неприпустимість таких дій ми викли-
кали Посла України в Угорщині Любов 
Непоп задля того, аби висловити своє не-
задоволення діями керівництва України в 
Києві».
 Крім цього, міністр запевнив, що не-
вдовзі буде зустрічатися з представниками 
НАТО, аби обговорити питання подальшо-
го блокування членства України у військо-
вому блоці. А також запевнив, що очолюва-
не ним відомство й далі заступатиметься за 
угорців Закарпаття на кожному міжнарод-
ному форумі. 
 Водночас увагу СБУ до діяльності 
угорської діаспори складно назвати анга-
жованою. Наприклад, днями стало відомо, 
що новообрані депутати Сюртівської ОТГ, 
склавши присягу, виконали не українсь-
кий, а угорський гімн. Це відео з’явилося 
на сторінці «Закарпаття ТОП» у «Фейсбу-
ці». «Виходить, присягалися на вірність 
сусідній державі, — йдеться у коментарі. 
— У нас готують кримський сценарій, а 
потім плакатимуться і голоситимуть про 
втрату Закарпаття?». 
 За даними ЦВК, до Сюртівської сільра-
ди наразі обрано 22 депутати. З них 12 — 
від політичної сили КМКС, 5 — самовису-
ванців, троє — від «За майбутнє» і двоє — 
«Слуги народу». Головою ОТГ вже втретє 
був обраний Пушкар Арпад. У свою чергу в 
Закарпатській обласній раді партія КМКС 
разом зі своїм лідером Василем Брензови-
чем виборола вiсiм мандатів. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на фронті залишається кон-
трольованою підрозділами Об’єднаних 
сил. Впродовж минулої доби збройні 
формування Російської Федерації та її 
найманці чотири рази порушили домо-
вленості про режим тиші.
 Гранатомети різних систем та 
стрілецьку зброю російсько-окупацій-
ні війська застосували поблизу населе-
них пунктів Водяне та Новотошківсь-
ке. Окрім того, режим припинення 
вогню противник порушив у районі 
Гнутового, задіявши на цій ділянці 
станковий протитанковий гранато-
мет.
 Бойових втрат і поранень унаслідок 
провокаційних ворожих пострілів се-
ред українських захисників не було.
 Ще одне порушення досягнутих 
домовленостей задокументовано на 
Приазов’ї. По обіді поблизу населе-
ного пункту Водяне зафіксовано про-
літ ворожого БПЛА із перетином лінії 
розмежування. Зосередженим вогнем 
зі стрілецької зброї українські воїни 
збили безпілотний літальний апарат 
противника.
 Тим часом в окупованій Горлівці на 
Донеччині на території заводу «Енер-
гомаш» сталося кілька потужних ви-
бухів. Як написав у своєму телеграм-
каналі військовий журналіст Андрій 
Цаплієнко, вибухами знищено два 
зенітно-ракетні комплекси «Стріла-
10», зенітно-ракетний комплекс «Оса-
АКМ», склад паливо-мастильних ма-
теріалів, склад ракетно-артилерійсь-
кого озброєння. За словами Цаплієн-
ка, втрати понесла так звана 3-тя омбр 
«Беркут», в/ч 08803 російських окупа-
ційних військ. Сума збитків противни-
ка оцінюється у 80 млн доларів. Заги-
нули 12 російських військовослужбов-
ців, серед них майор ЗС РФ, писав жур-

наліст. ЗМІ окупантів про інцидент не 
пишуть.
 У цьому контексті доречно висло-
вився офіцер Збройних сил України, 
полковник Анатолій Штефан (Штір-
ліц), що «з початку агресії лави оку-
пантів стали значно рідшими». На 
своїй сторінці у Facebook Штірліц на-
гадав: «1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) 
окупаційні армійські корпуси 8-ї армії 
ППО ЗС РФ із підпорядкуванням у м. 
Ростов. Усе забезпечення, фінансуван-
ня та керівництво здійснюється тільки 
РФ. Озброєння, боєприпаси, РЕБ, роз-
відка, постійні ешелони з ПММ, групи 
спецпризначення, тренування снай-
перських груп спецпідрозділів РФ. На 
кордоні з Луганською та Донецькою об-
ластями перебувають дві батальйонно-
тактичні групи резерву ЗС РФ, приве-
дені в бойову готовність «повна» в разі 
загострення ситуації», — перерахував 
офіцер. Утім, за його словами, остан-
нім часом на Донбасі гине все менше і 
менше росіян, а переважно — це «міс-
цеві колаборанти». Він переконаний, 
що нині відбувається один із розвитків 
російського сценарію на сході України 
(лише для світової спільноти). 
 «Командирів взводів, рот, ба-
тальйонів і навіть полків уже призна-
чено з місцевого населення або росій-

ських найманців, які беруть участь у 
бойових діях із 2014 року. Зокрема, у 
кожному підрозділі є так звані кура-
тори з кадрових російських військо-
виків і підрозділів контррозвідки, але 
їх стає все менше й менше», — вважає 
Штефан. Він наголосив, що через агре-
сивну російську пропаганду на окупо-
ваних територіях, безробіття та інші 
фактори ті, кому на початку війни 
було 12-14 років, стали приєднувати-
ся до російсько-окупаційних військ. 
Крім того, за цей час окупанти вже ви-
пустили зі створеного й підконтроль-
ного росіянам Донецького ВЗКУ, так 
зване Донецьке вище загальновійсь-
кове командне училище, перших так 
званих офіцерів фейкових «респуб-
лік». Тож казати про 30 000 російсь-
ких кадрових військових на окупова-
них територіях — це вже помилка, й 
це факт... Про кількість угруповань 
гібридних військ — так, але не кадро-
вих. 
 Щодня кадрових військових стає 
дедалі менше, щоб одного дня зробити 
ще одну картинку за своїм планом... І 
показати на весь світ маніпуляцію та 
фейк, як у строю стоять усі місцеві. 
Вкотре зробити інформаційний наго-
лос на «громадянській» війні...» — 
поділився думками Штефан. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 В офісі президента про-
вели нараду щодо запро-
вадження повного локдау-
ну. Володимир Зеленський 
закликав профільні мініс-
терства визначитися з ре-
алістичними прогнозами, 
чи витримає навантажен-
ня українська медична сис-
тема та економіка, якщо 
ввести повний локдаун на 
три тижні. Та все ж оста-
точного рішення, коли ж 
таки почнуть діяти жорс-
ткі обмеження —  поки не-
має. Втім, за попередньою 
інформацією ЗМІ, розгля-
дається кілька основних 
сценаріїв. Перший передба-
чає запровадження посиле-
ного карантину з 23 грудня 
і до 15 січня. Таким чином 
— на весь період новоріч-
них свят в Україні. 
 Другий можливий 
варіант —  оголошення лок-
дауну з 7 грудня, тобто вже 
з наступного понеділка, і до 
новорічних свят — тобто 25 
грудня. Також у ЗМІ нази-
вають і третій сценарій. Це 
запровадження карантину 
в січні місяці на три тижні. 
Всі ці варіанти поєднує голо-
вний критерій —  дати бізне-
су заробити на святах. Вод-
ночас про офіційне рішення 
не повідомляють.  
 Натомість міністр охо-

рони здоров’я Максим Сте-
панов заперечує чутки про 
те, що уряд нібито готує рі-
шення про впровадження 
локдауну саме з 23 грудня. 
Очільник МОЗу запевняє, 
що фактором для посилен-
ня карантину є навантажен-
ня на медичну систему. Зок-
рема, її здатність надавати 
допомогу всім без винятку. 
Міністр зазначив, що наразі 
ситуація з поширенням ко-
ронавірусу в регіонах неод-
норідна. Тим часом у МОЗ 
заявили, що кожне друге 
ліжко для хворих на коро-
навірус —  вільне. Тож на-
разі для хворих є понад 56 
тисяч ліжкомісць. Найгір-
ша ситуація в Миколаївсь-
кій та Кіровоградській об-

ластях. 
 Тим часом міністр охо-
рони здоров’я Максим Сте-
панов заявив в ефірі одного 
з українських телеканалів, 
що міністерство не планує 
продовжувати карантин 
вихідного дня. Водночас він 
додав, що про попередні ре-
зультати обмежувальних за-
ходів буде відомо вже цього 
тижня. Остаточне рішення 
мають під час засідання Ка-
бінету Міністрів ухвалити 
урядовці. 
 А лише за 10 днів поліція 
оштрафувала понад 8,5 ти-
сячі українців за відсут-
ність масок. Про це повідо-
мив глава Нацполіції Ігор 
Клименко на нараді в пре-
зидента. Нагадаємо, 19 лис-

топада Володимир Зеленсь-
кий підписав закон про 
введення штрафів за пере-
бування в громадських міс-
цях без масок. Тепер відсут-
ність засобів захисту загро-
жує штрафом від 170 до 255 
гривень. І маска обов’язково 
має прикривати ніс і рот. 
 Водночас ексміністер-
ка охорони здоров’я Уля-
на Супрун закликала ук-
раїнців не нехтувати носін-
ням масок, і навіть якщо 
людина має антитіла — од-
нак мусить одягати маску, 
запевняє пані Супрун: «Ін-
формації про повторні ін-
фікування не так багато, бо 
поки не було масштабних 
досліджень, які допомог-
ли б розібратися у тому, яка 
ймовірність, коли та в кого 
захворіти на COVID-19 пов-
торно існує. Щодо цього за-
раз значно більше питань, 
ніж відповідей. CDC наразі 
ще збирає інформацію сто-
совно повторних інфіку-
вань і жодних однозначних 
заяв не робить. Крім однієї 
— поки даних немає, важ-
ливо продовжувати дотри-
муватися правил, зокрема 
носити маску, зберігати фі-
зичну дистанцію та стежити 
за гігієною рук», —  переко-
нує Уляна Супрун. 
 Статистика вказує на те, 
що в останній день осені під-
твердили майже 12,5 тисячі 
нових випадків «корони» в 
Україні. (А було вже понад 
16 тисяч). Найбільше за-
ражень у Києві, Одеській, 
Дніпропетровській, Київсь-
кій та Львівській областях. 
Всього за добу зробили по-
над 62 тисячі тестувань на 
коронавірус. ■

НА ФРОНТІ

Зменшення лав кадрових 
окупантів 
Перетасування для російських інформаційних 
маніпуляцій

■

COVID-19

Загралися з локдауном
Маскуватися варто навіть тим, хто перехворів

■

За відсутність маски вже тисячі людей сплатили штрафи.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Наприкінці минулого тижня Кабмін 
затвердив до другого читання держбюд-
жет на 2021 рік, в якому на реконструкцію 
Галузевого державного архіву Українсь-
кого інституту національної пам’яті виді-
лено... нуль гривень. І це незважаючи на-
віть на те, що нещодавно було офіційне 
звернення представників культури, на-
уки, медіа та народних депутатів, які за-
кликали повернути фінансування Ар-
хіву нацпам’яті! У відкритому зверненні 
до Верховної Ради та Кабінету Міністрів 
громадськість та парламентарі наголоси-
ли, що приміщення стратегічно важливо-
го для держави Архіву потребує реконс-
трукції і висловили — як тепер засвідче-
но — марні сподівання, що у проєкті Дер-
жавного бюджету на 2021 рік закладуть на 
це кошти. 
 Підписанти наголосили, що Архів 
нацпам’яті — це проєкт світового рів-
ня, на який уже звертають увагу нау-

кові спільноти Європи. Успіх його реалі-
зації є питанням зовнішнього іміджу Ук-
раїни як модерної європейської держави. 
Закритість архівів і відсутність належ-
ної суспільної рефлексії на власне мину-
ле створило ґрунт для дієвості російської 
пропаганди, а надалі — і військового втор-
гнення на територію України та окупацію 
Криму і частин Донецької та Луганської 
областей.
 Як розповів «УМ» директор АНП ар-
хівіст, історик Ігор Кулик, замовчувати та 
фальсифікувати історію, як намагалися за 
часів СРСР, — справа марна й безперспек-
тивна. «Архівних матеріалів, які мають від-
повіді на багато непростих питань, назби-
ралося в репресивних органах УРСР (КДБ, 
прокуратури, прикордонників, служби зов-
нішньої розвідки, міліції — архів МВС є 
найбільшим і містить близько 2,5 мільйона 
справ) — чимало. І настав час зібрати їх в од-
ному місці — Архіві національної пам’яті, 
як це вже давно зробили в країнах, що ста-
ли на рейки демократичного розвитку.

 Наразі Галузевий держархів нацпам’яті 
— це лише приміщення, яке потребує ре-
конструкції, i тільки згодом воно буде за-
повнюватися документами. Архіви — це 
те, що допоможе зрозуміти наш спільний 
біль, спільні перемоги та об’єднатися зара-
ди майбутнього нашої країни. Ми прогно-
зуємо, що наш архів буде одним із найбіль-
ших серед аналогічних у Центральній та 
Східній Європі. І я не виключаю, що рано 
чи пізно нам вдасться привезти документи 
з інших країн, де українці відбували пока-
рання, — Казахстану, Узбекистану», — ре-
зюмував Ігор Кулик.
 Директор архіву не втрачає оптиміз-
му: «Продовжуємо перемовини та зустрічі 
з народними депутатами, які все ще мають 
можливості внести кошти на реконструк-
цію Архіву до бюджету на наступний рік.
 Нагадаємо, що прагнення понови-
ти європейський досвід і створити архів 
нацпам’яті з’явилося після Помаранчевої 
революції. Одним із адептів ідеї про те, щоб 
історичні документи забрати з СБУ та ін-
ших репресивних органів надежить Воло-
димиру В’ятровичу який тоді очолював ар-
хіви СБУ. На сьогоднішній день в АНП не-
має жодного «живого» документа.
 Архіви нацпам’яті на теренах постсо-
ціалістичних країн Європи почали ство-
рювати з 1989 року, і «першопрохідцем» 
стала Німеччина. Наразі повністю закри-
тими від громадськості є архіви Росії, Біло-
русі, всіх азійських країн, що були у складі 
СРСР. ■

КЛАСИКА

Ювілей 
для 
обраних
Концертом 
без диригента 
відзначає 
львівський оркестр 
250-ліття Бетховена 
Валентина ГРИГОРЕНКО    

 Мистецький світ святкує 
цьогоріч 250-ліття німецько-
го композитора Людвіга ван 
Бетховена, чия музика ста-
ла гімном Європейського Со-
юзу і звучить по всьому світу 
з найважливіших та найуро-
чистіших нагод. Бетховенсь-
кий ювілей наповнив репер-
туар багатьох театральних і 
концертних залів світу тво-
рами композитора. Проте че-
рез карантинну перерву для 
культурної індустрії небага-
тьом вдалося втілити гран-
діозні плани: найбільші фес-
тивалі та локальні проєкти 
були закритими або переходи-
ли в digital-формати. Музику 
останнього представника «ві-
денської класичної школи» 
в найбільш «мовчазний» рік 
офлайн представить 3 груд-
ня на сцені Львівської націо-
нальної філармонії у проєкті 
Beethoven 250 оркестр Inso-
Lviv. 
 Талановиті і зіркові соліс-
ти, відомі за межами Ук-
раїни: Валерій Соколов — 
скрипка, Роман Лопатинсь-
кий — фортепіано та Олек-
сій Шадрін — віолончель. 
Вони зіграють програму, до 
якої увійшло кілька найві-
доміших та найскладніших 
творів Людвіга ван Бетхове-
на. Концерт для скрипки, віо-
лончелі та фортепіано, відо-
мий також як Потрійний кон-
церт, був написаний Бетхове-
ном у 1803 році, а наступного 
року опублікований видав-
ництвом Breitkopf & Hartel. 
Вибір соло-інструментів ро-
бить його фактично концер-
том для фортепіанного тріо, 
і це єдиний концерт Бетхове-
на для понад одного сольного 
інструмента.
 Єдиний у Бетховена і Кон-
церт для скрипки з оркестром 
належить до найскладніших 
творів скрипкового реперту-
ару. Справа не стільки в тех-
нічних труднощах, які не ма-
ють самодостатньої цінності, 
скільки в глибині змісту, що 
вимагає високої виконавсь-
кої зрілості. Бетховен при-
святив його своєму  другу ди-
тинства Стефану фон Брой-
нінгу. Офіційна критика не 
відразу гідно оцінила новий 
шедевр Бетховена. Однак чу-
дова музика швидко завойо-
вувала популярність у слу-
хачів і виконавців, і невдовзі 
він став одним iз найпрекрас-
ніших творів цього жанру — 
справжньою перлиною світо-
вого скрипкового репертуа-
ру.
 Львівська філармонія й 
оркестр Inso-Lviv дотриму-
ються карантинних вимог. 
Тож у продажу є лише 50 
квитків. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах СБУ викрила розкрадання 
майже мільйона гривень на будівництві дис-
петчерської станції швидкої допомоги. Як 
повідомляє «УМ» Катерина Дрога з управ-
ління СБУ в області, оперативники викрили 
оборудку з привласнення коштів обласного 
бюджету, виділених на будівництво інфра-
структурних об’єктів медичної галузі.
 «Торік посадовці одного з департамен-
тів Черкаської облдержадміністрації ук-
лали договір iз представниками комерцій-
ної структури. Тож підрядники мали збу-
дувати в обласному центрі диспетчерську 
станцію швидкої допомоги. На реалізацію 
цього соціально важливого проєкту з об-
ласного бюджету було виділено понад 45 
мільйонів гривень», — розповідає Катери-
на Дрога.
 Вона каже, що ініційовані Службою без-
пеки України експертизи показали, що ко-
мерсанти під час підготовки актів викона-
них робіт штучно завищили реальну вар-
тість та обсяги відповідних робіт. Одержа-
ний через протиправну схему «прибуток» 

було виведено у тінь. За попередніми оцін-
ками, оборудка завдала обласному бюд-
жету збитків майже на один мільйон гри-
вень.
 За її словами, наразі слідчі управлін-
ня СБУ в Черкаській області повідомили 
керівнику комерційної структури про пі-
дозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтра-
та майна або заволодіння ним шляхом зло-
вживання службовим становищем) та ч. 2 
ст. 366 (службове підроблення) Криміналь-
ного кодексу України. Вирішується питан-
ня щодо обрання судом міри запобіжного 
заходу. Викриття оборудки проводили під 
процесуальним керівництвом Черкаської 

обласної прокуратури, за сприяння керів-
ництва Черкаської ОДА.
 До речі, днями у Черкаській обласній 
державній адміністрації у власному кабі-
неті співробітники СБУ взяли під час дачі 
хабара заступника директора одного з де-
партаментів. Він вимагав від місцевого під-
приємця 20 тисяч гривень за безперешкод-
ну передачу в довготривалу оренду об’єкта 
водного фонду і обіцяв фіктивне проведен-
ня тендерних процедур на користь бізнес-
мена. Наразі перевіряється інформація 
щодо можливої причетності до корупцій-
ної схеми інших працівників Черкаської 
обласної державної адміністрації. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Другий день поспіль під-
приємці мітингували під пар-
ламентом. Через протести під 
Верховною Радою поліція Киє-
ва перейшла на посилений ре-
жим служби. Зокрема, пові-
домили, що до парламенту 
були переведені працівники 
столичної поліції, військово-
службовці Національної гвар-
дії, поліція діалогу, вибухотех-
ніки та представники інших 
структурних підрозділів сис-
теми Міністерства внутрішніх 
справ. Причина — акція про-
тесту підприємців. 
 За словами організаторів 
протесту, під парламентом пла-
нують зібрати близько 20 тисяч 
підприємців з усієї України. 
«Ми плануємо і надалі протес-
тувати, якщо влада таки нас не 
почує і нічого не змінить. Наші 
вимоги лишаються незмінни-
ми: ніякого локдауну, ми проти 

будь-яких обмежень, бо це вби-
ває наш бізнес. І друга наша ви-
мога — скасувати обов’язкове 
введення касових апаратів. Ми 
і так ледь виживаємо, а ці ка-
сові апарати доб’ють наш біз-
нес», — заявив підприємець із 
Миколаєва Максим Криворуч-
ко. 
 Зі свого боку, президент Во-
лодимир Зеленський уже вніс 
до Верховної Ради свій зако-
нопроєкт, який частково задо-
вольняє вимоги мітингуваль-
ників. А саме: пропонує від-
термінувати введення касових 
апаратів на один рік. Голова 
фракції «Слуга народу» Давид 
Арахамія зазначив, що, попри 
різне бачення вирішення цього 
питання, всі фракції погоджу-
ються з тим, що його потрібно 
вирішувати якомога швидше. 
 Президентський законо-
проєкт передбачає відтерміну-
вання запровадження касових 
апаратів не для всіх фізичних 

осіб-підприємців, тому робоча 
група працює над уточненням 
цього документа. Про це заяви-
ла народний депутат із фракції 
«Європейська Солідарність», 
член фінансового комітету Ніна 
Южаніна. За її словами, таке рі-
шення не має бути кінцевим і в 
цьому питанні таки варто шу-
кати компроміс. «Якщо влада 
не почує вулицю і таки лишить-
ся на своєму безкомпромісному 
рішенні, люди не погодяться з 
цим. Тому я впевнена, що ми 
маємо знайти компромісне рі-

шення, яке задовольнить оби-
дві сторони», — заявила депу-
татка.
 Нагадаємо, 17 листопада 
Верховна Рада провалила го-
лосування  законопроєкту про 
відтермінування касових апа-
ратів для ФОПів до 1 січня 2022 
року для платників єдиного по-
датку 2-4 груп, за винятком ри-
зикових галузей. Люди почали 
виходити на акції протесту під 
парламент із вимогами повніс-
тю скасувати введення касових 
апаратів для ФОПів. ■

МАХІНАЦІЇ

Навар — у тінь
На будівництві диспетчерської для «швидкої» 
вкрали майже мільйон

■

БЮДЖЕТ

Архіви просять грошей
Реконструкцію стратегічної будівлі не вносять 
у фінансові плани на наступний рік

■

ПРОТЕСТ

Посилений режим
Мітингувальники під Радою стоятимуть 
до перемоги? 

■

Протест під Радою.
Фото з сайта pravda.com.ua.
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Українська влада з усіх сил 
намагається маневрувати між 
епідеміологічною ситуацією в 
державі, яка постійно погір-
шується, та елементарними 
потребами вітчизняної еконо-
міки. Адже повний локдаун, на 
якому наполягає Міністерство 
охорони здоров’я та деякі інші 
чиновники, здатен повністю 
зруйнувати економіку, відтак 
виходити з карантину буде ні-
кому. А тому влада пропонує 
реалізувати кілька, на її думку, 
дієвих заходів: реформи, лок-
даун, податкова амністія. 

Влада: політ нормальний
 Окрім антикризової підтрим-
ки, яку уряд намагається надава-
ти нашим співгромадянам у час 
коронакризи, від влади вимага-
ють також і стратегічних кроків 
щодо покращення бізнес-кліма-
ту в Україні. Цьому має сприяти 
низка реформ, які вже запущені 
та будуть продовжені наступного 
року. Як заявив прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль, надзвичайно 
ефективно показала себе, зокре-
ма, мала приватизація: відкриті 
аукціони без корупційної скла-
дової, які відбуваються зараз, 
вигідні й для держави, і для біз-
несу. 
 Оптимістично ставиться 
до ситуації й Міністерство фі-
нансів, заявляючи, що Держав-
ний бюджет упорається з коро-
накризою. Також, на думку чи-
новників, важливою сферою, де 
активно відбуваються зміни, за-
лишається цифровізація держав-
них послуг, а вже з 2021 року Ук-
раїна стане повністю «пейпер-
лес» у питаннях взаємовідносин 
із державою. «Серед наших го-
ловних орієнтирів залишається 
входження України до ТОП-30 
рейтингу DoingBusiness. Тому 
ми працюємо по конкретних сфе-
рах: спрощення підключення до 
енергомереж, здешевлення кре-
дитних ресурсів, підтримка екс-
портного потенціалу української 
продукції на міжнародних рин-
ках. Усе це на порядку денному, 
і ми вже бачимо позитивні зру-
шення в усіх цих сферах», — на-
голосив Шмигаль, подякувавши 
інвесторам та бізнесу, який пла-
тить податки та створює робочі 
місця в Україні.

Шкода від карантину
 Друга ідея від уряду — обме-
ження в роботі бізнесу у вихідні 
дні або й повний локдаун. Тим 
часом у Європейській Бізнес 
Асоціації заявили: жорсткий 
локдаун і закриття більшості 
бізнесів у вихідні принесуть 
більше шкоди, ніж користі. На 
переконання бізнес-спільноти, 
державі потрібен план, що скла-
дається з розумних кроків, ба-
зується на світових практиках 
і накопиченому досвіді. Водно-
час необхідні чіткі та зрозумілі 
адаптивні кроки взаємодії з біз-
несом, а не жорсткі тотальні об-
меження, аби підтримати й еко-
номічне здоров’я країни в тому 
числі. На переконання ж спіль-
ноти, жорсткий локдаун і за-
криття більшості бізнесів на пе-
ріод вихідних принесуть більше 
шкоди, ніж користі.
 Бізнес-спільнота наголошує, 
що варто розглядати кілька 
шляхів урегулювання ситуації 
та забезпечувати, наскільки це 
можливо, баланс здоров’я насе-
лення та економічного здоров’я. 
«Безумовно, наразі час є непро-
стим і важко всім — бізнесу, на-
селенню, владі. Так, населенню 
все ж варто мати більший рівень 
самосвідомості, аби допомагати 
протидіяти поширенню вірусу. 
Компаніям варто, що, власне, 

більшість вже й робить, шукати 
нові ніші та можливості, макси-
мально підтримувати кожного 
працівника. Однак і влада має 
бути проактивною як у питанні 
протидії поширення вірусу, так 
і щодо підтримки населення та 
бізнесу. Адже наразі, на жаль, 
цього не відчувається», — за-
явила виконавча директорка 
ЄБА Анна Дерев’янко.
 На думку експертів, рівень 
економічної активності у вихід-
ні дні є достатньо високим. Тож 
тотальне закриття на вікенд 
може боляче вдарити по підпри-
ємцях, а для декого — стати фі-
нальною крапкою в роботі. Вод-
ночас наразі компанії досить 
свідомо підходять до ситуації з 
«COVID-19», наприклад, вияв-
ляючи захворювання на підпри-
ємстві — вживають превентив-
них заходів, аби зменшити по-
ширення хвороби, запроваджу-
ють принцип самоізоляції для 
тих, хто, імовірно, контактував 
із хворим. Запроваджують особ-
ливі правила та заходи безпеки 
при роботі з клієнтами тощо.
 А тому, як вважають у про-
фільній асоціації, бізнес закли-
кає уникнути жорсткого лок-
дауну в країні та підходити до 
ухвалення будь-яких рішень 
із точки зору довгострокового, 
стратегічного планування та 
адаптивності. Крім того, слід 
не лише встановлювати прави-
ла, а й якісно контролювати їх 
дотримання — як населенням, 
так і бізнесом, що є прямою від-
повідальністю Нацполіції, та 
наразі далеко не завжди вико-
нується належним чином. 

Президент обіцяв у травні
 Ще одна ідея від урядовців — 
компенсаційні виплати бізнес-
менам, які змушені закритися 
через локдаун, та податкова ам-
ністія. Відповідний законопро-
єкт український президент Во-
лодимир Зеленський обіцяв іще 
у травні. Але наразі влада мов-
чить. Щоправда, підготовка до 
його ухвалення ведеться, але до-
волі повільно і за закритими две-
рима. 
 «Концепт амністії повністю 
узгоджений, — сказав голова 
комітету з питань фінансів, по-
даткової та митної політики Да-
нило Гетманцев. — Параметри 
амністії: 5% — загальна став-
ка, 9% — підвищена ставка на 
активи, які перебувають за кор-
доном, 18% — на готівку». При 
цьому, за словами депутата, ам-
ністію хочуть закінчити у 2021 
році. На його думку, стиму-
лом показати у декларації своє 
справжнє майно та реальні акти-
ви має стати запровадження ав-
томатичного обміну податковою 
інформацією та плану протидії 
розмиванню бази оподаткуван-
ня. Також законопроєкт перед-
бачає, що декларації, які плат-
ники податків оприлюднять у 
межах податкової амністії, не 
можна буде використовувати у 
суді як докази в інших справах.

 Податкова амністія — це 
легалізація статків шляхом 
офіційного оприлюднення ре-
ального розміру доходу. Тобто 
підприємець сплачує певну суму 
податків — і держава його звіль-
няє від будь-яких видів відпові-
дальності. Така практика у сві-
тових економіках є досить по-
ширеною. «В Україні було про-
ведено податкову амністію. Це 
сталося одразу після Майда-
ну. Під час правління Янукови-
ча було створено злочинну сис-
тему податкових майданчиків, 
коли бізнес заганяли безпосе-
редньо до користування цими 
податковими майданчиками. 
Вони фактично використовува-
ли їх, щоб зменшувати свої по-
датки, особливо це стосуєть-
ся сплати ПДВ. Податкова ам-
ністія, яку тоді провели, була 
спрямована на те, щоб зняти з 
гачка бізнес, який потрапив у ту 
ситуацію. І це спрацювало. Пи-
тання було не в наповненні де-
ржавного бюджету в першу чер-
гу, а в тому, щоб фактично ам-
ністувати бізнес, для того, щоб 
він міг далі спокійно працюва-
ти, заробляти гроші, давати ро-
бочі місця тощо. Це був позитив-
ний ефект», — сказав економіст 
Ілля Несходовський.

Головне — довіряти
 Обсяг тіньової економіки в 
Україні зашкалює. За даними 
Міністерства економіки, безпосе-
редньо перед запровадженням ка-
рантинних заходів навесні цього 
року частка тіньової економіки в 
Україні становила 31% від ВВП. 
Якщо ж робити оцінки за мето-
дом збитковості підприємств, то 
«тінь» становить аж 38%.
 Попередні результати до-
слідження, проведеного «Ернст 
енд Янг», — майже чверть ук-
раїнської економіки перебуває в 
тіні. При цьому майже 20% ВВП 
країни — 700 млрд грн — це ті-
ньова готівка.
 У попередні роки обсяги ті-
ньової економіки в Україні були 
ще більшими. Офіційно в Мін-
економіки називали цифру в 
майже 40%, тоді як українські 
експерти говорили про полови-
ну економіки в тіні.
 Отже, за словами Несходовсь-
кого, податкова амністія має ви-
конати цілком конкретні завдан-
ня. Судова система в Україні не-
досконала, тому деякі бізнеси 
для того, щоб зберегти свій ка-
пітал, виводили його за кордон. 
Хтось каже, що їх слід вишуку-

вати і карати, але ефект від цього 
буде мінімальний. Іншими сло-
вами, судова система України і 
судова система в світі в принци-
пі не дасть можливості залучити 
багато коштів. Тож тут питання 
в тому, щоб дати амністію нек-
римінальному капіталу. Це сто-
сується підприємців, які виво-
дили свій капітал за кордон, щоб 
захиститися від судового свавіл-
ля, для того, щоб їхній бізнес 
не захопили рейдери. Сама ця 
ідея покладена в цей законопро-
єкт — дати можливість бізне-
су легалізувати капітал, вивес-
ти його з тіні й завести в Украї-
ну для того, щоб він працював в 
Україні, створював робочі місця 
тощо. Міжнародний досвід про-
ведення такої амністії, за слова-
ми експерта, показує, що ефект 
від цього є: легалізується капі-
тал, створюються робочі місця, 
збільшуються інвестиції. «Про-
те є одне «але» — це не мож-
на проводити постійно. Це має 
бути одномоментно, один раз. 
Капітали мають бути виведені й 
заведені в Україну, почати пра-
цювати, й уже тоді буде зрозумі-
ло, що далі ми працюємо винят-
ково за тими правилами і зако-
нодавчими вимогами, які є в Ук-
раїні», — сказав експерт.
 Також, на його думку, іс-
нують дуже жорсткі обмежен-
ня щодо тих коштів, які заро-
били чиновники. Тобто якщо це 

пов’язано з корупцією, хабарниц-
твом та іншими такими речами, 
коли людина зловживала вла-
дою, то, звісно, вона не отримає 
жодної податкової амністії.  При 
цьому експерт наголошує: довіра 
— це ключовий момент. «Якщо 
немає довіри до податкових ор-
ганів, то бізнес не вийде з тіні. 
Податкова амністія не спрацьо-
вує в тих країнах, які очікують, 
що вона спрацює в значних об-
сягах. Там, де держава фактич-
но гарантує, що надалі жодних 
залучень до відповідальності не 
буде, бізнес декларує свій капі-
тал. В Україні є серйозна пробле-
ма з судовою системою. Але тут 
є ще інший момент. Судова сис-
тема була не краща в 2014–2015 
роках, але тодішня проведена 
податкова амністія дала свій ре-
зультат у тому, щоб зняти напру-
гу з бізнесу.  Те ж саме очікуєть-
ся зараз. Податкова амністія 
дасть можливість легалізува-
ти бізнес і далі працювати нор-
мально. Зараз країни світу почи-
нають усе більше контролювати 
міжнародні фінансові потоки, 
відкривається інформація, від-
кривається банківська таємни-
ця, починає працювати фінан-
совий моніторинг. Люди мають 
пояснювати похо дження кош-
тів. Для бізнесу є ризик втрати-
ти все внаслідок тих змін, які 
відбуваються у світі», — зазна-
чив він. ■

АНТИКОРОНА

Три сценарії проти ковіду
Українська влада 
обіцяє проводити 
реформи, оголошувати 
карантини і локдауни, 
а також може 
амністувати капітал

■

ІНІЦІАТИВИ 

 Розвиток вимагає швидкості 
 Американська торговельна палата в Україні закликає Міністерство охорони 
здоров’я України збільшити гранично допустимі рівні електромагнітного випроміню-
вання для прискорення розгортання мереж 3G та 4G. Тобто збільшити гранично до-
пустимі рівні електромагнітного випромінювання для радіо- та телекомунікаційно-
го обладнання до 100 мкВт/см2. Чинне регулювання, згідно з яким гранично допус-
тимий показник ЕМВ встановлено на рівні 10 мкВт/см2, є найнижчим у порівнянні 
з країнами Європи та Північної Америки, де він становить у середньому від 500 до 
1000 мкВт/см2, що, в свою чергу, стримує впровадження новітніх технологій у галузі 
та подальший розвиток мереж мобільного зв’язку.
 Робота мобільного зв’язку забезпечується розвинутою мережею базових стан-
цій, які використовують радіохвилі для підтримки з’єднання мобільних телефонів 
із телефонними мережами та мережею інтернет. Для підвищення якості мобільного 
зв’язку, а також максимального забезпечення населення мережами 3G та 4G, опера-
тори мають збільшувати кількість базових станцій та здійснювати їх постійне пере-
оснащення відповідно до сучасних технологічних розробок галузі.
 Збільшення норм електромагнітного випромінювання, що пропонується проєк-
том наказу, усуне штучні бар’єри на шляху до модернізації та розвитку мереж мо-
більного зв’язку і дозволить операторам встановлювати додаткове обладнання або 
збільшити потужність на вже працюючих базових станціях, щоб наростити ємність 
мобільних мереж і покращити покриття.  Крім того, в операторів з’явиться більше 
можливостей для вибору оптимальних майданчиків для нових базових станцій. Для 
того, щоб досягти якісного покриття, необов’язково буде встановлювати базову стан-
цію в центрі населеного пункту, буде достатньо знайти відповідний майданчик на-
віть на околиці. До того ж збільшення гранично допустимих рівнів ЕМВ до 100 мкВт/
см2 дасть змогу наблизити норми національного законодавства до європейських та 
пришвидшити подальше розгортання мереж 3G та 4G в сільській місцевості.

■

Аби всуціль тіньовий український бізнес приносив користь постковідній Україні, йому пропонують пробачити частину «гріхів».
Фото з сайта vezha.ua.
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Олена ГОЛУБЄВА
(Інтернет-видання «Українська правда. 

ЕП»)

Гора Синячка в Івано-Франківській 
області — єдина високогірна міс-
цина в Україні, де здійснюється на-
фтопромисел. Гора є одним iз по-
пулярних туристичних маршрутів, 
адже багата і зсередини, і ззовні. 
Її прекрасні схили колись були гус-
то вкриті багаторічним лісом. Нині 
місцеві лише розпачливо махають 
у бік виразних залисин та галявин, 
на яких стирчать самі пеньки. Ка-
жуть, якщо влада наважиться збу-
дувати тут гарну дорогу, вийдуть на 
протести: мовляв, лишень відсут-
ність доріг природним чином рятує 
українські Карпати від тотального 
вирубування. Це проблема не са-
мих Карпат. Неспроможність вла-
ди навести лад у лісах — така ж 
виразка України, як і корупція.
На Західній Україні жартують, що 
лісники — другі після ксьондзів: 
будують дорогі маєтки, подоро-
жують, купують дітям престижні 
автомобілі. Вони користуються 
прогалинами в законодавстві. На 
цьому тлі спроби влади рятувати 
ліс нагадують дії фокусника, який, 
ховаючи монету в одній руці, ро-
бить усе, аби увага глядача зосере-
дилася на іншій.

Показові посадки при новій 
владі
 З приходом до влади коман-
да президента Володимира Зе-
ленського з ентузіазмом взяла-
ся порядкувати у сфері лісового 
господарства. Експрем’єр Олек-
сій Гончарук почав роздавати 
доручення і проводити пока-
зові наради. Зокрема, він дору-
чив забезпечити з 1 лютого 2020 
року в Україні повноцінне фун-
кціонування централізованого 
обліку деревини, а також дав 
доручення МВС, Держлісагент-
ству та Держекоінспекції безпе-
рервно запобігати незаконним 
вирубкам лісів та виявляти по-
рушення.
 Владі постійно доводиться 
чути від суспільства про неза-
конні вирубки, чорних лісорубів 
та контрабанду лісу, скаржився 
тоді прем’єр. Почалися показові 
розправи: Гончарук звільнив 
керівника Закарпатського уп-
равління лісового та мисливсь-
кого господарства Валерія Мур-
гу та голову ДП «Гутянське лісо-
ве господарство» на Харківщині 
Віктора Сиса. Матеріали про чис-
ленні порушення у Закарпатсь-
кому і Гутнянському лісових гос-
подарствах були передані до пра-
воохоронних органів.
 Ситуація з харківськими ліс-
госпами — один iз небагатьох 
прикладів, коли справи дійшли 
до суду. За словами генпроку-
рорки Ірини Венедиктової, у 
суди були направлені обвину-
вальні акти щодо службовців 
Красноградського та Гутянсь-
кого лісгоспів, яких звинувати-
ли у втраті 1,5 тис. дерев.
 За словами генпрокурора, та-
кож завершено досудове розслі-
дування в карній справі щодо ви-
рубки 526 дерев у Гутянському 
лісгоспі щодо майстра лісництва. 
Дійшла до суду і справа Мурги, 
однак про вирок у ній нічого не 
відомо. Після лютневого сплеску 
шум навколо лісових справ стих. 
Венедиктова повідомила, що че-
рез незаконну вирубку лісу пору-
шено 388 карних справ.

Семиразове зростання вирубки
 Тим часом, за офіційними да-
ними, у 2019 році обсяг незакон-
ного вирубування лісів, у порів-
нянні з 2018 роком, збільшив-
ся майже в сім разів до 118 тис. 
куб. м, що завдало державі 814,2 
млн грн збитків.
 За десять місяців 2020 року 
Держекоінспекція склала по-
над 2 тис. 300 адміністративних 
протоколів. За її даними, збитки 
перевищили 280 млн грн, але ця 
статистика навіть близько не ві-
дображає реального стану ре-
чей.
 «Незаконні вирубки трива-
ють, бо в Україні відсутня до-
сконала законодавча база ве-
дення лісового господарства та 
існує низька відповідальність за 
незаконні рубки лісу», — пові-
домили в пресслужбі Державної 
екоінспекції (ДЕІ).
 Цей орган має широкі пов-
новаження щодо контролю ліс-
госпів: починаючи з відведення 
кварталу під рубку і закінчуючи 
законністю вирубки.
 «Часто під виглядом ле-
гальної санітарної вирубки хо-
вається знищення здорових де-
рев. Позначаючи їх як дрова та 
офіційно продаючи за копійки, 
реальну суму корумповані пра-
цівники лісгоспів кладуть собі 
в кишеню. Ні мораторій на екс-
порт лісу-кругляку, встановле-
ний у 2015 році, ні істотне підви-
щення штрафів, ні зниження 
розміру заподiяної шкоди, піс-
ля якої настає кримінальна від-
повідальність, ситуацію не змі-
нили», — повідомили в ДЕІ.
 Тимчасом влада рекламує 
реєстри та інтерактивні мапи. 
Послідовних крокiв для ство-
рення системи, яка завадила б 
незаконним вирубкам, не роб-
лять.

Лісове двовладдя
 Проблемою залишається 
дублювання контрольних фун-
кцій Держекоінспекцією та Дер-
жлісагентством. Останнє від-
повідає за 73% лісового фонду 
країни і контролює саме себе. Не 
дивно, що представників інспек-
ції не допускають у деякі лісгос-
пи, щодо яких надійшли сигна-
ли від місцевих активістів. «За 
таке адміністративне правопо-
рушення штраф становить лише 
750 грн. Інспекція підтримує 
законопроєкт «Про державний 
екологічний контроль», який, 
зокрема, передбачає збільшен-
ня штрафів за перешкоджан-
ня в роботі інспекторів у десят-
ки разів», — пояснив голова ДЕІ 
Андрій Мальований.
 Законопроєкт, який опра-

цьовують комітети парламенту, 
усуває суперечності між повно-
важеннями Держлісагентства 
та інспекції шляхом передаван-
ня повноважень щодо охорони 
лісів Держекоінспекції. З по-
чатку 2020 року ДЕІ виявила 2,2 
тис. порушень iз боку лісгоспів 
та оштрафувала їх працівників 
на 816 тис. грн. Збитки переви-
щили 234 млн грн.
 Справу ускладнює те, що 
суми штрафів за вирубку лісу 
мізерні — 510-1020 грн, а мето-
дики розрахунку грошових стяг-
нень за шкоду застаріли. Нині 
порушник за дерево діаметром 
до 10 см зобов’язаний сплати-
ти лише 42 грн. Щоб застерегти 
потенційних порушників від 
протиправних дій, санкції не-
обхідно збільшити, а застарілі 
методики — змінити, кажуть у 
Держекоінспекції. Фахівці ві-
домства підготували відповідні 
матеріали, їх має затвердити Мі-
некології.
 Донедавна в державі навіть 
не було такого міністерства: у 
2019 році влада ліквідувала його 
шляхом злиття з Міненергети-
ки. Недавно орган відновили.

Перевірки поза законом
 Не додає оптимізму й заборо-
на на планові перевірки лісового 
господарства, введена на час ка-
рантину. «Інспектори можуть 
виходити тільки на позапланові 
перевірки за зверненням фізич-
ної особи», — розповів Мальова-
ний, зазначивши, що перевірка 
призначається після створення 
комісії, що вимагає часу.
 Повноваження для проведен-
ня рейдів теж відсутні. При цьо-
му відрізнити, коли ліс рубають 
iз порушенням законодавства, а 
коли законно, важко. «Активіс-
ти можуть блокувати легальні 
заготівлі, але не можуть нічого 
вдіяти у випадках очевидних по-
рушень», — визнають у Держлі-
сагентстві.
 «Незаконна рубка — це за-
готівля деревини без спеціаль-
ного дозволу: лісорубного або лі-
сового квитка. Зрубане без нього 
дерево є таким, що добуте неза-
конним шляхом», — роз’яснив 
головний спеціаліст відділу охо-
рони і захисту лісів Державного 
агентства лісових ресурсів Ле-
онід Ільченко.
 Перелік лісорубних квитків 
на заготівлю деревини розміще-
ний на спеціальному сайті. Не-
зрозуміло лише, куди звертати-
ся з інформацією, якщо під час 
лісової прогулянки трапиться 
рубка лісу. В поліцію? Це не її 
повноваження.
 Держлісагентство на період 

карантину обмежило прийом 
громадян і надання адміністра-
тивних послуг, а ДЕІ потрібен 
час на створення комісії. До того 
ж її можуть просто не допустити 
в лісгосп, сплативши штраф 750 
грн. Також ДЕІ не може провес-
ти рейд і не має повноважень за-
тримати правопорушників. Вона 
може лише створити комісію і 
передати матеріали, виявлені 
під час проведеної перевірки, 
до правоохоронних органів. ДЕІ 
називає такі фактори, які зава-
жають її ефективній роботі: не-
достатнє матеріально-технічне 
забезпечення інспекторів, не-
укомплектованість кадрів спе-
ціалістами через низькі зарпла-
ти, відсутність у ДЕІ статусу пра-
воохоронного органу, у зв’язку з 
чим неможливо встановлювати 
осіб, причетних до порушень.

Технології на варті лісу
 Ветеран ООС, голова Лопа-
тинської ОТГ Олег Микитин за-
значав, що найбільш ефектив-
ний і доступний спосіб виявити 
знищення лісів — відстежува-
ти зміну рельєфу зелених насад-
жень через супутникову зйом-
ку Google. За його словами, міс-
цевий лісгосп є державою в 
державі, а незаконні рубки про-
цвітають, хоча поліція фіксує 
два-три правопорушення на рік.
 Ситуація в цій ОТГ мало чим 
відрізняється від загальної на 
Львівщині. Великих виробництв 
тут немає, зате є безробіття і ма-
совий відплив людей за кордон 
на заробітки. Ті, хто змогли за-
кріпитися, живуть в основному 
з лісу.
 Інспекція підтримує ідею 
про дослідження лісових ма-
сивів за допомогою безпілотних 
літальних апаратів. «Дрони до-
помагають знаходити місця ру-
бок, особливо на важкодоступ-
них верховинах. Вони невидимі 
і не лякають лісорубів. Це надій-
ні помічники інспекторів», — 
кажуть у відомстві. Інспекція 
вже почала використовувати 
безпілотні апарати, проте через 
відсутність належного фінансу-
вання управління відомства до-
статньою мірою ними не забезпе-
чені. Також, за словами Мальо-
ваного, наразі немає інструмен-
тів, які б дозволяли застосувати 
отримані дані як докази в суді.
 «Ми напрацьовуємо мето-
дичні рекомендації, аби аеро-
космічну зйомку можна було за-
стосовувати як інструмент моні-
торингу стану лісів», — каже го-
лова ДЕІ.
 Інспекція також планує спів-
працювати з Державним косміч-
ним агентством. «Ми домови-
лися спільно розробити «Націо-
нальну систему моніторингу дов-
кілля», яка допоможе фіксувати 
місця й обсяги вирубки, автома-
тично визначати порушників, 
нараховувати їм штрафи і вима-
гати сплату. Дані моніторингу 
можуть стати доказами в суді», 
— розповів Мальований.

Рекордний експорт під 
виглядом пиломатеріалів
 Ситуація така: незакон-
ні вирубки лісу не фіксують-
ся, а потім невідомо звідки 
з’являється нелегальна дереви-
на. Вона потрапляє на європей-
ський ринок за низькою вартіс-
тю, що викликає роздратування 
європейських чиновників.
 Згідно зi звітом Earthsight 
«Причетні до корупції», протя-
гом 2013—2018 років українсь-
кий експорт пиломатеріалів пе-
ревищив загальну легальну про-
позицію деревини на ринку, на-
віть не враховуючи внутрішнє 
споживання.
 До 2016 року Україна пові-
домляла про експорт на 50% 

більше пиломатеріалів, ніж 
було офіційно зафіксовано на 
лісопильнях країни. Майже 
мільйон кубометрів деревини, 
яка не проходила за офіційни-
ми документами, було експор-
товано. Це в десять разів біль-
ше, ніж у 2011 році. Причи-
на проста: не працюють захис-
ні механізми. Відповідальність 
підприємств, які переробляють 
незаконно заготовлену сирови-
ну, досі відсутня.
 Сертифікацією Forest 
Stewardship Council, яка за умо-
ви реалізації для всіх лісових 
ділянок гарантує екологічність 
лісоматеріалів і допомагає зава-
дити продажу нелегально зру-
баної деревини, охоплено лише 
42% українських лісів.
 Через електронну систему 
«Прозорро.Продажі» з лютого 
2020 року реалізується лише 
25% великих партій деревини, 
що продають державні лісгос-
пи. Перехід до аукціонів пови-
нен поставити хрест на «прямих 
договорах», за якими донедавна 
продавалася вся деревина, що 
дозволяло директорам лісгос-
пів напряму домовлятися з по-
купцями про ціну й обсяги про-
дукції. Це робило можливими 
схеми, при яких деревина про-
давалася за ціною, нижчою за 
ринкову, в обмін на «відкати». 
У 2020 році частка реалізації за 
прямими угодами становить 40-
70% від обсягу ринку залежно 
від місяця.
 У 2020 році запрацювала 
дер жавна система електронно-
го обігу деревини, яка дозволяє 
відстежувати шлях кожного де-
рева від лісгоспу до переробно-
го підприємства. Однак вона не 
охоплює всі ліси країни. До того 
ж кримінальна відповідальність 
за закупівлю незаконно заготов-
леної деревини відсутня.
 Найгірше, що немає точної 
інформації про обсяги лісу в Ук-
раїні. За даними Держлісагент-
ства, загальна площа лісового 
фонду становить 10,4 млн га, з 
яких лісовою рослинністю вкриті 
9,6 млн га. Лісистість території 
країни — 15,9%. За цими дани-
ми, Україна входить до десятки 
найбільших лісових держав Єв-
ропи, посідаючи восьме місце за 
площею лісів та шосте місце — 
за запасами деревини. Чи від-
повідають дійсності ці дані? Вер-
ховна Рада тільки у червні 2020 
року підтримала проведення на-
ціональної інвентаризації лісів.
 Робота щодо інвентаризації, 
яка має дати достовірну оцінку 
загальних запасів насаджень з 
розрахунковою похибкою ±3%, 
лише почалася. Немає і чіткого 
розуміння, чи фінансуватиметь-
ся вона належним чином. Про-
єкт потребує виділення з бюдже-
ту близько 9 млн грн щорічно. 
Додатково потрібно 2 млн грн на 
утримання постійного персона-
лу державної спеціалізованої ор-
ганізації і 3 млн грн — на опла-
ту праці тимчасових працівни-
ків. В окремі роки фінансуван-
ня програми коливатиметься від 
7,7 млн грн до 12,6 млн грн, що 
обумовлено потребою придбан-
ня програмного забезпечення, 
приладів, обладнання та авто-
мобільної техніки.
 Раніше розглядався варіант 
передавання права на ліси міс-
цевим громадам у рамках ре-
форми децентралізації. Мов-
ляв, громади самі можуть кон-
тролювати вирубки. Цю ідею 
підтримували ексголова Вер-
ховної Ради Андрій Парубій та 
Мінрегіонбуд. Міністерство на-
віть розробило відповідний про-
єкт закону.
 Ідея не була реалізована, а 
звуки чорних вирубок звучать 
донині. ■

Є ПРОБЛЕМА

Фокус iз кругляком
Чому не припиняються незаконні вирубки лісу

■

Cанітарні рубки в Карпатах.
Фото Єгора ГРИНИКА (УП).
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ПОЛІТПАРНАС

Зійти на п’єдестал

■

Антон КАДЕНЮК
Житомир

 Днями зателефонував мій 
земляк і однокласник із Тер-
нопільщини й запитав, чи 
пам’ятаю ту знаменну для всіх 
галичан дату — вересень 1939-
го. Чесно зізнаюсь, якби він не 
назвав рік — 1939-й, то я б не 
знайшовся що відповісти. А 
мені є що згадати, адже цей рік 
сколихнув не лише Галичину, 
а й увесь світ.
 Перше, що пам’ятаю з ди-
тинства, з приходом москалів, 
як у нас казали, в селі розквар-
тирували певну кількість вій-
ськових по сільських хатах. 
Нам також підселили одного 
солдата, через хату — ще од-
ного, а в одних сусідів їх було 
двоє, хоча гвинтівка — одна 
на двох. Їхнє завдання поляга-
ло в тому, щоб уночі чергува-
ти на вулицях, аби був порядок 
(у чому мав полягати той поря-
док, ми не знали). По-друге, в 
нашому селі з’явився міліціо-
нер, якого називали «жан-
дарм» на прізвище Крушин. А 
по-третє, в сестри мого дідуся 
забрали єдиного сина в армію 
— як же вона плакала!

 Найгірше, що з приходом 
радянської влади почав змі-
нюватися менталітет і поведін-
ка місцевих жителів на догоду 
владі. Особливо це було вже по-
мітно після приходу в 1944-му 
других совітів. Маючи досвід 
нищення України та україн-
ців на східних теренах нашої 
країни, совіти всі ці методи 
застосували й на західних те-
ренах. Перш за все, потрібно 
було знищити «кулаків», як 
казали комуністи, називаючи 
так міцних господарів, гордих, 
незалежних людей, які важ-
кою працею заробляли хліб 
для своєї родини.
 У моєму селі достатньо було 
порядних і заможних госпо-
дарів, до яких належала й моя 
родина. Щоб упокорити їх, ра-
дянська влада вдавалася до 
хитрих засобів, використовую-

чи для цього бідних селян, на-
мовляючи їх проти заможних. 
 «На майдані коло церкви
 Революція іде.
 — Хай чабан, — усі гукну-
ли, —
 За отамана буде», 
 — отак описав ситуацію Пав-
ло Тичина. Тільки в нас був не 
чабан, а конюх, який раніше хо-
див біля коней пані Лесючки в 
нашому селі. Йому довірили всю 
господарку села, а як цим керу-
вати — він і гадки не мав. Дру-
гому такому «чабану» довірили 
бути міліціонером, враховуючи 
його агресивний характер. Він 
і помічників собі підбирав із 
кола «наближених», бо ж кому 
хочеться з ранку до ночі в полі 
спину гнути — все ж краще бути 
комірником чи бригадиром, чи 
сторожем. Колгоспна система 
породила злодіїв, пияків, ліню-

хів. Отаким штибом багате ко-
лись, прекрасне село перетво-
рилось на колгосп «Комунар», 
яким стали керувати неуки та 
комуністи.
 Якщо колгоспну владу в на-
шому селі насаджували силою 
комуністи, то сучасну владу 
Голобородька породило саме 
суспільство. Ось як змінили-
ся психологія і менталітет ук-
раїнця — з гордого, незалеж-
ного господаря перетворилися 
на слуг, рабів у ХХІ столітті. 
Поки влада розтринькує за-
лишки того, що десятиліття-
ми надбало старше поколін-
ня, суспільство, розвісивши 
вуха, прожовує інформацію 
ворожих інформаційних ка-
налів, які за московські гроші 
принижують усе національне, 
українське. На цих каналах 
часто можна бачити й першо-

го президента України Леоні-
да Кравчука, вихідця із За-
хідної України, якого Дмитро 
Гордон назвав «батьком на-
ції». Питання, а що залишив 
«батько» нації? Отримавши у 
1991 р. владу в країні з насе-
ленням 52 млн, могутні зброй-
ні сили, ядерну зброю — тіль-
ки бережіть та зміцнюйте, пан 
президент не розгубився, зме-
тикувавши, як можна з цієї 
ситуації скористатися. Разом 
із Вітольдом Фокіним, тодіш-
нім прем’єр-міністром, створи-
ли організацію «Український 
дім», що займалася продажем 
військового майна. Доторгу-
вались до того, що на період 
російсько-української війни 
бойові машини залишилися 
без акумуляторів. 
 Крали спочатку червоні, 
потім голубі («Партія ре-
гіонів»), а тепер уже зелені, 
адже в генетичний код україн-
ців комуністи «вживили» ген 
наживи, як колись за колгос-
пів. Розгул диктатури проле-
таріату після 1917-го породив 
управління «кухарок», а «зо-
лота» осінь 1939-го привела до 
влади конюхів. Що далі, това-
риство? Думайте!.. ■

Вадим ПЕПА, письменник
Київ

 Зовсім недавно в Києві від-
крито пам’ятник видатному 
мислителю Махатмі Ганді. 
Привід нагадати застережен-
ня непохитного борця за світ-
лішу долю рідної йому Індії, 
яка за його життя з останніх 
сил вивільнялася від англій-
ської колонізації: «Інтелі-
генція, вихована окупантом, 
є найбільшим ворогом свого 
народу».
 З якого боку не глянь, по-
головно при владі недавні ко-
муністи та виховані ними 
комсомольці. Спробуй до-
пекти їхній свідомості тира-
дою обожнюваного ними в 
ХХ столітті вождя! «Лібера-
ли і до питання про мови, як 
і до всіх політичних питань, 
підходять як лицеміри і тор-
гаші, що простягають одну 

руку (відкрито) демократії, а 
другу (за спиною) — кріпакам 
і поліцаям» (Ленін, 24, 1972, 
115).
 Дан приказ ему на запад,
 Ей — в другую сторону,
 Уходили комсомольцы
 На гражданскую войну.
 Для загарбників немає ні-
чого святішого, ніж розпалю-
вати «громадянську війну». 
Наскільки тверді вони в своїх 
переконаннях, судімо хоча б 
із того, як із 1917 р. будівни-
ки «світлого комуністичного 
майбутнього» нацьковували 
темні маси скидати з церков 

хрести й позолочені бані, гра-
бувати храми, розправлятися 
зі священниками з такою не-
навистю і люттю, щоб нащад-
ки закатованих і розстріля-
них «здригалися до десятого 
коліна». А на зорі ХХІ століт-
тя ті ж самі «правовірні» з та-
ким же завзяттям перекину-
лися до православ’я. То чим 
же вони керуються — ідеями 
чи жадобою власної вигоди?
 Доле праведна! Чи не пото-
нув би в непроглядній темені 
білий світ, якби не осявала 
жорстоку юдоль земну по-
движницька діяльність Тара-

са Шевченка, Івана Франка, 
Лесі Українки, Василя Сту-
са, Василя Симоненка та рів-
них їм на всіх обширах земної 
кулі? 
 Наслідувачів геніїв і ви-
датних особистостей та ж 
сама позавчорашня комуніс-
тична й комсомольська зло-
ворожість ганьбить тепер 
наліво й направо як «ради-
калів», «бандерівців», «фа-
шистів». 
 У місті Базель 1494 р. було 
опубліковано сатиричну по-
ему Себастіана Бранта «Ко-
рабель дурнів», написану 

ранньою нововерхньонімець-
кою мовою. Автор сміливо ко-
ристувався мовою, успадкова-
ною від корінного роду свого, 
хоч нею заборонялося трак-
тувати «вчені предмети». Як 
пояснюють літературознавці, 
Брант «ніби дає людям у руки 
дзеркало, щоб вони впізнава-
ли самих себе поміж дурнів і, 
набираючись розуму, ставали 
кращими». Невмирущий ав-
тор нещадно висміював Дур-
ляндію «задля... заохочення 
до мудрості й... викорінення 
дурості та в ім’я виправлення 
роду людського». ■

«Для чого потрібна дорога, яка не веде в храм?» — це заключна фраза фільму «Покаяння» Тенгіза Абуладзе. А й дійсно, 
скільки в нас храмів занедбаних! А чи не тому, що й дороги в такому ж занепаді? От, скажімо, ще донедавна, щоб 
добратися із Золочівського замку в Підгорецький, потрібно було пройти ще той квест — дорога між ними нагадувала 
роки світової війни, коли все було у вирвах. Соромно було перед закордонними гостями, які залюбки відвідували ці 
перлини «Золотої підкови» Львівщини. Та нарешті й до цього відтинку шляху дійшли руки, і тепер по свіжому асфальту 
із задоволенням потягнуться вервечки туристичних автобусів та авто.
На фото — церква Блаженного Миколи Чарнецького та новомучеників УГКЦ, раніше — Костел святого Йосипа,  пам’ятка 
архітектури XVIII століття, побудована в бароковому стилі як частина ансамблю Підгорецького палацу.

РЕФЛЕКСІЇ

Позавчорашнє потьмарює розум,
або «Інтелігенція, вихована окупантом, є найбільшим ворогом свого народу»

■

ГЛАС НАРОДУ

«Гидкий» вересень
Як комуністи ламали менталітет українця

■

Чого в нас мало патріотів,

А ворогів домашніх — тьма?

Чом боїмось відкрити рота,

Щоб правди чулася сурма?

Ще сто питань задати можу,

Та відповідь, на жаль, одна:

Що скоїлось отак негоже —

Народе мій, твоя вина.

Не можеш дорости до правди,

Згубив десь предків гордий клич.

Вслухаєшся все у поради

Ворожих хитросних облич.

Вкраїнці, треба вірить в себе,

Ще й відродить присохлий ген — 

І відпаде гидка потреба

Схилятись до чужих знамен.

Не будьмо тихі і похилі,

Не дуже слухаймо вельмож.

Нам треба множить власні сили

І віру множити також.

Єднаймо власний хист і працю

У істині — дзвенить метал:

Кого шанують і бояться —

Той сходить скрізь на п’єдестал. ■

Вадим КРИЩЕНКО
Київ 
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Жіноче 
царство 
Байдена
За зв’язки Білого дому 
в нового президента США 
відповідатимуть жінки
Ігор ВІТОВИЧ

 Джо Байден вибрав відповідальних за комунікації пре-
зидента США. Вперше в історії США всі ключові посади в 
прескоманді президента обійматимуть жінки. Троє — Кейт 
Бедінгфілд, Дженніфер Псакі й Елізабет Александер — уже 
працювали в Білому домі. Про це повідомляється в акаунті ко-
манди Байдена в «Твіттері». 
 Директоркою з комунікацій Білого дому має стати Кейт 
Бедінгфілд. Вона працювала у виборчому штабі Байдена, а 
також була його помічницею з питань зв’язків, коли Байден 
обіймав посаду віцепрезидента США. Заступницею Бедінг-
філд буде Пілі Тобар, яка також працювала в штабі демокра-
та.
 Речницею Білого дому має стати 41-річна Дженніфер 
Псакі. Розквіт кар’єри Джен Псакі збігся в часі з чи не най-
більш драматичним періодом у новітній історії України — 
Євромайданом, а тоді — анексією Криму та війною на Дон-
басі. У ці роки вона неодноразово виступала з заявами на 
підтримку України, критикувала політику Росії, засуджувала 
анексію Криму та прямо говорила про те, що саме РФ стоїть 
за конфліктом на сході України.
 За президентства Барака Обами Дженніфер Псакі вхо-
дила в його команду з комунікацій, а також очолювала прес-
службу Держдепартаменту США. Першою заступницею прес-
секретарки стане афроамериканка Карін Жан-П’єр, яка була 
головою передвиборчого штабу майбутньої віцепрезидентки 
Камали Гарріс. Помічницею першої леді зі зв’язків стане Елі-
забет Александер. За віцепрезидентства Байдена вона обій-
мала посаду його прессекретарки. А Сімона Сандерс отримає 
посаду речниці віцепрезидентки Камали Гарріс. Сандерс, як 
і її шефиня, є афроамериканкою. Вона працювала старшою 
радницею у виборчій кампанії Байдена і Гарріс. «Цій команді 
буде довірено величезну відповідальність щодо встановлен-
ня зв’язку між американським народом і Білим домом», — 
наголосив Байден.
 Повернення Дженніфер Псакі до Білого дому в Кремлі 
наразі стримано назвали «внутрішньою справою США». Але 
за цією зовнішньою стриманістю приховується досить цікава 
історія «знайомства». Ще до анексії Криму глава російської 
дипломатії Сергій Лавров подарував Джен Псакі хутряну шап-
ку-вушанку червоного кольору та з червоною зіркою на лобі. 
Вона з посмішкою сфотографувалася в цій шапці з Лавровим 
і зберегла її. Але подарунок не справив на неї враження, на яке 
очікував Лавров. Надалі «Червона Шапочка» з Білого дому 
стала справжнім жахом для Кремля. Вона робила гучні й од-
нозначні заяви на підтримку України, а російські медіа жорс-
тко критикували пані Псакі. Дещо з соромом варто ви знати, 
що заяви Псакі, чіткі, вбивче аргументовані, пристрасні, зро-
били для України більше, ніж безбарвні виступи окремих ук-
раїнських дипломатів в ООН та інших міжнародних організа-
ціях. Вона заявляла, що Росія використовує газ як політичну 
зброю, перекидає війська в Україну та зриває перемир’я у лю-
тому 2015 року. Фактично критика США дій Росії щодо Украї-
ни озвучувалась саме Джен Псакі. 
 Псакі зачепила кремлівську братію за живе, тому в Росії її 
зробили предметом кпинів, жартів та образ із боку кремлівсь-
ких керівників та журналістів державних ЗМІ. У Росії Псакі 
неочікувано для себе самої стала справжнім мемом. Її заяви 
критикували політики і ЗМІ, а колега з російського МЗС Марія 
Захарова регулярно присвячувала Псакі не дуже диплома-
тичні твіти, а рунет вправлявся в дотепах та фотожабах. Май-
бутня речниця Байдена посто бісить Росію, зазначає Бі-Бі-Сі.  
Віцепрем’єр Дмитро Рогозін публікував відео з її виступами, 
вказуючи, що «шоу Псакі не вистачає закадрового сміху».  
А путінський журналіст Дмитро Кисельов вигадував слово 
«Псакінг» — нібито на позначення неперевірених заяв аме-
риканців. Це сталось після чергового коментаря пані Псакі 
щодо незаконних дій Росії в Україні. Сама Джен Псакі неод-
норазово коментувала образи на свій бік від офіційних осіб 
Росії та називала це пропагандою. Вона казала, що такій ве-
ликій країні, як Росія, не личить організовувати брехливі ата-
ки на представників адміністрації США. 
 «Я з гордістю оголошую сьогодні про першу команду з 
комунікацій Білого дому, яка складається повністю з жінок», 
— сказав пан Байден. На відміну від посад уряду, пресслуж-
ба не вимагає затвердження Сенатом.
 Байден уже номінував на посаду директорки ЦРУ Евріл 
Хейнс. Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави 
ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на ро-
боту до Держдепартаменту, де працювала заступницею рад-
ника з питань національної безпеки. У разі затвердження на 
новій посаді вона стане першою жінкою на чолі американсь-
кої розвідки. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Обрана президентка Молдови 
Майя Санду заявила в понеділок, 30 
листопада, на першій пресконферен-
ції як обрана президентка, що потріб-
но вивести оперативну групу російсь-
ких військ із її країни і перетворити 
російську миротворчу місію в місію 
цивільних спостерігачів при ОБСЄ, 
повідомляє «Радіо «Свобода».
 За словами Санду, на території 
Молдови присутні два типи російсь-
ких військ — ОГРВ (оперативна група 
російських військ) і миротворча місія. 
Російська сторона каже, що ОГРВ охо-
роняє склади боєприпасів, при цьо-
му «немає ніяких двосторонніх домо-
вленостей з приводу ОГРВ і з приводу 
складів озброєнь», — розповіла Майя 
Санду. «ОГРВ перебуває на території 
нашої країни без узгодження з нашим 
урядом. Для нас є великою проблемою 
те, що там є ці склади озброєнь. Це не-
безпечно. Це озброєння потрібно виво-
зити. І ОГРВ потрібно вивести. Мол-
довська сторона завжди це говорила, 
при всіх урядах, при всіх президентах», 

— сказала обрана лідерка Молдови.
 Майя Санду повідомила, що сто-
совно миротворців є угода від 1992 
року. За її словами, зараз немає за-
грози відновлення воєнних дій на те-
риторії держави. «І ми вважаємо, що 
цю місію потрібно переналаштувати 
в місію цивільних спостерігачів, яка 
була б при ОБСЄ. Знову ж таки, ця 
позиція не нова. Це позиція, яку мол-
довська сторона просуває вже багато 
років», — сказала вона. «Ми бачимо, 
що Росія іншої думки. Ми проводи-
тимемо переговори. Ми — незалежна 
країна, яка не хоче перебування іно-
земних військ на своїй території», 
— заявила Санду. Обрана президен-
тка Молдови не вважає, що питання 
Придністров’я неможливо виріши-
ти. За її словами, всі ці роки «деякі 
люди роблять величезні гроші за ра-
хунок цього конфлікту», заробляю-
чи на схемах в енергетичному секторі 
та на контрабанді. Санду наголосила, 
що вирішення цього питання має бути 
«винятково мирним».
 Прессекретар президента Росії 
Дмитро Пєсков сказав, що Майя Сан-

ду не обговорювала попередньо з Мос-
квою свою пропозицію замінити росій-
ських миротворців у Придністров’ї на 
спостерігачів від ОБСЄ. За його слова-
ми, діалог із поки що чинним прези-
дентом Молдови Ігорем Додоном був 
«набагато конструктивнішим». «Ми 
розраховуємо на те, що цей конструк-
тивізм триватиме, що в цьому плані 
буде певна спадкоємність і що ми бу-
демо враховувати всі можливі не-
гативні наслідки будь-яких різких 
кроків», — заявив Пєсков. Речник 
Кремля, певне, недочув, що новооб-
рана президентка Молдови не ульти-
матум висунула, а лише висловила-
ся за діалог із Росією з питання виве-
дення російських військ із території 
Придністров’я.
 Як відомо, оперативна група росій-
ських військ перебуває на території 
Придністров’я з 1995 року. Промос-
ковський президент Молдови Ігор 
Додон виступав проти їх виведення. 
У червні 2018 року Генеральна Асам-
блея ООН ухвалила резолюцію, що 
закликає Росію вивести свої війська 
з Придністров’я. ■

ЧУЖІ

Кремль «глибоко стурбований»
Майя Санду запропонувала замінити миротворців Росії в Придністров’ї 
на спостерігачів від ОБСЄ

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У вівторок та середу, 1 та 
2 грудня, відбувається са-
міт НАТО на міністерсько-
му рівні країн-членів Аль-
янсу. З огляду на пан-
демію, дискусії проходять 
у режимі відеоконферен-
ції. Напередодні саміту, 
30 листопада, генеральний 
секретар Альянсу Єнс Стол-
тенберг на пресконференції 
анонсував порядок денний 
засідання міністрів закор-
донних справ 30 держав-
членів НАТО. Столтенберг 
у ході свого виступу заявив, 
що Захід стурбований наро-
щуванням Росією військо-
вої сили. За словами генсе-
ка Альянсу, «стримування 
Росії» стане однією з голо-
вних тем зустрічі міністрів 
країн-членів НАТО. Іншою 
важливою темою для обго-
ворень буде присутність сил 
НАТО в Афганістані. 
 «Росія модернізує свій 
ядерний арсенал і розміщує 
нові ракети. Вона зосере-
джує все більше сил у безпо-
середній близькості від нас, 
від Крайньої Півночі до Си-
рії та Лівії», — пояснив ген-
сек. Він також висловив за-
клопотаність «посиленням 
російської присутності в ре-
зультаті криз у Білорусі та 
Нагірному Карабаху».
 «Міністри обговорять, 
що ще ми повинні зробити, 
аби відреагувати на зроста-
ючу військову активність 
Росії», — сказав посадо-
вець. Він нагадав про необ-
хідність підтримки режиму 
контролю над озброєннями, 
включаючи обмеження на 
кількість ядерних боєголо-
вок, оскільки термін дії но-
вого договору СНО закін-
чується в лютому наступ-
ного року.
 «Також на окремій на-
раді до нас приєднаються 
міністри закордонних справ 
Грузії й України для вирі-
шення проблеми безпеки в 
Чорноморському регіоні», 
— анонсував Столтенберг. 
Він акцентував увагу на 

тому, що НАТО надає під-
тримку «цим двом цін-
ним партнерам». «Чорно-
морський регіон має страте-
гічне значення для НАТО і 
для всіх союзників. Три со-
юзники по НАТО — Туреч-
чина, Болгарія і Румунія 
— є прибережними краї-
нами. Тому НАТО зберігає 
значну присутність у Чор-
номорському регіоні і буде 
тісніше співпрацювати з 
Україною і Грузією», — по-
обіцяв представник НАТО. 
«Ми бачимо, що Росія збіль-
шує свою військову при-
сутність у регіоні Чорно-
го моря, зокрема в Криму. 
У цьому полягає причина, 
чому ми повинні й надалі 
збільшувати свою присут-
ність у регіоні», — узагаль-
нив Столтенберг. Це пи-
тання міністри обговорять 
у середу, 2 грудня, з глава-
ми МЗС України Дмитром 
Кулебою та Грузії Давидом 
Залкаліані.
 Генсек зазначив, що 
НАТО вже і так має знач-
ну присутність у регіоні. 
Йдеться про кораблі держав 
Альянсу, про військові нав-
чання, а також багатона-
ціональну бригаду НАТО, 
розміщену в румунському 
місті Крайова. «Ми збіль-
шили присутність НАТО в 
регіоні Чорного моря. І ми 
тісно співпрацюємо з Ук-
раїною та Грузією як пар-
тнерами, бо Росія поруши-
ла територіальну цілісність 
і суверенітет цих країн, не-

законно анексувавши Крим 
і тримаючи російські війсь-
ка на територіях, які виз-
нані частиною Грузії», — 
додав Єнс Столтенберг.
 У грудні 2019 року Гене-
ральна Асамблея ООН при-
йняла українську резолю-
цію про «мілітаризацію» 
Криму, Севастополя і час-
тин Чорного та Азовсько-
го морів із вимогою до Мос-
кви вивести війська з Кри-
му і відвести військові ко-
раблі від акваторії поблизу 
півострова. Документ під-
тримали 63 країни. Проти 
виступили 19 держав, се-
ред яких Росія та її васали і 
сателіти, зокрема Білорусь, 
Вірменія, Китай, КНДР, 
Зімбабве, Камбоджа, Сер-

бія, Куба і низка інших. 66 
країн утрималися від голо-
сування.
 Стосовно другої важ-
ливої теми саміту — Аф-
ганістану, то тут НАТО зі-
штовхується з важкою ди-
лемою: залишити Афганіс-
тан і ризикувати, що він 
знову стане надійним при-
тулком для міжнародних 
терористів, або залишитись 
і ризикувати довшою місією 
з новим насильством, за-
явив на пресконференції в 
понеділок генеральний сек-
ретар НАТО. Проте наразі 
ніяких рішень щодо цього 
питання не очікується, ос-
кільки Альянс хоче обгово-
рити проблему з новою ад-
міністрацією США. ■

ПРОТИДІЯ

Поки Крим 
мілітаризують...
Генсек НАТО заявив, що Альянс має збільшити свою 
присутність у районі Чорного моря

■

Генсек НАТО Єнс Столтенберг.❙
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«Я не хотів би бути скіфом»
 Останнім часом у тій же 
Монголії висловлюються здо-
гадки, що Чингісхан — із роду 
бурятів. Через це перед моїм зо-
ром зблимує, як гнітюче видін-
ня, картинка, що була показана 
в інтернеті. Військові з Російсь-
кої Федерації вдираються на за-
гарбаний Донбас. На броні тан-
ка схожий на «батира» з пере-
бачених кінофільмів косоокий 
із пласкою, вибачайте, мордою 
вигукує в захваті: «Привет, 
Улан-Удэ!»
 Наприкінці ХХ ст. н. е. по-
вальна пандемія коронавірусу 
не загрожувала всьому людс-
тву. Всілякі «хіпі» по-своєму 
сходили з глузду. На «Євро-
баченні» 1979 року західноні-
мецька музична група підня-
лася на четверте місце з піснею 
Dschinghis Khan. Російською 
мовою новоявлене пропагува-
лося так: «превозносят его во-
инскую доблесть и сексуаль-
ную мощь; он лишь смеется над 
врагами, так как никто не мо-
жет противостоять его силе, и 
не было женщины, которая не 
полюбила бы его, он зачал семь 
детей за одну ночь». 
 Коли «бич Європи» дорвав-
ся по трупах до найвищої вла-
ди над кочівниками, рід котрих 
від вовка, як і в римлян, але 
від «білого», то йому догідливі 
прислужники-раби без упину 
підкладали на ніч незайманих 
вродливиць. Доскіпливий нау-
ковець зі США вирахував, що 
не в одного мільйона землян 
тече в жилах кров від монголь-
ського хана. Можливо, саме це 
й дається взнаки у когось із його 
далеких нащадків.
 Недовідомі путі Господні. До 
якого тільки безглуздя наче ж 
вищі створіння не опускаються. 
Перевернуте з ніг на голову під-
хопили виконавці попси в Авс-
трії, Норвегії, Швейцарії, Фін-
ляндії і навіть у далекій Японії, 
яку «священний вітер» — «ка-
мікадзе» — врятував від нава-
ли з моря потужної монгольсь-
кої флотилії. Божественна буря 
розметала кораблі, як тріски, 
усіяла розтрощеними залиш-
ками безодню морську. 
 А в Україні хіба ж як потря-
сала маси пісня на слова Юрія 
Рибчинського у виконанні Ка-
терини Бужинської:
 Он степной ураган —
 Чингисхан, Чингисхан!
 Розчулював «загублене по-
коління» кліп, що його від зняв 
Бахир Юлдашев на базі таш-

кентської кіностудії «Узбек-
фільм». Розворушував уяву 
глядачів краєвидами того дав-
нього стійбища, де появився на 
світ Божий завойовник Євразії. 
2002 року пробував розчулити 
українських кіноманів фільм 
«Таємниця Чингісхана» з Бог-
даном Ступкою в головній ролі 
та Раїсою Недашківською. На 
яке ж продовження чекати за 
інерцією від такого «подвиж-
ництва»? Хіба що через усе-
світню пошесть коронавірусу 
нинішнім митцям не до того, 
щоб воскрешати хана Батия. Та 
чи всім під силу встояти перед 
вищими небесними силами: як 
Бог дасть, то й у вікно подасть? 
Наступні покоління побачать, 
що принесе невідворотний плин 
вічності ближчого майбутнього, 
не кажучи вже про далеке — не-
проглядне. 
 Бач, купилася на спокусу і 
газета НСПУ «Літературна Ук-
раїна». У номері від 17 жовт-
ня 2020 р. опубліковано роз-
логу статтю «Хто ми є, україн-
ці?» Автор обожнює саме те в 
«Історіях» Геродота, що при-
булець до ойкумени наслухав-
ся від еллінських колоністів 

там, де тепер Очаків, і в пониззі 
Дніпра, а ще й від незліченних 
кочівників, названих «скіфа-
ми». Останні переганяли аж із 
Приуралля та з-за Уралу стада 
ненаситної худоби на все нові й 
нові пасовиська аж до «Скіфсь-
кого», усе за тим же Геродотом, 
моря, там, де нині Балтійське 
узбережжя. І нікому з учених 
та друкованих у тих краях не 
спадає на думку оголошувати 
«скіфів» своїми «предками».
  Ні в що не ставлячи 
об’єктивне, «Літературна 
Україна» освячує абсолют-
но неприйнятне для пізнан-
ня правічного минулого бага-
тостраждального українсько-
го роду: «Командні ж висоти, 
за Геродотом, належали войов-
ничим царським скіфам, які на 
землях нинішньої Кіровоград-
щини, в місцевості Екзампай, 
що означає Священні шляхи 
(насправді ж не «Священні», 
а политі гарячою кров’ю ук-

раїнських пращурів. — Авт.), 
щорічно влаштовували своє 
найвеличніше свято на честь 
скіфського Бога війни Арея. 
Тут, на землях Кіровоградщи-
ни, було загальноскіфське свя-
тилище — священний центр 
Скіфії. І дуже шкода, що жи-
телі колишнього Кіровогра-
да, напевне, через недостатню 
історичну обізнаність, не під-
тримали дуже слушну патріо-
тичну пропозицію українсько-
го письменника, публіциста і 
критика Сергія Плачинди пе-
рейменувати їхнє місто на Скі-
фополь, щоб закарбувати факт 
проживання предків українців 
на цій землі. Назва Скіфополь 
була б гідним пам’ятником на-
шим славним предкам-скіфам, 
відомим усьому світові».
 Стара пісня, яка зжила себе 
після дискусій довкола ро-
ману «Меч Арея» Івана Біли-
ка. Автор здобув вищу осві-
ту в Ленінграді. Виніс звідти 
поглиблені знання болгарської 
мови. Схрещував природну ук-
раїнську із солунським діалек-
том, з якого старослов’янська й 
церковнослов’янська. Під час 
обговорення одіозного, а за ве-
ликим рахунком антиісторич-
ного твору в Спілці письменни-
ків Олесь Гончар мудро заявив: 
«Я не хотів би бути скіфом». 
Тоді облудне було відкинуте, 
здавалося б, назавжди. Невже 
його необхідно реанімувати? 

Спаси і помилуй від таких 
«братніх» обіймів
 Солунський діалект бол-
гарської мови нав’язала київсь-
ким князям «цариця світу» — 
Візантійська імперія. Її прави-
телі виривали з горла українсь-
кого етносу його правічну мову, 
щоб перетворити позбавлених 
власної писемності на покір-
ну біомасу. Владарі Московії, 
а далі — царської Росії, а бли-
жче до сучасності — комуніс-
ти-інтернаціоналісти та вихо-
вані ними комсомольці зубами 
тримаються за ту ж політику. 
В 2020 році нібито українські 
міністерства культури й осві-
ти проводять у Харкові одіоз-
ний «мовний форум». Освячу-
ють іменем Григорія Сковоро-
ди примарну «слобожанську 
мову». По-народному кажучи: 
знов за рибу гроші. Хоча яке 
там «знов». Припекти б дволи-
ких тирадою донедавна обож-
нюваного ними їхнього ж вож-

дя: «Ліберали і до питання 
про мови, як і до всіх політич-
них питань, підходять, як ли-
цемірні торгаші, що простяга-
ють одну руку (відкрито) демок-
ратії, а другу руку (за спиною) 
— кріпосникам і поліцаям» 
(Ленін, 24, 1972, 115).
 На промосковських телека-
налах в Україні не точаться, а 
зумисне розпалюються непри-
миренні дискусії про мову. Єди-
на Українська держава, створе-
на як храм на крові, жертовним 
подвижництвом багатьох по-
колінь, підступно роздирається 
на неоднорідні «регіони». При-
чому в запеклій говорильні чо-
мусь ні в кого з опонентів зло-
ворожій навалі не повертається 
язик поставити просте запитан-
ня, щоб заткнути роти агентам 
агресивного північного сусіда: 
а яке ж становище українців 
у чаду, що нагнітається крем-
лівськими верховодами на за-
гарбаних територіях?
 Сотні кілометрів кордону 
розтоптано на сході України 
після вторгнення московсько-
го війська на танках, БМП на 
додачу з «Градами» й усілякою 
убивчою новітньою технікою. 
Українські захисники справі-
ку рідної Матері-Землі зжива-
ються з білого світу так само, як 
1708 року під орудою потворно-
го Меншикова в Батурині, а ще 
більше — після «вікторії» під 
Полтавою 1709-го, коли ска-
женів «беснующийся, пьяный, 
сгнивший от сифилиса зверь», 
як характеризував Петра І Лев 
Толстой. 
 Доле праведна! Просвіти об-
дурених і допечи тим, що обду-
рюють. Яка в чорта «гібридна 
війна»? Така ж, як і всі «грома-
дянські» з 1917 року, коли «роз-
печеним залізом» заганялася в 
«світле комуністичне майбут-
нє» одна шоста планети, а піс-

ля Другої світової війни — ще й 
у «соціалістичний табір» на під-
ступах до центральної Європи. 
Кому дано знати, які потаєм-
ні сили вирішують долю людс-
тва? Свідомість мас потьмарює 
в тому числі й проголошуване 
на сесіях ООН — «гібридна вій-
на». Як же не йняти віри? 
 Якщо все на світі учиняєть-
ся з волі Божої і жодний волос 
не впаде з голови людини без 
волі Господньої, то за які ж грі-
хи в Києві й Москві верховні 
правителі — чужа чужаниця? 
З династії Рюриковичів аж до 
1598 року Монголо-татарсько-
го заводу, починаючи з Бори-
са Годунова й до Петра І, спло-
дженого дочкою татарського 
мурзи в Москві. Блудливі Мар-
та Скавронська й гольфштинка 
Соф’я Фредеріка Августа Ан-
хальт-Цербстська, вихрещені 
на Катерин — Першу й Дру-
гу. Остання, за оцінкою Олек-
сандра Пушкіна, — «великая 
стерва». За їхнім заводом «вуз-
луваті німці», за словом Тара-
са Шевченка, «блекотою сіли» 
довкола царського трону. Га-
небне тривало аж до 1917 року. 
Опісля заявилися вишколені в 
Лондоні й швейцарському Лан-
жюмо троцькістсько-ленінські 
ставленики міжнародного капі-
талу. На завершення — Джуга-
швілі-Сталін з Кавказу від каз-
на-якого батька...
 Після розорення Києва ор-
дами хана Батия предковічне 
місто лише через п’ять століть 
відродилося із такою ж людніс-
тю, як і до дикої навали. І що ж? 
На зорі ХХІ століття нової ери 
де й беруться охочі бити покло-
ни «нашим славним предкам-
скіфам», котрі такої ж породи, 
агресивності, зажерливості, 
люті, як і кочівники, приведені 
на згубу Києва Батиєм.  
 На горе, все ще не бракує за-

Хто і навіщо 

шукає чуже 

коріння 

в родоводі 

української 

нації

ЧИЇ СИНИ, ЧИЇХ БАТЬКІВ?

Вадим ПЕПА, 
письменник

Привертаю увагу колег-журналістів до несосвітенного, що зату-
манює свідомість мас. Один із докторів політичних наук, а це в 
просторіччі «болтологія», на телеканалі в зручний для глядачів 
вечірній час упевняє легковірних, ніби глузуючи або насміхаючись, 
що Україна — не лише «батьківщина слонів», а й легендарна Ат-
лантида. Останню, якщо вірити міфам, наче ж поглинув океан. А 
рідна Мати-Земля українського роду нікуди ж не поділася з часу 
Мізинської археологічної культури на березі річки Десна. До за-
чину того предковічного, за дослідженнями фахівців, не менше 
двадцяти трьох тисячоліть. І воно промовляє до сучасників уні-
кальними матеріальними й духовними здобутками, які визнані в 
усьому світі. 
Але все те для самовпевненого політолога ніякий не указ. Не тіль-
ки доніс до вух телеглядачів і слухачів, а й опублікував у відомій 
газеті вже ж незалежної Української держави, яка розщедрилася 
для його маячні на цілий розворот, таке, що хоч стій хоч падай. 
Наводить велемудрий більмо на очі: «великий син українського 
народу Чингісхан». Подаю дослівно прочитане в газеті. Не змінюю 
«ніже титли, ніже тії коми». 
Те саме зухвалий торочив, коли похвалявся своїми «одкровення-
ми», виступаючи перед поважною публікою в Товаристві «Знання» 
України. Мені довелося остудити запал наче ж професора. Пора-
див подивитися в дзеркало. Який же він монгол «с раскосыми и 
жадными очами»? Невже настільки переродився, що від монголь-
ського не залишилося найменшого сліду? Та самозакоханому хоча 
б що. Як з гусака вода. Вже не один рік одурманює на сон прий-
дешній телеглядачів.

■

Не так тії

Немає в невмирущій пам’яті української 
народнопоетичної творчості нічогісінько від 
скіфських звичаїв. Яке там «кобиляче молоко»! 
Яка там «гіппака»!

Чингісхан: чи родич він українцям? ❙
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сліплених поезією Олександ-
ра Блока, нащадка французь-
ких «ловців щастя і чинів» у 
кріпосницькій імперії. Чут-
ливий до політичних перемін 
уловлював, звідки вітер віє. 
Легко перейнявся ідеями ко-
муністів-космополітів. На по-
чатку травня 1917-го був за-
лучений у царської закваски 
Санкт-Петербурзі, переймено-
ваному на Петроград, до роботи 
в «Надзвичайній слідчій комісії 
для розслідування протизакон-
них за посадою дій колишніх 
міністрів, головнокомандува-
чів та інших вищих посадових 
осіб як цивільних, так і військо-
вих та морських відомств». Не 
впорався самовіддано зі своїми 
обов’язками, бо спостигла пере-
дчасна смерть.
 Натхненний «диктатурою 
пролетаріату» не вибирав сло-
ва, не церемонився, звертаю-
чись до тих, яких «вожді трудя-
щих усього світу» «розпеченим 
залізом» заганяли в «комуніс-
тичний рай»:
 Да, скифы — мы! Да, азиа-
ты — мы...
 Мильоны — вас. Нас — 
тьмы, и тьмы, и тьмы.
 Попробуйте, сразитесь с 
нами!..
 Виновны ль мы, коль хрус-
нет ваш скелет
 В тяжелых, нежных наших 
лапах...
 Придите к нам! От ужасов 
войны 
 Придите в мирные объ-
ятья... 
 Товарищи! Мы станем бра-
тья!
 Спаси і помилуй, Господи, 
від таких «братніх» обіймів, 
з яких українському народові 
дотепер не вдається вирвати-
ся. Якби ж то зазвучали в усіх 
гуманітарних сферах багатющі 
скарби уснопоетичної народної 
творчості. За високохудожнім 
відображенням минулого вони 
цінніші від левової частки ра-
дянської літератури. В ній на-
віть найбільш титуловані авто-
ри не на такій «короткій нозі» з 
вічністю, як колядки й щедрів-
ки та пісні календарно-обря-
дових дійств на Різдво, Велик-
день, Зелену або Клечальну не-
ділю, Купала, не кажучи вже 
про зажинки та обжинки пра-

давніх рільників, хліборобів, 
гречкосіїв...
 А що ж виходить за надру-
кованим «Літературною Украї-
ною» разом із заявленим О. Бло-
ком? Так звані «скіфські баби» 
із бесагами голих грудей — ма-
тері українського роду?

«Звичай — цар над усіма!»
 Далеко не всі в Україні зна-
ють, що Гіппократ (бл. 460-бл. 
370 рр. до н. е.), іменем якого 
медики дають клятву рятува-
ти хворих, не лише знамени-
тий лікар золотої пори Афін, 
а й автор визначної пізнаваль-
ної праці «Про повітря, води і 
місцевості». Почитати б недо-
статньо освіченим: «Так зва-
на «Скіфська пустеля» (визна-
чення з’явилося в V ст. до н. е. у 
п’єсах «батька комедії» Аристо-
фана. — Авт.) є рівниною, щед-
рою на траву, але позбавленою 
дерев і помірно зрошеною: нею 
течуть великі ріки, які відво-
дять воду зі степів. Ось тут і жи-
вуть скіфи; називаються вони 
кочовиками тому, що в них не-
має будинків, а живуть вони в 
кибитках, з яких найменші — 
чотириколісні, а інші — шести-
колісні; вони довкруж закриті 
повстиною та облаштовані, як 
житла, одні з двома, а інші з 
трьома відділеннями; вони не-
проникні ні для води (дощової), 
ні для снігу, ні для вітрів. У ці 
повози запрягають по дві й по 
три пари безрогих волів: роги в 
них не ростуть через холод. На 
одному місці вони залишають-
ся стільки часу, поки вистачає 
трави для стад. Самі вони їдять 
зварене м’ясо, п’ють кобиляче 
молоко і їдять «гіппаку» (це сир 
із кобилячого молока). Такий 
спосіб життя й звичаї скіфів» 
(Хрестоматия по истории СССР. 
Т.1. // М. 1939. — С.11). 
 Де щось подібне прокльо-
вується в колядках і щедрівках 
та піснях дотепер збережених 
календарно-обрядових відправ? 
А вони ж доносять до сучасності 
реальні картини буття українсь-
ких предків із розквіту Трипіль-
ської археологічної культури! 
А то ж із глибини якихось семи 
тисячоліть! Окрім усього іншо-
го, чому б не вірити заявлено-
му в V ст. до н. е. грецьким по-
етом-ліриком Піндаром: «Зви-

чай — цар над усіма!». Немає в 
невмирущій пам’яті українсь-
кої народнопоетичної творчості 
нічогісінько від скіфських зви-
чаїв. Яке там «кобиляче моло-
ко»! Яка там «гіппака»!
 Гіппократ писав услід за Ге-
родотом. Це тоді, коли «скі-
фи» ще не допекли еллінам на-
стільки, як нашестя від них за 
наступних віків. У ІV ст. вже 
нової ери римському історику 
Аміану Марцеліну непосильно 
було стримувати гнів супроти 
зловорожих. Осуджував нава-
лу із бездонного азіатського че-
рева гунів під орудою «бича Єв-
ропи» Атилли. Але ж порода та 
сама, що й «скіфів». Однакові 
звичаї, характер занять, особ-
ливості побуту: «Ніхто в них не 
оре й не торкався рала. Без пев-
ного місця проживання, без до-
мівки, без закону або стійкого 
способу життя кочують вони, 
ніби вічні блудяги, з кибитка-
ми, в яких проводять життя; 

там жінки тчуть їм жалюгід-
ний одяг, зближуються з чо-
ловіками. Народжують, году-
ють дітей до змужніння. Ніхто 
з них не може відповісти на пи-
тання, де він народився: зачат-
тя в одному місці, народжен-
ня — далеко звідти, виріс — ще 
далі. Коли немає війни, вони 
підступні, непостійні, легко 
піддаються повіву нової надії, 
що перепадає, в усьому покла-
даються на дику лють. Подіб-
но до позбавлених розуму тва-
рин, вони перебувають в абсо-
лютному невіданні, що чесне, а 
що не чесне, не надійні в слові 
й темні, не зв’язані повагою ні 
до якої релігії або марновірс-
тва, горять дикою пристрастю 
до золота, до того перемінливі 
й швидкі на гнів...» (З названо-
го вище видання. — С. 21-22).
 «Ніхто в них не оре й не тор-
кався рала» — такими якщо 
вже не бачив кочівників на 

власні очі в ІV ст. н. е., то знав 
за розповідями очевидців Аміан 
Марцелін. І хто ж заповзявся 
йому заперечувати? 2015 р. у 
Нью-Йорку з’явилося видання: 
Plokhy S. The Gates of Europe: a 
History of Ukraine. Українсь-
кий переклад 2018 року удос-
тоєний Шевченківської премії. 
 Автор — Сергій Плохій. На-
родився в місті Горький (нині 
Нижній Новгород Російської 
Федерації. — Авт.). Батьки по-
вернулися до Запоріжжя, звід-
ки виїздили на роботу в Росію. 
Син здобув вищу освіту в Дніп-
ропетровському університеті. 
Кандидатську дисертацію за-
хистив на історичному факуль-
теті Університету Патріса Лу-
мумби в Москві. Працював у 
Дніпропетровському універси-
теті деканом факультету по ро-
боті з іноземними студентами. 
Ступінь доктора істо ричних 
наук отримав у Київському 
 державному університеті ім. 
Т. Г. Шевченка.
 З 2007-го — професор іс-
торії, а з 2013-го — директор 
Українського наукового інсти-
туту Гарвардського університе-
ту. Український переклад ука-
заної вище книги надруковано 
2016 року в харківському ви-
давництві «Клуб сімейного доз-
вілля» з дещо підправленою на-
звою: «Брама Європи. Історія 
України від скіфських воєн до 
незалежності». 2018 року цей 
твір відзначено Національною 
премією України імені Тараса 
Шевченка.
 Доісторичне минуле ук-
раїнської землі Сергій Плохій 
започатковує від «скіфських 
воєн». Тож мотаймо собі на вус, 
вдивляючись не так у «Бра-
му...», як крізь «Браму Євро-
пи»: «Скіфи, безумовно, вважа-
ли себе корінним населенням 
регіону, а не якимись зайдами. 
В іншому випадку вони б не за-
являли, що батьками їхнього 
пращура Таргітая були бог неба 
та дочка Борисфена, нинішньо-
го Дніпра, головної річки царс-
тва. Цей самий міф наводить 
на думку, що хоч скіфами й ке-
рували кочовики, вони вважа-
ли себе також і землеробами. 
Знаряддя, подаровані їм не-
бом, включали не лише ярмо, а 
й плуг, виразний символ осілої 
культури» (Брама Європи. — С. 
33-34).

 У своїй книзі «Віч-на-віч з 
вічністю», виданій 2019 року 
обсягом 466 сторінок, — пере-
конливо, упевнений у цьому, 
спростовує не тільки це, а й чи-
мало іншого з недостовірного в 
«Брамі Європи». Заперечую не 
підтверджене надійними писем-
ними джерелами, а голослівне, 
пустопорожнє. Російською мо-
вою подібне характеризується 
коротко, одним словом — «от-
себятина». З таким же успіхом 
кремлівські призвідці війни на 
сході України проголошують 
«братами» насланих ними оку-
пантів у Донецьку й Луганську 
області.

«Все згине, тільки правда 
зостанеться»
 Прагну обґрунтовано, пере-
конливо розвінчувати брехні 
про скіфів, як і про «великого 
сина українського народу Чин-
гісхана». Задля цього вишукую 

та оприлюднюю незаперечні до-
кументальні свідчення з римсь-
ких, візантійських, арабських 
писемних джерел. Саме з того 
давнього-давня вистромлює 
роги правда, від якої нікуди не 
подітися.
 Українська еліта, за винят-
ком окремих особистостей, за-
плющує очі на предковічну 
пам’ять свого народу. Велемудрі 
упираються лобом у «Браму Єв-
ропи», через яку заявлялися 
начебто на безрідні пасовиська 
всілякі зайди, щоб панувати на 
повну губу. Із вторгненням орд 
під орудою «беснующегося зве-
ря» Петра І насунуло стільки 
завидющих і зажерливих, що 
їхнім нащадкам заманулося 
насаджувати замість правічної 
мови колядок і щедрівок «вели-
кий и могучий русский язык», в 
основі якого — присвоєне з ук-
раїнської мови. Це переконливо 
показав свого часу «батько ук-
раїнської прози» Григорій Квіт-
ка-Основ’яненко. Його повість 
«Сердешна Оксана» перекладе-
но французькою мовою і видано 
1854 року в Парижі.
 Того періоду такої честі удос-
тоївся мало хто з російських лі-
тераторів, хоч у Санкт-Петер-
бурзі «сливки общества» боже-
воліли, наслідуючи французьку 
моду. Змальована Олександром 
Пушкіним «Татьяна Ларина» 
«И говорила нараспев, Корсет 
носила очень узкий, И русский 
Н, как N французский, произ-
носить умела в нос».  
 Свідомість сучасників зату-
манюється перевернутим з ніг 
на голову. Не тільки загребу-
щий північний сусід, а й країни 
зі сторони східних кордонів не-
залежної Української держави 
ніяк не позбудуться агресивних 
намірів урвати від чужого щось 
на свою вигоду. Перекручують 
історію за своїми забаганками. 
Ґвалтують минуле.
 З-поміж тих, хто помиляєть-
ся або не відає, що творить, вис-
тачає, на лихо, манкуртів і всі-
лякого штибу пристосуван-
ців. Вискакують, як голі з ко-
нопель. Самі себе звойовують. 
Підрубують дерево свого од-
вічного роду. За зловорожими 
підказками штовхають легко-
вірних у трясовину меншовар-
тості, другосортності. 
 Порівняти б, як не щодня, а 
щогодини й щохвилини утвер-
джується у всесвітньому інфор-
маційному просторі вічність 
«синів Ізраїля» в здобутих і не-
впинно освячуваних кордонах. 
В Україні ж вистачає хитро-
мудрих втовкмачувати в голо-
ви мільйонів, які трудяться в 
поті чола, що вони хліб жують 
In Terra Sclaveniae — «В Рабсь-
кій Землі». Щорічною серією 
видань під такою назвою пи-
шається нині Інститут архео-
логії НАН України. А кому ж, 
як не вченим та друкованим, 
просвіщати б «братів незрячих 
гречкосіїв».
 «Раби, подножки, грязь 
Москви, Варшавське сміття — 
ваші пани...» Проклинав огид-
ну дійсність, яка застувала зір, 
Тарас Шевченко. Хто ж тепер 
посміє зняти полуду з очей не-
освічених? Що ж то за напасть 
— In Terra Sclaveniae? Чи знай-
деться на заперечення приниз-
ливого хоча б «один козак із 
міліона свинопасів», як проро-
кував прозірливий Кобзар?
 Скільки завгодно охочих 
отруювати свідомість синів і 
дочок справіку рідної Матері-
Землі. Биймо лихом об землю, 
як заповідано з діда-прадіда. 
Нехай наснажує кожного мис-
лячого мудрість народної віри: 
«Все згине, тільки правда зоста-
неться»! ■

вороги...

Не тільки загребущий північний сусід, а й країни зі 
сторони східних кордонів незалежної України ніяк не 
позбудуться агресивних намірів урвати від чужого 
щось на свою вигоду. Перекручують історію за своїми 
забаганками.

Скіфи вели кочовий спосіб життя.❙
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Ольга ОСИПЕНКО,  
завідувачка музею-відділу родини 
Симиренків Черкаського обласного 
краєзнавчого музею,
 с. Мліїв

Лише в часи Незалежності Ук-
раїни все повніше й повніше 
осмислюється внесок пред-
ставників славетної родини 
Симиренків у національний 
розвиток нашої Вітчизни. Адже 
вони є і фундаторами українсь-
кої економіки — підприємця-
ми, інженерами, винахідни-
ками; щедрими меценатами і 
утверджувачами української 
духовності, геніальними вче-
ними-помологами зі світовими 
іменами... П’ять велетів свого 
народу — чотири покоління 
великої української родини. 
Федір. Платон. Василь. Левко. 
Володимир. Аналогів у нашій 
історії годі й шукати!

Всесвітньо відомий учений 
і «ворог народу»?...
 Тепер можна зрозуміти, 
чому спочатку царська вели-
коросійська влада топтала Си-
миренків. А потім облудна мос-
ковська більшовицька тиранія 
їх розстрілювала і намагалася 
навіть стерти про них пам’ять. 
Вона нищила український си-
миренківський волелюбний 
дух, утверджуючи в підневіль-
ній Україні своє комуністичне 
московське панування, пере-
творюючи українців на слухня-
них рабів методом національ-
ної кастрації та записуючи їх 
малоросами. Після розстрілів, 
після Голодоморів національ-
но роззброєний народ не мав 
своїх духовних поводирів і 
довгі десятиліття мовчки ков-
тав московську блекоту з її мо-
вою, культурою і новими сата-
нинськими порядками. Відрі-
каючись від свого та долуча-
ючись до чужого. І в головах 
багатьох українців цей процес, 
на жаль, триває й понині. Воіс-
тину, жертви своїх катів готові 
й далі восхваляти...
 Але, хоч як би старалася 
неправда, правда завжди пе-
ремагає. І справедливість та-
кож. Бо правда — це і є спра-
ведливість.
 Попри заборони, навіть 
згадки про Симиренків після 
убивства Левка Платоновича, 
його братів Миколи й Олексія, 
сина Володимира, онука Пла-
тона, зятя Генріха Міхаелі-
са (і це ще не всі понищені Си-
миренки!) не пройшло й двад-
цяти років, як комуністична 
влада вирішила покаятися. І 
вже наприкінці 50-х років ми-
нулого століття Левка Сими-
ренка... реабілітували! Бо над-
то величезні були його наукові 
заслуги. Аби з нього і далі лі-
пити поміщика та представни-
ка експлуататорських класів. 
Надто вже була великою брех-
ня про нього , щоб її сприйма-
ли в Україні. 
 Всесвітньо відомий учений і 
ворог народу?.. Це вже було за-
надто для більш-менш помірко-
ваних комуністів, які прийшли 
до влади після смерті Сталіна. 
Це пляма на репутації країни. 
Тому тихенько реабілітували і 
Володимира Симиренка (після 
того, як розстріляли в урочищі 
Солянка біля Курська). А ім’я 
Левка Платоновича присвої-
ли його колишньому розсад-
нику у Млієві, перетвореному 
радянською владою на садів-
ничу установу — науково-до-
слідну станцію. Першим її ди-
ректором був Володимир Си-
миренко — на цій посаді про-
працював понад десять років. 
Фактично аж до арешту.
 Уже наприкінці п’ятде-

сятих, коли в газетах і жур-
налах з’явилися спогади про 
Л. П. Симиренка його учнів і 
послідовників, доньки Тетя-
ни Львівни, у науковому сере-
довищі, серед кіл української 
інтелігенції стала утверджува-
тися думка, що формальної ре-
абілітації та присвоєння імені 
Левка Платоновича науково-
дослідній станції — то дуже за-
мало для поновлення справед-
ливості, вшанування людини, 
яка стільки зробила і для віт-
чизняної, і для світової помо-
логічної науки. 
 Так в українських містах 
і селах почали з’являтися ву-
лиці імені Л. Симиренка, кол-
госпи, книги про нього тощо. 
Зрозуміло, що хвиля реабілі-
тації докотилася й до Млієва, 
де в шістдесятих роках у сад-
станції, яка носила ім’я сво-
го фактичного засновника, ще 
панував антисимиренківський 
сморід. Адже тут біля керма і в 
активістах сиділи саме ті, хто 
руйнував Симиренківські свя-
тині — їхню родову церкву, 
родинне кладовище, яке було 
стерте з лиця землі, хто органі-
зовував кіно і танці у храмі та 
на могилах покійних. Хто пе-
ретворював зведені ними будів-
лі на гуртожитки, склади та 
інші виробничі приміщення. 
Тобто заслужені революціоне-
ри або їхні синки й доньки із 
партквитками, які, звісно, не 
хотіли жодних змін!

Біля яблуневого океану
 Але ж справжня реабіліта-
ція Симиренків мала б поча-
тися якраз із їхнього родово-
го гнізда! Тому дійшла черга і 
до Млієва. Коли молодому ас-
піранту Всесоюзного інститу-
ту рослинництва Петру Воль-
вачу прийшла думка про не-
обхідність створення у Млієві 
музею Левка Симиренка або 
хоча б музейної кімнати. Цю 
ідею палко схвалила ще жива 
донька вченого Тетяна Львів-
на, вчителька іноземних мов 
однієї з київських шкіл. Вона 
пообіцяла передати в своє рідне 
село (адже тут народилася ще в 
далекому 1887 році) речі з бу-
динку батька, його книги, ру-
кописи тощо.
 Після всього осмисленого 
Петро Вольвач написав листа, 
який із підписами й інших не-
байдужих українців у травні 
1966 року було опубліковано в 
«Літературній газеті» в Моск-
ві під назвою «Біля яблуневого 
океану».
 У зверненні, зокрема, були 
й такі слова: «Збір, збереження, 
вивчення та пропагування всьо-

го, пов’язаного з іменем та діяль-
ністю видатного вченого, — спра-
ва державної ваги. Вона під силу 
лише державному музею вчено-
го. Зазначений музей Л. П. Си-
миренка став би центром збору 
і вивчення історії українського 
садівництва, невід’ємною части-
ною якого є багатолітня і багато-
гранна діяльність Левка Плато-
новича.
 Місцем для подібного му-
зею Л. П. Симиренка могла б 
стати Мліївська дослідна стан-
ція садівництва, фактичним 
організатором якої і першим 
керівником він був. У Млієві 
все тісно пов’язане з іменем 

Л. П. Симиренка, багато чого 
— результат його невтомної , 
титанічної праці».
 Як стверджує Петро Ва-
сильович, саме тоді, у 1966-
1967 рр., під натиском гро-
мадськості (бо Україна почу-
ла і підтримала листа) у Млієві 
створили кімнату-музей Л. П. 
Симиренка у його родовому бу-
динку, хоч він був дуже скром-
ним і бідним на експонати. До 
слова, першим його завідую-
чим на громадських засадах 
став учитель-пенсіонер Мак-
сим Петрович Нечипоренко.
 Нове дихання у справі ство-
рення справжнього музею Лев-

ка Симиренка, а потім і всього 
Симиренківського роду наста-
ло з приходом на посаду ди-
ректора Мліївської науково-
дослідної станції садівництва 
Миколи Михайловича Арте-
менка — людини широкого де-
ржавницького мислення, пат-
ріота української землі, пал-
кого прихильника наукового 
генія Л. П. Симиренка, актив-
ного продовжувача його ве-
ликих починань на теренах 
Млієва. Саме завдяки органі-
заторським здібностям дирек-
тора, його невтомній багато-
гранній діяльності за дуже ко-
роткий час у садстанції постав 

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Оберіг фундаторів 
економіки Симиренків
П’ять велетів свого 
народу — чотири 
покоління великої 
української родини: 
Федір, Платон, 
Василь, Левко, 
Володимир

■

Музею Симиренків — 50 років.
Фото зі сторінки «Тарасова гора» у «Фейсбуці».

❙
❙

Біля музею родини Симиренків (зліва направо): Сергій Коробков (внук Олексія Симиренка — брата Левка 
Симиренка), Павло Скочок (журналіст, симиренкознавець), Петро Вольвач (науковець, симиренкознавець), 
Наталія Хотяїнцева (дружина В.Хотяїнцева), Катерина Коробкова (науковиця, дочка Сергія Коробкова), 
Володимир Хотяїнцев (праправнук Олексія Хропаля), Олена Симиренко (внучка Олексія Симиренка). 
Травень 2005 року.

❙
❙
❙
❙
❙
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прекрасний музей корифея 
помологічної науки, основу 
якого склали понад 200 най-
цінніших експонатів, пере-
даних донькою вченого Те-
тяною Львівною з Києва. 
Це були меблі, особисті речі 
батька, його книги, листи, 
рукописи. 
 Значну частину експо-
натів відшукали у Млієві, в 
тім числі й у науковій уста-
нові, куди ще в 20-ті роки пе-
ренесли немало речей із бу-
динку Симиренків.
 Як розповідає Петро Ва-
сильович Вольвач, на заклик 
мліївчан відгукнулися роди-
чі-Симиренки, їхні друзі, со-
ратники. Величезне зібран-
ня з вивезеного колись ро-
динного архіву повернулося 
з Ленінграда. До Музею над-
ходили експонати і з Сибіру, 
Середньої Азії, з різних ку-
точків країни.
 Директор Артеменко по-
силав фотографа і наукових 
працівників в архіви Одеси, 
Курська та інших міст. Нау-
ковці поверталися зі звітами 
і фотокопіями цінних доку-
ментів, які розповідали про 
Яхненків, Хропалів, Сими-
ренків. 
 Нарешті, 25 листопа-
да 1970 року, в день п’ят де-
сятиріччя Мліївської сад-
станції рішенням Городи-
щенської районної ради му-
зей було урочисто відкрито. 
Але він продовжував попов-
нюватись та розширюватись 
і в своєму розвитку пройшов 
шлях спочатку від однієї, 
потім до трьох і до восьми, 
а сьогодні — до одинадцяти 
кімнат, які, хоч вони й неве-
личкі, але по-музейному на-
зиваються залами. 
 Музей — всенародне на-
дбання, велична пам’ять про 
велику Родину Симиренків. 
І ще раз заслужено не можна 
не виокремити ім’я Миколи 
Артеменка — багатолітньо-
го директора Мліївської сад-
станції, академіка, народно-
го депутата України першо-
го скликання. Адже саме під 
керівництвом Миколи Ми-
хайловича Артеменка Сими-
ренківський помологічний 
розсадник відродився й зно-
ву пережив розквіт. Саме він 
втілив кращі з кращих мрій 
Левка та Володимира Сими-
ренків і поєднав помологічну 
науку з промисловим садів-

ництвом. Якраз він відродив 
пам’ять про наукову спадщи-
ну вчених Симиренків через 
створений багатющий му-
зей — оберіг великого життя 
кожного представника цього 
роду. 
 Невтомна, титанічна пра-
ця Миколи Артеменка пере-
творила родове гніздо Си-
миренків — Платонів хутір 
— на справді земний рай-
ський куточок України. І 
про це засвідчать усі, хто 
пам’ятає ті, не такі ще й да-
лекі, артемівські щасливі 
для Млієва часи. Але, без-
перечно, найкращу оцінку 
діянь М. М. Артеменка дав 
Петро Вольвач — великий 
український патріот, мудра 
людина, знаний симиренкоз-
навець, автор багатьох книг 
про найвідоміших у світі 
мліївчан. Ось що він писав у 
листі до директора Мліївсь-
кої науково-дослідної стан-
ції садівництва: «Віддаю-
чи належне, саме Вас і весь 
колектив станції я називаю 
першими симиренкознавця-
ми. Сподіваюся, що ми ще 
доживемо до тих часів, коли 
будемо обговорювати кан-
дидатури лауреатів премії 
ім. Л. П. Симиренка. Я обо-
ма руками у всіх інстанціях 
буду голосувати за Вас, як за 
людину, яка найбільше зро-
била в справі увічнення вче-
ного, зберегла й примножила 
симиренківські наукові тра-
диції. На сьогодні більш гід-

ної кандидатури не бачу...».
 Про те, який наш музей, 
свідчать схвальні відгуки 
його відвідувачів про побаче-
не. Багато з мліївців, із яких, 
напевне, кожен хоч раз по-
бував у Оберегу Симиренків, 
також добре знають: наш 
музей — один з найкращих 
в Україні! Він — оригіналь-
ний усім. Усе в ньому дихає 
Симиренками, їх ньою епо-
хою, їхньою славою, їх ньою 
любов’ю до України і свого 
народу, якому вони віддали 
свою працю, свій талант, а 
дехто за любов до Батьківщи-
ни поплатився навіть жит-
тям.
 Так, Симиренки надиха-
ють. Вони вселяють віру в 
те, що лише копітка, нелегка 
праця перетворить Україну 
на квітучий сад, із заможни-
ми громадянами. Вільна, не-
залежна, демократична краї-
на. Саме такою повставала 
вона в думках і помислах ве-
ликих її синів. Ми її маємо. 
Залишилося зовсім небага-
то: пережити біди, які на нас 
неждано звалилися, навести 
лад, щоб рухатися правиль-
ним шляхом, до означеної 
світлої мети. Пам’ятаймо: 
ніхто для нас справедливої, 
багатої держави не збудує.
 Отже, все залежить від 
усіх і кожного зокрема. Тож 
приїжджайте в музей родини 
Симиренків. Учіться на їх-
ньому прикладі, як потрібно 
жити і творити. ■

КРИК ДУШІ

«Ми вже пом’янули 
сина на сороковий 
день після кончини, 
а що стало причиною 
його смерті, так і не 
знаємо»
Горе батькiв i нездоланнi дипломатичнi хащi

■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Горе прийшло в родину Вален-
тини й Валентина Бондаренків, 
котрі проживають у селі Копили, 
що неподалік Полтави, неждано-
негадано. Здавалося б, іще не так 
давно вони провели 44-річного сина 
Дениса в дорогу — той працював 
далекобійником у литовській ком-
панії, що в Каунасі, тож відправив-
ся туди на власному автомобілі. І 
раптом 13 жовтня батькам зателе-
фонували з цієї фірми й повідоми-
ли, що їхній син... помер. 
 «Денис працював у компанії, 
про яку йдеться, років три. Перед 
цим об’їздив усю Європу. А остан-
нім часом возив вантажі великою 
фурою лише в Італію та Францію. 
Той рейс, що став для сина остан-
нім, був якраз у Францію. Син пої-
хав із дому абсолютно здоровим, 
ні на що не скаржився, та й уза-
галі він ніколи ні на що не хворів. 
І раптом... Це сталося в місті Ніц-
ца... Напередодні з ним спілку-
вався по телефону його двоюрід-
ний брат із Донбасу. Він запев-
няє, що Денис був веселим, жар-
тував. А 12 жовтня його не стало. 
Уявляєте? Як таке могло трапити-
ся?» — не може отямитися від пе-
режитого потрясіння мати — 66-
річна Валентина Бондаренко.
 За словами вбитої горем жін-
ки, тільки через 10 днів, а саме 
22 жовтня, труну з тілом сина до-
правили до моргу Полтави. «Ми 
забрали сина 23 жовтня й на пта-
шиних правах (без довідки про 
смерть, яку нам усі тепер відмо-
вляються видати) поховали на 
маленькому сільському кладови-
щі за місцем проживання, — про-
довжує сумну розповідь Валенти-
на Петрівна. — У морзі моєму чо-
ловіку й доньці, які забирали тіло 
сина, видали цілий стос паперів — 
усі вони французькою мовою. На 
наше прохання добра знайома, 
котра працює викладачем фран-
цузької мови у виші, їх перекла-
ла. Але ж там немає жодного сло-
ва про причину смерті моєї дити-
ни! Зазначається лише, що в його 
крові не виявлено слідів алкоголю 
й наркотичних речовин. Та ми це 
й так знаємо: якщо Денис сідав за 
кермо, він не брав і краплі спир-
тного до рота — Боже збав! Який 
алкоголь?».
 За словами Валентини Бонда-
ренко, оскільки син досі прописа-
ний у селі Гора, що підпорядкова-
не Горішньоплавнівській міській 
раді, її чоловік — Валентин Гри-
горович, узявши оті папери, на-
писані французькою мовою, пої-
хав туди, аби взяти довідку про 
смерть сина. Проте йому відпові-
ли: це, мовляв, не документи — і 
в зазначеній довідці відмовили.
 «У мене просто серце розри-
вається, — крізь сльози говорить 
Валентина Петрівна. — Розуміє-
те, ми вже пом’янули сина на 40-й 
день після кончини, а документа 
про його смерть не маємо, як ніби 

він живий. Усі нам кажуть: їдь-
те, мовляв, у Францію. Повірте, 
я б так і зробила. Та куди ж тут 
поїдеш під час пандемії, що бу-
шує у світі? Європейські ж краї-
ни закрили свої кордони. Ми вже 
зв’язувалися телефоном із фран-
цузьким патологоанатомом, про-
те змогли поспілкуватися лише із 
секретарем. У нас склалося вра-
ження, що вони щось замовчують. 
І що то за таємниця, пов’язана зі 
смертю сина, невідомо. Попри все, 
я хочу знати, чому помер мій син, 
із якої причини».
 Як повідомили мені у від-
ділі державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного тери-
торіального управління юстиції в 
Полтавській області, згідно із Сі-
мейним кодексом України та За-
коном України «Про органи реєст-
рації актів громадянського ста-
ну», смерть підлягає державній 
реєстрації в органах реєстрації 
актів цивільного стану за остан-
нім місцем проживання померло-
го, за місцем настання смерті або 
за місцем поховання. Але, згідно 
з інформацією відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану 
міста Горішніх Плавнів, у випад-
ку, про який ідеться, смерть уже 
зареєстрували уповноважені орга-
ни Франції (для того, щоб вивезти 
труну з тілом померлого в Україну, 
— тільки в дуже рідкісних випад-
ках перевозити тіло дозволяєть-
ся з лікарським свідоцтвом про 
смерть). Тобто свідоцтво про реєст-
рацію смерті вже видане на тери-
торії іноземної держави. На ньому 
має бути штамп апостиляції (під-
твердження підписів і печаток на 
офіційних документах апостилем 
робить їх чинними в усіх країнах-
учасницях Гаазької конвенції, до 
якої приєдналася й Україна). По-
двійна ж реєстрація смерті між-
народним законодавством не пе-
редбачена. Відтак подружжю, яке 
втратило сина, радять нотаріаль-
но засвідчити переклад одержано-
го документа, після чого його мож-
на пред’являти скрізь, де потрібно. 
А от щодо причини смерті, то така 
графа у свідоцтві про смерть не пе-
редбачена.
 Також мені вдалося зв’язатися 
з Антикризовим центром Управ-
ління консульського захисту Де-
партаменту консульської служ-
би МЗС України. На мій лист з 
описом цієї жахливої ситуації 
надійшла оперативна відповідь та-
кого змісту: «Рекомендуємо бать-
кам померлого звернутися щодо 
одержання інформації з поруше-
них питань безпосередньо до кон-
сульського підрозділу Посольства 
України у Франції. Ваше звернен-
ня також було надіслано до зазна-
ченої дипломатичної установи. 
Однак з огляду на вимоги чинно-
го законодавства у сфері захисту 
персональних даних інформація 
щодо згаданої ситуації може бути 
надана лише близьким родичам 
померлої особи». ■

Перший завідуючий музею родини Симиренків 
Максим Нечипоренко (праворуч) вручає подарунок 
почесному гостеві садстанції.

❙
❙
❙

Біля будинку науки (зліва направо): Георгій Дубинський (чоловік Софії Симиренко), Левко Симиренко 
(син великого помолога Л. П. Симиренка), Микола Артеменко (директор садстанції), Софія Симиренко 
(дочка Л. П. Симиренка), Іван Гулько (заступник директора садстанції з наукової частини).
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У центрі уваги хворий. Буде
 ...Раз по раз ставлю свій диктофон 
на паузу: мій співрозмовник по ходу 
інтерв’ю відволікається на вирішення 
робочих питань. У нього біля приймаль-
ного відділення стоїть «швидка» з тяж-
кохворою пенсійного віку, яку направи-
ли з Пирятина до Лубенської лікарні ін-
тенсивного лікування, яка є опорною з 
лікування COVID-19. У жінки діагносту-
вали запалення легень і підозрюють ко-
ронавірус. Сергій Миколайович просить 
колег оглянути пацієнтку в машині, але 
не госпіталізувати в інфекційне відді-
лення, інакше, наголошує, людина з ос-
лабленим здоров’ям, у якої коронавірус 
лабораторно не підтверджений, може 
підхопити його в лікарні. 
 Я не знаю, скільки часу та нещасна 
мешканка Пирятина провела в автомо-
білі «швидкої» і де, зрештою, ночува-
ла. Однак дуже добре уявляю психоло-
гічний стан хворої (про фізичний навіть 
не говоримо): одні лікарі відправили її 
за сорок кілометрів від дому, а інші не 
приймають. 
 Ви вірите, що скоро може бути по-ін-
шому? Тим часом прекрасне майбутнє 
для хворих Лубенського госпітального 
округу, які поступатимуть на госпіталі-
зацію, потроху «вимальовується». Пер-
ший поверх головного корпусу, де рані-
ше були приймальне й фізіотерапев-
тичне відділення, ЕКГ-кабінет, травм-
пункт, санітарна кімната, кімната для 
підібраних на вулиці у нетверезому стані 
й безпритульних, практично вщент роз-
битий. Дехто, каже Сергій Миколайо-
вич, вважає реконструкцію старих при-
міщень недоцільною, мовляв, простіше 
збудувати нові, а дехто, навпаки, вбачає 
в цьому єдиний вихід для осучаснення 
медицини. Час розсудить. 
 Поки що ж обережно пересуваємося 
по куряві зірваних підлог у коридорах, 
де ведуться ремонтні роботи, намагаю-
чись розгледіти те саме покращення, яке 
обіцяє нинішня влада. За гіпсокартонни-
ми перегородками без дверей, де в неда-
лекому майбутньому будуть кабінети й 
палати, уже встановлені нові розетки й 
викладені білі кахлі, зведені нові цегляні 
перестінки, підведені нові комунікації. 
Поки що з липня тут господарюють пра-
цівники «Лубнижитлобуду-2010», з яки-
ми підписано договір на виконання ре-
монтних робіт. А виселені відділення 
тимчасово приймають пацієнтів у інших 
корпусах. 
 — Загальна площа реконструкції в ць-
ому корпусі — 900 квадратних метрів, — 
проводить для мене екскурсію Сергій На-
таленко. — А разом iз прибудовою до ньо-
го — 1200. Згідно з проєктною докумен-
тацією, необхідно прихопити ще шматок 
подвір’я, щоб звести закрите приміщен-
ня, в яке заїжджатиме машина екстре-
ної допомоги для вивантаження пацієн-
та. Воно повинне не лише захищати від 
дощу чи снігу, а ще й мати плюсову тем-
пературу всередині. 
 З моменту заїзду автомобіля екстре-
ної допомоги у це приміщення хворий 

вважатиметься пацієнтом лікарні, й ме-
дики одразу ж почнуть ним займатися. 
Раніше як було? Людина потрапила у 
приймальне відділення, скажімо, о 10-й 
ранку, однак історію хвороби заводили 
на неї лише через пів години, а може, й 
пізніше, і лише після цього направляли 
у профільне відділення. Тобто, на прийо-
мі втрачався дорогоцінний час. А може,  
пацієнта треба було терміново госпіталі-
зувати в реанімацію? Комусь, на жаль, це 
коштувало життя.
 Тепер у нас замість приймального від-
ділення з’явиться відділення невідклад-
них станів, як в усьому світі, у центрі ува-
ги якого — хворий. Як тільки його зні-
муть iз нош чи каталки й перекладуть на 
ліжко, йому одразу ж почнуть надавати 
допомогу: оглянуть суміжні спеціалісти, 
максимально швидко зроблять за потреби 
електрокардіограму, ультразвукове об-
стеження, рентген, комп’ютерну томог-
рафію, аналізи. І ліжка, тут, до речі, сто-
ятимуть у палатах не для того, щоб прос-
то «відкапати» людину, як у нас люблять 
говорити. До них підведемо кисень, тобто 
за потреби просто тут почнуться реаніма-
ційні заходи. Й на флюорографію пацієн-

та везти не треба буде, бо рентгенапарат 
буде пересувним. Якщо хворий потребу-
ватиме негайного оперативного втручан-
ня, його відправлять в операційну, розта-
шовану поряд, а звідти — в реанімацій-
ний блок, якщо в цьому виникне потре-
ба, чи у профільне відділення. 

Щоб установити МРТ і КТ, доведеться 
розбирати зовнішню стіну 
 Ідемо по довгому коридору. Тут бу-
дуть оглядові кабінети, в тому числі гі-
некологічний. Тут — розширений трав-
матологічний пункт з можливістю гіпсу-
вання. Тут — ургентна, тобто цілодобо-
ва, лабораторія... Власне, все відділення 
працюватиме у форматі ургентної допо-
моги. Але всіх пацієнтів ділитимуть на 
три категорії. Тих, хто поступатиме по 
«червоній» лінії (із загрозою для жит-
тя), по «зеленій» (планова госпіталіза-
ція) й по «жовтій» (за направленням лі-
каря). Перевагу матимуть «червоні». 
 Одразу по закінченнi ремонту відді-
лення наповниться апаратурою й техні-
кою, якої досі в Лубнах не було. Напри-

клад, з’явиться ангіограф — апарат для 
дослідження і стентування судин серця 
(з недавніх пір такі малоінвазивні втру-
чання почали робити в обласній клініч-
ній лікарні). 
 — Від Полтави ми далекувато, а у па-
цієнта, який поступає з підозрою на ін-
фаркт, є 2-3 години, щоб потрапити на 
операційний стіл, — пояснює Сергій Ми-
колайович. — Якщо втратити цей час, то 
в нього розвинеться інфаркт, і тоді стен-
тування проводитимуть уже планово. 
Але при цьому того здоров’я, що мала 
людина, вона вже не матиме. Своєчасне 

обстеження на ангіографі дозволяє попе-
реджувати інфаркти й інвалідизацію. 
 Величезне приміщення, розділене 
перегородкою з прорізом для дверей, 
відведено для встановлення двох потуж-
них апаратів — комп’ютерної томогра-
фії (КТ) і магнітно-резонасної томогра-
фії (МРТ). Це те устаткування, без яко-
го неможливо уявити сучасну медицину. 
У світі його використовують уже років 
тридцять, а значить, саме на стільки лу-
бенська лікарня відставала у своєму роз-
витку. Щоб зробити діагностику на цих 
апаратах, мешканці міста і району зму-
шені були їхати чи то в Миргород, чи в 
Полтаву або в Кременчук. 
 — Вага комп’ютерного томогра-
фа близько двох тонн, і фахівці побою-
ються, чи витримає бетонне перекрит-
тя нижнього поверху, на яке його маємо 
встановити, — розповідає Сергій Ната-
ленко. — Однозначно, підлогу доведеть-
ся укріплювати. Так само маємо зробити 
міцну основу й для магнітно-резонансно-
го томографа. А крім того, щоб занести 
їх до приміщення, доведеться розбира-

ти частину зовнішньої стіни. Та то вже 
дрібниці. Головне, що дороговартісна 
апаратура, про яку я давно мріяв, буде в 
Лубнах. Вона вже куплена за державні 
кошти й чекає в Києві, поки ми тут під-
готуємо для неї місце. 

Доходи медиків напряму 
залежатимуть від якості лікування 
 Сергій Наталенко, як і більшість ме-
дичних працівників, сподівається, що роз-
почата медична реформа однозначно оздо-
ровить галузь охорони здоров’я. Участь 
лікарні в пілотному проєкті Національ-
ної служби здоров’я України (НСЗУ), під 
час якого була відпрацьована модель оп-
лати медичних послуг за лікування кон-
кретного пацієнта, яка вже успішно пра-
цює у світі, показала, що престиж про-
фесії лікаря зростатиме. На жаль, через 
коронавірус зменшилися відшкодування 
НСЗУ за кожен пролікований випадок, 
адже зменшилась кількість тих, кого гос-
піталізують. Та рано чи пізно система за-
працює у нормальному режимі. 
 — Нам сподобалося, що доходи мед-
персоналу зростають і вони напряму за-
лежать від якості лікування, — каже 
Сергій Наталенко. — За час участі в «пі-
лоті» зарплати лікарів підвищилися на 
50 відсотків, медичних сестер — на 40, 
санітарок — на 30, і далі ці відсотки зро-
статимуть, бо матимемо досконале об-
ладнання, яке дозволить виявляти хво-
роби на ранніх стадіях, зменшити кіль-
кість інвалідизації. Ми працюємо з НСЗУ 
за програмою медичних гарантій, що пе-
редбачає окреме фінансування різних 
видів допомоги: ургентну, амбулаторно-
поліклінічну, хірургічну, неврологіч-
ну... Усього з 35 пакетів у нас тільки 9. 
Але максимальні кошти можна отрима-
ти лише за умови повноцінного обстежен-
ня пацієнта, а це можливо за умови вико-
ристання сучасних технологій. Але якщо 
пролікований пацієнт протягом місяця 
звернеться з тією ж проблемою, то НСЗУ 
не зарахує цей випадок (а прослідкувати 
історію хворого досить просто, адже все 
фіксується в електронному виді). 
 — От іще б дороги гарні зробити! — 
каже на закінчення розмови Сергій На-
таленко. — Бо від оперативності достав-
ки пацієнта в лікарню в екстрених ви-
падках залежить дуже багато. Важливо, 
щоб медики мали можливість швидко 
доїхати до пацієнта, а пацієнти — до лі-
карні, до того ж, на комфортному спе-
ціалізованому транспорті... ■

РЕФОРМА

Прийом проти iнфаркту
Як державна програма змінює галузь охорони здоров’я

■

Сергій Наталенко.
Фото автора.

❙
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Ганна ВОЛКОВА
Полтавська область

Ось уже три роки Україна поділена на госпітальні округи. На Полтавщині їх чотири, 
так само, як і адміністративних центрів, що були створені пізніше у рамках адмін-
реформи. Лубни й прилеглі до них Пирятин, Чорнухи, Гребінка, Хорол, Оржиця ут-
ворюють Західний госпітальний округ. І тепер колись центральна районна лікарня у 
Лубнах стала називатися «Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсив-
ного лікування». Як опорна, тобто головна, вона була включена до списку програми 
«Велике будівництво», яку ініціював президент Володимир Зеленський. Загалом по 
Україні, згідно з цією програмою, буде реконструйовано та капітально відремонтова-
но 210 приймальних відділень лікарень, з них 8 — на Полтавщині. Держава виділяє 
на це значні кошти. Перший транш у розмірі 3,6 мільйона гривень прийшов на Лу-
бенську лікарню у вересні, невдовзі ще стільки ж. Окрім того, 3,5 мільйона виділить 
міська рада. Оновлене відділення тут планують відкрити за кілька місяців. 
Ми зустрілися з головним лікарем Лубенської лікарні інтенсивного лікування Сер-
гієм Наталенком, і він розповів про те, як реформа медичної галузі позначиться на 
якості послуг для пацієнтів. 

Тепер у нас замість приймального відділення з’явиться відділення 
невідкладних станів, як в усьому світі, у центрі уваги якого 
— хворий. Як тільки його знімуть iз нош чи каталки й перекладуть 
на ліжко, йому одразу ж почнуть надавати допомогу: оглянуть 
суміжні спеціалісти, максимально швидко зроблять за потреби 
електрокардіограму, ультразвукове обстеження, рентген, 
комп’ютерну томографію, аналізи. І ліжка, тут, до речі, стоятимуть 
у палатах не для того, щоб просто «відкапати» людину, як у нас 
люблять говорити. До них підведемо кисень, тобто за потреби 
просто тут почнуться реанімаційні заходи.
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У його затишній квартирі на Оболоні (не-
подалік станції метро «Героїв Дмитра», 
як любить він жартувати) завжди було 
людно. Тут часто збиралися письменни-
ки обговорити нові твори і події в країні, 
сюди приїжджали відомі поети з Білорусі 
та Литви, приходили по пораду молоді лі-
тератори. Усе своє життя Дмитро Черед-
ниченко присвятив двом речам: настав-
ництву і любові до рідного слова.

Книги, що вчать любити рідний край
 «Радий вас усіх бачити. Ну що ж, хто 
що цікавого приніс цього разу?». При-
близно такими словами понад двадцять 
років щомісяця розпочиналися засі-
дання літературного об’єднання «Радо-
синь», яке Дмитро Чередниченко запо-
чаткував у далекому вже 1992-му. За ці 
роки через його руки пройшли сотні книг 
студійців, редактором яких він був, від-
шліфувалися сотні талантів, які спочат-
ку важко було розгледіти, а близько сотні 
початківців, завдяки настановам Дмитра 
Семеновича, з часом стали членами На-
ціональної спілки письменників.
 Але «Радосинь» — це лише неве-
личка частинка багатої творчої біогра-
фії Дмитра Чередниченка. Народився 
він 30 листопада 1935 року в селі Межи-
річ Канівського району Черкаської об-
ласті. Того самого Межиріча, де ходив 
князь Гліб, яке малював Тарас Шевчен-
ко і де, за словами письменника, живуть 
надзвичайно гостинні й щирі люди. Досі 
в його пам’яті зберігаються спогади про 
веселе дитинство, про плавання в кориті 
по залитому дощами загоні колгоспно-
го корівника чи стрибки з парашутом 
із мішковини з найвищої на кутку шов-
ковиці тітки Марії. А ще — мудрі бать-
кові слова, які міцно запали в серце, а 
пізніше вилилися у притчі з циклу «Ка-
зав Семен Чередниченко». І досі бринить 
серце від вкорінених топонімів — неви-
падково кілька своїх поетичних збірок 
Дмитро Чередниченко назвав «Межи-
річ», «Батиха», «Родень», «Нацистка», 
«П’ятерик».
 Ще в школі Дмитро полюбив бави-
тися з молодшими школярами, чита-
ти їм книжки, вигадувати ігри, повча-
ти їх. Тому після закінчення школи саме 
собою визріло рішення — іти в педаго-
гічний. По завершеннi навчання кіль-
ка років викладав математику на рідній 
Канівщині та на Васильківщині. Пізні-
ше спостереження за малюками, за їхнім 
потягом до рідного слова і вимогливості 
до поетичних рядків вилилося в гостру 
потребу зібрати все якнайкраще і пода-
рувати дітям свій, український, патріо-
тичний букварик і читанку, які навчи-

ли б не лише читати, а й любити і розумі-
ти свій край, шанувати традиції і своїх 
героїв. Так з’явилися букварики «Мате-
ринка» та «Соколик», шкільні читанки 
«Ластівка», «Біла хата», «Писанка» й 
«Зелена неділя», тритомна хрестоматія 
для дошкільнят «Український садо-
чок», далі — тритомна хрестоматія сві-
тової літератури для початкової школи 
«Світ від А до Я», кількатомна поетич-
на антологія діаспори «Листок з вирію» 
з окремим томом для дітей «Журавли-
ки» (у співавторстві з Галиною Кирпою). 
Але то було вже за часів української не-
залежності. 

В обхід цензури
 А тоді, в 60-х, коли інтерес до сло-
ва пересилив інтерес до вчителюван-
ня, обтяженого ще силою-силенною ін-
ших обов’язків, він зі школи перейшов 
у публіцистику. Першою молодого лі-
тератора прихистила редакція газети 
«Молода гвардія», в якій тоді працюва-
ли В’ячеслав Чорновіл, Валерій Шев-
чук, Дмитро Головко, Микола Сорока. 
Згодом був шкільний відділ газети «Мо-
лодь України», піонерська редакція ви-
давництва «Молодь», газета «Друг чита-
ча», журнал «Ранок». 
 Увага до «ідеологічної правильності» 
працівників «ідеологічного фронту», 
яким були преса та видавництва, тоді 
була особливою, тож Дмитро Чередни-
ченко не раз, повертаючись додому, від-
чував прискіпливий погляд «топтунів». 
Зараз він зі сміхом згадує випадок, коли 
в останній момент він помітив у заголов-
ку на передовиці, що у слові «товариш 
Брежнєв» замість літери «ж» помилко-
во стоїть «х», а тоді наслідки могли бути 
непередбачуваними. 
 Боляче переживав смерть Василя Си-
моненка, відлучення від літератури ін-
ших відомих поетів та прозаїків, нама-
гався в обхід цензури під різними псев-

до друкувати їхні твори та переклади. 
З тих часів у Чередниченка найвищою 
оцінкою стала фраза: «Це — порядний 
чоловік», і цим критеріям він сам нама-
гається відповідати все життя.
 Порядність і принциповість Дмитра 
Чередниченка особливо гостро прояви-
лися тоді, коли у 1983 році йому запро-
понували очолити Творче об’єднання 
перекладачів при Спілці письменників. 
Чередниченко погодився за умови, якщо 
йому дозволять узяти до бюро виключе-
них тоді зі спілки класиків художньо-
го перекладу Григорія Кочура і Мико-
лу Лукаша. І несподівано йому дозволи-
ли. Саме завдяки клопотанням Дмитра 
Чередниченка та Дмитра Білоуса у кін-
ці 80-х і Лукаша, і Кочура було поновле-
но в Спілці. 
 Узагалі, переклади — то ще одна ве-
лика любов (причому взаємна) Дмитра 
Чередниченка. Почалося усе із захоп-
лення в 60-х чеською і словацькою мо-
вами, пізніше перекладав із білорусь-
кої, монгольської, латиської мов. Але 
найбільшою пристрастю стала литовсь-
ка мова. «Наприкінці 1969 року, іду-
чи у відпустку, надумав поїздити При-
балтикою й далі — на Північ. Приїхав у 
Вільнюс, Каунас, а далі вже й не поїхав 
— назавжди залишився в унікальному 
морі литовської культури», — згадував 
Дмитро Семенович в одному з інтерв’ю.

Людина-оркестр і лицар литовського 
ордена
 У 80-х роках Чередниченко неоднора-
зово брав участь у популярному в Литві 
фестивалі «Поетична весна», переймаю-
чись не лише творчим, а й волелюбним ду-
хом цього дійства. І коли повіяв вітер змін, 
саме Литва стала для багатьох школою не-
залежності. Улітку 1989 року Чередничен-
ко разом iз Галиною Кирпою щотижня пе-
ресилав із Литви до України всю патріо-
тичну пресу. На цих газетах виростав На-
родний Рух України. 
 І в пам’ятному січні 1991 року він од-
ним із перших організував у Києві збір під-
писів на підтримку литовських патріотів. 
За цю любов до своєї історії та культури 
Литва неодноразово відзначала Дмитра Че-
редниченка: він — кавалер ордена Велико-
го князя литовського Гедемінаса ІІІ ступе-
ня та «Лицарського хреста» (за заслуги пе-
ред Литвою), лауреат премії Вільнюського 
Фонду імені Тараса Шевченка (Вільнюс). 
 Має Дмитро Семенович і українські на-
городи. Він — лауреат літературних пре-
мій імені Павла Чубинського, Максима 
Рильського, Івана Огієнка. А в 2009 році 
за повість-казку «Хлопчик Горіхове Зер-
ня і Лісовичка» він отримав найважливі-
шу премію України в галузі дитячої літе-
ратури — премію імені Лесі Українки.
 Останні роки, попри проблеми зі 
здоров’ям, Дмитро Семенович усе одно не 
полишає літературну працю — упорядко-
вує свої архіви (а вони в нього унікальні, у 
тому числі й фотоархіви — Дмитро Семе-
нович не оминав нагоди пройтися з фото-
апаратом та зафіксувати для вічності пор-
трети багатьох класиків літератури), ро-
бить переклади, пише вірші. «От іще кіль-
ка книг упорядкував. От тільки як би їх 
видати?» — мріє він. До ювілею студій-
ці підготували і видали у творчій агенції 
«Баляндраси» нову поетичну збірку Че-
редниченка «Світязь». А до десятка ін-
ших рукописів так і чекають свого часу в 
різних видавництвах.
 «Про таких говорять: «Людина-ор-
кестр». А він і справді тренер, який грає, 
бо все, чого навчив нас, він робив разом із 
нами. Інколи хтось подумає: «І воно йому 
треба? Краще б власні творчі проєкти по-
закінчував!». Так, може, й скаже якийсь 
скептик і сіпне плечима на додачу. «А воно 
йому треба?» — задумаємося й ми... І таки 
зрозуміємо, що цей дивак із «Радосині» не 
мислить собі іншого життя», — відгукуєть-
ся про Вчителя, як називають Чередничен-
ка «радосинці», відома поетка і дослідниця 
творчості Лесі Українки Алла Диба.
 30 вересня у квартирі Дмитра Черед-
ниченка знову було гамірно — «радо-
синці» з’їхалися привітати наставника з 
ювілеєм. І дай Боже, щоб таких приводів 
було ще багато. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Тривають «Польсько-ук-
раїнські музичні діалоги», які 
розпочалися ораторіальним 
концертом із творів Марціна 
Юзефа Жебровського та Вольф-
ганга Амадея Моцарта у жовт-
ні в Києві. У другій частині про-
єкту в Україні, що реалізується 
за підтримки Інституту Адама 
Міцкевича у Варшаві, звуча-
тиме програма, що складена з 
творів, знакових для обох країн 
композиторів ХХ — початку 
ХХІ століття. Почути її є наго-
да в Одесі та Львові з тижневим 
інтервалом.
 У програмі концерту від-
будеться світова прем’єра тво-
ру Олександра Родіна, написа-
на для Національного Одесь-
кого філармонійного оркестру 
— «Після прочитання Лавкраф-
та» для струнних. Композитор і 
піаніст – лауреат міжнародних 
престижних композиторських 
конкурсів і премій театральних 
фестивалів за кращу музику до 
драматичних вистав — є однією 
з найзагадковіших постатей на 
українському композиторсько-
му олімпі.
 Постать педагога, ком-
позитора і піаніста Тадеуша 
Маєрського (1888—1963) є зна-

ковою для музичної культури 
Львова, де митець народився. 
Оскільки саме він став одним 
із перших адептів серійної, до-
декафонної техніки та естетич-
них засад експресіонізму в му-
зичному мистецтві краю. Зок-
рема, разом з Юзефом Кофле-
ром тільки Тадеуш Маєрський 
з усіх галицьких музикантів 
став прихильником естетики 
нововіденської школи. Однак 
Маєрський сприймав та вико-
ристовував далеко не всі еле-
менти додекафонії. 
 Камерно-ансамблеві тво-
ри композитора, зокрема Фор-
тепіанний квінтет, який про-
звучить у програмі одеського 
концерту (версія для фортепіа-
но і струнних) — не належить 
до його додекафонної спадщи-
ни, а написаний у руслі пізньо-
романтичних тенденцій, але з 
відчутним впливом авангард-

них європейських течій почат-
ку ХХ ст. 
 За радянських часів компо-
зитор був звинувачений у фор-
малізмі та зазнавав пересліду-
вань, що, однак, не вплинуло на 
його естетичні засади. Тадеуш 
Маєрський народився і помер 
у Львові та наразі є незаслуже-
но забутим. Відродження твор-
чого спадку Маєрського активі-
зувалося нещодавно, вже на по-
чатку XXI століття, зусилля-
ми польського піаніста Міхала 
Древновського, який, власне, є 
солістом  концерту «Польсько-
українські музичні діалоги» в 
Одесі, а потім Львові.
 Польський піаніст Мі-
хал Древновський почав гра-
ти на фортепіано у віці 8 років 
зі своїм батьком — відомим 
піаністом Мареком Древновсь-
ким. Закінчивши Музичну ака-
демію в Лодзі, навчався в му-

зичній консерваторії в Женеві у 
Домініка Мерле та Паскаля Де-
войона, брав участь у ряді май-
стер-класів із такими відомими 
викладачами, як Наум Штарк-
манн, Мілош Магін, Фоу Тсу-
унг, Рудольф Керер та Євген 
Інджич. Лауреат престижних 
міжнародних премій, висту-
пає з концертами як соліст та 
камерний музикант у Поль-
щі, Італії, Франції, Швейцарії, 
Австрії, Бельгії та Німеччині. 

Грав Шопена  в Національному 
театрі у Варшаві як піаніст та 
актор у виставі Адама Ганушке-
вича під назвою «Шопен, його 
життя, його любов, його музи-
ка...» 
 Тож у його інтерпретації пуб-
ліка почує одночасно твори ук-
раїнського та польського ком-
позиторів. Прозвучить Концерт 
№1 для фортепіано та струнного 
оркестру сучасного українсько-
го композитора, голови Націо-
нальної спілки композиторів 
України  Ігоря Щербакова, чия 
творчість і духовна спрямо-
ваність сформували обличчя 
української музики кінця ХХ 
— початку ХХІ століть (цього 
року він святкує своє 65-річчя).
 А у фіналі — «Синфонієт-
та» для струнних видатного 
польського композитора, пе-
дагога, двічі лауреата премії 
«Греммі» Кшиштофа Пенде-
рецького. Диригуватиме Ро-
ман Ревакович, який варшавсь-
ким Фондом Pro Musica Viva 
продовжує будування музич-
них взаємин між Польщею та 
Україною. І вже після концер-
ту 4 грудня в Одеській філар-
монії — концертування-діало-
ги 11 грудня у Концертній залі 
Людкевича Львівської філар-
монії. ■

ВИСОКА НОТА

Відродження музики
В Одесі та Львові звучатиме музика 
польських та українських композиторів

■

Роман Ревакович.
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙

ДО ДАТИ

«Радосинський 
батько»
Поет, публіцист і перекладач 
Дмитро Чередниченко 
відзначив 85-ліття

■

Дмитро Чередниченко.❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Такі господині, як наша сьогодніш-
ня порадниця Марта Лоза, напев-
не, переможниці й по життю, а не 
лише в кулінарних конкурсах. Але 
кулінарні конкурси, кулінарія зага-
лом — це як одна з гілок дерева 
любові, яке плекає в собі 27-річна 
господиня. 
«Дружина добровольця, учас-
ника бойових дій. Мама Іванки 
та Матвійчика. Займаю активну 
національно свідому громадську 
позицію. Співорганізатор спортив-
но-патріотичного дитячого табору 
«Сіверська Січ» на Чернігівщині», 
— розповідає про себе пані Марта, 
учасниця Революції гідності, со-
ціальна працівниця. 
Чи ж не дивом видаються ці її пиш-
ні торти у квітах і зацукрованому 
листі, фруктові пироги і гарніри з 
пікантними доповненнями у зв’язку 
з серйозною діяльністю і твердою 
позицією, яку вона займає?

Дива є!
 Але дива є, і Марта Лоза в 
цьо му більш ніж упевнена. «Це 
все неважко робити і встига-
ти, коли любиш те, що робиш, 
і знаєш, для чого це робиш», — 
розповідає вона про любов у де-
талях як про основну причину 
рукотворного дива. «Я україн-
ка, якій небайдужа доля Украї-
ни. Співтворець iз чоловіком гро-
мадської організації та успішно-
го проєкту таборування дітей на 
Чернігівщині (також прийма-
ли дітей iз Сіверськодонецька). 
Я християнка, волонтер, займа-
юсь благодійністю. Працювала 
з людьми з ментальними потре-
бами. Член міжнародної спіль-
ноти «Віра і Світло» для родин і 
осіб iз ментальними особливостя-
ми. Я дружина, мама, кулінар», 
— продовжує вона.
 Марта Лоза — любителька 
солодкої випічки. Каже, що чо-
ловіку смакують каші та м’ясо. 
А малеча полюбляє фрукти, мо-
лочні страви, макарони і різні 
цікавинки з м’ясом. Тому їй є 
на чому «розігнатися»: готува-
ти треба з різних продуктів і різ-
ні страви. Пані Марта зізнається, 
що серйозно кулінарити почала 
лише під час декретної відпуст-
ки, всього навчилася, а чого не 
навчилася — наполегливо вчить-
ся. «Насправді це не щось гран-
діозне», — переконана вона і ра-
дить господиням пекти, готува-
ти, експериментувати з продук-
тами, бо все вдасться!

Кальмари — смачні морські 
пелюстки!
 Смачно приготовлені кальма-
ри — прикраса святкового столу і 
насолода для любителів морепро-
дуктів, переконана Марта Лоза. 
Такі приготувати просто й лег-
ко!
 Маринад: пучок петрушки, 
50-60 мл олії, 1-2 зубчики часни-
ку (за смаком), сік 1/3 лимона чи 
лайма, сіль, перець. Усе переби-
ти блендером. 
 Почистити кальмари і зроби-
ти на філе надрізи ножем (сіточ-
ку), не прорізаючи до кінця. За-
лити маринадом. Дати постояти 
30 хвилин. Посмажити на ско-
ворідці до готовності до 5 хви-
лин. Подавати з дольками лимо-
ну на окремій тарілочці. Вихо-
дить гарно й смачно!

Фруктове пюре — дитяча 
насолода
 Хоча, як кажуть господині, 
не лише дитяча. За рецептом 
пані Марти це пюре вдається ди-
вовижним. Вона пропонує такі 
варіанти: яблуко + гарбуз, яблу-
ко + морква, яблуко + груша. 
 Потрібно: 3 кг яблук, 1 кг 
гарбуза, або 1 кг моркви, або 1 кг 
груш, 1 л води.
 Для пюре яблуко + чорнос-
лив: 3 кг яблук, 250 г чорносливу 
без кісточки, 500 мл води (можна 
більше).
 Фрукти чи овочі почистити 
від шкірки та середини, поріза-
ти кубиками, закинути в кастру-
лю з водою і поставити на серед-
ній вогонь. Як закипить — во-
гонь зменшити. Час варіння — 
приблизно 20-25 хвилин. Зняти 
з вогню і збити блендером. Поста-
вити на вогонь iще на 5 хвилин. 
Закрити в стерилізовані банки. 
Це взимку буде як знахідка!

М’які та ніжні капкейки
 Капкейки — це такі кекси 
з начинкою. Марта Лоза запев-
няє, що вони вдаються з першо-
го разу, і ділиться цим чудовим 
рецептом. 
 Тісто для капкейків: масло 
— 80 г, цукор — 100 г, ваніль-
ний цукор — 1 пакетик, яйця — 
2 штуки, борошно — 150 г, роз-
пушувач — 1 ч. л., сіль — дріб-
ка, молоко — 50 мл. Усі складові 
мають бути кімнатної темпера-
тури.
 Збити міксером масло з цук-
ром та ванільним цукром. До-
даємо по одному яйця. Вмикає-
мо низьку швидкість міксера і 
всипаємо борошно, розпушувач, 
дрібку солі. Коли в тісто вміша-
ли борошно — доливаємо моло-
ко. Для шоколадних капкейків: 
додати до тіста какао.
 Заповнюємо на 3/4 паперовi 
форми. Випікаємо в розігрітій 
духовці при 170 градусах близь-
ко 20 хвилин. З однієї порції ви-
ходить 12-14 капкейків (на вели-
кі паперові форми).
 Коли капкейки спеклися, ро-
бимо невеликий отвір і начиняє-
мо (у рецепті — варення з чор-
ниць і варене згущене молоко). 
 Зверху прикрашаємо масля-
ним кремом. І прикраса столу 
готова!

Яблучний тарт — диво яблучної 
випічки
 Про яблучну випічку вже 
можна писати оди: запашна, ро-
дом iще з дитинства, неймовірно 
смачна і водночас — проста, ро-
динна. Марта Лоза доповнює: й 
ідеально до теплих напоїв у про-
холоду. Рецепт її яблучного тар-
та особливий, і це засвідчують 
господині своїми фотозвітами.
 Тісто: борошно — 350 г, цу-
кор — 50 г, сіль — дрібка, масло 
— 180 г, холодна вода — 100 мл.
 Змішати борошно, цукор, 
сіль. Додати масло порізане ку-
биками і холодну воду. Замісити 
тісто і поставити в холодильник 
мінімум на годину. 
 Начинка: яблука — 5 шт. (се-
редні), цукор — 100 г, крохмаль 
— 30 г, сік половини лимона, ко-
риця, мускатний горіх за сма-
ком. 
 Очистити яблука від шкірки 
та серединки. Порізати на куби-
ки. Додати цукор, крохмаль, сік 
лимона та спеції. Готовий тарт 
присипати цукром. І маєте яб-
лучну насолоду!

Морквяно-апельсиновий тарт 
— додай барв у прохолоду!
 Цей пиріг, каже господиня, 
«коли хочеться чогось нового й 
оригінального. Дуже цікавий 
смак, ідеальне поєднання во-
логих морквяно-апельсинових 
коржів iз горішками, сметан-
ковим кремом та апельсиновим 
желе».
 Коржі (на форму діаметром 

20 см): борошно — 260 г, цукор 
— 250 г, олія — 150 мл, морква 
— 250 г (натерта на дрібній тер-
ці), апельсиновий сік — 120 мл, 
кориця — 4 г, грецькі горіхи — 
100-150 г, сода — 1 ст. л. (погаси-
ти оцтом), сіль — 1/2 ч. л., цедра 
одного апельсина.
 Змішати сухі та мокрі інг-
редієнти. Випікати при темпе-
ратурі 170-180 градусів близь-
ко 50 хвилин. Час залежить від 
духовки. Перевіряйте на готов-
ність. Головне — не пересуши-
ти. Коржі виходять вологі.
 Апельсиновий прошарок: 
апельсинове желе — 1 пачка, 
м’якоть 1 апельсина, вода — 
200 мл. Розвести желе з водою 
за інструкцією. Додати поріза-
ну м’якоть апельсина. Вилити в 
форму діаметром 18 см. Дати час 
застигнути.
 Крем: сметана 22% — 800 
г (зціджувала на марлі, вийш-
ло 500 г), цукрова пудра — 70 г, 
ванільний цукор — пакетик. 
 Збити сметану з цукром. До-
дати ванільний цукор.
 Покриття: сметана густа — 
200 г, масло — 200 г, цукрова 
пудра — 100 г, білий шоколад 
— 2 плитки. Якщо хочете когось 
вразити своїми кулінарними та-
лантами — печіть, усе вдасться!

Торт для донечки
 «Пекла з любов’ю для своє 
донечки. Вийшло красиво і го-
ловне — дуже смачно. Тепер це 
один з улюблених тортів нашої 
родини. Ділюсь вдалим рецеп-
том», — коментує свій черго-
вий смачний шедевр кулінарна 
майстриня, хоча, якщо навіть 

споглядати зображення цього 
торта, — усі коментарі зайві. Він 
чудовий!
 Бісквіт: яйця — 6 шт., цукор 
— 130 г, борошно — 130 г, розпу-
шувач — 5 г, ванільний цукор — 
пакетик, сіль — дрібка.
 Збиваємо яйця з цукром, до-
даємо борошно, розпушувач, 
ванільний цукор, сіль. Ділимо 
тісто на 3 частини і випікаємо 3 
коржі 12-15 хвилин при темпе-
ратурі 180 градусів. Пекла на ве-
ликому декові, потім розрізала 
вздовж на дві смужки. Вийшло 
6 смужок.
 Начинка: заморожена сморо-
дина — 250 г, цукор — 80 г, куку-
рудзяний крохмаль — 15 г, вода 
— 1 ст. л. Розвести крохмаль iз 
водою. Поставити на плиту смо-
родину з цукром. Коли цукор 
розтопиться — ввести крохмаль. 
Проварити 10-15 хвилин і зали-
шити вистигати.
 Крем: сметана 22% — 2 л 
(зціджувала на марлі, вийшло 
1200 г), цукор/цукрова пудра — 
170 г, ванільний цукор — паке-
тик. Збити зціджену сметану з 
цукром. Додати ванільний цу-
кор.
 На бісквітні смужки намас-
тити смородину, зверху виклас-
ти крем. Скрутити равлика вер-
тикально. Обмотати харчовою 
плівкою.
 Зверху покрити ганашем на 
білому шоколаді з додаванням 
смородини. Краса, що в даному 
випадку іменується тортом, — 
готова! 
 З груднем, господині! 
Натхнення на нові смаколики і 
смачного! ■

КУХНЯ ЯК ХОБІ

Печемо тарти і торти! 
Пелюстки-кальмари, ніжні капкейки та інші рецепти Марти Лози 
з Тернополя

■

Пюре на будь-який смак.❙

Марта Лоза з родиною.❙

Яблучний тарт.❙

Торт зі смородиновим сюрпризом. ❙
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«Ми вже на Євробаскеті. Круто. Великі нації Литва, Іспанія, Сербія ще не 

вийшли, а ми — вже. Дякую хлопцям».
Айнарс Багатскіс
латвійський наставник національної 
збірної України з баскетболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Щойно отримавши рішення 
контрольно-дисциплінарного 
комітету УЄФА про присуджен-
ня національній збірній України 
технічної поразки в матчі шосто-
го туру групового раунду Ліги на-
цій проти Швейцарії, в Українсь-
кій асоціації футболу вислови-
ли категоричну незгоду з таким 
вердиктом і пообіцяли оскаржи-
ти його в Спортивному арбітраж-
ному суді Лозанни.
 Юристи УАФ уже отримали 
мотиваційну частину дисциплі-
нарного рішення й тепер активно 
готують обґрунтоване подання до 
Лозаннського арбітражу, споді-
ваючись, що судді дослухаються 
до їхніх аргументів. 
 «Шанси у нас є завжди, навіть 
з урахуванням усієї специфіки — 
хто наші опоненти й де розташо-
ваний спортивний арбітраж. Ми 
зробимо все від нас залежне, щоб 
довести нашу правоту. Будемо 
просити дати нам можливість ви-
рішити питання на футбольному 
полі», — у коментарі ТК «Фут-
бол» заявив генеральний секре-
тар УАФ Юрій Запісоцький. 
 Нагадаємо, що на заваді про-
веденню цього сумнозвісного 
поєдинку стало рішення сані-
тарного лікаря кантону Люцерн, 
який відправив на карантин усю 
українську команду після того, 
як троє вітчизняних збірників у 
день матчу отримали позитивні 
ПЛР-тести на коронавірус. 
 А дійти зi стороною, що при-
ймає, згоди в питанні проведен-
ня поєдинку абсолютно іншим 
складом (як того вимагає прото-
кол УЄФА), який не мав би жод-
ного контакту з відправленим у 
карантин колективом, УАФ не 
змогла. Через що в підсумку збір-
на України й отримала технічну 
поразку в надважливому для неї 
матчі ЛН.
 «Головний аргумент КДК 

УЄФА полягав у тому, що ук-
раїнська сторона повинна була на 
наступний день забезпечити поя-
ву в Швейцарії нової команди, — 
розповідає Юрій Запісоцький. —  
Але цю команду було б складно 
назвати національною збірною 
— хто б не приїхав, яких би мак-
симальних зусиль ми не докла-
ли. Якби цю команду вивів на 

поле не Андрій Шевченко, спор-
тивна вартість цього матчу була 
б нульовою або близькою до цьо-
го. Хоча це не аргумент. Ми до 
останнього намагалися все ж ви-
конати вимоги, розуміючи, що 
спортивна значимість цього поє-
динку буде мінімальною».
 За словами Запісоцького, 
УАФ опинилася в часовому цей-

тноті: 24 годин, виділених про-
токолом на формування нового 
складу, їй банально не вистачи-
ло. «Команда повинна була при-
бути з України, не контактувати 
зі складом, який був на той час у 
Люцерні, але, оскільки протокол 
УЄФА по матчах на виїзді дуже 
жорсткий, забезпечити це було 
неможливо. З точки зору того, що 

потрібно було здати тести, прой-
ти кілька процедур, забезпечи-
ти чартер, перетнути кордон і так 
далі. Це все було неможливо зро-
бити за 24 години. Якби ми мали 
48 годин, ми б упоралися», — за-
значив Запісоцький.
 Загалом, топ-функціонери 
УАФ наголошують, що вердикт 
КДК УЄФА став для них повною 
несподіванкою, оскільки вони 
взагалі не розраховували на та-
кий результат, вважаючи свої ар-
гументи «досить сильними» й бу-
дучи переконаними в своїй пра-
воті.
 Водночас очільник УАФ вва-
жає, що протокол УЄФА «По-
вернення до гри» в частині виз-
начення строків, які надаються 
національним асоціаціям на фор-
мування нового складу збірної у 
випадку переведення основної 
команди на карантин, потребує 
серйозних змін і доповнень.
 «На найближчому засідан-
ні Виконкому УЄФА, яке відбу-
деться на початку грудня, зап-
ропоную колегам затвердити в 
протоколі «Повернення до гри» 
строк не менше 48 годин — на 
формування нової збірної в разі, 
якщо команда проводить матч 
на виїзді, і не менше 24 годин 
— якщо вдома», — заявляє Ан-
дрій Павелко, наголошуючи на 
тому, що УАФ не змогла зібрати 
й привезти за одну добу з Украї-
ни до Швейцарії нову команду з 
об’єктивних, незалежних від неї, 
причин. ■

Гравці молодіжної збірної України, формально, могли врятувати національну збірну України від технічної 
поразки в матчі Ліги націй, однак вони були зайняті у відборі на Євро-2021.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

«Потрібно більше часу»
В УЄФА пояснили, чому зарахували збірній України технічну поразку за незіграний 
поєдинок зi швейцарцями у Лізі націй

■

Григорій ХАТА

 Доволі нечасто у відбіркових ба-
таліях групового типу трапляється так, 
що за два тури до завершення кваліфі-
кації другій команді квартету достроко-
во дістається путівка до фінальної час-
тини змагань. Утім регламент відбору 
на чоловічий Євробаскет-2022 такий, 
що перепустки до основної фази турні-
ру можуть отримати навіть три збірні з 
однієї групи. А здобувши дві перемоги 
в чотирьох матчах, в обох випадках пе-
регравши безапеляційного аутсайдера 
квартету — збірну Австрії, національна 
команда України таким чином достро-
ково оформила свою участь у фінальній 
частині ЧЄ.
 «Ми вже на Євробаскеті. Круто. Ве-
ликі нації Литва, Іспанія, Сербія ще не 
вийшли, а ми — вже. Дякую хлопцям», 
— заявив латвійський наставник «си-
ньо-жовтих» Айнарс Багатскіс.
 Цікаво, що для окремих баскет-
болістів української збірної повною не-
сподіванкою став факт виходу на ЧЄ-
2022 одразу трьох команд із їхньої від-
біркової групи. Можливо, саме через це 
виступ українців у Словенії вийшов блі-
дим і невиразним.
 Матчі третього та четвертого турів 
відбору українській команді випало гра-

ти в ізольованій «бульбашці» в Словенії, 
і це, за словами «коуча» українців, пев-
ним чином відбилося на психологічному 
стані та грі його підопічних.
 «В «баблі» ми не виходили з готелю. 
Це кращий варіант із точки зору безпеки. 
Але люди не вовки. У такій вузькій ком-
панії втомлюєшся. У нас були різні пере-
шкоди. Три дні не могли з номерів вийти. 
З одного боку, класно грати в безпечний 
баскетбол у «баблі», але з іншого боку — 
це не так просто», — розповів Багатскіс.
 Не дивно, що після трьох днів пере-
бування в таких умовах українські бас-
кетболісти з провалу розпочали поєдинок 
проти господарів. 33:9 — із таким рахун-
ком Словенія виграла першу чверть мат-
чу проти українського колективу. І нехай 
у наступних трьох десятихвилинках не-
одмінно перемагали підопічні Багатскі-
са, відіграти негативний гандикап вони 
так і не змогли. «У «баблі» була конк-
ретна ізоляція, котра сильно тиснула на 
нас», — поділився емоціями центровий 
«синьо-жовтих» В’ячеслав Кравцов.
 Водночас представник «Дніпра» виз-
нає, що списувати все на умови перебу-
вання в Любляні не варто. «Потрібно шу-
кати інші причини нашої непереконли-
вої гри в обох матчах словенської сесії», 
— зауважив Кравцов, визнавши, що і в 
поєдинку проти Австрії «синьо-жовті» 

були далекими від ідеалу.
 Програти поєдинок австріякам, котрі 
до того не здобули в групі жодного очка, 
— це було б уже занадто для команди Ба-
гатскіса. Однак українські баскетболіс-
ти були дуже близькими до невдачі. «У 
цій грі ми контролювали щит, показали 
хороший відсоток точності, отримува-
ли хороші можливості для кидка. Була 
якість у всіх аспектах, крім одного. Втра-
ти. Команда здійснила 27 втрат. Про що 
ми думали? Про великі глобальні цілі на 
майбутнє? Добре, що вдалося виправити 
становище», — констатував Багатскіс.
 Тепер, коли головне турнірне завдан-
ня виконано і збірна України вже ніяк не 

опуститься в групі нижче третього міс-
ця, її латвійський наставник на фініші 
відбору хоче взяти реванш у словенців 
та угорців за минулі поразки. На це на-
ставник налаштовує й підопічних, вка-
зуючи, що долю першого місця в групі 
досі не вирішено. ■

Удруге у відборі здолавши аутсайдерів групи — збірну Австрії, українські баскетболісти 
достроково вибороли собі місце у фіналі Євробаскету-2022.
Фото з сайта fiba.basketbal.

❙
❙
❙

БАСКЕТБОЛ

Холод словенської ізоляції
Перебуваючи у «бульбашці» в Любляні, українські 
баскетболісти заледве виграли один із двох матчів

■

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Кваліфікація. Група F. 
Словенія — Україна — 84:73. Австрія — Сло-
венія — 64:77, Україна — Австрія — 70:67.
 Турнірне становище: Словенія — 3 перемо-
ги/1 поразка, Україна — 2/2, «Угорщина — 2/0, 
Австрія — 0/4.

■
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -1…-6

 +2…-3

Північ -1…-6

 +2…-3

Центр +2…-3

 +2…-3

Схід -1…-6

 -1…-6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…+3

 +1…+6

 Дружина роздратовано:
 — З’явився додому о четвертій 
ранку! У мене бракує слів.
 Чоловік полегшено:
 — І слава Богу.

* * *
 Приходить чоловік iз роботи 
злий, голодний і кричить дружині:
 — Неси жерти!
 — А чарівне слово сказати?
 — Чимдуж!

* * *
 Начальник відділу кадрів вичи-
тує співробітника, який запiзнився:
 — Вже опівдні, а ви тільки за-
раз з’явилися на роботу.
 — Я десять годин був без свiдо-
мостi.
 — Що з вами сталося?

 — Спав як убитий.

* * *
 — Сьомо, не давай дитині торт! 
У нього алергія на молоко, яйця та 
пшеничне борошно.
 — Але ж у нього день наро-
дження!
 — Дай йому свічку.

* * *
 Сьогоднi в газетi прочитала, що 
в лісi завiвся сексуальний манiяк. В 
останнiй автобус ледве залiзла. Самi 
жiнки. І всi, як я, — по гриби.

* * *
 В одеському готелi клiєнт звер-
тається до чергової:
 — У моєму лiжку клопи.
 — А ви що, за таку цiну хотiли 
мати в лiжку Джулiю Робертс?

Громада для сироти
Щоб забрати дітей з інтернатів, їм необхідно забезпечити умови

По горизонталі:
 3. Місто в Росії, яке пов’язують 
із билинним богатирем. 7. Застарі-
ла міра довжини, трохи більше кі-
лометра. 8. Невелике місто у графс-
тві Беркшир, де розташований один 
із найдавніших і найпрестижніших у 
Британії коледжів для хлопчиків. 9. 
Відомий завойовник і творець Мон-
гольської імперії. 10. «Чорнії брови, 
карії ..., темні, як нічка, ясні, як день. 
Ой, ..., ..., ... дівочі, де ж ви навчились 
зводить людей?» (романс). 12. Су-
часний японський письменник і пере-
кладач. 14. Ім’я австралійського акто-
ра Гамсворта, зірки фільмів «Голодні 
ігри». 16. Родина французьких фізи-
ків і хіміків, які відкрили радіоактив-
ність. 18. Царський бал у XVIII століт-
ті. 19. «... відгримів. Жовто-сині зна-
мена замиготіли на станції знов» (Во-
лодимир Сосюра). 20. Доба в історії 
України за часів Богдана Хмельниць-
кого. 24. Зневажлива назва хлопча-
ка, переважно підлітка. 25. Державна 
ідеологія гітлерівської Німеччини. 26. 
Відома династія італійських скрипко-
вих майстрів. 
По вертикалі:
 1. Спортивне взуття. 2. Паперові 
гроші у царській Росії. 3. Давньорим-
ський бог війни. 4. Жінка, в яку був за-

коханий Ромео до зустрічі з Джульєт-
тою.  5. Позивний соліста Паризької 
опери Василя Сліпака, що загинув на 
російсько-українській війні. 6. Давня 
назва придорожнього готелю в Ук-
раїні. 9. Професія Марка з поеми Та-
раса Шевченка «Наймичка». 11. Іс-
торична київська річка, притока По-
чайни, яка лишилася в назві вулиці 
на Подолі. 13. Представниця скіфсь-
кого племені жінок-воїнів. 15. Дріб-
ний осінній напівдощ-напівтуман. 17. 
Перша назва Донецька. 21. Бог вог-
ню в давньоіндійській міфології. 22. 
Спосіб вишивання. 23. Американсь-
кий штат у районі Скелястих гір. ■

Кросворд №118
від 1 грудня

Варка ВОНСОВИЧ

 Історія ця трапилася 
на Прикарпатті: на обійс-
тя жительки села Івани-
ківка, що на Богородчан-
щині, ще влітку залетів 
лелека. Як гадає газди-
ня, бусол зацікавився... 
своєю гіпсовою копією, 
що стояла на подвір’ї 
Марії Підручної. Мабуть, 
птах вирішив, що це буде 
непогана йому пара, тож 
час від часу прилітав на 
подвір’я, а згодом вирі-
шив оселитися на обійс-
ті. Усе літо  пані Марія 
доглядала за буслом і на-

стільки звикла до нього, 
що навіть дала йому ім’я 
— Юрій. Лелека ділив із 
нею сніданки, обіди й ве-
чері, не відмовлявся ні 
від вареників, ні від га-
лушок, а тим паче м’яса. 
Жінка вже мала спра-

ви з лелеками, тож зна-
ла їхні улюблені «стра-
ви», а тому іноді приго-
щала Юрка дрібною риб-
кою. «Якось іду, а хтось 
мене за рукав курточ-
ки смикає, — розповідає 
пані Марія. — Думала, 

що пес, а то Юрій». Птах 
вивчив звички газдині, 
тож уже знав, що та в ма-
ленькому відеречку при-
носить йому рибку, тому 
й насмілився потурбува-
ти її.
 З настанням холодів 
пані Марія захвилювала-
ся, чи не буде холодно ле-
леці в її сараї, тому й звер-
нулася до журналістів, 
щоб ті допомогли прила-
штувати птаху в Галиць-
кий національний при-
родний парк, де прожи-
вають «родичі» її Юрка. 
А там, як дасть Бог, іще 
побачаться навесні. ■

Дара ГАВАРРА

 У житті завжди є місце подвигу, вчили колись 
у піонерському дитинстві. Ну якщо й не подвигу, 
то добрим справам, якими залюбки займаються за-
рубіжні зірки, адже доброчинність — невід’ємний бік 
їхнього життя. Так, нещодавно відома американсь-
ка співачка й актриса Шер здійснила нарешті «опе-
рацію» зі звільнення найсамотнішого слона в світі, 
яка тривала кілька років, а точніше з 2016-го.
 Слон на ймення Кааван жив у пакистанському 
зоопарку з однорічного віку, куди він потрапив із 
рідної Шрі-Ланки. Умови утримання тварини були 
жахливими — тісний та брудний вольєр, у якому че-
рез відсутність простору слон не міг вільно рухати-
ся й займатися хоч якимись фізичним вправами, що 
й призвело до зайвої ваги. Через антисанітарні умо-
ви в Каавана на шкірі утворилися рани, які не заго-
ювалися. Але найстрашніше — в 2012 році померла 
його подруга Сахелі, і слон невимовно тужив за нею 
і годинами стояв, упершись у стіну головою.
 У 2016 році співачка оголосила початок кампанії 
зі звільнення слона з ісламабадської «в’язниці», 
якою став для Каавана столичний зоопарк. Про на-
полегливість співачки та її прихильників свідчить 
те, що впродовж років вона домагалася рішення Вер-
ховного суду Пакистану щодо звільнення тварини. І 
ось нарешті знаменна подія сталася: співачка особис-
то приїхала в Ісламабад, щоб бути присутньою при 
переїзді самітника в Камбоджу, де його чекали «ро-

дичі». У Шер відбулася навіть зустріч із місцевим 
прем’єр-міністром Імраном Ханом, який вибачив-
ся перед нею за неналежні умови та догляд за твари-
ною.
 Слід сказати, що наступного року має вийти 
фільм про найсамотнішого слона у світі. ■

КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Любов зла
Лелека вподобав свою копію. 
Гіпсову

■

БРАТИ НАШІ... МЕНШІ

Шер проти 
самотності
Відома співачка врятувала слона

■

Шер.❙

3 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiсця-
ми ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температу-
ра вночi -2...-4, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi -8...-10, удень +1...+3. Яремче: вночi -5...
-7, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень 0...+2. Рахiв: 
уночi -4...-6, удень +3...+5.

1 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 8 см, Стрий — 9 см, Славське — 2 см, Плай — 8 см, 
Мiжгiр’я —  2 см, Рахiв —  2 см, Долина — 4 см, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — 4 см, Коломия — немає, 
Пожежевська — 5 см.
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