
Середа, 16 грудня 2020 року №125 (5727)
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Роман Ревакович: Із хати я — українець, 
за місцем проживання — поляк

стор. 9»

Як отримати 

медичні 

препарати за 

програмою 

«Доступні 

ліки»

Як чоловічий хор «Журавлі» наближав 

проголошення оновленої української Незалежності, 

композитор Кшиштоф Пендерецький уперше 

завітав до рідні поблизу Рогатина і чому поляки 

фінансують фестиваль нашої музики у Варшаві

Рятівна пігулка Кошторис «під ялинку» 
Українцям 

готують один 

із найгірших 

бюджетів у їхній 

новітній історії

У сутичках між протестантами і поліцією у Києві не обійшлося без потерпілих.
Фото УНІАН.

❙
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стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,866 грн 

1 € = 33,888 грн

1 рос. руб. = 0,381 грн

По світу з торбою?
Під стінами Верховної Ради і на Хрещатику не обійшлося без сутичок 
між підприємцями і поліцією
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«Колись була популярна абревіатура «БИЧ» — «бывший интеллигентный человек». 
Я хочу ввести нову абревіатуру «КАКа» — «колишній антикорупціонер». Зараз 
«КАКами» заселена Укрзалізниця і велика частина фракції «слуг народу», які 
тепер виправдовують корупцію в найвищих кабінетах держави».

Ірина Геращенко
народна депутатка України

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19 

Допомога як 
міф 
Обіцяні «карантинні» 
8 тисяч зможуть отримати 
близько 10 відсотків 
підприємців 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Днями в Україні таки запрацювала 
комп’ютерна програма «Дія», через яку 
можна отримати компенсацію за простій 
iще до початку нового локдауну. Остан-
ній, за попередньою інформацією, трива-
тиме з 8 до 24 січня. 
 Аби підтримати малий i середній біз-
нес, що постраждає від карантину, уряд 
передбачив у бюджеті 12 мільярдів гри-
вень. Подати заявку можна до 21грудня. 
«Зараз упродовж цих двох тижнів буде-
мо максимально сконцентровані на тому, 
аби гроші роздати людям, які цього пот-
ребують, — повідомив заступник міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільсько-
го господарства Тарас Качка. — Охоплені 
програмою будуть ті, хто легально працю-
вали, сплачували ЄСВ. Ідеться про людей, 
які достатньо прозорі для держави. Реалі-
зовуватиме й контролюватиме програму 
Пенсійний фонд».
 Чиновники в один голос запевняють, 
що додатково не перевірятимуть ФОПи пе-
ред виплатою компенсації і не вираховува-
тимуть допомогу після завершення каран-
тинних канікул. Але водночас умови от-
римання самих коштів настільки складні, 
що навряд чи можна чекати велику кіль-
кість ощасливлених абонентів. Той же пан 
Качка попередив, що державна допомога 
розрахована лише на 1 700 тисяч осiб, а це 
досить невисокий відсоток тих, хто зайня-
тий у цій сфері бізнесу. 
 Загалом сама система відбору тих, 
хто може розжитися карантинними ти-
сячами, нагадує велике сито, де шанс не 
бути відсіяним досить мізерний. Скажі-
мо, заявку можуть подати лише ті, хто за-
реєстрував свій бізнес не раніше, ніж три 
місяці тому. До того ж гроші передбачені 
лише представникам шести видів еконо-
мічної діяльності, куди входить торгів-
ля, сфера творчості, мистецтва, розваг, 
спорту. Тож «за бортом» державної турбо-
ти залишилася чимала кількість ФОПів, 
які постраждають від карантинних обме-
жень не менше, але не отримають жодної 
компенсації.
 Не все так просто і з обіцяними подат-
ковими преференціями. Тим компаніям, 
які не мають боргів з ЄСВ, чиновники го-
тові надати компенсацію на оплату подат-
ку за своїх робітників. Утім для цієї до-
помоги є суттєва умова: самі робітники 
не повинні мати зарплату понад 30 тисяч 
гривень. Досить оптимістично пролуна-
ла також обіцянка Кабміну надати «по-
терпілим» податкову відстрочку до трав-
ня наступного року. Але оскільки йдеть-
ся лише про «сплячі» фірми, то щаслив-
чиків буде теж небагато. 
 Словом, якщо ви підприємець і чинов-
ницьке «сито» вас не просіяло, то може-
те ризикнути. Для цього треба мати бан-
ківський рахунок за стандартом IBAN, 
підключитися до порталу «Дія» і подати 
через нього заявку до 21 грудня. Видава-
тимуть кошти через цю ж програму впро-
довж шести днів. 
 На думку лідерки партії «Голос» Кіри 
Рудик, термін досить стислий, аби все 
минулося без проблем і технічного збою, 
хоча то вже нюанси. Зрештою, за два дні 
роботи порталу «Дія» мережі переповни-
лися обурливими коментарями тих, хто 
до списків не потрапив узагалі через ар-
гументи на кшталт «ви можете отримати, 
але»... ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Минулої доби на ділянках від-
повідальності наших бригад зафік-
совано чотири порушення режиму 
припинення вогню з боку російсько-
окупаційних військ. Першу вогневу 
провокацію було помічено в районі 
населеного пункту Шуми. Тут во-
рог двічі вів неприцільний вогонь iз 
ручних протитанкових гранатометів 
i підствольних гранатометів. 
 Згодом противник активізувався 
й поблизу Авдіївки та Пісок. Там у 
напрямку наших позицій окупанти 
здійснили по декілька пострілів зі 
стрілецької зброї. 
 Також збройні формування Росій-
ської Федерації відкрили неприціль-
ний вогонь iз підствольного гранато-
мета поблизу українських позицій 

у передмісті Авдіївки. Провокація 
противника не мала загрози для на-
ших воїнів, тому вогонь у відповідь 
вони не відкривали. Бойових втрат 
i поранень серед особового складу 
Об’єднаних сил немає.
 У зведеннях штабу Операції 
Об’єднаних сил iдеться також про 
те, що в районі проведення ООС ви-
конують завдання й інші складові 
сил оборони. Так, минулої доби пред-
ставники Національної поліції Ук-
раїни зі складу ОС зафіксували 68 
адміністративних правопорушень. 
Підрозділи поліції зведених загонів 
перевірили 4707 транспортних за-
собів i 4688 осiб. Було затримано чо-
тирьох осіб, яких підозрюють у при-
четності до збройних формувань РФ 
та її найманців.
 Минулої доби через контрольний 

пункт в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» 
на тимчасово окуповану територію 
України прослідувало 126 осіб, на 
підконтрольну Україні територію 
прибуло 63 особи. Через КПВВ «Ста-
ниця Луганська» на тимчасово оку-
повану територію України прослі-
дувало 543 особи, на підконтроль-
ну Україні територію прибуло 967 
осіб. Наразі пропуск через лінію роз-
межування фактично відбувається 
лише через два КПВВ — «Станиця 
Луганська» (щоденно з 8.00 до 16.00) 
та «Новотроїцьке» (двічі на тиждень 
в неділю та понеділок). 
 Тим часом на території тимчасо-
во окупованого Слов’яносербська роз-
горівся гучний скандал — там вияви-
ли велику партію фальшивих рублів. 
Однiєю з основних версій появи «на-
мальованих» тисячних купюр з одна-
ковим номером ТС 7931778 називають 
причетність до виробництва підробних 
банкнот силових структур окупацій-
ної влади. За чутками, на території 
Луганського СІЗО вже близько року 
функціонує підпільна друкарня. Рані-
ше був «вкид» п’ятитисячних купюр. 
Причому їх виловлювали на території 
всієї РФ — фальшивки виробництва 
«ЛНР» було вилучено в Ростові-на-
Дону, Свердловську та Тамбові. ■

НА ФРОНТІ

Люди входять і виходять...
А в тимчасово окупованому Слов’яносербську 
виявили море фальшивих рублів

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Продуктивні як ніколи. 
Останній тиждень під купо-
лом у цьому році. Тому де-
путати, немов школярі на-
прикінці семестру, нама-
гаються проголосувати за 
все те, що відкладали впро-
довж сесії. Вдалося повер-
нути як електронне декла-
рування, так і продовжити 
закон про особливий статус 
Донбасу. 
 Тож 15 грудня на засі-
данні Верховна Рада про-
довжила дію закону про 
особливий порядок місце-
вого самоврядування в ок-
ремих районах Донецької 
та Луганської областей iще 
на рік. Таке рішення під-

тримали 304 народнi депу-
тати. Ініціатори цього зако-
ну з президентської фрак-
ції заявили, що це рішення 
потрібне для того, аби про-
довжити переговорно-дип-
ломатичний шлях урегулю-
вання ситуації на Донбасі. 
Водночас в опозиції наголо-
сили, що хочуть почути від 
президента Володимира Зе-
ленського конкретний план 
дій щодо вирішення ситуа-
ції на Донбасі, бо «не мож-
на просто щоразу переноси-
ти дату і нічого не робити». 
Тим часом у Тристоронній 
контактній групі заявили, 
що вносити зміни в доку-
мент можливо лише за умо-
ви прогресу в переговорах. 
Нагадаю, документ ухвали-

ли ще 2014-го. Влада його 
зобов’язана змінити лише 
після того, як з ОРДЛО пі-
дуть незаконні  збройнi фор-
мування, їхня військова 
техніка та бойовики. Від-
так, поки цього не сталося, 
дію документа продовжу-
ють щороку.
 А ще до кінця робочо-
го тижня депутати викли-
кають до парламенту голо-
ву української делегації у 
Тристоронній контактній 
групі Леоніда Кравчука. 
Причина — роз’яснення 
«Плану спільних дій» на 
Донбасі. На думку депу-
татів, Кравчук так і не по-
яснив запропонований ним 
план, тому депутати напо-
лягають, аби він прийшов 

до парламенту і відповів на 
питання. 
 Водночас учора Верхов-
на Рада схвалила за осно-
ву і в цілому законопро-
єкт для розблокування ро-
боти Національного агент-
ства з питань запобігання 
корупції. Цей документ 
відновлює повноваження 
НАЗК. «За» проголосува-
ли 300 депутатів. Роботу 
антикорупційного орга-
ну було заблоковано піс-
ля рішення Конституцій-
ного Суду від кінця жовт-
ня. Тепер НАЗК поверну-
ли контрольовані функції. 
Однак ввели особливий по-
рядок перевірки деклара-
цій суддів Конституційно-
го Суду. ■

ПАРЛАМЕНТ

А першого президента — «на килим»
Верховна Рада ще на рік продовжила «особливий статус Донбасу»

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Учора тисячі підприєм-
ців з усіх регіонів України, 
які є представниками руху 
SaveФОП, протестували під 
стінами Верховної Ради. 
Тож через масштабну акцію 
протесту центральні вули-
ці Грушевського, Інститут-
ська та Садова були закриті 
навіть для пішоходів.
 Приїхали до столиці з 
різних областей України і 
вийшли на вулиці урядового 
кварталу приватні підпри-
ємці через заборону на діяль-
ність під час майбутнього ка-

рантину з 8 до 24 січня. Тож 
тепер вони вимагають скасу-
вати її.
 «Якщо це не змінити, то 
ми всі підемо по світу з тор-
бою. Нині малому бізнесу й 
так важко виживати, а ка-
рантинні обмеження взагалі 
кинуть нас на дно», — обу-
рюється «УМ» черкащанка 
Ольга Дирда, яка приїхала 
до Києва разом зі своїми ко-
легами — підприємцями з 
міста Шпола.
 Бунтівні ФОПи заклика-
ли владу не протидіяти мир-
ному протесту. Водночас вла-
да посилила заходи безпеки 

в центрі столиці, щоб не до-
пустити правопорушень. На 
жаль, без сутичок не обійш-
лося. Коли учасники протес-
ту спробували поставити на-
мети, поліція їм завадила. 
Були застосовані спецзасоби. 
Постраждали двоє протесту-
вальників та один поліціянт. 
Їх забрала «швидка».

 Нагадаємо, що протесту 
українських підприємців пе-
редувало те, що народні депу-
тати підтримали президент-
ський законопроєкт №4443-д 
щодо відтермінування впро-
вадження касових апаратів 
до 1 січня 2022 року. Закон 
уже підписав президент Во-
лодимир Зеленський. ■

ПРОТЕСТ

По світу з торбою?
Під стінами Верховної Ради 
не обійшлося без сутичок між 
підприємцями і поліцією

■

Підприємці нагадують протестом про те, що коронавірус 
і нинішня влада довели людей до ручки.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
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ГЕРОЯМ—СЛАВА!

Полковник 
із Проводу
Що буде з могилою Андрія 
Мельника в Люксембурзі 
після 17 травня 2023 року
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 130-річчя від дня народження Ан-
дрія Мельника — голови Проводу ук-
раїнських націоналістів, одного з ор-
ганізаторів Січових стрільців, Українсь-
кої військової організації, Українсько-
го національного комітету, Української 
національної ради, ініціатора створення 
Світового конгресу вільних українців i 
багатолітнього в’язня польських тюрем, 
в’язня німецького концтабору Заксен-
гаузен — згадували цими днями. ОУН, 
КУН, «Тризуб» та УВО провели вшану-
вання пам’яті полковника й молебень у 
військовій каплиці на Аскольдовій мо-
гилі у Києві. Понад п’ять десятиліть він 
був одним із тих, хто стояв на чолі ук-
раїнського визвольного руху, й при ць-
ому ніколи не розчаровувався, не сумні-
вався і не впадав у відчай. 
 На імпровізованому мітингу го-
лова Організації українських націо-
налістів, перший заступник голови Де-
ржкомтелерадіо України Богдан Чер-
вак, зокрема, сказав: «Мало хто знає, 
але у добу Директорії, коли українсь-
ка державність опинилася над прірвою, 
тодішній провід Української держави 
звернувся до Симона Петлюри, Євгена 
Коновальця і Андрія Мельника з прохан-
ням взяти владу у свої руки і навести у 
країні порядок. Полковники Коновалець 
і Мельник відмовилися, оскільки вважа-
ли себе військовиками і бачили своє міс-
це на війні з московськими більшови-
ками. Але цей епізод добре ілюструє ве-
личезний авторитет Андрія Мельника у 
добі Перших визвольних змагань.
 Героїзмом і славою вкрили себе похід-
ні групи ОУН під проводом Андрія Мель-
ника. Напевно, найважчими у його жит-
ті стали емігрантські будні. Відірваний 
від України, позбавлений можливості на 
українських землях битися за незалеж-
ність Батьківщини, Мельник не втрачав 
оптимізму й не сумнівався в перемозі ук-
раїнської національної ідеї.
 Життя і боротьба Андрія Мельника 
промовляють до нас, нині сущих — ні-
кому не дозволимо плямити честь на-
ших героїв, присягаємо завершити їхню 
боротьбу й утвердити Україну як держа-
ву української нації, де українці стануть 
господарями своєї землі».
 Прах полковника покоїться на цвин-
тарі Бонневуа в Люксембурзі, але, згід-
но з угодою VI 04.560, могила зберіга-
тиметься там... лише до 17 травня 2023 
року. Тож чи не пора в Києві збудувати 
пантеон, де Україна могла б перепохова-
ти тих, кому завдячує своєю появою на 
карті світу як незалежна держава?! ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в район-
ному центрі Чорнобай, від-
крили після реконструк-
ції тамтешній спортивний 
комплекс, який був зведе-
ний ще у 1987 році. В онов-
леному сучасному спорт-
комплексі тепер можуть 
приймати не лише обласні, 
а й всеукраїнські змагання. 
Як повідомили «УМ» у Чер-
каській облдержадміністра-
ції, загальна сума проєкту 
— 15,5 мільйона гривень. 10 
мільйонів — це гроші держ-
бюджету, а решта — кошти 
місцевого бюджету. 
 За словами голови Чер-
каської ОДА Сергія Сергій-

чука, у спорткомплексі ка-
пітально реконструювали 
басейн, відремонтували бор-
цівський клуб, тренажер-
ний зал, гардеробні, кілька 
приміщень на першому по-
версі. Зробили й капіталь-
ний ремонт даху, інженер-
них мереж, водопостачан-
ня, каналізації, опалення в 
підвальному приміщенні, 
утеплили фасад будівлі, за-
мінили вентиляцію, сантех-
ніку, фільтри, які очищують 
воду, встановили сонячні ба-
тареї. Також відремонтува-
ли роздягальні, де встано-
вили нові шафи для одягу та 
душові.
 Як розповідає директор 
Чорнобаївського спортком-

плексу Олександр Климен-
ко, басейн можуть відвідува-
ти всі охочі — не лише жи-
телі з Чорнобаївського, а й 
Золотоніського та Драбівсь-
кого районів. Тут проводять 
й уроки фізичної культу-
ри для місцевих школярів. 
Басейн пристосований і для 
людей з інвалідністю. 
 «Умови в нашому басей-
ні відповідають найвищим 
стандартам.  Тут облаштува-
ли чотири доріжки для пла-

вання довжиною 25 метрів, а 
глибиною  4,5 метра. Також є 
дві вишки — на 3 і 5 метрів», 
— говорить пан Олександр. І 
додає, що плавальний сезон 
у басейні відкривається що-
року в листопаді і триває до 
кінця квітня. Можливо, цьо-
го року буде так само, якщо 
коронавірус не стане на за-
ваді. За сезон роботи басейн   
відвідували не менше 9,5 ти-
сячi людей, з них 3,5 тисячi 
— діти. ■

ІНФРАСТРУКТУРА

Рекордний заплив
Реконструювали спортивний комплекс 
за 15,5 мільйона

■

Відремонтований басейн у Чорнобаївському спорткомплексі.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах недобросовіс-
ні дорожники замінюють ас-
фальт по вулиці Чигиринсь-
кій, який вони недавно ук-
лали там сяк-так. Як пові-
домили «Україні молодій» 
в Черкаській обласній де-
ржавній адміністрації, май-
же 500 квадратних метрів 
новоукладеного асфальту за-
мінює підрядник. Оскільки 
покладений асфальт не від-
повідає технології, тож до-
рогу не приймають в експлу-
атацію. Провести роботи ви-
конавця зобов’язав департа-
мент будівництва ОДА, який 
є замовником дорожнього 
ремонту на цьому об’єкті.

 

«Асфальт товщиною 6 сан-
тиметрів дорожники пок-
лали в дощову погоду. Тож, 
аби уникнути подальших 
проблем з експлуатацією 
автошляху, технагляд до-
ручив підряднику заміни-
ти неналежним чином укла-
дене дорожнє покриття», — 
розповідають у Черкаській 
ОДА.
 І уточнюють: на Чиги-
ринській дорожники цієї 
фірми також переробляли 
стик нового влаштованого 
та старого асфальтобетонно-
го покриття, який не відпові-
дав будівельним стандартам. 
Загалом підрядник уклав по 
Чигиринській 10,3 тисячi 
метрів квадратних покриття. 

А це — 1483 тонни асфальто-
бетонної суміші. Коштува-
ли дорожні роботи майже 6 
млн грн. Тут провели фрезе-
рування старого дорожньо-
го покриття, підняли зливну 
каналізацію, розлили емуль-
сію та уклали асфальт. 
 До речі, на Черкащині де-
які недобросовісні дорожни-
ки не тільки працюють «лі-
вою ногою», вони ще й кра-
дуть. Днями обласна про-
куратура повідомила про 
підозру директору приват-
ного підприємства, який 

вносив до актів виконаних 
робіт завищену вартість ви-
користаних будівельних ма-
теріалів і механізмів, а та-
кож обсягу робіт, внаслідок 
чого територіальній громаді 
міста Черкаси завдано біль-
ше 6 млн грн збитків.
 Заходи з викриття про-
водили обласна прокурату-
ра та СУ ГУНП у Черкаській 
області спільно зі співробіт-
никами управління страте-
гічних розслідувань в Чер-
каській області ДСР Націо-
нальної поліції України. ■

ОВВА!

Мільйони — 
в дорогах
Черкаських шляховиків змусили 
замінити новенький асфальт

■

В асфальт найпростіше «закатати» гроші.❙

Світлана МИЧКО

 За результатами дослідження, про-
веденого активістами просвітницького 
проєкту «Як не стати овочем» (деталь-
ніше з ним можна ознайомитись на од-
нойменній сторінці у «Фейсбуцi»), Тер-
нопільщина виявилася областю з най-
нижчим рівнем інформаційної гігієни. 
«Ми проводили дослідження користу-
вачів «Фейсбука», щоб зрозуміти, на-
скільки вони є носіями і розповсю-
джувачами інформаційних вірусів, — 
розповідає засновниця проєкту Оксана 
Мороз. — Для цього ми відкривали їхні 
стрічки у соцмережі і дивилися, на-
скільки там багато базових порушень 
інформаційної гігієни. Чи публікують 
люди посилання на сайти-«сміттяр-
ки», тобто ті, які, власне, не є медіа і 
публікують усе підряд, і фейки, і мані-
пуляції, і лише десь там якусь краплю 
коректної інформації. Чи публікують 

вони тести, які крадуть дані, — напри-
клад, натискаючи кнопку, щоб пройти 
тест «Яка ти змія?», людина дає доступ 
і до своїх даних, і до даних своїх друзів 
у «Фейсбуці». Чи перепубліковують ін-
формацію, яку сам «Фейсбук» промар-
кував як фейкову. 
 Спираючись на оці базові порушен-
ня, ми й провели дослідження щодо до-
тримання інформаційної гігієни, охо-
пивши три тисячі осіб по всій Україні. 
В цілому картина виглядає так, що 54 
відсотки людей її не дотримуються. І 
«лідером» у цьому питанні, на жаль, 
виявилася Тернопільська область, де 
кількість тих, хто не дотримується, ста-
новить аж 68 відсотків. І одна з основ-
них причин — це те, що представники 
Тернопільщини публікують найбільше 
посилань на сайти-«сміттярки». В се-
редньому по Україні цей показник ста-
новить 30 відсотків, а по Тернопільсь-
кій області — 55. Так само дуже багато 

публікується маніпулятивних заголов-
ків».
 За висновками дослідників, у пер-
шій трійці щодо недотримання правил 
інформаційної гігієни разом iз Тер-
нопільщиною опинилися також Івано-
Франківська та Одеська області. Най-
кращі ж показники виявилися у сто-
личному Києві та на Рівненщині. Важ-
ливість же самого дослідження та його 
результатів зумовлена тим, що, за да-
ними ініціативи «Як не стати овочем», 
47 відсотків українців споживають сьо-
годні новини саме з «Фейсбука», і він є 
головним розповсюджувачем інформа-
ційних вірусів. 
 Окрім того, за словами Оксани Мо-
роз, українцям наразі бракує обізна-
ності для розпізнавання фейків і мані-
пуляцій. Половина з них думають, що 
вміють розрізняти фейки, і лише три 
вiдсотки насправді спроможні це зро-
бити. ■

СТОП-ФЕЙК

Обережно, інформаційні віруси!
Тернопільська соцмережа — «найбрудніша»

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Нещодавно в пресцентрі УНІА «Укрінформ» від-
булась презентація геоінформаційної системи «Вір-
туальний некрополь української еміграції», створеної 
фахівцями Українського інституту нацпам’яті. Ця сис-
тема призначена для збору, узагальнення і поширен-
ня інформації про поховання української мистецької та 
політичної еліти за кордоном, які розкидані по різних 
країнах та континентах.
 Відвідувачі сайта за допомогою багатофункціо-
нального пошуку зможуть швидко та безплатно від-
шукати інформацію про могилу певної особи за ім’ям 
та прізвищем, за датою чи місцем народження або 
смерті. В один клік можна вивести на екран список ук-
раїнських художників, дипломатів чи, наприклад, ма-
тематиків, похованих за кордоном; переглянути розта-
шування могил чи певного цвинтаря на карті. Кожній 
персоналії на сайті присвячено окрему сторінку, що 
містить біографічну довідку, координати та фото мо-
гили, відомості про стан місця поховання та статус оп-
лати.

■
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Краще пізно, але дружно 
 Напередодні Комітет iз пи-
тань бюджету Верховної Ради 
України після двогодинних дис-
кусій пізно ввечері затвердив 
бюджет на 2021 рік. Спікер пар-
ламенту Дмитро Разумков по-
обіцяв: Рада розгляне законо-
проєкт про державний бюджет 
України на 2021 рік у вівторок, 
15 грудня. 
 Таке ж сподівання, що пар-
ламент зможе на цьому тижні 
ухвалити закон про Державний 
бюджет України на 2021 рік, під 
час погоджувальної ради у по-
неділок висловив голова Верхов-
ної Ради Дмитро Разумков. «За-
втра ми з вами розглядаємо три 
ключовi законопроєкти — це 
№4100 №4000 і кошторис Вер-
ховної Ради України. Це бюд-
жет», — зазначив спікер. 
 За його словами, сьогод-
ні під час спілкування з пред-
ставниками всіх фракцій і груп 
він побачив «абсолютний конс-
труктив у підходах». «Споді-
ваюся, що до завтра він не змі-
ниться і всі будуть готові поп-
рацювати над цим документом. 
І все ж, щоб ми не перетворю-
вали роботу парламенту на ту 
не зовсім приємну, і навіть не 
для народних депутатів, а для 
людей, практику, коли знову 
з’являються так звані бюджет-
ні новорічні ночі. Я хотів би ві-
рити в те, що ми завтра зможе-
мо з вами розглянути всі необ-
хідні законопроєкти і їх прий-
няти», — сказав Разумков.
 «Слуги» вважають комп-
роміс, досягнутий на погоджу-
вальній раді, своєю великою пе-
ремогою. Втiм президентська 
фракція не зможе проголосува-
ти за фінплан власними силами, 
як було в 2020-му, коли депута-
ти «Слуги народу» дали 241 го-
лос при мінімумі в 226. Цьогоріч 
проєкт бюджету при першому 
читанні підтримало тільки 209 
«зелених» нардепів. Відтак сут-
тєво зросла роль політсили Юлії 

Тимошенко, — діячка, яку рані-
ше намагалися взагалі «списа-
ти» з політичного процесу в Ук-
раїні, стала однією з ключових 
дійових осіб у бюджетному про-
цесі цього року. 
 Головні ж нюанси і циф-
ри Держбюджету наступно-
го року такі. Депутати зберег-
ли узго джений iз МВФ дефіцит 
кошторису держави наступно-
го року в 5,5% ВВП. Також нар-
депи і Мінфін розраховують на 
додаткові доходи від НАК «На-
фтогаз», які можуть становити 
близько 75 млрд грн. 
 Серед відвертих мінусів — в 
оновленому бюджеті-2021 ско-
рочують видатки на Міністерс-
тво освіти та розвиток регіонів, 
але на офіс президента видат-
ки збільшують на 33%. 

Бенефіс Тимошенко
 ЗМІ на основі своїх джерел 
розповідають, що саме могли 
отримати керівники головних 
політичних сил України як до-
помогу за підтримку бюджету. 
Так, «Батьківщина» Юлії Ти-
мошенко пролобіювала перера-
хування до бюджету дивідендів 
«Нафтогазу». На початку жовт-
ня Держаудитслужба офіційно 
підтвердила, що через «фінан-
сові порушення» в 2018-2019 
роках НАК «Нафтогаз України» 
недоплатив 75 млрд грн дивіден-
дів держбюджету. Депутати ви-
рішили відшкодувати втрати в 
2021 році — до другого читання 
в проєкт бюджету з’явилася від-
повідна стаття доходів. За раху-
нок цих грошей передбачаєть-
ся фінансувати боротьбу з пан-
демією COVID-19, у тому числі 
вакцинацію населення. 
 Юлія Тимошенко також 
ініціювала створення за рахунок 
цих грошей iще одного «Ковід-
фонду», проте нардепи не під-
тримали її. 
 Друге бажання від Юлії Во-
лодимирівни — залишити місце-
вим бюджетам акциз на паливо і 

«залізничні» податки. Ця норма 
бюджетного кодексу була запро-
ваджена в 2015 році, в 2021-му 
вона втрачала силу, проте перед 
другим читанням депутати ви-
рішили все ж продовжити її. У 
Кабміні погодилися з цим, але за 
умови, що гроші витрачатимуть 
суворо на будівництво доріг. 
 Також продовжено норму 
про податки, які сплачує до міс-
цевих бюджетів Укрзалізниця. 
Йдеться про податок на землю 
під залізничним полотном і ак-
цизом iз палива, яке використо-
вують тепловози. Укзалізниця 
неодноразово виступала за ска-
сування цих податків. 
 Отримає Юлія Тимошенко і 
кадровий бонус. Точнiше, вже 
отримала. Так, 6 листопада, че-
рез день після «бюджетного» го-
лосування, головою Державної 
продовольчо-зернової корпора-
ції України дійсно була призна-
чена людина, близька до політ-
сили Тимошенко — Андрій Вла-
сенко, колишній обласний депу-
тат від партії «Батьківщина». 
А днями Юлія Володимирівна 
спробує пролобіювати на поса-
ду першого віцепрем’єр-мініст-
ра Юрія Вітренка, екстопменед-
жера НАК «Нафтогаз». ■

НАШІ ГРОШІ 

Кошторис «під ялинку» 
Українцям готують один із найгірших бюджетів у їхній 
новітній історії

■Олег ГАНСЬКИЙ

Народні депутати України вже зірвали всі передбачені чинним 
законодавством терміни бюджетного процесу. Раніше монобіль-
шість, як відомо, палко обіцяла ухвалити Державний бюджет-2021 
вчасно, «не так, як стара влада». Насправді ж навіть до рівня по-
передників представники монобільшості не дійшли: час на ухва-
лення бюджету давно минув. При цьому документ, який породив 
уряд Дениса Шмигаля, на думку експертів, є популістським, не-
справедливим і небезпечним для держави. У своє виправдання 
«Слуги народу» використовують свій головний джокер — фактор 
коронавірусу. 

Олександр КОСОВЕЦЬ, 
член Ученої ради 
Українського географічного 
товариства

 Вітчизняні гідрометео-
рологи останнім часом 
практично не відчувають 
уваги чи підтримки з боку 
держави. Лише маленький 
штрих — цьогоріч уперше 
за 18 років працівників 
гідрометеорологічних ор-
ганізацій iз професійним 
святом не привітав жоден 
iз керівників держави. 
 Але воно й не дивно, 
адже починаючи з 1999 
року юридичний статус 
служби поступово знижу-

вався. З Державного комі-
тету України з гідрометео-
рології, який було створе-
но на зорі Незалежності, 
до нинішнього миршаво-
го управління з гідроме-
теорології у складі ДСНС. 
Керівник цього управлін-
ня не входить навіть до 
складу колегії ДСНС, де 
знайшлися місця народ-
ному депутату та радни-
кам. Причому ДСНС упер-
то не хоче передати гідро-
метеорологічну службу 
до Мінприроди України, 
адже саме в аналогічних 
міністерствах або на-
віть самостійно, як у Сер-
бії, Хорватії, Чорногорії, 

функціонують національ-
ні гідрометслужби біль-
шості країн Європи. 
 За функціональними 
обов’язками гідрометео-
рологічні організації в Ук-
раїні не мають аналогів у 
Європі, адже, крім метео-
рологічних і гідрологічних 
спостережень і прогнозів, 
вони виконують великий 
обсяг робіт iз моніторин-
гу хімічного і радіаційно-
го забруднення довкілля. 
 Із 2019 року на гідро-
метеорологічні органі-
зації покладено веден-
ня нині «модного» в Єв-
ропі гідроморфологічного 
моніторингу, який потре-

бує польових досліджень. 
На них потрібні додаткові 
кошти на відрядження, 
транспорт високої прохід-
ності, молоді кадри, які 
здатні витримувати труд-
нощі відряджень у необ-
лаштованих умовах. 
 У зв’язку зі зростаю-
чими обсягами гідробіо-
логічних спостережень, 
які дають змогу най-
більш об’єктивно оціни-
ти екологічний стан вод-
них об’єктів, додатково 
створюються гідробіоло-
гічні підрозділи за тери-
торіальним принципом 
— у Дніпрі, Луцьку, Ми-
колаєві та Харкові. Ме-
тодичний супровід цих 
робіт будуть здійснювати 
фа хівці гідробіологічної 
лабораторії, яка функціо-
нує у складі Центральної 
геофізичної обсерваторії 
імені Бориса Срезневсько-
го з 1974 року. 
 Як видно, завдання пе-
ред гідрометеорологічни-
ми організаціями розши-
рюються, однак мізерні 
посадові оклади гідромете-

орологів, про яких не зга-
дують у своїх виступах на-
родні депутати (а хіба чо-
тири тисячі працівників 
галузі варті їх ньої уваги?) 
відлякують від служби мо-
лодих фахівців, яких що-
року сотнями випускають 
вищі навчальні заклади 
різних рівнів акредитації. 
 Але ж без метеороло-
гічної мережі неможливо 
відстежувати кліматичні 
зміни, які нині в Україні 
йдуть швидшими темпа-
ми, ніж у більшості країн 
Європи. 
 Тож відновлення ок-
ремого органу виконав-

чої влади — Державної 
служби з питань гідроме-
теорології та моніторин-
гу природного середовища 
— питання, яке необхід-
но вирішити до 100-річ-
чя створення українсь-
кої гідрометеорологічної 
служби, яке припадає на 
листопад 2021 року. 
 Якщо Мінприроди 
не бореться за гідромет-
службу, то хай вона буде 
у складі МВС, але на пра-
вах повноцінної держав-
ної служби, а не пасинка у 
нинішній ДСНС, яка і без 
того має багато інших важ-
ливих завдань.■

ВАЛЮТНИЙ РИНОК 

 Час рятувати долар
 Тенденція на валютному ринку змінилася. Замість здорожчання іноземної валю-
ти, яку ми спостерігали впродовж осені, сьогодні, навпаки, курс гривні укріплюєть-
ся. Це зумовлює Національний банк України змінити свою поведінку на міжбан-
ківському валютному ринку: замість продавати валюту, він став її купувати. 
 Так, упродовж 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному рин-
ку 79 млн доларів. Усю суму НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом роз-
міщення пропозиції з купівлі іноземної валюти. При цьому інтервенцій iз продажу 
валюти Нацбанк не проводив. Останні ж інтервенції Нацбанку 2-6 грудня з продажу 
валюти на міжбанку становили 70 млн доларів, iз купівлі — 41 млн доларів. 

  
А ТИМ ЧАСОМ... 

 «Місто»— вже не банк
 Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ «Місто Банк» Івана Фурсі-
на  до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу. 
 «Проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних ак-
тивів — підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість 
об’єкта нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів бан-
ку). У результаті втрати об’єкта капітал банку впав нижче нормативного рівня, — 
повідомили в НБУ. — Віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспромож-
них жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України. Частка 
фінустанови становить 0,1% від чистих активів платоспроможних банків». 
 При цьому 78% вкладників АТ «Місто Банк» (2 282 особи) отримають вклади у 
повному обсязі. Розмір їхніх вкладів не перевищує гарантовану Фондом гаранту-
вання вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн. 
 Контролером АТ «Місто Банк» Іван Фурсін у 2019 році балотувався до Верхов-
ної Ради по 138-му округу (Одеська область) як безпартійний самовисуванець. Рані-
ше був обраний народним депутатом від «Партії регіонів», з якої вийшов 23 лютого 
2014 року. Був головою наглядової ради банку «Надра». За даними руху «Чесно», 
Фурсін голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року. 
 

■

■

Учителі, попри передвиборчі обіцянки президента Володимира Зеленського, в 2021 році 
отримають менше коштів. Натомість сам офіс Зеленського — більше. 
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙
❙

Українські меторологи виконують важливу державну 
місію — без жодної державної підтримки.

❙
❙

ПРОГНОЗ ПОГОДИ 

Без грошей і повноважень 
Влада України гальмує розвиток гідрометеорологічної 
служби держави, попри нові завдання та обсяги роботи 
для фахівців

■
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Колегія виборників підтримала 
Байдена на виборах
 Кандидат від Демократичної партії 
на виборах президента США Джо Бай-
ден виграв голосування Колегії вибор-
ників, отримавши понад 270 необхід-
них голосів. Наступний етап — інавгу-
рація. Вирішальну роль у голосуванні 
відіграв штат Каліфорнія. Там вибор-
ники віддали 55 голосів Байдену. За-
галом демократ отримав 306 голосів 
проти 232 за чинного президента До-
нальда Трампа. Підтримали колиш-
нього віцепрезидента також у штатах 
Арізона, Джорджія, Мічиган, Невада, 
Пенсильванія та Вісконсин, де раніше 
Трамп вимагав перерахувати голоси. 

Міжнародний кримінальний суд у 
Гаазі візьметься за розслідування 
злочинів проти України
 Офіс прокурора Міжнародно-
го кримінального суду (МКС) в Гаазі 
днями повідомив про завершення по-
переднього вивчення подій в Україні, 
що пов’язані з міжнародним збройним 
конфліктом на Донбасі та анексією 
Криму. Прокурор МКС Фату Бенсуда 
заявила, що на цей час iснують вагомі 
пiдстави вважати, що широкий дiапа-
зон дiянь, скоєних у контекстi ситуа-
ції в Україні, становлять воєнні злочи-
ни та злочини проти людяності, які пе-
ребувають у межах юрисдикції Між-
народного кримінального суду. МКС 
розглядає справи винятково про зло-
чини геноциду, агресії, воєнні злочи-
ни та злочини проти людяності, котрі 
були вчинені фізичними особами. Тоб-
то на лаві підсудних не може опинити-
ся держава як така (наприклад, Росія), 
а лише конкретні особи. У даній ситу-
ації це може бути політичне або вій-
ськове керівництво Російської Феде-
рації, яке віддавало злочинні накази 
щодо України, або ж виконавці цих 
наказів. Встановлення їхніх імен та 
обставин злочинів — це та робота, яку 
ще належить зробити у майбутньому. 
Процес копіткий i довгий у часі: з мо-
менту початку провадження й до ви-
несення перших рішень по суті може 
знадобитися від трьох до п’яти років, 
але потім iще буде апеляція. Швидко-
го процесу очікувати не варто. 

«Репортери без кордонів»: у світі 387 
журналістів перебувають за ґратами
 Міжнародна журналістська пра-
возахисна організація «Репорте-
ри без кордонів» оприлюднила свій 
щорічний звіт про стан свободи сло-
ва у світі. У доповіді йдеться, що на 
тлі коронавірусної кризи у світі спро-
би обмежити свободу слова почастіша-
ли. У всьому світі 387 журналістів за-
лишаються на цей час за ґратами че-
рез виконанням своїх професійних 
обов’язків. 61% випадків узяття жур-
налістів під варту в зв’язку з їхньою 
роботою припадає лише на 5 країн — 
117 журналістів позбавлені волі в Ки-
таї, 34 — у Саудівській Аравії, 30 — у 
Єгипті, 28 — у В’єтнамі та 27 — у Си-
рії. У дослідженні йдеться про безпре-
цедентне зростання репресивних за-
ходів стосовно працівників ЗМІ в Бі-
лорусі. За даними «Репортерів без кор-
донів» на 1 грудня, вiсiм журналістів 
залишалися під вартою. З 9 серпня, 
коли в країні пройшли президентські 
вибори, не менше 370 журналістів по-
бували в ув’язненні.

ЄС радикально скоротить імпорт 
російського газу та нафти 
 Європейський Союз, найбільший 
споживач російського газу, найближ-
чим часом має намір різко скоротити 
імпорт нафти та газу — орієнтовно на 
100 млрд євро. Це потужний удар по 
російській економіці, яка зосередже-
на на продажу сировини, а до того ж 
здебільшого в Європу. Лідери ЄС домо-
вилися посилити план щодо зменшен-
ня викидів вуглекислого газу в атмос-
феру, заявив глава Європейської Ради 
Шарль Мішель. До 2050 року ЄС пла-
нує цілком відмовитися від викопного 
палива. 

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На 90-му році життя помер бри-
танський письменник, автор шпи-
гунських романів і трилерів Джон 
Ле Карре. Про це повідомив його лі-
тературний агент Джонні Геллер. Ле 
Карре помер у Королівському шпи-
талі Корнуолл. Як передає Бі-Бі-Сі 
з посиланням на сім’ю письменни-
ка, причиною смерті стала нетрива-
ла пневмонія, не пов’язана з коро-
навірусною інфекцією. Дружина Ле 
Карре Джейн і його сини Ніколас, 
Тімоті, Стефан і Саймон подякува-
ли співробітникам лікарні за «тур-
боту і розуміння, яке вони виявля-
ли до нього під час його перебуван-
ня в шпиталі».
 Справжнє ім’я письменника — 
Девід Корнвелл. Він народився 19 
жовтня 1931 року в графстві Дор-
сет, здобув освіту в Бернському та 
Оксфордському університетах. На-
прикінці 1950-х років співпрацював 
iз британськими розвідувальними 

службами, кілька років під дипло-
матичним прикриттям працював у 
ФРН. Саме тоді, працюючи у депар-
таменті розвідки, під час поїздок iз 
дому на роботу він почав записувати 
ідеї для шпигунських історій. Шпи-
гунська кар’єра Ле Карре закінчи-
лася, коли він став одним із бага-
тьох британських агентів, чиї імена 
викрив росіянам зрадник Кім Філбі, 
який став прототипом Джеральда у 
романі «Шпигуне, вийди геть!».
 Батько майбутнього письменни-
ка, відомий як Ронні, був шахраєм, 
тож малий Девід рано познайомив-
ся з мистецтвом обману та махінацій, 
які в майбутньому становитимуть ос-
нову його творчості. Його мати піш-
ла з родини, коли йому було п’ять, і 
хлопець вигадав собі, що батько був 
агентом спецслужб, аби якось пояс-
нити собі його постійну відсутність 
удома. Тож незгоди дитинства у май-
бутньому зіграли на користь Ле Кар-
ре як письменника.
 Він iз дитинства засвоїв, що жит-

тя має багато відтінків, тому в сутін-
ковому світі персонажів Ле Карре 
різниця між добрим і поганим, пра-
вильним і неправильним ніколи не 
була чіткою, зазначає Бі-Бі-Сі. Ле 
Карре позбавив професійних шпи-
гунів романтичного ореолу, харак-
терного для романів про Джейм-
са Бонда, і натомість дослідив їхнє 
справжнє, темне та сумнівне життя. 
 Свій перший роман «Дзвінок не-
біжчикові» письменник опублікував у 
1961 році. Він узяв псевдонім Джон Ле 
Карре, щоб обійти заборону працівни-
кам міністерства закордонних справ 
видавати книги під власним іменем. 
Після того як книжка «Шпигун, що 
прийшов з холоду», яка вийшла в 1963 
році, принесла йому популярність, Ле 
Карре залишив державну службу, щоб 

зосередитися на письменницькій пра-
ці. Він є автором понад 22 романів, пе-
рекладених на різні мови. Останній твір 
майстра шпигунського роману — «По-
льовий агент» — побачив світ торік, у 
2019-му.
 За творами Джона Ле Карре зня-
то безліч фільмів. Кіноверсію пер-
шого роману метра в 1966 році зняв 
режисер Сідні Люмет. В екраніза-
ціях романів Ле Карре грали Гері 
Олдмен, Шон Коннері, Дайан Кі-
тон, Джеффрі Раш, Пірс Броснан, 
Мішель Пфайффер, Том Хіддлстон 
і багато інших зірок світового кіно. 
Фільми, поставлені за його книжка-
ми, стали класикою, вони були від-
значені багатьма світовими кінона-
городами, брали участь у найваж-
ливіших кінофорумах. ■

ВТРАТИ

Агент під прикриттям 
Помер Джон Ле Карре, майстер 
шпигунського роману

■

Джон Ле Карре на презентації книги «Толковий зрадник», 2010 рік.❙

Три путінські «мушкетери»
 Британська група розслідувачів 
Bellingcat заявила, що слідство вста-
новило трьох працівників ФСБ з під-
пільного підрозділу, які подорожу-
вали разом з Олексієм Навальним до 
Новосибірська, а потім слідували за 
ним до Томська, де сталося отруєння. 
Їх підтримували та контролювали ще 
щонайменше п’ять оперативних спів-
робітників ФСБ, деякі з яких також 
їздили і до Омська, де Навальний був 
госпіталізований, вказано в повідом-
ленні. На думку Bellingcat, усі опе-
ративники цієї групи пов’язані з Ін-
ститутом криміналістики ФСБ, який 
також відомий як військова частина 
34435.
 У звіті названо трьох із цих осіб 
— Олексій Александров, Іван Осипов 
(обидва лікарі) та Володимир Паняєв. 
Розслідувачі не вказують, чи була 
здійснена спроба встановити контакт 
із особами, нібито причетними до змо-
ви. «Члени підрозділу спілкувалися 
одне з одним упродовж усієї операції, 
з раптовими сплесками активності 
зв’язку безпосередньо перед отруєн-

ням, а також уночі за московським 
часом, коли Олексій Навальний вий-
шов зі свого готелю і вирушив до Том-
ського аеропорту», — наголошується 
в розслідуванні.
 Bellingcat заявляє, що аналіз те-
лефонних метаданих 12 оператив-
них працівників ФСБ, пов’язаних із 
Російським інститутом криміналісти-
ки, показує: таємний підрозділ ФСБ 
працює на об’єкті, що нагадує лабо-
раторію, описану колишніми пере-
біжчиками із радянського КДБ. ФСБ 
є правонаступницею КДБ, таємної 
поліції радянських часів, яка фор-
мально припинила свою діяльність у 
1991 році після час розпаду Радянсь-
кого Союзу.
 «Ми виявили щонайменше 15 опе-
ративних працівників, які працюють 
у цьому підпільному підрозділі Інс-
титуту криміналістики ФСБ. Щонай-
менше вісім із них, включно з керівни-
ком Станіславом Макшаковим, брали 
безпосередню участь у різних стадіях 
численних спроб отруїти Олексія На-
вального», — йдеться у звіті.

За велінням Путіна
 У Bellingcat вбачають, що керів-
ництво командою ФСБ, згаданою у 

цьому розслідуванні, здійснювалося 
президентом РФ Володимиром Путі-
ним та секретарем російського Радбе-
зу Миколою Патрушевим.
 Зараз Навальний перебуває в Ні-
меччині, де відновлюється після от-
руєння нервово-паралітичною речо-
виною «Новачок». Навальний напо-
лягає, що наказ про отруєння віддав 
особисто президент Росії Володимир 
Путін. Кремль заперечує свою при-
четність.
 Звіт Bellingcat оприлюднено че-
рез два дні після того, як британсь-
ка газета «Таймс» з посиланням на 
джерела західних спецслужб заяви-
ла, що друга спроба отруїти Наваль-
ного була здійснена безпосередньо пе-
ред тим, як його відвезли до Німеччи-
ни.
 Європейський Союз та Велика 
Британія запровадили заморожу-
вання активів та заборону на поїздки 
проти шести російських високопоса-
довців, які, як вважають у Брюсселі 
та Лондоні, відповідальні за отруєн-
ня Навального. Також під санкціями 
опинилася юридична особа, яка бере 
участь у програмі створення військо-
вих нервово-паралітичних засобів, ві-
домих як «Новачок». ■

ВИКРИТТЯ

До отруєння Навального причетна ФСБ
Слідча група Bellingcat і партнери встановили, що замах на опозиціонера готували 
ще з 2017 року

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

Прізвище російського опозиціонера 
Олексія Навального — знову на перших 
шпальтах світових видань. Журналісти-
розслідувачі з групи Bellingcat та росій-
ськомовного сайта Insider у співпраці 
з німецьким журналом «Шпігель» та 
американським медіаресурсом Сі-Ен-
Ен, посилаючись на «об’ємні докази у 
вигляді телекомунікаційних даних та 
даних про подорожі», стверджують, що 
отруєння запеклого критика Кремля го-
тувалося щонайменше з початку 2017 
року. «З початку 2017 року до серпня 
2020 року оперативні працівники таєм-
ного підрозділу ФСБ, що спеціалізуєть-
ся на роботі з отруйними речовинами, 
стежили за Навальним під час його 
поїздок по Росії, пролетіли поруч із ним 
у понад 30 поїздках і, мабуть, здійснили 
щонайменше дві спроби отруїти його до 
спецоперації в місті Томськ», — йдеться 
у заяві групи.

Александров, Осіпов та Паняєв, яких Bellingcat вважає працівниками ФСБ.❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 ГРУДНЯ 2020 ГЛИБИНКА

Бандитські фішки 
і корабельна сосна
 — Шамана одного сюди во-
зив вночі, на повнолуніє. Той 
мантію надів, пішов колдувать. 
Я в машині закрився. Молотка 
взяв, під руку положив. Хто 
його знає, що у нього в умі?... 
 Фонетичні особливості мо-
ви водія Віктора, який проби-
рається лісами Олевщини на 
пошарпаному Opel Combo, пе-
редати на папері складно. Його 
артикуляційний апарат видає в 
ньому жителя тієї частини ук-
раїнського Полісся, яка межує 
з республікою самопроголоше-
ного вусатого президента.
 У дні без опадів близько 40 
кілометрів від Олевська до Ка-
мінного села забирають годину 
їзди. Але варто піти дощу або 
снігу, і значна частина дороги в 
містичне урочище обов’язково 
перетвориться на ще той квест.
 Буває, авто залишають і 
кілька кілометрів ідуть пішки.
 — Бачите, тут ще гірше, — 
дивиться у вікно Юрій Халі-
мончук, колишній учитель, гід 
і краєзнавець. — Бобри працю-
ють. Живуть у канаві. Риють 
ями постійно, намагаються зро-
бити собі прохід на протилеж-
ний бік. Це село Шебедиха. Тут 
близько 35 мешканців залиши-
лося.
 У глухий край водити й во-
зити туристів Халімончук по-
чав у 90-х. Каже, інтерес зростає 
з кожним роком. Він прямо про-
порційний довжині асфальтно-
го покриття, яке поки що обри-
вається десь на околиці Олевсь-
ка.
  Складна логістика зали-
шається каменем спотикання 
для всіх, хто зібрався в Камінне 
село. У рідкісних і малолюдних 
населених пунктах, що стоять 
на шляху, зустрічається бруків-
ка, яка вела в 30-х роках до до-
тів і секретних штабів — не так 
далеко від цих місць проходив 
кордон із Польщею.
 Важкодоступність заказ-
ника дає два неочевиднi плю-
си. По-перше, робить поїздку 
в урочище більш інтригуючою. 
По-друге, поки що оберігає уні-
кальну флору і фауну від жахів 
цивілізації.
 — Тайговий ландшафт, — 
звертає увагу Халімончук на со-
сни, мох і лишайники. — Жи-
томирське Полісся ще назива-
ють «українською тайгою».
 Гриби, ягоди, рододендро-

ни. Вовки, лисиці, рисі, борсу-
ки, козулі і навіть інколи лосі. 
Коли дізнаєшся докладніше 
про тутешню природу, стає зро-
зумілою ступінь бузувірства, з 
яким iще кілька років тому до-
бувачі бурштину спотворювали 
ліси Олевщини.
 Останніми роками «буршти-
нова лихоманка», зі слів Халі-
мончука, стихла. Цьому, крім 
активності силовиків і збурень 
Володимира Зеленського, зна-
ходять і простiше пояснення: 
«Майже все, що неглибоко ле-
жало, тут уже розтягли».
 Хтось зачохлив помпи в 
своїх сараях. Хтось намагаєть-
ся переходити на легальний ви-
добуток.
 — Ось там дорога пішла до 
урочища Корабель, — показує 
Халімончук. — Воно найбільше 
постраждало. Пам’ятаєте в ін-
тернеті фото «місячних пейза-
жів», які залишили бурштино-
копачі? 
 Там колись вирощували ко-
рабельну сосну. Її наші предки 
сплавляли по річці Уборть, яка 
впадає в Прип’ять, а далі — в 
Дніпро. 
 Років сім тому Корабель 
поділили між собою бандитсь-
кі клани. А запит у пошуковій 
системі «Гугл» про корабельну 

сосну в 2020-му видає насампе-
ред сексистські замашки «слуги 
народу» Олександра Корнієнка, 
що не стосуються кораблебуду-
вання.
 — На цьому місці була точ-
ка — «фішка», так це називали, 
— розповідає Юрій. — Виходи-
ли хлопці, які контролювали 
цю ділянку. Спортивної стату-
ри, зі зброєю, засобами зв’язку. 
Зупиняли, питали, куди їдете.
 Зараз ажіотаж спав.

«Принадність таємниці»
 Холодний до тремтіння ві-
тер, похмурий день. Сокови-
тий мох і вічнозелена папороть. 
Пізньої осені або взимку в Ка-
мінному селі найбільш контрас-
тно проявляються дві його сут-
ності.

 Одна — байдуже-холод-
на, безжалісна до часу і швид-
коплинного людського життя. 
Друга свідчить про те, що на-
віть бездушний граніт, якому 
близько двох мільярдів років, 
не може перешкодити зростан-
ню чогось живого.
 Прибувши на місце, Юрiй 
Халімончук звертає увагу і на 
рослини на валунах, і на ано-
мальну сосну, чий корінь, упер-
шись під землею в камінь, став 
рости вгору.
 — Ось бруснична галяви-
на, гляньте, яка гарна! — щиро 
захоплюється гід. — А там — 
сфагновий мох, вбирає вологи у 
тридцять разів більше, ніж він 
важить сам.
 Немов бешкетний хлопчись-
ко, 56-річний Юрій залазить 

між двома брилами. Довжина 
вузької щілини, в яку він кли-
че, десять метрів. Ширина — 
від 40 сантиметрів до метра.
 — Я завжди пропоную прой-
ти по цьому розлому, відчути 
енергетику, — треться він ду-
тою курткою об шорсткі висту-
пи. — Це легко, немає проблем 
— сьогодні сухо.
 Для людей, які страждають 
на клаустрофобію і панічні ата-
ки, проблеми все ж можуть ви-
никнути. Тож новачкам краще 
спершу подумати.
 — Коли заходимо сюди гру-
пою, починаємо видавати сак-
ральний звук. Аура — диво-
вижна. Неймовірне місце. О-о-
о-ммммм!
 — Давайте разом? — пропо-
нує репортер УП.

 — Давайте. О-о-о-ммммм... 
Бачите, лише вдвох, а який ре-
зонанс! Уявіть, який він, коли 
багато людей.
 Різного розміру і форми ва-
луни Камінного села розбурху-
ють фантазію. Щоб уявити, на 
що вони схожі, не потрібно га-
люциногенних поганок і мухо-
морів, яких у лісах Житомир-
щини досить, як і їстівних гри-
бів.
 Помітивши найменшу 
схожість iз прозаїчним зовніш-
нім світом, провідники і турис-
ти, які їдуть сюди на уїк-енд, 
дають камінню свої назви.
 — Ось Піраміда, — показує 
Халімончук. — Цей також на-
гадує гору Кайлас у Китаї. А з 
іншого боку — Почекуна (ро-
бота скульпторки Маргрід Ван 
Бреворд, яка стала інтернет-ме-
мом. — «УП»).
 Є тут свої Кит, Тукан, вели-
чезна Скриня і Печера гобітів. 
Одне з головних питань — як 
вони тут з’явилися? — Юрій за-
довольняє трьома версіями.
 — Перша — льодовикова, 
— каже він. — Нібито 20 тисяч 
років тому льодовик, який ру-
хався з півночі, притягнув сюди 
ці камені — десь зi Скандинавії, 
Карелії.
 Інша версія спростовує попе-
редню і вказує на те, що це ка-
міння місцевого походження. 
Що, по суті, це залишки давніх 
гір. Це виходи на поверхню ук-
раїнського кристалічного щита, 
який тягнеться від Рівненщини 
і майже до Азовського моря.
 Коли гості звертають ува-
гу на дивну деталь одного з ва-
лунів, Халімончук із задово-
ленням ділиться і третьою гіпо-
тезою, що гріє душу уфологів.
 — Якщо подивитися на цю 
стіну, на майже ідеально рівну 
поверхню, місце виглядає ще 
цікавішим. 
 Можливо, ці камені 
розійшлися внаслідок тектоніч-

них глобальних процесів. Може 
бути й таке, що то сліди поза-
земних цивілізацій, — залишає 
він простір для польоту думки.
 — Для того щоб такі речі 
збагнути і припустити, треба 
прочитати книгу геолога Рос-
тислава Фурдуя «Прелесть тай-
ны», — пропонує гід. — Там є 
розділ і про каміння, і про піра-
міди. Їх при нинішніх техноло-
гіях і техніці просто нереально 
відтворити.
 Звісно, ортодоксальна на-
ука сміється з таких версій (по-
заземне походження пірамід. 
— «УП»). Але, хлопці, зробіть! 
Видовбайте так правильно гео-
метрично такий масив. Затран-
спортуйте на колодках чи на 
якихось плотах. І встановіть на 
таку висоту!

Чистилище
 Час у Камінному селі неначе 
сповільнюється. Тягар людини 
зі смартфоном стає легшим. Тут 
можна ходити годинами, вишу-
куючи незвичайний ракурс для 
фото. Дивуватися, фантазува-
ти, медитувати.
 Без гаджетів і камер люди, 
що жили в цих лісах до техніч-
ної революції і цифрової епохи, 
покладалися на пам’ять, пере-
даючи легенди з покоління в 
покоління. Дві з них зберігали 
старожили найближчого села 
Рудня-Замисловицька, розта-
шованого за два кілометри від 
заказника.
 Про те, як урочище отрима-
ло свою назву, Юрій Халімон-
чук повідомляє, стоячи біля 
Божого каменю і дерев’яних 
сходів, що ведуть нагору. Ікон-
ка і різнокольорові смужки тка-
нини, залишені паломниками, 
говорять про особливий статус 
локації. А медичні маски — про 
пандемію.
 Обидві легенди про виник-
нення Камінного села актуаль-
ні у всі часи. Їхня мораль підхо-

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ■

Камінне
Легенди та байки українського Стоунхенджа в лісах Полісся

Євген РУДЕНКО, Ельдар САРАХМАН
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Описуючи Камінне село (саме так його завжди називали місцеві), 
туроператори і блогери не соромляться словесних викрутасів: міс-
це казок і чаклунства, битви Бога і Диявола; український Стоун-
хендж, єдина біла пляма на мапі країни.
Для більшої переконливості вдаються до вільного трактування іс-
торії, висловлюючи припущення, що саме тут, у землях древлян, 
заховане золото гетьмана Полуботка. І навіть бібліотека Ярослава 
Мудрого.
Геологічний заказник Камінне село в Житомирській області ціка-
вий і без зайвої реклами. За 25 кілометрів від українсько-білорусь-
кого кордону на 15 гектарах лісу застигли понад двісті гранітних 
валунів. Найбільші з них важать 20-30 тонн. Найвищі височіють на 
4-5 метрів над землею.
Цей природний ландшафт — як тренажер для розвитку уяви. Як 
конструктор, призначений для створення фантастичних світів.
Одну з локацій, яку називають Камінням закоханих, гіди описують 
так: «Вони бігли один до одного в обійми. Раптом село закам’яніло. 
В цьому амурно-еротичному пориві вони завмерли навіки. Але їхня 
любов була настільки потужною, що і без тілесного контакту в них 
з’явилися каменята».
Кожен, хто потрапляє сюди, вкладає в побачене своє: поселення 
ельфів, сліди неземної раси, язичницьке капище.
Камінне село — ще й дзеркало, що відображає людські пороки й 
чесноти. Одні залишають у заказнику сміття і сліди вандалізму. 
Інші шукають сліди Бога.
Як з’явилося Камінне село, чому його називають «українським 
Стоунхенджем», свідоцтва яких стародавніх промислів воно при-
ховує, чим закінчилася битва добра і зла та чи вщухла «бурштино-
ва лихоманка» — в репортажі «УП» iз Житомирщини.

Житель десятитисячного Олевська Віктор пишається сусідством із Камінним селом.❙

Залишається вірити, що стародавні казкарі, які 
зберегли легенди про Камінне село, не помилилися 
в пропорціях: добра у світі більше, ніж зла. І відчуття 
міри, ніж жадібності, теж.
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дить і для темного Середньовіч-
чя, і для епохи нездійсненого 
комунізму, і для дикого капі-
талізму.
 — Колись по сусідству сто-
яли два села — бідне та багате. 
Трапився голод, бідняки при-
йшли просити допомогу. Ба-
гаті послухали їх та мовчки 
розійшлися по домівках, — пе-
реказує гід почуте від місцевих 
бабусь.
 Ще одна спроба отримати до-
помогу теж закінчилася нічим. 
Бідняків проігнорували вдру-
ге.
 Бог, який спостерігав за 
жадібністю багатіїв, гнівався, 
а Диявол задоволено потирав 
руки. Коли жебраків прогна-
ли втретє за допомогою палиць 
і каменів, Бог вмить перетворив 
село на кам’яне.
 Друга легенда своєю епічніс-
тю гідна місця в кінематогра-
фічному Всесвіті Marvel. Вона 
теж про жадібність, тільки з 
єзуїтською ноткою.
 — Було одне село. Якось 
повз нього йшов чоловiк, по-
просив жінку хліба. Вона від-
мовила, сказала, що бідна вдо-
ва, живе у великій скруті. По-
казала на сусідню хату, де люди 
були значно заможніші. 
 Вийшов господар i поклав у 
торбину цілу паляницю, — роз-
повідає Юрій.
 Коли подорожній покинув 
село, присів на горбок і витяг-
нув хлібину, вона виявилася 
каменем, який тільки за фор-
мою нагадував хліб.
 На лихо псевдогарного са-
марянина, а заодно і всіх його 
сусідів, під виглядом волоцюги 
переховувався Бог. Після того 
як село скам’яніло, розгорну-
лася головна битва.
 — Саме на цьому місці, між 
Богом і Дияволом, — показує 
краєзнавець, — Бог врешті ски-
нув Диявола у прірву. 
 Цей валун внаслідок бит-
ви розколовся на дві частини. 
Більша — Божий камінь, тому 
що добра на світі більше. Мен-

ша — камінь диявольський.
 Лісники зробили драбину, 
щоби наверх можна підняти-
ся. Там, за легендою, залишив-
ся слід Бога.
 Значущості історії додає 
черговий атракціон, який про-
понують туристам: пролізти ще 
однією ущелиною. Але тут кла-
устрофобам уже точно потрібно 
задуматися.
 — Щоб повністю очистити-
ся від усіх гріхів, омолодитися, 
треба пройти через оце чистили-
ще, — вимовляє Юрій насторо-

жуюче слово. — Це як дві мем-
брани. Це — Божий камінь. Це 
— диявольський. Плюс і мінус. 
Добро і зло.
 Пройти вертикально весь 
цей розлом зможе тільки 
справжній гобіт. У кінці чис-
тилища доведеться нахиляти-
ся, а потім ставати навкарачки 
— шлях до світла в кінці туне-
лю тернистий і небезпечний.
 — Це не кожний може зро-
бити, — робить корисне і своє-
часне зауваження гід. — Я лю-
дям говорив: «Боятися не тре-
ба, за статистикою, застрягає 
тільки одна людина з групи». 
Але коли такі випадки трапи-
лися в мене і моїх колег, ми вже 
обережніше ставимося до цьо-
го.
 Ніяким штучним чином 
витягнути, виштовхнути не 
вдається. Треба, щоб людина 
не втрачала самоконтроль, не 
панікувала, слухала наші інс-
трукції.

 Перебуваючи в Камінному 
селі, легко повірити в невипад-
ковість світобудови. Гід Юрій 
Халімончук постійно вказує на 
нерукотворні деталі, з яких у 
цьому давньому лісі складаєть-
ся окремий світ, у якому все пе-
реплетено і взаємопов’язано. 
Порушити цю гармонію може 
лише людина.
 — На дубах утворюють-
ся такі шишечки, — піднімає 
з землі Юрій маленькі круглі 
кульки. — Це — галли. От ми 
один для наукової мети, для 
пізнання розкриємо.
 Краєзнавець натискає паль-
цем на шкаралупу, з якої «пу-
зириться» хтонічна рідина.
 — Бачите? Комаха на ля-
лечку перетворюється, щоб там 
перезимувати. Тут є тепло, по-
живні речовини.
 Наші предки збирали галли, 
сушили, перетирали, змішува-
ли з водою і виготовляли чорни-
ла.
 Щоб зрозуміти, як просто 
знищити живе, вистачає і по-
казаного Халімончуком дидак-
тичного експерименту. Але гід 
наостанок наводить ще кілька 
наочних, антропогенних, як 
він їх сам називає, прикладів.
 — Трапився величезний акт 
вандалізму, — каже він. — У 
цьому році приїхали з Корос-
теня наші горе-сусіди. Обде-
рли з валунів більше ста ящи-
ків моху для ландшафтного ди-
зайну. Здерти мох можна дуже 
швидко. Але для того, щоб усе 
повернулося, треба добрих де-
сять років.
 — Це так звана «піч», міс-
це, де виготовляли дерев-
не вугілля ще років 150-200 
тому, — продовжує показува-
ти Юрій сліди людини. — Без 
деревного вугілля не було б за-
ліза. Уявіть, скільки років три-
вав процес, якщо з’явився та-
кий пагорб! 
 Дерева потрібні були для ви-
готовлення скла, заліза. Йшли 
на дрова, були будівельним 
матеріалом. Тому на Поліссі 
букові ліси зникли — людина 
знищила.
 Дерева віддали багато, нічо-
го не отримавши взамін.

 Юрій Халімончук зупи-
няється біля стовбура сосни з 
геометрично правильними за-
рубками, на які мало хто звер-
тає увагу. Їх залишили здим-
щики, представники старовин-
ної професії, яких можна було 
тут зустріти ще два-три деся-
тиліття тому.
 — Спеціальними інструмен-
тами робили так звану «підсоч-
ку». Зрізали кору, залишали 
насічки під певним кутом. Об-
робляли хімікатом, щоб сосні 
боліло, щоб витягувало її кров 
— живицю, яка стікала у спе-
ціальні ємності. Потім живицю 
везли в Коростень на завод, де 
виготовляли каніфоль, лаки, 
фарби, скіпідар та інше, — по-
яснює гід.
 Після розповідей Юрія сим-
волічним і дивним виглядає 
той факт, що бурштин, яким 
багаті навколишні надра, — це 
та ж живиця, затверділа кров 
найдавніших хвойних.
 Формулювання, до якого 
вдається Халімончук, кажу-
чи про одну з головних цілей 
паломництва в Камінне село, 
схвалила б і Грета Тунберг, і 
гуру йога-студій, і екосексуал 
Іван Дорн: «Ваші вібрації душі 
й тіла входять у рівновагу з 
потужними вібраціями цього 
місця, природи і планети зага-
лом».
 Ці слова, які здаються па-
фосними, стають не такими 
вже й патетичними на зворот-
ному шляху до Олевська, коли 
авто повзе через ліс, в якому 
ховаються бурштинові копаль-
ні.
 Місцями працює важка тех-
ніка. Прокладає шлях до жи-
виці і наживи тих, хто продов-
жує добувати бурштин, вдарив-
ши по руках із владою.
 У цей самий момент згаду-
ються контури Божого каме-
ню, який затьмарив розміра-
ми диявольський.
 Залишається вірити, що 
стародавні казкарі, які зберег-
ли легенди про Камінне село, 
не помилилися в пропорціях: 
добра у світі більше, ніж зла. І 
відчуття міри, ніж жадібності, 
теж. ■

село
Якщо не знати про Камінне село і випадково наштовхнутися на нього в лісі, то можна легко повірити 
в його містичну природу.

❙
❙

Божий камінь — найпопулярніше місце серед туристів.
Фото з сайта pravda.com.ua (Ельдар Сарахман).

❙
❙
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Допомагають не тільки в 
надзвичайних ситуаціях 
 — Це буде перекидний 
календар формату А3 в ко-
льоровому друці. Трива-
лий час ми виношували 
ідею його створення. Про-
вести зйомку збиралися 
іще у вересні, проте стало-
ся так, що я інфікувалася 
на коронавірус і перенес-
ла тяжку форму хвороби. 
Тож тепер намагалися ре-
алізувати проєкт у стислі 
строки, аби встигнути 
до Дня святого Миколая 
або хоча б до новорічних 
свят. Мета цього проєкту 
— благодійність, допомо-
га дітям, котрі опинили-
ся у складній життєвій си-
туації. А окрім того, це ще 
й популяризація служби з 
надзвичайних ситуацій — 
ми хотіли показати зблизь-
ка наших рятувальників, 
котрі, присвятивши своє 
життя благородній справі 
порятунку людей, чи не 
щодня стикаються з небез-
пекою, — поділилася реч-
ниця Головного управлін-
ня ДСНС України в Пол-
тавській області Світлана 
Рибалко. — До речі, й самі 
учасники фотозйомок ви-
рішили долучитися до 
благодійної акції, зробив-
ши свої грошові внески. І 
мета тут не в тому, щоб от-
римати календар зі своїм 
зображенням, а в тому, аби 
справді допомогти дітям. 
Зараз іще вирішуємо пи-
тання з благодійним фон-
дом Help Grоup, куди саме 
краще спрямувати ці кош-
ти, де вони найбільш пот-
рібні. Думаю, днів через 
2—3 в нас складуться всі 
«пазли». На сьогодні фак-
тично визначилися з ма-
кетом і невдовзі будемо го-
тові передати його до дру-
ку. До того ж хочемо зро-
бити й електронну версію 
цього календаря, аби рід-
ні, друзі, знайомі наших 
фотогероїв могли їх поба-
чити і, можливо, зроби-
ти попереднє замовлення. 
Думаю, їм буде приємно це 
зробити. В ідеалі хотілося 
б вийти на тираж пів ти-
сячі примірників. 
 Зйомка відбувалася 
в пожежно-рятувальних 
частинах Полтави та Кре-
менчука, при цьому вико-

ристовували техніку, яка 
бере безпосередню участь у 
ліквідації пожеж, аварій, 
стихійних лих. У фотосесії 
взяли участь близько 20 
осіб, хоч охочих долучи-
тися до благородної спра-
ви було набагато більше.
 — Один із моїх 
найулюбленіших моделей 
— водій аварійно-ряту-
вального загону спецпри-
значення Віктор Піско-
вий. Він дуже фотогеніч-
ний. Я й сама його не раз 
фотографувала, і одна зі 
світлин (зроблена років 
5 чи 7 тому), на якій він 
тримає на руках дитину, 
розійшлася, мабуть, по 
всій Україні, — пригадала 
Світлана Рибалко. 
 До речі, у календарі бу-
дуть представлені не лише 
молоді люди, а й уже зрілі 
чоловіки, котрі працюють 

у службі з надзвичайних 
ситуацій майже 30 років і 
при цьому мають добру фі-
зичну форму. Це 48-річний 
В’ячеслав Дігтярь і 49-річ-
ний Геннадій Афанасьєв 
— пожежники, котрі пра-
цюють в одному караулі. 
Їх сфотографували на тлі 
легендарного ЗІЛа, якому 
понад 30 років, але він досі 
виїзний і незамінний, ска-
жімо, у таких складних 
умовах, як на гасінні лісо-
вих пожеж чи буксируван-
ні застряглих у заметах ав-
тівок. Чоловіки підтриму-
ють його у зразковому тех-
нічному стані. Для того ж, 
аби зробити світлину, ви-
гнали з гаража всі автомо-
білі, а ЗІЛ поставили впо-
перек приміщення. У під-
сумку отримали дуже ці-
каве, атмосферне фото. 

У формі й… без неї
 На фотознімках зобра-
жені не тільки чоловіки. 
До календаря увійшли й 
кілька світлин із жінка-
ми. Однією з моделей ста-
ла Марія Голик, котра є не 

просто офісним працівни-
ком, — сильна, фізично за-
гартована дівчина активно 
займається пожежно-при-
кладним спортом, пред-

ставляючи службу на зма-
ганнях різних рівнів.
 — Знімки п’яти чи шес-
ти осіб не ввійшли до ка-
лендаря через обмежену 
кількість сторінок, і я, чес-
но кажучи, через це прос-
то страждаю, — зізнаєть-
ся Світлана Рибалко, — бо 
всі рятувальники справ-
ді достойні. Але ми викла-
демо ці фото в соцмере-
жах, аби їх також могли 
побачити й оцінити люди. 
Коли ми працювали над 
цим проєктом, нам багато 
хто радив сфотографува-
ти наших хлопців на зра-
зок австралійських вог-
неборців, які знялися для 
благодійного календаря 
напів оголеними. Тож те-
пер багатьох цікавить, чи 
будуть наші «надзвичай-
ники» на знімках майже 
без одягу. Одразу розвію 
інтригу: будуть. Хлопців, 
чиї знімки припадають на 
літні місяці календаря, 
ми дуже просили зняти 
футболки — і вони пішли 
нам назу стріч. Вважаю: 
усе вийшло дуже ефект-

но. Бо наші рятувальники 
підтягнуті, мають красиве 
тіло. Думаю, подивившись 
на них, люди зрозуміють, 
що вони аж ніяк не гірші 
за австралійських чи аме-
риканських, а може, на-
віть кращі.
 Провела фотосесію з 
«ДСНСниками» фотограф 
Ліна Денисенко. Спочатку 
з нею домовилися, що вона 
виконає цю роботу за пев-
ні кошти, та коли дівчина 
дізналася, в якому проєкті 
бере участь, то категорич-
но відмовилася від вина-
городи. І це при тому, що 
працювати їй доводилося з 
ранку до самої ночі. Адже з 

кожним фотогероєм треба 
було поспілкуватися, зро-
зуміти його, аби передати 
не тільки зовнішні риси, а 
й характер. І Ліні це вдало-
ся. А от із версткою допо-
могла дизайнер, аспірант 
Полтавського національ-
ного педагогічного універ-
ситету Тетяна Мірошни-
ченко, котра сама запро-
понувала свої послуги, а 
дізнавшись про ідею про-
єкту, також виконала ро-
боту безкоштовно, викли-
кавши справжнє захоп-
лення у Світлани Рибал-
ко.
 — Як на мене, це від-
мінно виконана робота, 

— підсумовує речниця. 
— Мабуть, інакше й бути 
не могло, адже ми просто 
горіли нею. Бо дуже хоті-
ли, аби проєкт став яскра-
вим і настільки зацікавив 
людей, щоб їм захотіло-
ся взяти в ньому участь і 
в такий спосіб долучитися 
до благодійності. До сло-
ва, мріємо започаткувати 
нову традицію — зроби-
ти таку акцію щорічною і, 
можливо, з часом вийти на 
більший тираж календаря, 
а отже, й на суттєвішу до-
помогу хворим дітям. Тож 
дуже сподіваємося, що за-
початкований нами проєкт 
матиме продовження. ■

ДОБРА СПРАВА

«Наші рятувальники не гірші за 
австралійських чи американських, 
а може, навіть кращі»
«ДСНСники» Полтавщини на якийсь час стали моделями, позуючи для 
календаря з благодійною метою

■

Ганна ЯРОШЕНКО

Красиві, дужі, усміхнені, більше схожі на акторів, аніж 
на рятувальників — саме такими постали цього разу 
перед нами «надзвичайники» на тлі автомобілів, що 
аж вилискують від чистоти. На якийсь час вони забули 
про всілякі надзвичайні ситуації, що стали невід’ємною 
частиною їхнього життя, і продемонстрували таланти, 
зазвичай їм не притаманні, — стали моделями, позу-
ючи для календаря, виручені кошти від продажу якого 
спрямують на допомогу тяжко хворим дітям. 

Мета цього проєкту — благодійність, 
допомога дітям, котрі опинилися у складній 
життєвій ситуації. А також популяризація 
служби з надзвичайних ситуацій.

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за саму 
процедуру оформлення перед плати 
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три 
місяці — 9 грн., на чотири–шість 
місяців— 11 грн., на сім–дванад-
цять місяців— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Триває передплата на «Україну молоду» на 
2021 рік як за електронною версією Каталогу ви-
дань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

Марія Голик — активістка, спортсменка і просто красуня.
Фото надані пресслужбою ГУ ДСНС України в Полтавській 

області.

❙
❙
❙

Капітан служби цивільного захисту Ігор Гетало має 
10 років вислуги.

❙
❙

49-річний Геннадій Афанасьєв працює у службі з надзвичай-
них ситуацій майже 30 років.
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ, Інна СТЕПАНЧУК 

 Група міжнародних добро-
чинних організацій стверджує, 
що багаті країни закупили ве-
личезні обсяги вакцин від коро-
навірусу подекуди ще на стадії 
розробки, залишаючи людям у 
бідніших країнах мало шансів на 
вакцинацію найближчим часом. 
Група під назвою People’s Vaccine 
Alliance, до якої входять «Міжна-
родна амністія», «Оксфам», «Гло-
бальна справедливість зараз» та 
Frontline AIDS, зібрали інфор-
мацію, згідно з якою, в майже 
70 країнах світу вакцину змо-
же отримати лише одна люди-
на з десяти, повідомляє «Голос 
Америки». Згідно з висновками 
People’s Vaccine Alliance, багаті 
країни тим часом вже уклали 
контракти на закупівлю стіль-
кох різних вакцин (більшість із 
яких навіть не ліцензовані), що 
теоретично можуть щепити усіх 
своїх громадян тричі.
 Україна названа серед тих го-
стро вражених COVID-19 країн, де 
уряди не змогли укласти суттєвих 
прямих угод на придбання вак-

цин iз провідними компаніями-
розробниками. Натомість Украї-
на та багато інших покладають-
ся на програму COVAX за участю 
189 держав під егідою Всесвітньої 
організації охорони здоров’я. Ук-
раїнські посадовці кажуть, що у 
межах COVAX сподіваються от-
римати 8 мільйонів доз вакцини 
від коронавірусу. Якщо масова 
вакцинація населення у розвине-
них країнах світу вже розпочала-
ся або ж розпочнеться в січні, то 
в Україні прогнозують, що масо-
ва вакцинація може розпочатися 
навесні або влітку 2021 року.
 Учора, 15 грудня, на брифін-
гу в МОЗ Максим Степанов пові-
домив, що міністерство вже 
розробило план вакцинації про-
ти COVID-19 та визначило групи 
ризику, яким робитимуть щеп-
лення першочергово та за кошт 
держави. За його словами, йдеть-
ся про медичних працівників, 
військовослужбовців ЗСУ, які 
беруть участь в ООС, працівників 
освіти, поліцейських i нацгвар-
дійців. Окрім цього, до груп ри-
зику ввійшли особи, які перебу-
вають у спеціалізованих закла-

дах (інтернатах, будинках для 
осіб похилого віку тощо), праців-
ники соціальної сфери, хворі ві-
ком від 60 років. Загалом iдеться 
про 21 мільйон громадян, зазна-
чив міністр Степанов. Якщо вра-
хувати, що кожну людину треба 
щепити двічі, 8 млн доз, отрима-
них у рамка ініціативи COVAX, 
вистачить на вакцинацію лише 
4 млн осіб, тобто менш як чвер-
ті людей із груп ризику. 
 Тому Україна зондує мож-
ливості отримати вакцину й ін-
шими шляхами. Минулого тиж-
ня міністр Степанов провів те-
лефонну розмову з тимчасовою 
повіреною у справах США в Ук-
раїні Крістіною Квін, під час якої 
звернувся з проханням розгляну-
ти Україну як потенційного пріо-

ритетного кандидата на отриман-
ня вакцин у «режимі тестування 
та використання у надзвичайних 
ситуаціях», адже Україна перебу-
ває в надскладних умовах через 
російську агресію на сході нашої 
країни. «У найближчі два тижні 
ми підпишемо договори про пос-
тачання вакцини проти COVID-
19 iз деякими компаніями-ви-
робниками. Проте це не гаран-
тує отримання Україною вакцин 
у най ближчі місяці, адже перша 
вироблена партія вакцин закри-
ватиме потреби GAVI COVAX», 
— наголосив Максим Степанов. 
Зі свого боку тимчасово повірена 
у справах США в Україні Крістіна 
Квін запевнила, що вона та її ко-
манда зроблять усе можливе, щоб 
Україна отримала вакцини проти 
COVID-19 у найкоротші терміни. 

 Паралельно з проханням 
виділити вакцину Україна звер-
нулася й до Канади, повідомила 
пресслужба українського МЗС за 
підсумками зустрічі заступни-
ка глави відомства Євгена Єніна 
з послом Канади в Києві Лари-
сою Галадзою. Минулого тиж-
ня МОЗ Канади схвалив для за-
стосування вакцину від COVID-
19 компаній Pfizer і BioNTech. 
Раніше повідомлялося, що ця 
країна замовила стільки вакци-
ни, що все її населення (154 млн) 
можна щепити чотири рази!
 Тим часом у світі вже поча-
лася масова вакцинація: у США 
та Канаді офіційна кампанія 
стартувала з понеділка, а з ми-
нулого тижня отримують щеп-
лення мешканці Великої Бри-
танії. ■

Виписано понад 12 млн рецептів 
 На сьогодні в програму «Доступ-
ні ліки» увійшло 264 лікарські засоби, 
з яких 85 пацієнт може отримати без-
платно. Зокрема, в програмі «Доступні 
ліки»:
 — 200 препаратів для лікування сер-
цево-судинних захворювань; 
 — 48 — діабету ІІ типу; 
 — 15 — бронхіальної астми; 
 — 1 — для лікування ревматичних 
хвороб. 
 Усі ці ліки пацієнт може отримати за 
рецептом в аптеці безплатно або з незнач-
ною доплатою. Єдиним винятком є препа-
рат для лікування ревматичних хвороб, 
вартість якого повністю сплачує пацієнт. 
 Як повідомляє пресцентр Національ-
ної служби здоров’я України (НСЗУ), у 
2020 році лікарі первинної медичної до-
помоги виписали своїм пацієнтам понад 
12 млн електронних рецептів. Переваж-
ну більшість із них — майже 63% — от-
римали люди, старші 65 років.
 На сьогодні, за даними Національної 
служби здоров’я, з програмою «Доступ-
ні ліки» співпрацюють 8,5 тисячі ап-
тек по всій країні. 20 відсотків цих ап-
тек розташовані в селах та селищах місь-
кого типу. Загалом на даний час програ-
мою «Доступні ліки» користуються 2,35 
млн пацієнтів, 462 тисячі з них мешка-
ють у сільській місцевості. 
 Показово, що 88% залучених у про-
граму аптечних закладів є приватними. 
Й оскільки справа участі в програмі — 
цілком добровільна, це свідчить про ви-
сокий рівень довіри до держави. Націо-
нальна служба здоров’я України, яка 

компенсує фармацевтичним закладам 
вартість ліків, у 2020 році вже виплати-
ла аптекам 618 млн грн за відпущені в 
рамках програми препарати. 
 Кількість людей, які користують-
ся «Доступними ліками», постійно 
зростає: лише впродовж 24 годин їх от-
римують майже 2 тис. пацієнтів. Пере-
важна більшість учасників програми — 
80% — люди, які потребують ліків від 
серцево-судинних захворювань. І це не 
дивно, адже хвороби серця й судин лі-
дирують у переліку хронічних недуг ук-
раїнців, вони ж найчастіше призводять 
до смертності. Крім того, на діабет II 
типу хворіють близько мільйона україн-
ців. Також маємо понад 210 тисяч осіб, 

хворих на бронхіальну астму, і це вже 
здебільшого діти та молодь. Водночас ці 
недуги можна успішно тримати в безпеч-
них «рамках» за допомогою медпрепа-
ратів, а значить — повноцінно жити. 
 Лікарі наголошують: пацієнти з сер-
цево-судинними захворюваннями, діа-
бетом ІІ типу та бронхіальною астмою 
мають приймати призначені ліки безпе-
рервно. Це дозволяє контролювати пере-
біг захворювання, запобігати можливим 
ускладненням, краще почуватися. Час-
то причиною, чому пацієнти не викону-
ють приписи лікарів, є фінансові труд-
нощі. Тому можливість отримувати пот-
рібні ліки безплатно або з незначною до-
платою нерідко є просто порятунком для 
пацієнтів із хронічними хворобами. 

Два кроки до доступних ліків
 Щоб отримати препарати за програ-
мою «Доступні ліки», пацієнту необхід-
но зробити два нескладні кроки. 
 Крок перший. Звернутися до свого 
сімейного лікаря, який призначить ліки 
та випише на них електронний рецепт. У 
рецепті буде зазначено міжнародну непа-
тентовану назву ліків — діючу речовину. 
На телефон пацієнта надійде смс із номе-
ром рецепта й кодом підтвердження, які 
потрібно назвати в аптеці. Якщо немає 
телефону, лікар надасть інформацію про 

рецепт у роздрукованому вигляді.
 Крок другий. Прийти до аптеки, яка 
бере участь у програмі. Впізнати та-
кий заклад можна за наліпкою на две-
рях «Доступні ліки». Назвати номер ре-
цепта фармацевту та обрати препарати 
з тих, які він запропонує. Це може бути 
або повністю безплатний препарат, або з 
незначною доплатою. Після того як пот-
рібні ліки обрано, фармацевту треба на-
звати код підтвердження рецепта.
 До речі, пацієнту необов’язково йти в 
аптеку особисто: маючи електронний ре-
цепт, отримати ліки може будь-хто з ро-
дичів або навіть соціальний працівник. 
 «Я постійно беру в аптеках ліки і 
для старенької свекрухи, і для своїх пі-
допічних, — каже соціальна працівни-
ця з Житомирщини Наталя Можарівсь-
ка. — Економія виходить досить суттє-
ва. Наприклад, свекрусі беру препарат 
для зниження артеріального тиску з не-
великою доплатою — гривень 5-10, тоді 
як вартість його в рази перевищує цю 
суму. Одній зі своїх підопічних бабусь, 
яка хворіє на астму, брала аерозолі з 
сальбутамолом та беклометазоном уза-
галі безкоштовно, хоча такі ліки досить 
дорогі. Аерозоль із беклометазоном, на-
приклад, коштує близько 300 гривень. 
Уявляєте, яка економія, якщо препара-
ти людині потрібні щоденно». ■

БУДЬТЕ В КУРСІ

Рятівна пігулка 
Як отримати медичні препарати за програмою 
«Доступні ліки»

■

Переважна більшість користувачів програми — люди літнього віку. 
Фото з сайта mynizhyn.com.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ 

 Кожні пів року перелік ліків, що входять у про-
граму, оновлюється. Щоб дізнатись, які ліки без-
платні, а які — з доплатою, потрібно подиви-
тись на актуальний Реєстр лікарських засобів, які 
підлягають реімбурсації (відшкодуванню). Зай-
діть за посиланням на сайті Національної служби 
здоров’я України https://nszu.gov.ua/ogoloshennya-
pro-ukladennya-dogovoriv/dostupni-liky та заванта-
жте список ліків унизу сторінки.
 Знайти найближчу аптеку, яка працює за про-
грамою «Доступні ліки», також допоможе сайт 
НСЗУ: за посиланням 
https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map 
завантажте Електронну карту аптек-учас ниць про-
грами. Крім цього, знайти найближчу аптеку з до-
ступними ліками допоможе дзвінок до контакт-
центру НСЗУ. Дзвінок на номер 16-77 безкош-
товний. 

■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

Люди, які мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, 
сьогодні можуть отримати необхідні ліки в аптеці безплатно або з невеликою допла-
тою. Це передбачено державною програмою «Доступні ліки». Завдяки цій програ-
мі лікування найпоширеніших хронічних захворювань стає доступнішим, а хвороба 
— контрольованою.

В ОЧІКУВАННІ 

Паніка з побічними ефектами 
Багаті країни закупили стільки вакцин від коронавірусу, 
що можуть щепити своїх громадян тричі 

■

Фото з сайта life.pravda.com.ua.❙

ДО РЕЧІ

 Для українців, які не належать до 
груп ризику, але бажають щепитися, вак-
цина від коронавірусу з’явитиься в ап-
теках не раніше осені 2021 року. Про це 
повідомив виконувач обов’язків дирек-
тора Центру громадського здоров’я Ігор 
Кузін в ефірі телеканала «Україна 24».

■



Василь ГЛИНЧАК,
лауреат премії імені Ірини Калинець,
ветеран Українського національного 
телебачення

 Нещодавно, 3 грудня 2020 
року, о 21-й годині, на каналі 
«Культура» був сюжет про пое-
та Богдана Ігоря Антонича. Сю-
жет змістовний, у ньому звучали  
думки відомих популяризаторів 
творчості поета  — Ігоря Калинця, 
Дмитра Павличка, Миколи Ільни-
цького та інших. Усім їм було на-
дано слово для висвітлення жит-
тя й творчості геніального поета. 
Єдиний, кому не було дано сло-
ва, — сам Антонич: у передачі не 
прозвучав ні один рядок його пре-
красної поезії. Ні один!!! І це при 
тому, що в нього є поезії, де поет 
говорить про себе в першій особі! 
Це безтактно, непрофесійно і ан-
типоетично! Ні одного рядка пое-
та, ні одного його слова про себе! 
Наприклад, такого:

 Ще гори куряться від снігу,
 Сім стріл, неначе сім пісень,
 І юнака вітає день
 Окриленим найменням: Ігор.

 Горять скрипки в весільній брамі,
 На ній стобарвний прапор дня.
 Іду в захопленні й нестямі
 Весни розспіваної князь!

 Чуєте — «Я Ігор, Я поет — Я 
іду!» Я «Весни розспіваної князь!». 
Які слова з тих , що звучали в сю-
жеті, хоч би якими були вони висо-
кими й глибокими, можуть зрівня-
тися з цією самосвідомістю співця? 
Або таке його космічно-пантеїстич-
не зізнання:

 Я розумію вас, звірята і рослини,
 Я чую, як шумлять комети і зростають трави...
 Антонич теж звіря сумне і кучеряве.

 Отож отака передача про поета  
— без поета — що це таке? Відомо 
що  — профанація! Звичайний собі 
переказ біографії поета без наймен-
шої спроби ввійти в його поетич-
ний світ. Ввійти хоч би для того, 
щоб засвідчити мовне диво твор-
чості Антонича — феноменальне 
оволодіння ним такими скарба-
ми української мови, як висловив-
ся Лубківський, що важко пові-
рити, що він прийшов у ту мову з 
лемківського діалекту!
 Ще одне зауваження: сюжет 
про Антонича був змонтований в 
якомусь поспішному динамічному 
темпі, що годиться хіба для яки-
хось оперативно важливих тем або 
для спортивних оглядів, тоді як 
програмі про поезію, про мистец-
тво  притаманний спокійний, ме-
дитативний темп і тон.
 І, нарешті, абсолютне без-
культур’я подачі програми, про що 
автор цих рядків неодноразово пи-
сав на адресу канала, відсилаючи 
копії тих нотаток Національній 
раді з питань телебачення й радіо-
мовлення. Йдеться про так зва-
ну повзучу інформаційну «гадюч-
ку», що перекреслює внизу кадри 
передачі. Так було й у передачі про 
Антонича, і у фільмах про родину 
Медичі, про французьких королів 
— та, зрештою, на всіх показах. 
Мене дивує, як це  фірма КІТ, що 
дублює так багато іноземних філь-
мів, байдуже ставиться до такої 
профанації її продукції на каналі 
«Культура». Хочеться сказати — 
так звана... ■

Віктор ТЮТЮН
Херсон

 Живемо, наче кентаври. 
Тулуб тюпає до Європи, а вер-
тка шия і голова на ній усіма 
помислами й вчинками зали-
шаються в «азіатчині» — зрос-
лися з рештками колись Золо-
тої Орди.
 Ця частина ще й говорить 
не по-нашому. «Це так, аби со-
баки нявкали», — гірко всміх-
нувся з Канади Петро Яцик. 
Коли ми зробимося людьми, 
важко сказати. Зовнішній во-
рог та колоніальна адміністра-
ція мобілізувалися на ідеоло-
гічному напрямку, посиливши 
інформаційну пропаганду.
 Моє твердження спираєть-
ся на чинну «Воєнну доктрину 
РФ». У раніших документах, 
що розробляються на підставі 
щорічних послань у Держдумі 
РФ президента Путіна, важли-
вою «загрозою безпеці» нази-
валося «ущємлєніє прав русс-
коязичних граждан Украіни». 
В «Доктрині» на нинішній рік, 
чи-то через нового українсько-
го президента, чи ще чомусь  
«русскоязичні» не згадують-
ся. Адже навіть Ху...ло не ска-
же, що того «ущємляют». Зате 
в кількох розділах підкресле-
но роль інформаційних техно-
логій, протидія західним ЗМІ, 
посилення пропаганди проти 
«планів НАТО»... Майже всі 
подібні положення прямо сто-
суються інформаційного впли-
ву на українську аудиторію.

 Ерефівські пропагандис-
ти з холуйським завзяттям 
поплювали в долоні. Напри-
кінці листопада російська са-
тирична програма «Мєжду-
народная пілорама» вийшла 
з пародією на... Барака Оба-
му. Ведучий програми Тігран 
Кеосаян продовжив безсмерт-
ну справу покійного Міхаіла 
Задорнова знущатися з «ту-
пих амєрікосов». Газета The 
Times попросила одну з голов-
них московських пропаган-
дисток Маргариту Сімоньян 
прокоментувати «кольоровий 
натяк» у телеефірі. Всі за ме-
жами кремлівського впливу 
назвали обох «захисників» 
пародії коротко — расиста-
ми! 
 Нарешті в обох Америках, 
в Австралії, в Європі та в гло-
бальних соціальних мережах 
рашистський контент нази-
вають «фейковим». Наші те-
левізійники й преса також 
не перекладають англіцизм. 
Що значить «фейк»? «Фей-
кові новини», «Фейк-ньюз» 
— підробка чи імітація новин, 
яку створено з ігноруванням 
редакційних норм, правил, 

процесів, прийнятих у ЗМІ для 
забезпечення відповідності та 
перевіреності, та яка не вит-
римує жодних, навіть поверх-
невих, перевірок на відповід-
ність та реальність...»
 «Поверхневих» то не я 
написав замість «поверхо-
вих». Зате сам запропоную 
одним словом називати ши-
роке визначення: фейк — 
це БРЕХНЯ.
 Покажу «на собі». Час від 
часу, за нагоди, і вже років 20 
я публічно називаю прізвища 
рашистської «5-ї колони» в на-
шій журналістиці. Мої колеги 
й друзі уникають правдивих 
оцінок. Мовляв, щоб не від-
кривати «внутрішній фронт». 
Але ті, хто воює проти Украї-
ни з часів Незалежності, про-
довжують бої та «підносять 
патрони ворогам». Ось звід-
ки взялось «перестати стріля-
ти».
 Дослівно: «Оксана Ро-
венчак: Віктор Тютюн. (...) 
(подається як коментарі у 
«Фейсбуці». — Ред.). Багато 
ганьби українству завдають 
В. Піховшек, Д. Джангіров, 
Н. Влащенко, С. Кошкіна, 

«Лєна».., «Ганя». Їхнє місце 
поряд із Чаленком у московсь-
ких студіях, але не в українсь-
ких. Чому з ними вітаються? 
Чому вони «журналісти»? На 
війні вони — вбивці!»
 В одному з коментарів чи-
таю: «Валентина Писансь-
ка*: Віктор Тютюн . Але ж з 
вами теж багато хто вітаєть-
ся, незважаючи на вашу не-
терпимість до іншої думки! І 
з якого переляку ви вирішує-
те, чи роздаєте поради, кому з 
ким вітатися, кому бути жур-
налістом, у яких «студіях» і 
кому говорити, ба, навіть ви-
носити вироки?! Убивці? А 
ви що — суд, чи як? Лихо та й 
годі з такими безапеляційни-
ми «праведниками»...»
 Знаків запитання ця «жур-
налістка» не помітила. А відо-
мі ярлики «свідоміти», «на-
ціональноозабочєнниє» я не 
вважаю «думками», але на-
полягаю, що то — ворожі вис-
ловлювання. Отже, комен-
таторка перекрутила текст. 
Єдине, з чим погоджуся, то це 
з тим, що «лихо» таки буде.
 Інформаційний світ сха-
менувся. За межами України 

десятками тисяч видаляють 
російські акаунти з різних ме-
реж. (Наші також, хоч і мен-
ше. Але з інших причин. Нас 
звинувачують у «нетолерант-
ності», коли ми захищаємо іс-
торичну правду та національ-
ні інтереси. Тоді включається 
Писанська з доносом).
 Нещодавно «Роскомнад-
зор» скаржився керівникам 
популярних мереж через їх 
відмову поширювати програ-
ми Соловйова та кількох ін-
ших російських мереж че-
рез «токсичну фейковість». 
І я не популяризую Писансь-
ку, відколи вона звинувати-
ла мене, що «виріс, вивчився 
і працював за радянської вла-
ди». Наче у когось із нас існу-
вав вибір. Але в мене з цією 
блощицею 32 спільних дру-
га: я їх не викреслю, хай хоч 
сморід і дістає.
 «Валентина Писанська: 
Віктор Тютюн. Ну, так, тю-
тюни ще ті інтелігенти...» 
Яке з цих слів Писанська вва-
жає іронічним? Вагаюся від-
повісти. Адже лише в Херсоні 
десятки людей iз прізвищем 
«Тютюн». І ніхто з них мені 
не родич. ■

*Валентина Писанська — ук-
раїнська журналістка, 1977-
91 рр. — завідувачка відді-
лу газети «Вечірній Київ», iз 
1991 р. — завідувачка відділу 
газети «Голос України». Нині 
дописує в різні українські ви-
дання. — Ред.

Гав-гав
Микола ЦИВІРКО 
Київ 

Бувають випадки, коли «дзяв» і «гав»
і згадку про погляд собачий
почути миліш від мажорних октав,
хоч це і дрібничка неначе.
...Ця капосна ожеледь, транспортний стрес,

прокльони і лайка в салоні...
А двоє навпроти, мов впали з небес, —
всміхаються й плещуть в долоні.
Про песиків мова, як я зрозумів.
«Дала йому пряник — не хоче.
А м’ясо, мовляв?» — «Він у тебе з панів!» —
«А дивиться! Бачив би очі!»
І річ ця нехитра на душу лягла.
Старі парижанки кіношні
подібним же чином тікали від зла.
І треба тікати! І можна!

У Луцьку вже чимало років міська влада не має жодного клопоту щодо придбання та перевезення 
новорічного дерева, адже на Театральній площі міста ростуть чудові ялини (яким чимало років, тому 
вони якнайкраще підходять для цього новорічного атрибуту). І поки тривають дискусії і роботи щодо 
реконструкції цієї центральної площі міста, і зокрема щодо долі цих чудових дерев, КП «Луцьксвітло», 
яке виграло тендер, уже почало прикрашати головну окрасу новорічно-різдвяних свят.

ВІДЛУННЯ

Про поета — без поета
«Безголосий» Антонич

■

ДИСПУТ-КЛУБ

Звірина з блощицями,
або «Хто підносить патрони ворогам»?

■

ПОЛІТПАРНАС■
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СЕРЕДА, 16 ГРУДНЯ 2020 Я ВАМ ПИШУ...
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Костянтин РОДИК

Щойно вийшла чергова книжка Станісла-
ва Асєєва, а й досі неясно, з текстами 
якого типу маємо до діла. Бо – «до пуття 
не сформульовані запитання». Це фраза 
з його попередньої книжки «В ізоляції. 
Дописи про Донбас» (К.: Люта справа, 
2018), від якої й тягнуться усі «нєпонят-
кі». Починаючи з аж чотирьох передмов 
до неї, де поважно-відомі медійники 
не можуть домовитися щодо статусу 
Асєєва. Головний редактор «Українсь-
кого тижня» Дмитро Крапивенко іменує 
його «фаховим журналістом»; головна 
редакторка «Радіо «Свобода» Мар’яна 
Драч – «блогером і журналістом»; Сер-
гій Рахманін, на тоді заступник головно-
го редактора «Дзеркала тижня», нічого 
про журналістику не згадує, а колишній 
народний депутат і колишній однокурс-
ник Асєєва Єгор Фірсов говорить лише 
про «чернетки історії».
 
     «Какаяразніца»? Чимала, принай-
мні для самого автора. Бо коли читати 
його як нібито «фахового журналіста» – 
оцінка буде доволі посередня (саме тому 
Рахманін тактовно не зараховує Асєєва 
до своїх колег). Блогерство, котре на по-
чатках позиціонувало себе як таку собі 
приватну журналістику, вільну від ус-
талених стандартів преси, також не над-
то надається до конкурентної презента-
ції С. Асєєва – немає в нього фанатичної 
переконаности нинішніх блогерів в ек-
склюзивному володінні «істиною в кін-
цевій інстанції». 
     А от намацувальне означення «чер-
нетки історії» – за крок від адекватнос-
ти. Бо йдеться у «випадку Асєєва» про 
третю форму публічної рефлексії – про 
фланерство. На початку ХІХ століття 
французьке слово «фланірувати» («про-
гулюватися») мало здебільшого зне-
важливу конотацію – швендяти. Та лі-
тературна практика Бодлера, Стендаля і 
Бальзака очистили фланерство від звер-
хньої опінії, а на початку ХХ ст. Пруст 
остаточно закріпив поважний статус цієї 
комунікаційної форми.
     У 1920-ті почалося масове виробниц-
тво компактних фотокамер, і фланери 
миттєво озброїлися ними. Процес світо-
сприйняття перетворився на «фотоін-
вентаризацію», – зазначає культуро-
логиня  Сьюзен Зонтаґ. Відтак, «у 20-ті 
роки фотограф став героєм доби, як і 
авіатор та антрополог» (Про фотогра-
фію. – К.: Основи, 2002). Настав час фі-
лософів осмислити феномен фланерс-
тва. Це вже Вальтер Беньямін, 1930-ті. 
А першим, хто повернув поняття до ук-
раїнського лексикону, став Володимир 
Єрмоленко у цікавезній книжці «Опові-
дач і філософ: Вальтер Беньямін та його 
час» (К.: Критика, 2011).
     «Беньямінів фланер безцільно блукає 
лабіринтом міста, роздивляючись віт-
рини, занедбані подвір’я, рекламні пла-
кати й нові будівлі, обличчя полісменів 
і вбрання жінок, старі книжки та ще 
старіші картини. Зрештою, його мар-
шрутом може стати будь-який, але він 
завжди йтиме проти цілеспрямовано-
го, утилітарного руху натовпу». Це з 
книжки Єрмоленка, а ось – вважай про 
те саме – із книжки Зонтаґ: «Flaneur’а 
приваблюють не офіційні реалії міста, 
а його темні закутки, занедбане насе-
лення – неофіційна реальність за фаса-
дом буржуазного життя, яку фотограф 
«затримує», так само, як детектив за-
тримує злочинця». І знову до Єрмолен-
ка: «Беньямін не став актором від фі-
лософії; він радше перейняв на себе роль 
детектива від філософії». А ще він нази-
ває фланера-Беньяміна «психоаналіти-
ком суспільства». 
     Шлях фланера – через колекціону-
вання вражень до альтернативного ос-
мислення. Коли тепер поглянути на 
вітчизняний літпроцес під Беньяміно-
во-Зонтаґово-Єрмоленковим ракурсом, 
то виразно видно, що це магістральний 
шлях сучасного вітчизняного письменс-
тва взагалі: від наскрізь «мандрівного» 
Валерія Шевчука до рафінованого «ко-

лекціонера» Тараса Прохаська. А мо-
лодіжна, «стрімінґова», сказати б, про-
за – чи не вся така, фланерська.
     Текстам, народженим під час фланіру-
вання, притаманна «презумпція загадко-
вости» (В. Єрмоленко). Спроба збагнути 
довкружжя поза офіційно усталеними 
трактуваннями. А коли заходить про 
явища геть незнані – і поготів. Тож проза 
про «зрозуміти український Схід» послу-
говується переважно фланерськими тех-
ніками: Сергій Жадан, Олексій Чупа, 
Володимир Рафєєнко. Пригадаймо для 
наочности «образ» супермаркета в «Мон-
дегріні». Беньямін, до речі, творив свою 
фланерську концепцію, «вивчаючи» па-
ризькі пасажі (тодішні супермаркети). 

Філософ доходить висновків, котрі ціл-
ком можуть правити за аналіз Рафєєнко-
вого письма: «Органічний і неорганічний 
світ, низька потреба та безцеремонний 
шик поєднуються в найсуперечливішому 
зв’язку, товари проникають один крізь 
одного без будь-яких перепон, наче образи 
у найзаплутанішому сні… Ця прозорість 
породжує рідинні речі… Ілюзія, гнучкий 
та еластичний міт… Царство ефемер-
ного, царство галюцинації». 
     От і виходить: аби краще розуміти су-
часну українську літературу, слід уваж-
но читати «У пошуках утраченого часу». 
Між іншим, Беньямін перекладав  Мар-
селя Пруста, а Зонтаґ навіть сперечала-
ся з ним: «Пруст трохи хибно розуміє 
фотографії: це не так інструмент 
пам’яті, як її вигадування або заміна». 
Те саме вона могла би сказати про тек-
стові «чернетки-фотографії» колекціо-
нера-фланера Асєєва – час поглянути 
впритул на книжку «В ізоляції».
     Звісно, це про сьогоднішні донецькі 
реалії, але і про те, що мав на оці В. Бень-
ямін: «Місцем народження роману є ін-
дивід у його ізольованості». Прикметно, 
що водночас із пересиланням текстів для 
українських медій С. Асєєв писав роман 
«Мельхіоровий слон, або Людина, яка 
думала» (надрукований у московсько-
му журналі «Юность» за 2015 рік). Ре-
дакторка журналу представляє автора: 
«Його погляд на світ не журналістсь-

кий, не письменницький – він юний фі-
лософ». Ми вже щось подібне чули, чи не 
так? Сон термінологічної пам’яти поро-
джує кумедних покручів.
     Зібрані «В ізоляції» дописи С. Асєєва – 
це не пошук, а обсервація; не вертикаль, 
а горизонталь; не-занурення. Серфінг. 
Робсількорівський формат  у кращому 
розумінні: я так бачу – і по всьому. Це – 
протожурналістика. Колись фланерство 
сповивало немовля-газетярство. Тепер-
от перестаріла постмодерна журналісти-
ка залюбки впадає у власне дитинство. 
Так комфортніше.
     Злиття внутрішнього комфорту і заві-
конного дискомфорту – ключовий мар-
кер фланерської стилістики. Тут це не 

протиставлення: душевний комфорт 
фланера просто неможливий без зовніш-
ньої агресії. У Асєєва про це однознач-
но: «Не впевнений, що я б відчував себе 
досить комфортно, переїхавши на під-
контрольну Україні територію». Наго-
лошу ще раз: це не  «зрада» і не «вата» 
– це спосіб відчування. Філософсько-бе-
ньямінівський, коли хочете.
     Далі читача накриває інформацій-
но-імпресіоністська хвиля: «Зі 100% 
моїх знайомих, рідних та близьких не 
знайдеться жодного, хто був би проти 
«ДНР»… Близько 80% моїх друзів та 
знайомих чоловічої статі служать в 
«ополченії»… Приятель у званні рядово-
го одержує близько 7000 гривень, працю-
ючи на установці «Град»… Багато хто 
з них не бачать себе і власної подальшої 
долі поза війною, і в разі припинення 
вогню на Донбасі збираються виїхати 
на Близький Схід задля участі в інших 
воєнних конфліктах». Всі оті «100%», 
«багато хто», «не знайдеться жодного» – 
не потребують у фланерському викладі 
точності й апробації протилежними пог-
лядами, як того вимагає фахова жур-
налістика. Вони тут самодостатні, бо це 
не медійний, а радше «художньо-репор-
тажний» текст.
     С. Асєєв не досліджує, а описує. Та 
й як, за великим рахунком, препарува-
ти такі «об’єкти», як «суцільний плас-
тилін», «метафізичний прагматизм» 

або «образа, помножена на глупство»? 
А от говорити про подібне по-метафо-
ричному – саме те: «1 травня, яке посі-
дає перше місце у списку радянських 
гріхів. Гріх не відзначити… Ображений 
сучасністю мешканець радянського ми-
нулого… Смерть – найкраща пропаган-
да… Тут не може бути жодних підта-
совок лише тому, що підтасовано уже 
все, давно і завчасно». Усе це належить 
літературі, де наш автор, схоже, має на-
мір оселитися. Немає потреби затягу-
вати його до сумнівного порівняння з 
журналістами або блогерами, де йому 
не витримати конкурентного порівнян-
ня. А от серед авторів «чернеток історії» 
– тобто сучасних мемуарів, котрі за озна-
ченням належать фланерству, – він один 
із кращих.
     Від журналістських текстів очікуємо 
фактологічної доказовости. Натомість 
фланерське письмо пропонує демонс-
тративно особистий погляд. І навіть не 
запрошує до перевірки чи розміркову-
вань. Спровокувати самостійні читаць-
кі розмисли здатний лише літератур-
ний чинник, коли він у тих текстах є. У 
Асєєва – є. Хоч-не-хоч втягуєшся услід 
його рефлексіям на ресентимент донець-
кого мешканця («нелюдські умови робо-
ти тільки й забезпечують йому право 
пишатися собою… Ментально перетво-
рюється на мазохіста») чи на тамтешню 
пропаганду («цементування маразму й 
хаосу в головах»). І так само небайду-
же реагуєш на його «не-журналістсь-
ку» аналітику («ніхто тут нікого не че-
кає з українськими прапорами… «ДНР» 
ставить на майбутнє, ми – воюємо на 
фронтах минулого») або прогностику 
(«тверезий погляд каже, що Донецьк для 
України втрачено»).
     Та попри таку не лояльну до офіцій-
но-української аналітику-прогности-
ку; попри те, що це не журналістика, а 
«лише» фланерство, – нинішні донець-
кі «чекісти» кинули Асєєва «на підвал». 
Два з половиною роки ув’язнення, зви-
нувачення у шпигунстві й вирок у 15 
років позбавлення волі. Рік тому повер-
нувся в Україну через програму обміну 
полоненими.
     Маємо ще одну книжку «чернеток іс-
торії», співставну з Асєєвською: Вален-
тин Торба, «Я – свідок. Записки з оку-
пованого Луганська» (К.: Українська 
прес-група, 2015). На щастя, її автор, 
котрий також почав був публікувати 
свої спостереження в газеті «День», ус-
тиг виїхати з окупованого міста.
     Тексти В. Торби так само мають усі кра-
щі ознаки фланерської літератури. Емо-
ційно влучні зіставлення: «Дисципліна 
і фанатизм… Сліпота, малодушність, 
нікчемність». Широкозакроєні уза-
гальнення: «Тінь від Кучми, яка впала 
на землю Донбасу, прирекла той край… 
Україна очима немовляти дивилась, як 
в її хаті розпочинався шабаш чортів». 
Спроби аналітики: «Минуле реальне і 
небезпечне…  «Наш» – слово, якого так 
не вистачало донбасівському плебсу для 
самоствердження… Основна маса насо-
лоджується тим, що «приструнюють» 
Україну». І прогностики: «Мир без пе-
ремоги нецементований, глевкий й ін-
коли ще більш небезпечний, ніж війна, 
адже витравлює впевненість народу в 
собі… Хто говорить зараз про діалоги з 
такими покидьками, тими, хто заблу-
кав, не збагнув, піддався, – той просто 
не розуміє Донбас, не розуміє невиліков-
ности цього оскаженілого, отупілого у 
ненависті до всього українського кон-
тингенту… Його не чути потрібно, а 
прокапати фізіологічним розчином». 
     Є тут навіть таке, від чого стає мото-
рошно навіть далеко-далеко від фронту: 
«Що таке АТО в Луганській області? Це 
злив інформації і джерел інформації бан-
дитам». Власне, з перевірки подібного 
й починається справжня журналістика, 
справжня служба безпеки, справжня де-
ржава. Але то вже інша історія.■

ОБРІЇ

Фланерство:
світ як дорожні нотатки

■

Хто говорить зараз про діалоги з такими покидьками, тими, хто 
заблукав, не збагнув, піддався, – той просто не розуміє Донбас, 
не розуміє невиліковности цього оскаженілого, отупілого у ненависті 
до всього українського контингенту… Його не чути потрібно, 
а прокапати фізіологічним розчином».
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Почав грати на акордеоні 
з України
 ■ Пане Романе, розкажіть про 
свою самоідентифікацію: наскільки 
почуваєтеся українцем, будучи гро-
мадянином Польщі?
 — Мої батьки — українці. Я наща-
док жертв акції «Вісла». Спочатку, в ро-
ках 1944-1946-х, була евакуація українсь-
кого населення з території сьогодніш ньої 
Польщі в Україну. У 1947 році, між квіт-
нем і липнем, iз теренів, що опинилися 
по польській стороні кордону, приблизно 
140 тисяч українців у ході операції «Віс-
ла» було розпорошено по західних і пів-
нічних теренах Польщі, приєднаних до неї 
після Другої світової війни.
 Батьки в хаті говорили українською 
мовою, але вже в коридорі переходили 
на польську. Я виріс в Польщі, і польсь-
ка мова є моєю першою мовою. Українсь-
кою спілкуюся свобідно, можливо, з поль-
ським акцентом, розумію все.
 Я не маю потреби себе окреслювати: 
українець я чи поляк. З хати — українець, 
за місцем проживання — поляк. Польща 
моя країна. Якось були думки професійно 
зв’язати себе з Україною, але я не був тут 
затребуваний. 
 Я своїм життєвим кредо зробив буду-
вання польсько-українських культурних 
мостів, зокрема музичних. Й упродовж 
цих років дещо вдалося зробити.
 ■ Чому саме музика? Як при-
йшли до професії?
 — Я дуже пізно почав учитися музи-
ки. Перший контакт з інструментом був 
десь у років 13. Це був акордеон, два роки 
навчання. Не індивідуально. Нас було тоді 
у класі кільканадцять учнів, на заняттях 
викладач із кожним учнем займався по 
кілька хвилин одним і тим же твором. 
 А переломним моментом стало те, що 
у нашому домі з’явилося піаніно, мені вже 
було років 15. Усе відбувалося «стихійно». 
Акордеон до нас приїхав із України (бачи-
те, які деталі згадую). Моя тета Катери-
на, рідна сестра моєї мами, десь у 1946 
році потрапила в хвилю переїзду в Украї-
ну. Вона була дуже здібна, хотіла вчити-
ся, була впевнена, що тут найбіднішим — 
рай. А хто може бути бідніший за сиро-
ту? Тому й приїхала в Україну, прожила тут 
життя. Тут є мої двоюрідні брат і сестра. 
Це ця тета привезла нам у Польщу акор-
деон, який потрапив у мої руки.
 Друга сестра моєї мами Ірина, яка 
була директоркою Українського ліцею у 
Легніці, свого часу придбала піаніно, і 
воно потрапило до нас, на другий кінець 
Польщі — з Лігниці до нашого Лідзбарка 
Вармінського, де я виростав, — близь-
ко 600 кілометрів. Словом, з’являлися 
в хаті інструменти якимось Божим про-
видінням.
 Моя мама, родом iз-під Рава-Русь-
кої (батько з Перемищини), дуже гарно 
співала. Мала гарний слух. Відколи від 
моєї тети з’явилося в нашій хаті піаніно, 
то я вже від нього не встав. Усе інше пе-
рестало існувати. 
 Усі мені говорили: фортепіано в та-
кому віці? Моцарт починав значно раніше 
(усміхається). Але я вперся. І моя впер-
тість довела до того, що я потрапив у му-
зичну школу до Ольштина — це обласний 
центр, і закінчив її за класом фортепіа-
но. Хтось учився до середньої школи сiм 
років, а я з різними пригодами зміг про йти 
курс за два роки. І тоді нарешті до мене 

дійшло, що я направду запізно почав вчи-
тися грати на цьому інструменті, щоби ста-
ти віртуозом, щоби замістити Рубінштейна 
(усміхається). 
 Музиці я віддавав стільки часу, що 
занедбав загальні предмети. Тому мій 
шлях був визначений. У середній школі я 
навчався у математично-фізичному класі. 
На початку мав «п’ятірки» з фізики, мате-
матики і хімії, а наприкінці — з польської 
мови.
 Оскільки нічого іншого мені не світи-
ло, а музика була усім, я вирішив продов-
жувати музичні студії, але не інструмен-
талістом. Диригентський напрямок тоді не 
був у мене у голові. Тож — теорія музики. 
Це був елітарний факультет, нас прийняли 
спочатку трьох, потім ще двоє додалося. 
Усі інші мої товариші навчалися на педа-
гогічному факультеті, де було їх по 30 осіб. 
Урешті-решт, хтось із них — професори і 
навіть проректор університету, а я застряг 
в українську справу і сьогодні будую ук-
раїнсько-польські культурницькі мости.

Спочатку українство 
не афішував
 ■ Чи можна говорити за му-
зичну українську діаспору в Польщі? 
Чи є кагорта людей, на кого можна 
спиратися в будуванні культурниць-
ких мостів?
 — Є море музикантів, які грають в ор-
кестрах. І що з цього? Вони грають Бет-
ховена, Моцарта, Пендерецького, а не ук-
раїнську музику. Вони не вирішують нічо-
го. Їхнє життя — це музика, вони потрап-
ляють у чарівну установу і є там просто 
виконавцями. А їхні очільники поняття не 
мають про українську музику.
 ■ Що було для вас першопри-
чиною вводити у польські концертні 
програми українську музику? Це про 
«Контрасти», напевно.
 — Я знову змушений повернутися до 
своєї життєвої дороги. Коли молода ам-
бітна людина у своєму середовищі будує 
своє життя, спирається на своє оточення, 
яке визначає орієнтири й ієрархію значу-
щості. Я хотів бути прогресивним музи-
кантом. У часі, коли я був на студіях, ук-
раїнство було у мене якоюсь домашньою 
«таємницею».
 ■ Як вас сприймало польське 
суспільство?
 — Мені було десь 22 роки, коли я 
своєму товаришеві, якого знав років сім з 
Ольштина, у приватній розмові сказав, що 
маю якесь неясне походження. Розповідав 
йому щось на кшталт: «Нас скривдили», 
щоб викликати в нього співчуття — тут 
треба згадати цей великий пласт негати-
ву, який тоді клався на українство в Поль-
щі. А він у відповідь: «Про що тобі йдеть-
ся? Ти є нормальна людина!».
 Веду до того, що я своє українство не 
афішував. І по-друге: воно було мені на-
віть незрозуміле. Ним не можна було гор-
дитися. Бо «прогнали-побили-пересели-
ли». Батьки виходили на вулицю і не гово-
рили українського слова. Чим вихваляти-
ся? Ну, може, Шевченка хто читав... Мама 
плакала, коли чула українські пісні. Для 
мене тоді вагомими були німецький ком-
позитор Штокхаузен, один із лідерів му-
зичного авангардизму; єврейського по-
ходження австрійський мадяр Лігеті, Ксе-
накіс із Греції, П’єр Будез із Франції. Кор-
тазар, Джеймс Джойс, Кафка.
 Зрозумійте таку річ: на той час не було 

України, а в польському просторі виливав-
ся на українство, як правило, негатив — 
без інформації про українську культуру 
чи щось українське вагоме. З сумом мушу 
ствердити, що за роки Незалежності при-
сутність України у світі мало змінилася. На 
жаль. Так, у Польщі, як і в світі, культурні 
установи — філармонії, оперні та драм-
театри за поодинокими винятками не ви-
конують українського репертуару. Я не го-
ворю про спеціалістів, які тим професій-
но займаються. Говорю про публіку, яка 
відвідує ці заклади і переважно не зуст-
річає там української музики чи драма-
тичних творів. Я маю відчуття, що україн-
ці цього не усвідомлюють. 
 Ось у такому культурному просторі з 
відсутньою українською складовою я ви-
ростав. Зрозуміло, що мене тягнуло до 
загальносвітового вагомого, де якраз ук-
раїнського виміру не існувало. Тут також 
можна сказати, що ця велика хвиля ук-
раїнських емігрантів-заробітчан впадає і 
сьогодні в таку ситуацію. Їхні діти на уро-
ках музики не отримають українського 
твору і такого твору не почують на концер-
тах. Це велике завдання для зміни. Тим та-
кож і між іншим займаюся.
 ■ Як у повсякденному житті 
проявлялося те, що сім’я жила ук-
раїнством, переселена зі спокон-
вічної батьківщини, яка після Дру-
гої війни опинилася в межах Поль-
ської народної республіки, у північ-
ну Польщу?
 — У моєму місті Лідзбарку Вар-
мінському, де ми мешкали спочатку, не 
було греко-католицької церкви, тому ми 
їздили до сусіднього містечка кіломет-
рів 30. Тут варто зауважити, що в Польщі 
з 1956 року по тих північно-західних те-
ренах, де українці опинилися на вигнанні, 
почали з’являтися греко-католицькі бого-
служіння, переважно «гостинно» в римо-
католицьких храмах у пообідній час, коли 
вже польські відправи закінчувалися. В 
Україні греко-католицька церква відро-
дилася щойно після розпаду Радянського 
Союзу. В Польщі рідко траплялися влас-

ні цервки, але така була в сусідньому міс-
течку, що називається Добре Місто. І тут 
починається моя пригода. У будній день я 
мав вставати у школу о 7.15 — і на 8-му 
встигав у школу. А неділя була гіршою за 
невихідні дні. Бо щоб їхати до церкви — 
о 7-й годині треба було вже сісти в авто-
бус, а потім ще дві години чекати до бо-
гослужіння. А потім не можна було вийти 
за 10 хвилин до його закінчення — щоб 
встигнути на ще денний зворотний рейс. 
А наступний був уже ввечері — і неді-
ля була змарнована. Дитині направду не 
було цікаво перебувати поміж маминими 
знайомими ще з її рідного села й околиць, 
але все-таки волею-неволею я в цьому ук-
раїнстві перебував. 
 Уже згадувана моя тета — рідна сес-
тра мами Ірина Снігур була директоркою 
українського ліцею у Лінгиці — це ще 
один великий актив українства у Польщі. 
Цей ліцей iз гуртожитком сформував цілі 
покоління сьогднішніх українських діячів 
у Польщі, двох iз них — Володимир Мок-
рий i Мирослав Чех — були депутати в 
польському парламенті. 
 Мама передплачувала «Наше слово», 
була сильно ангажована в українські спра-
ви. Забирала нас на фестивалі українсь-
кої культури — пам’ятаю, що ми відвідали 
вже другий такий фестиваль у 1968 році. 
Попри те, що батьки боялися в коридорі 
чи на вулиці демонструвати свою мову, 
вони жили українством. Я був занурений 
в українство, з яким родина не поривала 
зв’язки, й одночасно існував у великому 
просторі світової культури.

«Сусідка» важливіша
 ■ Деякий період ви були ди-
ригентом Українського чоловічого 
хору «Журавлі», який потім назвуть 
колективом, що наближав проголо-
шення у 1991 році Незалежності Ук-
раїни? 
 — Це, звичайно, перебільшення, але 
щось метафоричне в цьому є. Хор «Жу-
равлі» був заснований 1972 року. Він 
гуртував і до сьогодні гуртує співаків із 

різних усюд Польщі. Ансамбль «віджи-
ває» раз на пару місяців, коли хористи 
з’їжджаються у вибране місце, кілька днів 
відбуваються репетиції, а потім — кон-
церти. Можна сказати, що цей хор є сим-
волічним подоланням акції «Вісла». Хо-
ристи, розкидані цією ж сумнозвісною на-
сильницьою акцією, об’єднуються в акорд 
української пісні. Варто зауважити, що хор 
аматорський — більшість його учасників 
не мали музичної освіти. Я почав співати 
в цьому хорі восени 1979 року.
 Це був зламний момент. Був на дру-
гому курсі студій теорії музики. Дири-
гент цього хору Ярослав Полянський 
зробив зустріч у Варшаві, у хаті одного 
з хористів — Богдана Боберського (до 
речі, його донька Марта Боберська — 
нині одна з провідних сопрано у Поль-
щі). Він мене прослухав і сказав: «Другий 
тенор». Пам’ятаю: ми поверталися з тієї 
зустрічі і я був відвертим у тому, що спів 
мене не цікавить, що для мене головні-
ша інструментальна музика. Але я відві-
дував ті зібрання, може, й не всі, біль-
шою мірою для мами. 
 В ієрархії важливості хоровий спів 
спочатку був для мене чимось маргіналь-
ним, не дуже суттєвим. Я жив у музич-
но-естетичних просторах, формованих 
фестивалем «Варшавська осінь». І вже у 
1982 році (це був час після розгромлення 
«Солідарності» воєнним станом у Польщі) 
диригент хору Ярослав Полянський напи-
сав заяву про те, що на якийсь час припи-
няє співпрацю з колективом, тому пере-
ді мною поставили завдання виконувати 
нову функцію. 
 На той час я був у хорі одинокий, 
хто студіював музику. Молодий, заро-
зумілий, я не мав диригентської освіти 
— диригування вивчав «на ходу». Мені 
треба було думати про репертуар, пізна-
вати досі не відомі мені імена українських 
композиторів. Навіть коли я раніше співав 
твори українських авторів, то вони не впи-
сувалися в координати світової музичної 
вагомості. 
 І від цього моменту я почав задавати-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Як чоловічий хор «Журавлі» наближав проголошення оновленої 
української Незалежності, композитор Кшиштоф Пендерецький 

уперше завітав до рідні поблизу Рогатина і чому поляки 
фінансують фестиваль нашої музики у Варшаві

Роман Ревакович: 
українець, за місцем

Валентина САМЧЕНКО

Романа Реваковича можна сміливо називати будівничим культур-
ницьких українсько-польських мостів із понад 30-літнім стажем. 
Маючи українське коріння, дипломований музикознавець і дири-
гент із Польщі організував сотні концертів в обох рідних для нього 
країнах з метою популяризувати найзнаковіші імена і твори.
Утім розмова, яку ведемо у Києві перед черговим концертом чер-
гового масштабного проєкту, не лише про музику. А й про відго-
лоски акції «Вісла» та гуртування українців у Польщі.

Роман Ревакович на фінальному концерті шостих Днів української музики у Варшаві 11 вересня 2020 року.
Фото Ольги РАІНКИ.

❙
❙

ВІД «УКРАЇНИ МОЛОДОЇ»

 Наближення круглих дат завжди повертає до початків: щоб 
згадати, проаналізувати й викристалізувати орієнтири. Україна 
ввійшла у свій 30-й рік поновленої Незалежності, і наше видання 
розпочинає масштабний проєкт інтерв’ю про все найважливіше, 
що передувало знаковій події поновлення Української державності 
й утверджує її. «Україна молода»: 30-й рік Незалежності» — це про 
наше минуле, сьогодення і майбутнє. Якщо складеться, наша газе-
та — ровесниця Незалежності України, представить згодом окре-
мою книжкою літопис про «Україну молоду».

■
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ся питанням: а чим же я займаюся? І тоді 
вирішив, що проста пісенька «Ой сусідко, 
сусідко, позич мені решітко...» важливі-
ша, аніж великі твори тих велетнів, яких 
я раніше називав. Відмежувався на деся-
ток років від професійного середовища і 
зв’язався з аматорським хором. Ми мали 
свої звершення. 
 У березні 1989-го хор «Журавлі» 
вперше приїхав із виступом в Україну. 
Хоча ми їхали у вимріяну Україну, їхали з 
переляком, адже ми прибували з українсь-
кою піснею до джерела цієї пісні. На кор-
доні нас зустрічали з хлібом-сіллю і чер-
воно-синім прапором. Радянський Союз 
iще був нерушимим... 
 Ми мали дати два концерти у Львові й 
третій робили «на колесах». Пам’ятаю, на 
сцену вийшла Ірина Калинець, яку тільки 
випустили з у’вязнення, і дала мені квіти зі 
словами: «Від Марійської дружини». Її по-
дяка на сцені також викликала ентузіазм 
публіки. До речі, в «Ютубі» є відео з того 
нашого першого приїзду в Україну — 
«Журавлі» в Україні». З нами поїхав як 
камерист Кшиштоф Войцеховський, режи-
сер iз гарним фільмовим доробком. Від 
тієї поїздки він — затятий українофіл... 
 Нам тоді говорили, що ми зрушили 
Україну. Можливо, перебільшення, але 
ми точно були одними з перших, хто руй-
нував «залізну завісу».
 У першу поїздку ми відвідали Львів, 
Київ, Рівне, Канів, Чернігів. Через рік ми 
були в Дрогобичі, Івано-Франківську, та-
кож до Львова й до Києва доїхали зно-
ву. Тоді вже нас вітали з синьо-жовтим 
прапором. А потім — у половині листо-
пада 1991-го, за два тижні до референду-
му і президентських виборів. Ми об’їхали: 
Полтава, Луганськ, Донецьк, Дніпропет-
ровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кіро-
воград тоді (тепер Кропивницький), Чер-
каси і Київ, тільки Харків нам зірвався. 
 У столиці спочатку співали у Філар-
монії, потім у Будинку архітектора, а за 
третім разом зібрали ледь не повну ве-
лику залу тоді Жовтневого палацу. Пе-
ред виступом на сцену вийшов Лев-
ко Лук’яненко. Тоді нашим конферансьє 
був Василь Вовкун. Наприкінці першого 
відділення говорив: «Жертвам комуніз-
му, жертвам фашизму, жертвам сталініз-
му — панахида». Ми співали хвилин 10 i 
без оплескiв сходили ці сцени. У першому 
відділі ми виступали у смокінгах iз «мете-
ликами». Коли виходили на другий відділ 
у вишиванках — зал нас зустрічав стоя-
чи. Наприкінці виступу в 1991 роцi ми спі-
вали: «Вставай, вставай народе, вставай з 
руїн і пожарищ»...
 ■ Наступними етапами були 
фестиваль «Контрасти» та Дні ук-
раїнської музики у Варшаві.
 — Коли я вирішив повернутися до 
професійної музики, я почав комуніку-
вати зі Львівським музичним середо-
вищем. Одочасно я почав диригентські 
студії у Варшаві й у Львові здобував пер-
ші вміння оркестрового диригування на 
практиці. Якраз «Контрасти» поставали 
з інспірації «Варшавською осенню» — 
можна сказати, що цей фестиваль від-
повідає за успіх польської музики у світі. 
Спочатку «Контрасти» були перенасичені 
польською музикою і польськими вико-
навцями, яких я запрошував. Але потім 
я задався питанням: а що в Польщі мож-
на почути українського? Нічого... Із таких 
міркувань виникли Дні української музи-
ки у Варшаві, перші з яких відбулися у 
грудні 1999 року.

«У гостинній хаті у Тенетниках 
чекало нас близько двадцяти 
Пендерецьких»
 ■ Чи допомагає у побудові му-
зичних діалогів у широкому сенсі ро-
дове українське коріння представни-
ків культури уже Польщі? Чи знають 

у Польщі про те, наприклад, що ком-
позитор і диригент Кшиштоф Пенде-
рецький, iз яким, на жаль, 2020 року 
попрощалися назавжди, мав предків 
з України?
 — Кшиштоф Пендерецький — один 
із найвагомiших та всесвітньо відомих 
музичних творців XX i XXI століть. Після 
смерті Вітольда Лютославського у 1994 
році, Генрика Міколая Гурецького у 2010-
му, Войцєха Кіляра у 2013-му, а цього року 
в березні Кшиштофа Пендерецького зами-
кається в Польщі епоха музичних титанів, 
які своєю творчістю збагатили світове му-
зичне надбання та прославили польську 
музичну культуру на весь світ. 
 Першу презентацію музики Пенде-
рецького ми провели у Львові в рамках 
двох фестивалів — Першого фестива-
лю польської культури в Україні та Дру-
гого міжнародного фестивалю сучасної 
музики «Контрасти». Концерт відбувся 
22 листопада 1996 року в Римо-католи-
цькому катедральному соборі за участю 
польських солістів, а також хору та оркес-
тру Краківської філармонії, у програмі — 
«Польський реквієм» Кшиштофа Пен-
дерецького, диригував сам композитор. 
Подія була грандіозна! 
 Підготовка наступного концерту мала 
певні пригоди, утім, прозвучавши 31 бе-
резня 1999-го у Києві, він знову викли-
кав фурор в українському культурному 
середовищі. Представляли тоді найнові-
ший твір Пендерецького «Кредо» для 
солістів, хору хлопчиків, мішаного хору 
та великого симфонічного оркестру, за-
вершений композитором буквально за 
кілька місяців до того. 
 Композитор в інтерв’ю ще до концер-
ту підкреслював свій зв’язок з Україною: 
«Мій батько народився в селі Тенетники 
біля Рогатина». А наступного дня на ре-
петицію прийшла дівчина, відбувалося це 
при мені, і каже: «Пане професоре, я нази-
ваюся Любов Пендерецька, мої батьки та-
кож народилися в селі Тенетники біля Ро-
гатина». Я був свідком цієї розмови.
 А вже 12 жовтня 1999 року в рамках 
5-го фестивалю «Контрасти» виконували 
«Кредо у Львові. До речі, це виконання 
«Кредо» було першим заходом заснова-
ного мною у 1998 році фонду Pro Musica 
Viva. А напередодні було заплановано 
поїздку в село Тенетники, що біля Рога-
тина. В гостинній хаті чекало нас близь-
ко двадцяти Пендерецьких, для яких Те-
нетники виявилися родинним гніздом. 
Унікально цікавою була зустріч достой-
ного гостя зі своїм на три роки старшим 
вуйком по лінії брата діда Пендерецько-
го. Отже, дід з малолітним батьком ком-
позитора виїхали в Польщу ще до Першої 
світової війни, де батько Пендерецького 
доростав, отримав освіту й одружився. Я 
був свідком зустрічі через покоління — 
Кшиштоф Пендерецький зустрів сина бра-
та свого діда. 
 Утім у Польщі я ніколи не зустрічав, 
щоб хтось згадував цю родинну історію 
Кшиштофа Пендерецького. У двотомно-
му виданні М’єчислава Томашевського 
про композитора теж перекручена інфор-
мація. Написано, зокрема, про те, що Те-
нетники були по стороні Радянської Украї-
ни — неправда, село було в Галичині.
 ■ Хто фінансує проведення 
Днів української музики у Варшаві? 
Здається, останні організовані за 
кошти винятково польської сторони?
 — Більшість коштів ми знаходимо 
переважно в Польщі. Хоча перший фести-
валь отримував суттєву підтримку від ві-
домої Львівської кавової фабрики, за що я 
дуже вдячний покійному вже її директору 
Борису Дубовому та фінансовому дирек-
тору Ярославу Волинцю. У Львові перед 
тим відбулося те грандіозне виконання 
«Кредо» Пендерецького за участю поль-
ського симфонічного оркестру — «Пен-

дерецький фестиваль оркестру», хорів 
«Думка» і «Дударик», польських солістів 
під орудою копозитора. 
 На фуршеті ми познайомилися з 
керівниками Львівської кавової фабрики, 
які, захоплені масштабом події, погодили-
ся підтримати українську музичну акцію у 
Польщі, й можу з упевненiстю сказати, що 
з цієї початкової прихильності виросли 
«Дні української музики у Варшаві». За-
галом цей виробник підтримував нас чо-
тири рази. Тричі на фестиваль приїздив 
Національний симфонічний оркестр Украї-
ни з диригентом Володимиром Сіренком, 
двічі — за підтримки українського Мін-
культури. На другому фестивалі відбулася 
світова прем’єра твору Євгена Станковича 
«Слово о полку Ігоревім» у виконанні ук-
раїнських солістів, Хорової капели «Дум-
ка» та Національного оркестру.

Дні української музики у 
Варшаві — за польські гроші
 ■ Які польські джерела фінансу-
вання Днів української музики у Вар-
шаві? Хто ті польські друзі України?
 — У Польщі з кінця 1990-х — почат-
ку 2000-х років почала розвиватися гран-
това конкурсна система підтримки культу-
ри. Фестиваль «Дні української музики у 
Варшаві» відбувався нерегулярно, бо ба-
гато всіляких зусиль треба докладати. 
Зрозуміло, найскладніше — здобути ре-
сурси. Другий фестиваль відбувся в 2001 
році, третій — у 2004-му, а четвертий — 
аж у 2012-му, п’ятий — у 2019-му. 
 І минулого року я відчув, що ця не-
регулярність не сприяє належним чином 
популяризації української музики у Поль-
щі, не має відчутної сили. Минулого року 
ми склали заяву на отримання дотації від 
міста Варшава — й отримали грантову 
підтримку на три роки. Тобто гарантова-
но проведення фестивальних концертів у 
2021 та 2022 роках. Цьогорічні шості Дні 
української музики у Варшаві ми змогли 
провести навіть у цей карантинний час з 
обмеженою кількістю публіки. У 2019-му 
ми організували фестиваль теж за гран-
тові гроші міста Варшава, це була одно-
річна програма. Раніше фонд Pro Musica 
Viva отримував гранти польського мініс-
терства культури і національної спадщини. 
Цього року ми склали заяву до польського 
мінкульту на підтримку наступних фести-
валів — побачимо у лютому, чи і ця уста-
нова дофінансує наші зусилля донести до 
польського слухача вістку про українську 
музику. Маємо також підтримку приват-
них осіб — у цьому році нас підтримали 
Богдан Батрух та Олександра Петрига.
 ■ Чи пробували задіювати 
можливості українських культурни-
цьких інституцій?
 — Ми почали співпрацю з Українсь-
ким інститутом і маємо серйозні споді-
вання підтримки ним нашого фестивалю. 
Я вже казав: України за кордоном за не-
значним винятком немає — український 
репертуар не виконується в закордонних 
культурних установах. Промоція культури 
за кордоном — це дуже складна й дов-
гострокова ділянка, яка також потребує 
відповідного фінансування. Наприклад, 
третина значно більшого, ніж в Україні, 
бюджету міністерства закордонних справ 
Німеччини йде на просування їхнього куль-
турного продукту у світі. Третина! Гете-ін-
ститут всюду є й діє. Я пару разів казав у 
Посольстві України у Варшаві: зробіть зус-
тріч із директорами культурних закладів 
для напрацювання стратегії і тактики про-
моції української культури. Роботи на цій 
ниві — непочатий край.
 ■ Ви відчуваєте різницю у за-
цікавленості класичною музикою 
в Україні та Польщі? І які б кроки 
мали бути зроблені у нас, щоб під-
тягуватися до європейських тен-
денцій?

 — Класична музика всюди є нішевою 
сферою. Де суспільство краще організо-
ване і краще економічно забезпечене — 
там більше слухають класичної музики. Не 
буду тут входити в деталі, але я переко-
наний, що коли в даній країні царює доб-
ра музика у доброму виконанні, там і кра-
ще це суспільство живе. Тут також велике 
поле для філосовських міркувань — що 
яйце, а що кура... Відповідне фінансове 
забезпечення культири дозволяє її розви-
ток та різноманітність, дозволяє запрошу-
вати закордонних виконавців, що, звичай-
но, поширює атракційніть таких заходів 
для публіки. У Польщі філармонії завж-
ди намагалися мати закордонних гостей. 
 В Україні приїзд закордонних вико-
навців, як правило, оплачують закордон-
ні ж організатори. Польські музиканти пе-
реважно приїздять в Україну за польські 
гроші. По три концерти цьогорічних наших 
проєктів — «Шопен 210» та «Польсько-
українські музичні діалоги», які слухали 
у Львові, Києві, Хмельницькому й Одесі, 
підтримали фінансово міністерство куль-
тури та національної спадщини Республі-
ки Польща, варшавський Інститут Адама 
Міцкевича та Польський інститут у Києві.
 Окрема тема — це концертні зали: у 
Польщі за останні десять рокiв з’явилося 
дуже багато нових залів, а два — світо-
вого рівня: у Вроцлаві та Катовіце. У Києві 
виступав як диригент Анджей Косендяк — 

директор Національного форуму музики у 
Вроцлаві. Він дуже цікаво розповідав, як 
це сталося, що там з’явився один iз кра-
щих у світі концертних залів на 1800 місць 
— у місті, де проживає 700 тисяч мешкан-
ців (до речі, до пандемії 10% це були ук-
раїнці...). Словом, цим був дуже зацікав-
лений сам мер міста Вроцлава, а це ви-
никало зі стратегії розвитку міста. Коли 
хочеться, щоб сюди приїжджали світові 
професіонали, то мусять вони мати якісь 
атракції для вільного часу. Від моменту, 
коли у Вроцлаві почали думати про но-
вий концертний центр до першого крес-
лення архітектора минуло три роки. Одно-
часно складали календар, чим заповнюва-
ти кілька залів цього комплексу впродовж 
365 днів. Коли є гарне приміщення і най-
кращі виконавці — туди хочеться прийти 
багатьом. 
 Нарештi варто нагадати думку, що 
культура — це також вагома і немала час-
тина економіки. Є підрахунки, які подають, 
що культурна активність у дуже широкому 
розумінні (враховуючи всі витрати, які тре-
ба понести, щоб потрапити на бажане дійс-
тво — кошти подорожі та можливі відві-
дини ресторану після концерту тощо) ге-
нерує прибутки, більші за, наприклад, ав-
тобізнес. 
 Тут мої сердечні побажання і поради 
правлячим усіх рівнів — не заощаджуйте 
на культурі! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Із хати я — 
проживання — поляк

«Журавлі» у Києві, 27.03.1989 р.❙

Канів. 28.03.1989 р.❙

Під Берестечком співали «Вічная пам’ять», 30.03.1989 р.
Фото Мирона КЕРТИЧАКА.

❙
❙
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 Випічка в Марії Пташ-
нік — якраз з розділу 
смачних див: багатоша-
рові барвисті пляцки з 
найніжнішими кремами, 
торти з сюрпризами, пе-
чиво для найкращого на-
строю, бо ніби іграшкове і 
незвичайно смачне, і, звіс-
но, перше, друге та, як во-
диться, узвар.

Колообіг кулінарних див 
 «Мої помічники ще 
підростають», — жартує 
господиня, у руках якої 
і справді все горить. Ось 
вона запарює мак, кри-
шить яблука і перемелює 
сир. А за кілька хвилин на 
столі — чудовий пляцок, 
який я називаю шедевром. 
А кулінарні майстрині, 
які добре розуміють-
ся на випічці, вчаться у 
пані Марії, надихаються 
її творінням і створюють 
нові смаки. Оце і є кулі-
нарне диво, якщо хочете 
знати. І ваша родина його 
відчує, і буде дуже здиво-
вана тим, що мама, сест-
ра чи кохана спекла дуже 
смачний і красивий пиріг 
і назвала його по-родин-
ному і буде той пляцок ва-
шим маленьким родинним 
дивом. 
 «Я живу в селі За-
лужжя, що на Шумщині, 
Тернопільської облас-
ті. Виховуємо з чолові-
ком Миколою двох дітей, 
з нами також живе мій 
тато Андрій. Навчалася я 
в Рівненському інституті 
слов’янознавства, за про-
фесією — менеджер - еко-
номіст, — розповідає відо-
ма кулінарка про себе. — 
Зовсім трішки працювала 
за фахом до декрету. Лю-
бов до кулінарії в мене з 
дитинства, перебрала її у 
мами — Зої Карпюк». 
 «На Святвечір ми ні-
коли не готували 12 страв, 
тільки кутя, горохова 
каша, капусняк, риба пе-
чена, салат з опеньками 
маринованими. А саме 12 
страв завжди готую на Ба-
гатий Вечір, або, як іще 
кажуть, Щедрий Вечір 
— 13 січня. На Різдво 
обов’язково м’ясо і ковбас-
ка печені, голубці ну і ще 
якісь різні цікаві закуски, 
якщо будуть гості. І, зви-
чайно, випічка — 2 або 3 
пляцки, які найбільше по-

любляють у нашій сім’ї, та 
медово-імбирне печиво, бо 
діти обожнюють його». 

Налисники з грибами — 
хоч для посту, хоч ні!
 Якщо ми вирішимо го-
тувати пісні млинці — мо-
локо замінюємо на воду. 
 Для тіста на млин-
ці потрібно: 3 яйця, 0,5 л 
молока, 10 ст. л. борошна 
(повних), сіль.
 Яйця збиваємо з сіллю, 
вливаємо половину моло-
ка, перемішуємо, додаємо 
борошно і збиваємо мік-
сером, щоб не було грудо-
чок. Вливаємо решту мо-
лока, перемішуємо і сма-
жимо млинці.
 Начинка: 600 г грибів 
(у Марії — опеньки), 150 
г свинячого фаршу, 1 ци-
булина (середня), 1 яйце, 
сіль і перець за смаком.
 Якщо гриби були від-
варені і заморожені, їх 
спочатку потрібно розмо-
розити і гарно просушити 
на сковорідці. Тоді беремо 
м’ясорубку з дрібною на-
садкою, перемелюємо ци-
булю і гриби (також м’ясо, 
якщо немає готового фар-
шу). В мисці все з’єднуємо 
для начинки і робимо на-
лисники. Начинку гарно 
розмастити по млинці з 
обох боків, загорнути при-
близно 1-2 см і скрутити в 
рулет.
 Сформовані налисники 
потрібно обсмажити в яйці 
на сковорідці. Як правило, 
йде 2 яйця (їх також пот-
рібно збити), налисники 
вмочати в яйця і смажити 
до золотистого кольору на 
середньому вогні.

Закуска з чорносливом 
до святкового столу
 «Її можна подавати до 
святкового столу чи гаря-
чою, чи холодною. Страва 
дуже смачна і цікава, тому 
із задоволенням ділюся ре-
цептом», — заохочує до 
смачної справи кулінарна 
майстриня.
 Тісто: 100 мл сметани, 
75 г масла, 5 г пресованих 
дріжджів, 240-250 г бо-
рошна.
 Сметану трішки пі ді-
гріти і додати дріжджі, 
залишити на 15 хвилин, 
щоб побродило. Тоді до-
дати розтоплене масло і 
борошно. Замісити. Тіс-

то розкачати товщиною 
2-3 міліметри і розрізати 
на смужки шириною 2 см. 
Кожною смужкою обмоту-
вати начинку і викладати 
на деко, застелене перга-
ментом. 
 Начинка: 300 г свиня-
чого фаршу, 300 г філей-
ного (курячого) фаршу, 
сіль і перець за смаком.
 Маринад на чорнослив: 
250 мл води, 0,5 ч л солі, 2 
лаврових листочки, 5 го-
рошин чорного перцю.
 Усе закип’ятити й охо-
лодити. Залити чорнослив 
(20-30 шт.) на одну годину. 
Якщо сливки, як у мене, 
сушені домашні, то пот-
рібно їх проварити у мари-
наді 5 хвилин і залишити 
в ньому на 30 хвилин. Піс-
ля цього чорнослив відці-
дити і формувати начин-
ку. Беремо фарш, у сере-
дину вкладаємо чорнослив 
і формуємо маленькі кот-
летки. Обмотуємо смуж-
ками тіста начинку, скла-
даємо на деко і змащуємо 
збитим жовтком. І випі-
каємо до зарум’янення (у 
газовій духовці на найви-
щій температурі). І має-
мо чим смачним дивувати 
рідних!

Печиво на смальці за 
родинним рецептом
 Воно хрумке, аромат-
не, солоденьке, каже гос-
подиня. Спекти таке на 
Миколая — це вже долу-
читися до творення цього 
казкового дня. 
 Рецепт: 1 яйце, 0,5 
склянки цукру, 3 ст. л. 
сметани, 10 г ванільно-
го цукру, 125 г маргари-
ну або масла, 0,5 склянки 
смальцю, 4 склянки бо-
рошна, 1 ч. л. амонію, 50 
г маку, цукрова пудра для 
посипки.
 Борошно, смалець, 
масло, амоній перетерти 
на крихту. Яйце, цукор, 
сметану і ванільний цу-
кор збити міксером. До-
дати мак і замісити тіс-

то, поставити в холодиль-
ник на годину. Готове тіс-
то розкачати приблизно 
5 мм і формувати печиво. 
Спекти і гарячим посипа-
ти цукровою пудрою.

Дивовижний пляцок із 
багатьма невідомими
 Насправді всі ці інг-
редієнти — дуже відомі й 
улюблені нами. Але майс-
триня навчить нас приго-
тувати з них такий торт, 
що вони видаватимуться 
казковими. 
 Він буде з яблуками, 
ароматними шоколадни-
ми коржами з корицею, 
безе з маком, горіхами та 
заварним кремом з коко-
совою стружкою. «Пляцок 
просто тане в роті, смак не 
передати словами, — каже 
Марія Пташнік. — Хоч і 
пляцок солоденький, але 
яблука додають саме тієї 
кислинки, що треба». 
 Отже, на форму 18 на 
28 потрібні такі інгредієн-
ти. 
 Шоколадні коржі: 4 
жовтки, 1 яйце, 4 ст. л. 
цукру, 4 ст. л. сметани, 4 
ст. л. олії, 50 мл молока, 1 
ч. л. кориці, 3 ст. л. какао, 
1,5 склянки борошна, 15 г 
розпушувача.
 Жовтки, яйце, цукор 
збити до побіління, дода-
ти сметану, олію, молоко, 
легенько вимішати. Дода-
ти борошно, какао, розпу-
шувач, корицю, все вимі-
шати, розділити на 2 час-
тини і спекти 2 коржі.
 Безе: 4 білки, 5 ст. л. 
цукру, дрібка лимонної 
кислоти, 1 ч. л. крохма-
лю, 50 г меленого маку, 
50 г мелених горіхів. Біл-
ки збити з цукром, додати 
лимону кислоту, ще раз 
збити, тоді додати решту 
інгредієнтів, усе перемі-
шати і висушити на мало-
му вогні приблизно 2 годи-
ни.
 Крем: 100 г кокосової 
стружки, 1 склянка цук-
ру, 400 мл молока, 1 яйце, 

2 ст. л. кукурудзяного кро-
хмалю, 200 г масла, 2 ст. 
л. горілки.
 Приготування: кокос, 
цукор, 350 мл молока вли-
ти в каструльку і постави-
ти на вогонь. Збити яйце з 
50 г молока і крохмалем і 
влити в каструльку. Як за-
кипить — усе варити до за-
густіння. Охолодити, зби-
ти масло, додаючи заварну 
масу в чотири етапи, зби-
ваючи, наприкінці додати 
горілку.
 Яблука: 6 великих яб-
лук (бажано твердих і кис-
лих) почистити, нарізати 
пластинками і скласти в 
каструлю, кожен шар пе-
ресипати цукром (2 ст. л. 
на всі яблука) і протушку-
вати 10-15 хвилин.
 Збираємо пляцок: шо-
коладний корж — крем — 
яблука— крем — безе — 
крем — яблука — крем — 
корж. І прикрасити за ба-
жанням. Ви будете дуже 
задоволені результатом 
такої робити. А ще біль-
ше задоволеними будуть 
ті, хто смакуватиме такою 
красою! 

Кольоровий сирок
  «А ще хочу вам запро-
понувати десерт з дитинс-
тва. Зараз мені цей сирок 
ще смачніший, ніж колись 
був, особливо коли його го-
тує моя мама. Щиро вдяч-
на їй за таку смакоту і на-
повнене смачними сюр-
призами дитинство!» — 
ділиться Марія своїм 
сприйняттям такого сма-
колика і рецептом. 
 Потрібно: 1 кг сиру, 0,5 

кг цукру, склянка смета-
ни, 40 г ванільного цукру, 
харчові барвники, 2 ст. 
ложки (повні, з чубком) 
желатину, 0,5 склянки 
води, 1 п. желе (галарет-
ки), 400 мл води.
 Желатин залити водою 
і поставити, щоб набух. 
Сир двічі перемолоти на 
м’ясорубці, додати смета-
ну, цукор і ванільний цу-
кор, змішати і поставити 
на малий вогонь, постій-
но помішуючи, щоб розто-
пився цукор (не доводити 
до кипіння). 
 Приготувати желе: 
закип’ятити 400 г води і 
залити желе, добре розмі-
шати, поставити, щоб охо-
лонуло.
 Желатин розігріти в 
мікрохвильовій печі (го-
ловне — не перегріти, 
бо втратить свої желей-
ні властивості, гріти до 
температури не більше 55 
градусів) і влити в сирну 
масу, все гарно виміша-
ти і розділити на 3 части-
ни. Зафарбувати різними 
кольорами (за бажанням). 
Потім у форму розміром 
21Х21 висотою не менше 
5 см викласти одну части-
ну і поставити в холодиль-
ник, постійно погляда-
ти, щоб сильно не застиг-
ло (бо будуть розшарову-
ватися шари, перевірити 
ложкою) і викласти другу 
частину, потім — третю, а 
зверху — желе. Ошатний, 
запашний сирний десерт 
готовий. 
 Готуйте з натхненням 
і задоволенням! Смачних 
свят! ■

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Дива — на столі
Багатошаровий торт, кольоровий мамин сирок, млинці з грибами і 
рулетики з чорносливом: страви для особливого приводу від кулінарної 
майстрині Марії Пташнік

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У ці передсвяткові дні дорослі ні-ні та й починають ві-
рити в дива. Про дітей не мовиться — вони і не припи-
няють у них вірити. А нам, дорослим, не вистачає часу, 
та й несолідно це... А ще ми думаємо, що диво — це 
щось таке немислиме, про яке якщо й думати, то в спе-
ціальний час і обставини.
Марія Пташнік, яка сьогодні розповість нам про смачні 
свята, так не думає. Молода господиня з Тернопіль-
щини, мама чотирирічної Наталочки і десятирічного 
Сергійка, встигає все ще вранці: поки рідні, малеча 
дивляться казкові сни, вона встигає і по господарс-
тву попоратися, і смачно наготувати. Марія не бачить 
причин, щоб це не подобалося — от і вся відповідь її 
моторності, життєлюбності, тендітності і доброзичли-
вості. 

Марія Пташнік.❙

Желе із сиру.❙

Печиво на смальці. ❙

Закуска з чорносливом.❙

Налисники з грибами. ❙
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Ольга Саладуха — одна з 
найтитулованіших українсь-
ких легкоатлеток сучасності. 
Сьогодні, маючи олімпійсь-
ку ліцензію, вона поєднує 
виснажливі тренування та 
обов’язки депутата Верхов-
ної Ради. Як їй це вдається 
— читайте в ексклюзивному 
інтерв’ю «УМ»

Тренування із задоволенням
 ■ Олю, на церемонії відкрит-
тя твоєї зірки на «Площі зірок» (біля 
столичного ТЦ Gulliver) ти пригаду-
вала фінальні спроби на Олімпіаді-
2012 у Лондоні. А наскільки тернис-
тим був твій шлях до зірок?
 — Дивлячись збоку, може здава-
тись, що стрибати красиво і легко. Про 
зворотний бік медалі мало хто знає. 
Спортсмен долає багато перешкод, йду-
чи до своєї мети. Кожна нагорода діста-
валась мені у запеклій боротьбі з супер-
ницями на секторі. В Лондон я приїхала 
з травмою. Пройшла кваліфікацію. Перед 
фіналом лікарі надали допомогу, накла-
ли «тейпи». Від мене чекали високого ре-
зультату, і я не могла схибити. 
 Дебютуючи на попередніх Іграх, 
цього разу мала намір вибороти медаль. 
Стрибнувши 14.79 м, розраховувала на 
срібну нагороду, але в останній спро-
бі колумбійці Катерине Ібаргуен вда-
лося приземлитися на позначці 14.80 . 
Ця «бронза» особисто для мене вартує 
«золота».
 ■ Чому саме легка атлетика? 
Хто обрав спеціалізацію — потрій-
ний стрибок?
 — На секцію легкої атлетики мені 
порадив піти вчитель фізичної культу-
ри. Мені відразу сподобалися тренуван-
ня на стадіоні, зачарували червоні бігові 
доріжки. Першим моїм тренером була 
Бойко Зоя Василівна. В той час ми прак-
тикували всі легкоатлетичні дисципліни, 
і результати були пристойними. 
 Я iз задоволенням бігала спринт iз 
бар’єрами. Але Бойко Анатолій Григоро-
вич, котрий був завжди поруч на спор-
тивному шляху і тренує мене нині, — тоді 
запропонував спеціалізуватися на пот-
рійному стрибку. На першому ж старті я 
показала результат, що відповідав пер-

шому дорослому розряду, на другому 
— кандидатський норматив. Мені на той 
час було 13 років. Уже 28 років працюю 
з одним тренером. Ми завжди знаходи-
мо спільну мову. Я дуже вдячна йому за 
пройдений разом шлях.
 ■ Які цілі ставите з трене-
ром?
 — На жаль, у цьому сезоні було об-
маль стартів. Планували виступити на 
зимовому чемпіонаті світу. Але довело-
ся коригувати підготовку. Тому зараз ос-
новна увага на відновлення.
 ■ Що тобі допомагає на зма-
ганнях показати гідний результат?
 — Я завжди прагнула показати мак-
симально високий результат. Мій тренер 
завжди говорив мені тренуватись з за-
доволенням, отримувати позитивні емо-
ції. Сьогодні до мене підходять молоді 
спортсмени, висловлюють захоплення, і 
це мене мотивує.
 ■ Коли у фіналах стрибають 
представниці Греції — на стадіоні 
лунає «Сіртаки». А яку б мелодію 
обрали ви?
 — У нас ніколи не проводились зма-
гання під музику. Винятком були «Зірки 
жердини». Музика під час спроби — це, 
на мій погляд, настрій у даний момент. Я 
б обрала якусь жваву мелодію. 
 ■ Вітчизняна спринтерка 

Христина Стуй розповідала, на-
скільки важливими є твої медалі 
для дівчат з естафетної команди. 
В Лондоні вони тримали твою ме-
даль і «заряджалися» на п’єдестал. 
Подібна історія трапилася й на чем-
піонаті світу в Тегу...
 — Почалася ця історія в Барселоні 
на чемпіонаті Європи 2010 року. Після 
нагородження до мене підійшли дівча-
та з естафетної команди привітати з пе-
ремогою і попросили потриматися за ме-
даль. Прикмета спрацювала. Наступного 
дня вони зійшли на п’єдестал. Наступно-
го року на Кубку світу історія повторила-
ся. Посміялися з дівчатами... 
 У Лондоні та Тегу наші спринтери, 
бажаючи мені успіху перед стартом, наго-
лошували, наскільки моя медаль є важ-
ливою і для них особисто. Ось такий лан-
цюжок складався. Я виступала на змаган-
нях перед естафетою, і мій успіх переда-
вався дівчатам.

«Вірте у свої сили»
 ■ Після Олімпійських ігор-2012 
ти отримала квартиру в Донецьку. 
Проте в 2014 році тобі довелося за-
лишити рідне місто. Як ти адаптува-
лася в Києві?
 — Спочатку було складно. Важко було 
адаптуватися у великому місті. На перших 
порах велику допомогу надавали друзі. За-
вдяки їхній підтримці ми почали звикати до 
життя в столиці.
 ■ Чи були пропозиції змінити 
громадянство?
 — Так. Було багато пропозицій на по-
чатку моєї спортивної кар’єри. Після 2014 
року теж. Пропонували і моєму чоловікові 
Денису Костюку, він велогонщик, багатора-
зовий чемпіон України, учасник Олімпійсь-
ких iгор. Але ми патріоти і любимо рідну 
країну.
 ■ Уже рік, як до тренувань до-
далися обов’язки депутата Верховної 
Ради. Як ти справляєшся?

 — Спочатку було складно. Великий 
потік інформації. Багато потрібно було чита-
ти, опрацьовувати. Засідання в парламенті 
тривали до ночі. А ще мала два тренуван-
ня щодня. Мене запитували: «Олю, скільки 
в тебе годин триває доба?». В цей час я зро-
зуміла, що якщо виходити із зони комфор-
ту, то можна все встигати. Я провела хоро-
ший сезон, на чемпіонаті світу в Досі показа-
ла кращий результат за останні чотири роки. 
Можна сказати: «Я повернулась!».
 ■ Ти маєш ліцензію на Ігри в 
Токіо. Яким бачиш своє майбутнє піс-
ля Олімпіади?
 — Олімпійську ліцензію я виборола на 
чемпіонаті Європи в Глазго. Мені вдалося 
в чотирьох спробах приземлитися за поз-
начкою — 14.47 м. Тож планую виступа-
ти на Олімпіаді. Нині я працюю у Комітеті 
Верховної Ради з питань молоді та спорту, 
голова підкомітету з питань спорту вищих 
досягнень та спортивної діяльності. Хочу 
зробити свій внесок у розвиток українсь-
кого спорту.
 ■ Твоя донька Діана активно 
займається стрибками у висоту. Чи 
допомагатимеш їй на шляху до олім-
пійської медалі?
 — Діана завжди каже мені, що хоче 
бути олімпійською чемпіонкою. Можливо, 
ми з чоловіком є для неї прикладом? Зай-
маючись фігурним катанням iз трьох років, 
свій вибір вона все ж зупинила на легкій 
атлетиці. Тренується під керівництвом Іри-
ни Григорівни Пустовіт. Поряд зі знаними 
стрибунками у висоту Юлією Левченко і 
Іриною Геращенко. Якщо Діані буде щось 
не зрозуміло, звичайно, я їй допоможу, але 
в тренувальний процес не втручатимусь.
 ■ На чемпіонаті Європи-2018 в 
Берліні тобі не вистачило 5 см, щоб 
потрапити у фінал і змагатися за ме-
даль. Прикро. Як ти борешся з такими 
невдачами?
 — Бувало, декілька сантиметрів ви-
рішують усе. На Олімпіаді 1 см вартував 
срібної нагороди. На зимовому чемпіонаті 
світу-2014 у польському Сопоті я показа-
ла 14.44 м, а результат переможниці зма-
гань росіянки Конєвої — 14.45. Таких при-
крощів величиною в «один сантиметр» було 
багато на моєму спортивному шляху. Моло-
дому поколінню спортсменів хочу побажати 
віри в свої сили. Не здаватися. Йти до своєї 
мети й постійно повторювати: «Якщо чогось 
хочеш — увесь Всесвіт буде сприяти тому, 
щоб твоє бажання здiйснилося». ■

Григорій ХАТА

 Завершивши свої виступи в 
Лізі чемпіонів, два найсильніші 
вітчизняні клуби країни переско-
чили до нижчого за рангом євро-
турніру i вже дізналися своїх су-
перників у 1/16 фіналу Ліги Єв-
ропи. У лютому наступного року 
на першому етапі «плей-оф» ЛЄ 
«Шахтар» змагатиметься з тель-
авівським «Маккабі», а «Дина-
мо» суперничатиме з бельгійсь-
кий «Брюгге».
 На думку експертів, обом ук-
раїнським грандам iз жеребом 
пощастило.
 Особливо це стосується 
київського клубу, оскільки під 
час жеребкування «біло-сині» 
мали несіяний статус і могли на-
трапити на суперника зі знач-
но потужнішим статусом, ніж 
«Брюгге». А серед тих, хто роз-
починає «плей-оф» Ліги Євро-
пи в когорті сіяних, — три ам-
бітнi представники англійського 
(«Тоттенхем», «Манчестер Юнай-
тед», «Арсенал») та італійсько-
го («Мілан», «Наполі», «Рома») 
футболу.

 Чотириразовий тріумфатор 
Ліги Європи й чинний перемо-
жець турніру — іспанська «Севі-
лья» — продовжує свої виступи в 
Лізі чемпіонів, тож у нинішньо-
му сезоні її чари не діятимуть на 
охочих виграти другий за рангом 
єврокубковий трофей.
 Коментуючи результати же-
ребкування, генеральний дирек-
тор «Шахтаря» Сергій Палкін за-
явив: «Ми повинні вигравати цей 
турнір. Якщо в минулому сезоні 
дійшли до півфіналу, то тепер пот-
рібно зробити ще один крок — до 
фіналу». Утім для початку «пома-
ранчево-чорні» мусять подолати 
супротив ізраїльського чемпіона.
 За інформацією Європейсь-
кого футбольного союзу, котрий 
надав для порівняння орієн-
товну ринкову вартість усіх ко-
манд-учасниць «плей-оф» ЛЄ-
2020/2021, тель-авівський «Мак-
кабі», всі гравці якого коштують 
не більше 19 мільйонів євро, — 
найскромніший за цим показни-
ком колектив. Тож Сергій Пал-
кін застерігає футболістів «Шах-
таря» (сумарна вартість котрих, 
на думку УЄФА, становить 135 

млн євро) від недооцінки супер-
ника й наголошує, що без пере-
моги над «Маккабі» взагалі не-
має сенсу думати про підсумко-
вий тріумф у розіграші.
 «Поєдинки з «Маккабі» 
пройдуть після зимової паузи. 
Наше завдання — набрати фор-
му і повернутися готовими до 
гри. Скромний статус чемпіона-
ту Ізраїлю може змусити гравців 
поставитися до «Маккабі» лег-
коважно. Але в нас є життєвий 
приклад «Реала». Вони недооці-
нили нас і програли. Тому наше 
завдання — не повторити цієї по-
милки», — наголосив очільник 
«Шахтаря» Луїш Каштру.
 У парі «Динамо» та «Брюгге» 
оціночний рейтинг УЄФА гово-

рить про формальну перевагу 
бельгійського клубу — 100 млн 
євро проти 144 млн. Утім добре 
відомо, що у футбол замість гро-
шей грають живі люди. Не так 
давно, на шляху до групового 
раунду ЛЧ, динамівці здолали 
найсильнішу команду минуло-
го чемпіонату Бельгії — «Гент», 
тож, думається, досвідчений ди-
намівський наставник Мірча 
Луческу знайде дієві аргумен-
ти й для іншого представника 
бельгійського чемпіонату. А не-
вдалий досвід динамівців у про-
тистоянні з «Брюгге» у кваліфі-
кації ЛЧ-2019/2020 має лише до-
помогти «біло-синім» правильно 
налаштуватися на відповідальну 
дуель. ■

ПРЯМА МОВА

Ольга Саладуха: Якщо виходити 
із зони комфорту, то можна все 
встигати
Спортсменка 
і депутатка — про 
кар’єру стрибунки, 
переїзд із Донецька 
у Київ та свою мету 
в політиці

■

ФУТБОЛ

Умовні орієнтири
На першому етапі «плей-оф» Ліги Європи 
українським грандам випало грати з 
прохідними в турнірному сенсі суперниками

■

У матчах 1/16 фіналу Ліги Європи-2020/2021 київське «Динамо» 
матиме можливість узяти реванш у «Брюгге» за невдачу 
в кваліфікації попереднього розіграшу Суперліги.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
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ЖЕРЕБ

 1/16 фіналу Ліги Євро-
пи: «Вольфсбург» (Німеччина) 
— «Тоттенхем» (Англія), «Ди-
намо» (К, Україна) — «Брюгге» 
(Бельгія), «Реал Сосьєдад» (Іс-
панія) — «Манчестер Юнайтед» 
(Англія), «Бенфіка» (Португалія) 
— «Арсенал» (Англія), «Црве-
на Звєзда» (Сербія) — «Мілан» 
(Італія), «Антверпен» (Бельгія) 
— «Рейнджерс» (Шотландія), 
«Славія» (Пр, Чехія) — «Лес-
тер» (Англія), «Зальцбург» (Авс-
трія) — «Вільярреал» (Іспанія), 
«Брага» (Португалія) — «Рома» 
(Італія), «Краснодар» (Росія) — 
«Динамо» (З, Хорватія), «Янг 
Бойз» (Швейцарія) — «Байєр» 
(Німеччина), «Мольде» (Швеція) 
— «Хоффенхайм» (Німеччина), 
«Гранада» (Іспанія) — «Наполі» 
(Італія),  «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) 
— «Шахтар» (Україна), «Лілль» 
(Франція) — «Аякс» (Нідерлан-
ди), «Олімпіакос» (Греція) — 
«ПСВ» (Нідерланди).

* * *
 1/8 фіналу Ліги чем-
піонів: «Боруссія» (М, Німеч-
чина) — «Манчестер Сіті» (Ан-
глія), «Лаціо» (Італія) — «Ба-
варія» (Німеччина), «Атлетико» 
(Іспанія) — «Челсі» (Англія), 
«Лейпциг» (Німеччина) — «Лі-
верпуль» (Англія), «Порту» (Пор-
тугалія) — «Ювентус» (Італія), 
«Барселона» (Іспанія) — 
«ПСЖ» (Франція), «Севілья» 
(Іспанія) — «Боруссія» (Д, Ні-
меччина), «Аталанта» (Італія) — 
«Реал» (Іспанія).

■

Після бронзового успіху на Олімпіаді-2012 Ольга Саладуха 
й досі продовжує змагатися на найвищому рівні .
Фото з сайта noc-ukr.org.
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 Зустрічаються Рабинович і Кац-
ман.
 — Ти знаєш, хто був Ісаак Леві-
тан? — запитує Рабинович.
 — Ні, — відповідає Кацман.
 — А хто був Авраам Лінкольн?
 — Теж не знаю.
 — А я знаю, бо щовечора ходжу 
то на лекцію, то в музей.
 — А ти знаєш, хто такий Мойша 
Хаймович?
 — Ні. А хто він?
 — А це той, хто ходить до твоєї 
дружини, поки ти вештаєшся то на 
лекцію, то в музей.

* * *
 Після знайомства на сайті:
 — Як я вас упізнаю?
 — Я буду одягнена в червону сук-
ню. А щоб я упiзнала вас, тримайте в 
руках норкову шубу 46-го розміру.

* * *
 Двоє приятелів:
 — Що це ти вирізав iз газети?
 — Нотатку про чоловіка, що 
убив дружину, яка нишпорила по 
його кишенях.
 — І що ж ти з нею зробиш?
 — Покладу в свою кишеню.

* * *
 — Моню, якщо добре вчити-
мешся, купимо тобі комп’ютер.
 — А якщо таки погано?
 — Тоді купимо рояль або скрип-
ку.

* * *
 У магазинi:
 — У вас не знайдеться хоро-
ших цукерок для лікаря?
 — Вам віддячити чи помстити-
ся?

Науково-просвітницька енергія
До 100-річчя Миколи Руденка

По горизонталі:
 1. Кандидат у наречені. 5. Гра-
подорож, коли для того, щоб отри-
мати підказку, куди йти чи що роби-
ти далі, потрібно виконати завдан-
ня. 8. Генеральна прокурорка Украї-
ни. 10. Біг на довгу дистанцію. 11. 
Професійний жаргон окремої групи, 
незрозумілий для інших. 12. Автор-
виконавець своїх пісень, часто під гі-
тару. 15. У церкві — високий, з по-
хилим верхом столик, на який кла-
дуть ікони чи богослужбові книги. 
16. Нижня частина рукава. 20. За-
дня частина коня. 21. Дугоподібний 
заворот, вигин. 22. Хрестоподіб-
не руків’я меча. 25. Прилад для на-
грівання чи охолодження повітря в 
кімнаті. 26. «Ішло ... лучками, несло 
фартух з грушками» (народна пісня). 
27. Відсутність світла, пітьма.
По вертикалі:
 1. М’ясний виріб, за яким нос-
тальгують адепти СРСР. 2. Місце 
дії в біблійній притчі про те, що хто 
скільки б не працював, а отримає 
від Бога плату. 3. Одне з найстарі-
ших міст Білорусі. 4. Наплічник. 6. 
«Робота — не ..., в ліс не втече» (на-
родна приказка). 7. Порода мислив-

ських собак. 9. Створення інструмен-
тального супроводу до мелодії піс-
ні для різного складу виконавців. 
13. Музичний стиль, основою яко-
го є імпровізація. 14. Дорога ткани-
на, що походить із Китаю. 17. Неве-
ликий шинок, корчма в Італії, Швей-
царії та деяких південних країнах Єв-
ропи. 18. Людина, що любить ходити 
без одягу. 19. Банківський депозит. 
23. Гірка жовто-зелена рідина, утво-
рена в печінці, яка асоціюється з не-
навистю. 24. Давня назва Таїланду. 
■

Кросворд №124
від 15 грудня

Дара ГАВАРРА

 Як вийти з дому по каву в «трєні-
ках» і розхристаній курточці, бути 
спійманим об’єктивами папараці і 
не нарватися на хвилю хейтерства 
у соцмережах за такий вигляд? Для 
цього потрібно бути всього лише Ті-
моті Шаламе — кучерявим золотим 
хлопчиком, принцем без аристокра-
тичного коріння, улюбленцем публі-
ки, що й продемонстрував днями 25-
річний актор. Ага, і ще така дрібнич-
ка, як те, що «трєніки» мають бути 
від «Адідас», курточка від «Прада», 
ну а кросівки від «Селін». Та навіть 
за наявності брендових речей не ко-
жен молодий чоловік ви глядатиме 
так, як Шаламе. 
 У хлопця немає свого власно-
го стиліста, та кожна чи-то поява 
його на червоній доріжці чергового 
кінофестивалю, чи просто вихід «у 
світ» викликають бурю обговорень, 
а то й просто копіювання образу зір-
ки. Він може запросто одягнути чу-

довий блискучий костюм нез-
вичного крою, як це було на 
Каннському фестивалі ми-
нулого року, а до нього — 
ковбойські чоботи. І що 
цікаво, йому все, що 
називається, сходить 
з рук. Мабуть, відчут-
тя смаку і стилю — 
це як музикальність, 
вона або є, або відсутня вза-
галі. А у Тімоті все настільки органіч-
но, що недарма він став улюбленцем 
об’єктивів фотохудожників, а його 
світлини обійшли без винятку всі 
глянцеві журнали світу. 
 Якось, одягнувши костюм 
від не надто відомого будинку 
моди, Шаламе підвищив прода-
жі його моделей у кілька разів. 
Це просто неймовірно! При цьо-
му актор не «вхопив зірочку», 
не піариться, виставляючи чер-
гові фоточки себе коханого в «Ін-
стаграмі», а радо роздає автогра-
фи фанатам. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Узимку, особливо коли моро-
зяно й сиро, хочеться чогось зігрі-
вального. У Європі зазвичай це га-
рячий глінтвейн, на Сході — за-
пашні чаї, а от японці вигадали, 
та що там — почали масовий ви-
пуск супів із вмістом... алкоголю. 
Це страва швидкого приготування 
Nihonshu no Dashiwari, яку прода-
ють у стаканчиках. Рекламники, 
які взялися розкручувати новий 
на ринку товарів продукт, запев-
няють, що це саме те, що потрібно 
взимку, адже «родзинка» цієї стра-
ви — алкоголь. У переліку склад-
ників продукту зазначено, що він 
складається з однієї третини саке 
(японська горілка) та двох третин 
дасі — традиційного японського 
бульйону. Оскільки саке має міц-
ність, не вищу за 16 градусів, то й 

смак супу досить лагідний, у ньо-
му є солодкі, солоні та ще й терпкі 
нотки, тож смак дуже незвичний. 
 Для європейців, які забажа-
ють скуштувати цю кулінарну но-
винку, слід пам’ятати, що бульйон 
дасі готують на основі ламінарії 
(морських водоростей), скумбрії та 
соєвого соусу. При цьому дегустато-
ри стверджують, що рибного запаху 
«зігріваючий» суп не має. Спожи-
вати Nihonshu no Dashiwari потріб-

но гарячим, а для цього його потріб-
но розігріти у мікрохвильовці (ви-
робники зазначають, що навіть при 
високих температурах вміст алко-
голю зберігається десь до 4%). Кош-
тує новинка 198 єн, що дорівнює 
приблизно 53 гривням.
 Нагадаємо, нещодавно японсь-
кі «харчовики» запустили ще такі 
кулінарні новинки, як для япон-
ців, — український борщ та котле-
ту по-київськи. ■

КУЛЬТ ЇЖІ

І випив, і закусив
Японці випустили суп швидкого приготування 
із... саке

■

СТИЛЬНИЙ ОБРАЗ

Відчуття смаку — 
вроджений талант
Тімоті Шаламе як парадигма модників

■

Тімоті Шаламе.❙

17 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiс-
цями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 3-8 м/с. Темпе-
ратура вночi та вдень -1...+1.

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