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«Набув чинності наказ МОЗ «Про затвердження переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням». Йдеться 
про працівників: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, 
місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, освітніх закладів».

Віктор Ляшко
міністр охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

Хто не 
вакцинується, 
той не працює
Почало діяти нове суворе 
антиковідне обмеження
Світлана МИЧКО

 Із понеділка в Україні набув чинності 
наказ Міністерства охорони здоров’я 
«Про затвердження переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники 
яких підлягають обов’язковим профілак-
тичним щепленням». Нагадаємо, що до 
нього належать освітяни, а також ті, хто 
працює в центральних органах виконав-
чої влади та їхніх територіальних пред-
ставництвах, у місцевих державних ад-
міністраціях і їх структурних підрозді-
лах. Про це повідомив учора на брифінгу 
міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, 
уточнивши, що співробітники вказаних 
у цьому переліку організацій, які станом 
на 8 листопада не отримали хоча б однієї 
дози вакцини проти COVID-19, будуть 
відсторонені від роботи без збереження 
заробітної плати аж до отримання щеп-
лення. Виняток робиться лише для тих, 
хто має протипоказання до вакцинації за 
станом здоров’я і надав відповідний ме-
дичний висновок. 
 Відповідаючи у неділю ввечері в ефірі 
одного з телеканалів на запитання, чи мо-
жуть невакциновані вчителі не виходи-
ти в понеділок на роботу, міністр охоро-
ни здоров’я підтвердив це: «Так. Згідно з 
чинним законодавством, вони будуть від-
сторонені. Для цього директор освітнього 
закладу робить внутрішній наказ». А ко-
ментуючи звернення профспілки праців-
ників освіти і науки з проханням відтер-
мінувати відсторонення від роботи невак-
цинованих учителів ще на місяць, Ляшко 
сказав: «Я мав велику дискусію минулого 
тижня з представниками профспілок, го-
ворив з ними відверто... Профспілки хо-
чуть право на роботу, а я хочу забезпечи-
ти право на життя».
 Під час брифінгу після вихідних Вік-
тор Ляшко повідомив, що вже 36,7% ук-
раїнців вакциновані хоча б однією дозою, 
а 25,6% пройшли курс щеплення повніс-
тю. При цьому понад 1,6 мільйона щеп-
лень від коронавірусу зроблено в Україні 
впродовж першого тижня листопада. 
 Тим часом за добу 7 листопада в нас у 
країні зафіксовано 13 тис. 68 нових під-
тверджених випадків COVID-19 i 473 новi 
летальнi випадки. Госпіталізували 3 тис. 
532 особи, а 8 тис. 200 одужало. І хоч кри-
ва захворюваності на вихідні традиційно 
знизилась, Україна разом з Росією та Ру-
мунією продовжує лідирувати у світі за 
таким тривожним показником, як добова 
смертність. У «червоній» карантинній зоні 
i досi перебувають 16 областей — Дніпро-
петровська, Донецька, Запорізька, Мико-
лаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, 
Херсонська, Житомирська, Івано-Фран-
ківська, Київська, Луганська, Львівська, 
Хмельницька, Чернігівська та Волинська, 
а з 1 листопада — і столичний Київ.
 Щодо важливих нововведень iз про-
тидії коронавірусу у світі вартує ува-
ги те, що його запровадило з 5 листопа-
да Міністерство охорони здоров’я Коста-
Рики. Там введено обов’язкову вакцина-
цію проти COVID-19 для громадян віком 
до 18 років. Вакцинацію дітей віком від 5 
до 11 років планують розпочати в березні 
2022-го. Країна уклала з BioNTech/Pfizer 
договір про постачання 3,5 млн доз вакци-
ни, півтора мільйона з яких передбачені 
саме для дітей. Таким чином Коста-Рика 
стала першою у світі країною, де вакцина-
цію дітей i підлітків зробили обов’язковою 
(в інших вона лише рекомендована). ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій знову втрати — через ігнору-
вання домовленостей збройними формуваннями 
Російської Федерації, досягнутих у рамках Тристо-
ронньої контактної групи, та обстріл позицій ЗСУ. 
Один військовослужбовець у неділю, 7 листопа-
да, отримав поранення, несумісне з життям. Ще 
двоє отримали поранення середньої тяжкості — 
воїни перебувають у лікувальному закладі, стан 
здоров’я обох поранених задовільний.
 Загинув під час ворожих обстрілів поблизу Но-
возванівки на Луганщині головний сержант 24-ї 
ОМБр 47-річний Віталій Павлисько, уродженець міс-
та Яворів Львівської області. У захисника України за-
лишились дружина, син, донька, мати та батько.
 Цієї доби з боку російсько-окупаційних ві йськ 
зафіксовано чотирнадцять порушень режиму при-
пинення вогню, чотири з яких — із застосовуван-
ням забороненого Мінськими домовленостями 
озброєння. Ворог відкривав вогонь по українсь-
ких позиціях біля Павлополя, Новозванівки, При-
чепилівки, Болотеного, Гранітного, Луганського, 
Новолуганського, Нижньотеплого, Пісків, Золото-
го-4, Гнутового та Водяного, що на Приазов’ї. Били 
окупанти по наших воїнах із мінометів калібру 120 

мм, зі станкових протитанкових гранатометів, iз 
гранатометів різних систем і великокаліберних ку-
леметів. 
 Додатково біля Гнутового та Водяного против-
ник за допомогою безпілотного літального апарата 
типу «Квадро» здійснив скидання пострілів ВОГ-
17. Утім на свою базу одна з ворожих «пташок» так 
і не повернулася — БПЛа було знищено. Крім того, 
на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпі-
лотного літального апарата типу «Орлан-10» iз пе-
ретином лінії зіткнення. 
 Зазнали втрат у неділю й російсько-окупацій-
ні війська. За даними розвідки, поранення отри-
мали, щоправда не бойові, двоє «іхтамнєтів» — 
із 11 омсп 1 АК та 6 омсп 2 АК.
 Зауважимо, що окупанти в ході обстрілу 7 лис-
топада близько 16-ї години пошкодили газогін ви-
сокого тиску поблизу села Нижнє Щастинського 
району Луганської області. Без газопостачання за-
лишилося 773 абоненти в населених пунктах Ниж-
нє та Кримське.
 Станом на ранок 8 листопада порушень режи-
му припинення вогню з боку російсько-окупацій-
них військ не зафіксовано. 
 Минулого тижня спостерігачі Місії ОБСЄ ста-
ном на 5 листопада зафіксували 285 одиниць бро-

нетанкового та артилерійського озброєння зброй-
них формувань РФ, розміщених поза межами виз-
начених районів відведення. Зокрема, в зоні дій так 
званого «2-го армійського корпусу» збройних фор-
мувань РФ було виявлено 284 одиниці бойової тех-
ніки, у тому числі в районі Бугаївки: танки — 25 оди-
ниць, артилерійські системи — 12 одиниць, ББМ 
— 74 одиниці; в районі Круглик: танки — 27 оди-
ниць, у районі Мирне: самохідні артилерійські уста-
новки — 9 одиниць, причіпна артилерія — 22 оди-
ниці, ББМ — 84 одиниці.
 Також у межах житлової забудови Докучаївсь-
ка, у зоні дій так званого «1-го армійського корпу-
су» збройних формувань РФ було виявлено зеніт-
ну установку ЗУ-23-2.
 Водночас представники збройних формувань 
РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів 
Місії на окупованих територіях. Так, на блокпосту 
біля Старомихайлівки члени збройних формувань 
РФ зупинили патруль СММ, не дозволивши спос-
терігачам проїхати до населеного пункту. Був затри-
маний патруль СММ і на блокпосту збройних фор-
мувань РФ поблизу ділянки розведення №3 біля 
Петрівського. 
 Крім того, впродовж двох діб на безпілотні лі-
тальні апарати Місії під час виконання спостереж-
них польотів систематично впливали засоби радіо-
електронної боротьби збройних формувань РФ у 
районі окупованих Новокиївка, Озарянівка, Огуль-
чанськ i Гольмівський. Унаслідок цих перешкод 
СММ ОБСЄ не вдалося виявити i встановити дійс-
ну кількість озброєння та бойової техніки збройних 
формувань РФ, які перебувають поза межами виз-
начених районів i ліній відведення. Тому дані, на-
ведені у звіті, не відображають справжніх масшта-
бів злочинної діяльності збройних формувань РФ 
на захоплених ними територіях. ■

НА ФРОНТІ

Ворожі «пташки» літають
Окупанти пошкодили газогін високого тиску 
на Луганщині

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Третій президент України Віктор 
Ющенко взяв участь у VIII Глобальному 
бакинському  форумі в Азербайджані, 
який тривав з 4 по 6 листопада. Органі-
зовано захід Міжнародним центром Ні-
замі Гянджеві.
 Віктор Андрійович із вдячністю при-
йняв запрошення зустрітися з президен-
том Азербайджанської Республіки Іль-
хамом Алієвим. Інформацію про при-
йняття розміщено на офіційному сайті 
президента Азербайджанської Респуб-
ліки.
 «На зустрічі було наголошено на 
важливості проведення на високому рів-
ні VIII Глобального Бакинського фору-
му під назвою «Світ після COVID-19». 
Участь великої кількості авторитетних 
гостей у цьому новоствореному заході 
в Баку, незважаючи на пандемію, була 
оцінена як прояв інтересу до Форуму», 
— поділився Віктор Ющенко. За його 
словами, під час бесіди йшлося про плід-
ну співпрацю між учасниками заходу.
 «Сподіваюсь і вірю, що ми спільними 
зусиллями творитимемо історію успіху 

щирих відносин, дружби і партнерської 
взаємодії між Україною та Азербайджа-
ном», — додав третій президент Украї-
ни.
 Віктор Ющенко в Баку також відві-
дав «Український центр». З українськи-
ми дипломатами і представниками ук-
раїнської діаспори в Азербайджані го-
ворили про плани з популяризації ук-
раїнської мови та створення спільних 
проєктів за участю української громади 

Азербайджану.
 А завершилася екскурсія «Українсь-
ким центром» відвідуванням ресторану 
української кухні. «Мама Накормила» 
— відоме місце гастрономічного відпо-
чинку для багатьох бакинців.
 У маршруті української делегації був 
і знаменний для кожного азербайджан-
ця Парк воєнних трофеїв — невід’ємний 
символ перемоги в Другій Карабаській 
війні. ■

СПІВПРАЦЯ

Азербайжан заговорить українською
Віктор Ющенко обговорив плани з Ільхамом Алієвим

■

Віктор Ющенко та Ільхам Алієв.
Фото з сайту president.az.
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Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині викрили роботу 
мережі кол-центрів, які виконували 
замовлення Держдуми РФ. Клієн-
тами «підприємців» були також 
низка провідних російських теле-
каналів та фінансових установ, які 
фігурують у санкційних списках 
РНБО України.
 Як повідомила «Україні мо-
лодій» Катерина Дрога з управління 
СБУ в  області, протиправну діяль-
ність трьох кол-центрів у Черкасах 
та Умані організували місцеві ко-
мерсанти. А кіберфахівці СБУ здо-
були докази фінансування їхньої 
діяльності країною-агресором. 
 За словами Катерини Дроги, 
кол-центри проводили соціологіч-

ні опитування громадян РФ, меш-
канців ОРДЛО і тимчасово окупо-
ваної території АР Крим щодо їх 
участі у виборах до Держдуми РФ, 
які відбулися у вересні цього року. 
Також оператори збирали інфор-
мацію стосовно політичних уподо-
бань, рейтингів партій, побажань  
щодо покращення політичної об-

становки. 
 «Окрім цього, працівники кол-
центрів виконували замовлення 
пенсійного фонду РФ, російсь-
ких телеканалів, таких як «НТВ+», 
«Ростелеком» та підсанкційних 
банківських установ  —  «ВТБ», 
«Альфа-Банк», «Газпром Банк» 
та інших»,  —  розповідає Кате-

рина Дрога. Організатори залуча-
ли до роботи майже 200 українсь-
ких операторів, які працювали ці-
лодобово у дві зміни. 
 Під час обшуків в офісних при-
міщеннях кол-центрів правоохорон-
ці вилучили понад 120 комп’ютерів 
із програмним забезпеченням росій-
ського виробництва, документи, які 
свідчать про співпрацю нелегальної 
структури з країною-агресором, чор-
ну бухгалтерію, іструкції з обслуго-
вування клієнтів, методів конспірації 
на випадок перевірок, технічну доку-
ментацію з графіками роботи праців-
ників центру. У рамках кримінально-
го провадження тривають слідчі дії 
для притягнення до відповідаль-
ності осіб, причетних до протиправ-
ної діяльності кол-центрів. ■

АГІТПРОП

Замовляє Москва
У Черкасах  та Умані кол-центри  
працювали на інтереси Кремля

■
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За мову — 
ніж у серце
Відомий бізнесмен із 
курортної Кирилівки 
повідомив, що його 
сина зарізали, бо 
говорив українською
Тетяна РУДЕНКО

 У відомій багатьом відпочиваль-
никам Кирилівці Запорізької об-
ласті на Азовському морі 8 листопа-
да прощалися з 26-річним Миколою 
Балабатьком, який помер у столи-
ці від ножового поранення в резуль-
таті раптового конфлікту. Пресслуж-
ба Національної поліції 5 листопада 
в післяобідній час у відео (на сторін-
ці «Поліція Києва») повідомила без 
називання прізвищ, що «вночі до 
поліції Києва зателефонував праців-
ник приватної охорони торговель-
ного закладу та повідомив про бійку 
між двома чоловіками на проспекті 
Петра Григоренка». Убивство набу-
ло розголосу через пів доби — після 
того, як у соціальній мережі батько 
загиблого бізнесмен Олег Балабать-
ко розмістив відеопрощання з єди-
ним сином. Двоюрідна сестра моло-
дого чоловіка Катерина вже під за-
вершення 6 листопада поширила 
спільні світлини з братом і написа-
ла: «Я ніколи тебе не забуду, брати-
ку! Я тебе люблю!».
 Поліція на місце події прибула до-
сить оперативно, затримали підозрю-
ваного, у 26-річного чоловіка вилу-
чили речовий доказ — ніж зі слідами 
крові. Слідчі розпочали кримінальне 
провадження за ознаками правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 
Кримінального кодексу України — 
умисне вбивство. Затриманому пові-
домлено про підозру у вчиненні зло-
чину та направлено клопотання до 
суду щодо обрання запобіжного за-
ходу вигляді тримання під вартою.
 Почорнілий з горя Олег Бала-
батько, власник готелю «Перлина 
прибою» у курортній Кирилівці та 
ювелірного підприємства, у комен-
тарях у соцмережі написав, що на-
падник на його сина був п’яний, бій-
ка сталася через те, що його син від-
повів українською мовою. 
 Загиблий молодий чоловік був 
чемпіоном з японського бойового 
мистецтва — джиу-джитсу. У ме-
режі можна знайти інформацію про 
Миколу Балабатька, який як ФОП 
зареєстрований за адресою у Києві, 
в будинку на проспекті Петра Григо-
ренка, біля якого сталася трагедія. 
(КВЕД — Діяльність ресторанів, на-
дання послуг мобільного харчуван-
ня). 
 Ще відомо, що брат Балабать-
ка-старшого займається промисло-
вим виноробством і, зокрема, пуб-
лічно підтримує оприлюднену на-
прикінці вересня петицію до пре-
зидента України №22/123558-еп 
«Зобов’язати органи державної вла-
ди та органи місцевого самоуправлін-
ня на всіх інформаційних матеріалах 
про використання бюджетних кош-
тів в обов’язковому порядку вказу-
вати фразу «за кошти платників по-
датків» відповідно до контексту. Роз-
мір даного напису повинен бути не 
менше 25% площі інформаційного 
матеріалу». Ця петиція вже набрала 
майже 19 тисяч підписів із необхід-
них 25 тисяч.
 Можливо, це одна з причин, че-
рез яку маємо дуже скупу інформа-
цію від правоохоронців про цю тра-
гедію. На побутове умисне вбивство 
вона мало схожа. ■

■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

 Рівно п’ять років тому, 9 
листопада 2016-го, в Криму 
окупаційна влада затримала 
трьох україців — мешканців 
Севастополя Дмитра Штиблі-
кова, Олексія Бессарабова та 
Володимира Дудку. Їх звину-
ватили за сфальсифікованим 
обвинуваченням у диверсій-
ній діяльності на користь ук-
раїнських спецслужб та за-
судили до ув’язнення. Бес-
сарабов та Дудка своєї вини 
не визнали і отримали спов-
на — по 14 років колонії суво-
рого режиму. Штибліков пі-
шов на співпрацю зі слідством 
(ймовірно, під тиском та шан-
тажем) і отримав 5 років ко-
лонії. Та виявилося, що росій-
ське «правосуддя» лише вміло 
обвело бідолаху навколо паль-
ця. Бо в грудні 2020-го Дмит-
ру висунули нове обвинува-
чення в державній зраді, за 
яким йому світить до 20 років 
позбавлення волі! До речі, 
вчора, 8 листопада, Дмитрові 
виповнився 51 рік... 
 Нагадаємо, всі троє «бран-
ців Кремля» — хороші друзі, 
дружили родинами, а Дмит-
ро й Олексій — ще й колеги 

по роботі, разом працювали в 
аналітичному центрі «Номос» 
та часописі «Чорноморська 
безпека». Дмитро Штиблі-
ков ще в 2008 році, після сер-
пневого вторгнення Росії в 
Грузію, в журналі «Чорно-
морська безпека» надруку-
вав статтю з промовистою на-
звою «Російсько-грузинський 
конфлікт. Наступна — Ук-
раїна?» А в 2012-му з’явився 
його фундаментальний аналіз 
«Хотят ли русские войны?», 
в якому Дмитро дійшов вис-
новку, що характер і спрямо-
ваність роботи російської вій-
ськової машини спрямовані 
на агресію проти сусідів, й 
Україна, ймовірно, стане її мі-
шенню. У 2010 році (номер від 
19 травня) Дмитро Штиблі-
ков дав інтерв’ю «Україні мо-
лодій», у якому коментував 
щойно підписані «харківсь-
кі угоди» та говорив про перс-
пективи перебування російсь-
кого флоту в Криму. Хіба мог-
ли російські спецслужби про-
бачити таке? 
 Третій фігурант справи — 
відставний офіцер ВМСУ Во-
лодимир Дудка, він, як і його 
друзі, теж мав проукраїнсь-
кі погляди. «З ним навіть на 

роботі віталися «Привіт, бан-
дерівець», — розповіла «УМ» 
подруга Володимира Марина 
Колдіна. Правда, після окупа-
ції всі троє стали значно обе-
режнішими в своїх висловлю-
ваннях і про політику якщо й 
говорили, то пошепки. Звіс-
но, кращих кандидатів на 
роль «диверсантів» годі було 
й шукати — троє друзів стали 
чудовою мішенню для росій-
ських спецслужб... 
 У травні 2020 року Росій-
ський правозахисний центр 
«Меморіал» визнав Олексія 
Бессарабова та Володимира 

Дудку політичними в’язнями, 
відтак вимагає їхнього негай-
ного звільнення. Цього вима-
гає й Україна. Проте час іде, а 
українці досі перебувають за 
ґратами в Росії. Як повідом-
ляла в серпні «УМ», брат Во-
лодимира Дудки звернувся з 
листом до президента Украї-
ни з проханням узяти спра-
ву визволення політичних 
бранців Кремля під особис-
тий контроль. Адже за остан-
ні два роки не було звільне-
но за участю держави жодно-
го політв’язня (окрім тих, хто 
відсидів свій строк). ■

БРАНЦІ КРЕМЛЯ

Справа бандерівців
П’ять років тому в окупованому Криму 
російська ФСБ затримала й ув’язнила 
трьох проукраїнських активістів

■

Олексій Бессарабов i Володимир Дудка. 
Фото з сайту radiosvoboda.org.

❙
❙

ПІДТРИМАЙ ЛИСТОМ 

 Родичі політв’язнів звертаються до всіх небайдужих підтримати рідних бо-
дай морально — листами, адже це так важливо для зневірених бранців. Пи-
сати можна за адресами: 355044 г. Ставрополь-44, ФКУ ИК-11 УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю, Дудка Владимир Михайлович 1964 г.р.; 357000, 
с. Кочубеевское, Ставропольский край, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ставро-
польскому краю, Бессарабов Алексей Евгеньевич 1976 г. р.; 111020, Моск-
ва, Лефортовский Вал, дом 5, п/я 201. СИЗО-2 «Лефортово» ФСИН России, 
Штыбликов Дмитрий Анатольевич 1970 г.р. До листа слід покласти конверт зі 
зворотною адресою, адже «там» це дефіцит... 

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На усіх медійних платформах Сус-
пільного мовлення 9 листопада о 10:00 
транслюватиметься вже 21-й за рахун-
ком Радіодиктант національної єдності. 
Флешмоб поваги до своєї мови до Дня ук-
раїнської писемності був започаткований 
у далекому 2000 році. Його мета — виви-
щити статус і популярність державної 
мови у суспільстві завдяки участі в акції 
тисяч і навіть мільйонів українців, зокре-
ма відомих та успішних людей. 
 За словами нинішнього керівника про-
єкту Дмитра Хоркіна, головною родзин-
кою заходу вже традиційно вважається 
саме його масовість. «Навіть якщо ваша 
професія ніяк не пов’язана з мовознавс-
твом чи навіть якщо ви поки що не опа-
нували українську мову, Радіодиктант — 
теж для вас, — заспокоїв він тих, хто боїть-
ся отримати за свою грамотність низький 
бал. — Йдеться не про перевірку знань. Ми 
нікому не будемо ставити «двійки». 
 Цього року текст Радіодиктанту напи-
сав і прочитає письменник Юрій Андру-
хович. Як і минулого року, до методич-
ної роботи долучилася мовознавиця, до-
кторка філологічних наук, професорка 
кафедри української мови Національно-
го університету «Києво-Могилянська ака-
демія» і провідна наукова співробітниця 
Інституту української мови НАН України 
Лариса Масенко. 
 Студію для написання диктанту в ре-
жимі офлайн облаштували в читальній 
залі Національної бібліотеки імені Вернад-
ського та в приміщенні радіохабу Академії 
суспільного мовлення. Решта учасників 
матимуть змогу слухати текст просто вдо-
ма, увімкнувши спецефір на телеканалах 

та діджитал-платформах Суспільного. 
  Роботи можна надіслати як у режимі 
онлайн, так і звичайною поштою. Головне 
— аби час відправлення не порушував ус-
тановлені організаторами правила. Тобто 
на все про все дається астрономічна доба. 
Текст оприлюднять на сайті «Українсько-
го радіо» 11 листопада об 11:00.
 Результати будуть оголошені упро-
довж 1—2 місяців, залежно від кількості 
отриманих листів. Минулого року, нап-
риклад, на адресу «Українського радіо» 
надійшло 13 тис. 799 електронних та 2 
тисячі паперових листів. Переможцями 
було визнано 17 учасників, які отримали 
цінні подарунки.
 Особливістю цьогорічної акції органі-
затори назвали той факт, що «Українсь-
ке радіо» стане майданчиком для суспіль-
ного діалогу на тему мовних і політичних 

питань. Про свою участь уже повідомив 
письменник Сергій Жадан, аргументу-
вавши своє рішення тією обставиною, що 
«усе своє свідоме життя живе під диктов-
ку Андруховича». Тож цього разу, як ка-
жуть, сам Бог велів. 
 Тим часом актриса Римма Зюбіна, яка 
минулоріч читала Диктант національної 
єдності, днями повідомила: «Я відмови-
лась, і це моє особисте рішення, бо таку 
хвилю хейтерства/ненависті, яку я отри-
мала минулого разу, вдруге навряд чи пе-
ренесу в легкій формі. Я сильна! Але коли 
чуєш і читаєш звинувачення, безглуздість 
яких достойна театру абсурду, то з цим 
упоратися важко». І зауважила: «Ми має-
мо неповторних митців, голоси яких по-
винна знати і чути країна. І я щаслива, що 
так і сталося — Юрій Андрухович напише 
і прочитає текст Радіодиктанту-2021». ■

НАЦІЯ

Під диктовку Андруховича, 
або Чому Радіодиктант національної єдності писатимуть Сергій Жадан та багато 
інших українців 

■

Фото з сайту odessareview.com.❙
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Схоже, й тепер, після чергово-
го кадрового буревію, нічого 
не поміняється в нашій дер-
жавній хаті. Немає умільців, 
здатних відремонтувати конс-
трукції, що полопались; відно-
вити механізми, що відмовили, 
реанімувати перекошені стіни. 
Дах з’їхав, і на місце поверну-
ти нема кому. 
Заміна міністрів — чергова су-
домна спроба президента Во-
лодимира Зеленського якщо 
не підняти, то хоча б утримати 
рейтинг. Водночас «залатати 
діри» й пояснити суспільству 
причини падіння економіки та 
виправдатись за інші проваль-
ні кроки слабо підготовлених 
кадрів. 
Такий собі піар-крок Зеленсь-
кого. 
Також не виключено, що кад-
рові перестановки обумовлені 
клановими протистояннями та 
протиріччями політичної елі-
ти України. Це виражається у 
прагненні певних осіб зайняти 
певні міністерські посади. 
Зрозуміло, що Зеленський не 
допустить до уряду тих, хто 
загрожував би йому. Він про-
довжує вибудовувати модель 
особистої диктатури. Створює 
механізми універсальної бо-
ротьби зі своїми суперниками. 
Також багатьом відомо, що 
Володимир Зеленський на-
віть вигадав абсолютно нову, 
в жодному нормативному акті 
не передбачену процедуру від-
ставок в уряді — заява мініст-
ра, написана на прохання пре-
зидента.
І ледь не раз на квартал ви-
ганяти когось з уряду можна 
вважати виробленою за часів 
Зе-президенства специфічною 
звичкою. 
Крім того, чергові відставки 
в Кабміні виглядають ще й як 
результат боротьби за рештки 
«жирних шматків» українських 
міністерств. 
Зазвичай такі відставки супро-
воджують призначенням нових 
«месій», кожен з яких обіцяє 
президенту швидкий і нечува-
ний прорив. 
Але в більшості випадків од-
разу після призначення нові 
міністри губляться в сірій 
напівтіні власних кабінетів. І 
коли надходить їхня черга йти 
на вихід, знову складно зро-
зуміти, за що ж їх звільнили. 
Бо ніхто до ладу не може по-
яснити, чим, власне, вони зай-
малися.
Хоча в нинішній ситуації свіжі 
призначення, як-от Ірини Ве-
рещук на посаду міністра ін-
теграції тимчасово окупованих 
територій та віцепрем’єрки, 
вже збурили патріотичну гро-
мадськість.

Особливості кадрових 
пошуків 
 Загалом підготовка до змін 
в уряді відбувалася за звич-
ним для часів Зеленського сце-
нарієм. Однак осінній відбір 
мав певну особливість.
 Слуги вирішили просува-
ти в уряд своїх депутатів. А на 
їхнє місце заводити наступних 
списочників. Так вони споді-
ваються виростити своїх депу-
татів, «прокрутити» найкра-
щих через уряд, і більше лю-
дей «обкатати» в Раді.
 Викристалізувались кілька 
«кадрових центрів»: свої про-
позиції вносив прем’єр Шми-
галь, когось напряму знахо-
див офіс президента, а части-
ну кандидатів пропонував дует 
топів «Слуги народу» Давида 
Арахамії та Олександра Кор-
нієнка. Якщо якась кандида-

тура отримує добро у керів-
ництві СН, у прем’єра і голо-
вне — на Банковій, далі тако-
го претендента екзаменує так 
звана «мала фракція»: лідери 
СН, 15 заступників Арахамії 
та глави комітетів від «слуг».
 Крім самого Зеленського, 
урядовців на Банковій затвер-
джують глава офісу Андрій 
Єрмак та прем’єр Денис Шми-
галь. Дослухається Зеленсь-
кий і до думки свого першо-
го помічника Сергія Шефіра 
та заступника Єрмака Кирила 
Тимошенка. 
 І саме Зеленський вирі-
шує, кого прем’єр запропо-
нує, а Рада призначить у Каб-
мін. Словом, пародія парла-
ментсько-президентської рес-
публіки. 

Денис Шмигаль знову 
задоволений 
 Отже, Верховна Рада від-
правила у відставку п’ятьох 
міністрів: оборони, реінтегра-
ції тимчасово окупованих те-
риторій, економіки, з питань 
стратегічних галузей, а та-
кож захисту довкілля та при-
родних ресурсів. Йдеться про 
Андрія Тарана, Олексія Резні-
кова, Олексія Любченка, Оле-
га Уруського та Романа Абра-
мовського.
 Нардепи голосували за від-
сутності міністрів у сесійній 
залі. А в ексміністра економі-
ки Олексія Любченка, як за-
явили правоохоронці, у цей 
час тривали обшуки у межах 
справи щодо податкових пору-
шень. Про відставку  міністра 
оборони Андрія Тарана йшло-
ся майже рік.  Його  критику-
вало чимало парламентаріїв, а 
секретар РНБО Олексій Дані-
лов у листопаді минулого ро-
ку звинувачував Тарана у 
зриві виконання оборонного 
замовлення. 
 Увесь цей час Тарана захи-
щав голова ОПУ Андрій Єр-
мак, чиєю креатурою оборон-
ний міністр і був. Офіс пос-
тійно давав главі Міноборони 
«останній шанс». Не в остан-
ню чергу тому, що не мав йому 
заміни. Однак у серпні цього 
року стало зрозуміло, що осінь 
Таран у Кабміні не протягне. 
Замість нього міністром оборо-
ни став інший близький до Єр-
мака чинний член уряду Олек-

сій Резніков. До цього він був 
одночасно віцепрем’єром та 
міністром з питань реінтегра-
ції тимчасово окупованих те-
риторій.  Його крісло діста-
лось екскандидатці в мери 
Києва Ірині Верещук. 
 Мінстром економіки та пер-
шою віцепрем’єр-міністеркою 
стала ексзаступниця глави ОП 
Юлія Свириденко. 
 Міністром з питань страте-
гічних галузей — голова мит-
ниці Павло Рябікін.
 «Узагалі неважливо, кого 
міняють, — вважає політич-
ний експерт Ігор Чаленко. — 
Денис Шмигаль повністю ви-
конує вказівки ОП, тому в цих 
кадрових змінах більше ува-
ги не до тих міністрів, котрі 
залишають посади, а саме до 
Шмигаля, який уже не впер-
ше кулуарно вигризає собі по-
дальше прем’єрство. Однак 
сьогодні його прибрати немає 
сенсу навіть політично, бо він 
не забере із собою частину не-
гативу через свою повну тех-
нічність. Проте Шмигаль має 
бути тричі задоволеним цими 
змінами: по-перше, з уряду 
йде Любченко, а його назива-
ли одним з кандидатів на замі-
ну прем’єру. Чернишов, якого 
також називали можливою за-
міною Шмигаля, теж покине 
уряд — він уже майже голова 
КМДА. І, власне, сам прем’єр 
залишається керівником уря-
ду».
 Водночас ні для кого не є 
таємницею, що влада просто 
робить видимість змін.
 На думку політолога Бог-
дана Петренка, деякі зміни в 
уряді не стали несподіванкою, 
а здатність Верещук домагати-
ся свого нарешті дала резуль-
тат. І хоча вона отримала не 
омріяну посаду міністра обо-
рони, однак крісло в Кабміні 
все ж має. 
 А от політичний експерт 
Ігор Чаленко зазначив, що ці 
зміни далеко не останні. І не-
відомо, скільки на посаді про-
тримаються Резніков чи Вере-
щук. 

Медведчуківська парасолька 
Ірини Верещук?
 І щодо Ірини Верещук — 
питання питань. Чиї інтере-
си вона відстоюватиме на по-
саді голови стратегічного, як 

для війни, міністерства, адже 
її звинувачують у проросійсь-
ких поглядах? А дехто з полі-
тиків-націоналістів узагалі 
називає її «ватницею»...
 Скажімо, блогер Ярослав 
Бондаренко розповідав про 
зв’язок Ірини Верещук із Та-
расом Козаком, власником 
телеканалів Віктора Медвед-
чука. Також відслідковано 
її зв’язок з російськими про-
пагандистами видання «Рус-
ский репортер», — його ре-
дактором Віталієм Лейбіним 
та журналісткою Мариною 
Ахметовою. Остання назива-
ла Верещук подругою. І те-
пер Верещук підтримує цей 
зв’язок, що підтверджено сай-
том «Миротворець». Згадай-
мо, що Верещук балотувалась 
на посаду мера Києва, кияни 
запам’ятали її рекламні ро-
лики — вона лiтала під пара-
солькою над українською сто-
лицею. Так от, під час вибор-
чої кампанії Верещук їздила 
до Москви, — й це в розпал 
війни, — аби вручити премію 
пропагандистці Марині Ах-
метовій. В інтерв’ю російсь-
ким сайтам відзначилась від-
верто маніпулятивною, влас-
тивою медведчуківським спі-
керам, «ватною» риторикою. 
Про це повідомив телеграм-
канал «Зеленые человечки». 
 І вишенькою на торті мож-
на вважати те, що політтехно-
логом у Ірини Верещук працює 
Дарка Чепак, яка була прес-
секретарем Віктора Янукови-
ча. Тож цікаво, в який спосіб 
Ірина Верещук займатиметься 
реінтеграцією Донбасу зі свої-
ми поглядами?

Любченко: проліт над 
гніздом Шмигаля
 На думку політичного ек-
сперта, директора соціоло-
гічної служби «Український 
барометр» Віктора Небожен-
ка, замість того, аби змінити 
прем’єра та сформувати нову 
команду, офіс президента йде 
назустріч Ахметову і Шми-
галю, залишає останнього 
прем’єр-міністром, а на най-
більш «солодкі місця» за-
ходять люди, які, напевно, 
вже давно «познайомилися» 
з президентом і його оточен-
ням. 
 «Тобто, крім політики, в 

нинішніх кадрових рішеннях 
уряду присутній відкритий 
корупційний інтерес груп, які 
«голодні» і які пролобіювали 
проходження нових міністрів. 
Ці групи проплатили, «про-
били» чи пролобіювали знят-
тя одних і призначення інших 
міністрів й отримають від цьо-
го якусь економічну вигоду», 
— вважає Віктор Небоженко.
 Дехто зі «слуг» у відповідь 
лякає політичною кризою, у 
разі, якщо весь Кабмін піде у 
відставку. А якщо криза буде, 
то що? Що може бути в країні 
зростаючого авторитаризму 
Зе-президента? Може, ми по-
бачимо всю гнилість ключо-
вих державних інституцій? 
Ну, скажімо, Конституційного 
Суду, Генпрокуратури..? А чи 
можна одразу весь список оз-
вучити, «арбітражні» ви наші 
«слуги»? 
 Чи лише так, як з Люб-
ченком, під завісу кар’єри 
показово-приховані обшу-
ки в колишнього першого 
віцепрем’єр-міністра Украї-
ни, міністра економіки вла-
штовувати, а раніше ніхто не 
знав про його «податкові под-
виги»? 
 Чи, може, реально стан та-
кий, що він ні до чого й не при-
четний? То щось у Полтаві на-
хімічили? Чи просто на Люб-
ченка аж тепер перевели стріл-
ки? 
 Подібні питання наводять 
на висновки, що вони, умовні 
любченки (спритники у владі), 
непотоплювані. Тому чи варто 
чекати від нього подальших 
видимих кроків? Чи є в Люб-
ченка потужності виринути 
десь у «теплих водах» чинної 
влади; або через певний час 
«красно подякувати» за зби-
тий політ фантазії — мрію, про 
яку він говорив уже майже як 
про факт, — зайняти крісло 
Дениса Шмигаля? 

Корупційно-політична 
складова? 
 Отже, чимало експертів вва-
жають, що відставка міністрів 
не пов’язана з прорахунками 
в їхній діяльності, а виклика-
на суто корупційною та полі-
тичною складовими. Мовляв, 
кандидатури нових міністрів 
дуже схожі на попередників й 
істотно не поліпшать ситуацію 
ані у своїх міністерствах, ані в 
профільних галузях.
 Це вже не перша ситуація в 
українській політиці, за якої 
на місце звільнених приходять 
аналогічні симетричні фігу-
ри.
 Проте, ймовірно, до кін-
ця року відбудеться ще одна 
зміна в уряді. Якщо Верховна 
Рада повністю проголосує за-
конопроєкт про столицю. Бан-
кова планує призначити чин-
ного міністра розвитку гро-
мад Олексія Чернишова голо-
вою КМДА.
 Але навіть якщо Рада не 
 встигне з законом, то навряд 
чи процес перманентного 
оновлення Кабміну Шмигаля 
щось зупинить. Хоча від пе-
рестановки доданків сума не 
зміниться. І загалом, чи варто 
очікувати зростання ефектив-
ності цього Кабміну за умови, 
що вся політика генерується в 
офісі президента? ■

Верещук, Резніков, Свириденко, Рябікін — нова четвірка Кабміну.
Фото з сайту nizhyn.in.ua.

❙
❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Бізнес-акваріум Кабміну
Чергове неефективне перезавантаження

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 «Україна молода» стає тиж-
невиком: з 2022 року наша газе-
та виходитиме раз на тиждень, у 
четвер. Це буде великий номер, 
на 24 шпальти, куди увійде все 
найцікавіше, що відбулося в Ук-
раїні та світі за тиждень — разом 
із програмою телепередач та роз-
важальними сторінками. 
 Тижневик замінить собою 
наші традиційні новинні номе-
ри, до яких уже встиг звикну-
ти читач «України молодої». 
Добре це чи погано? Для чита-
ча практично нічого не змінить-
ся, адже обсяг інформації зали-
шиться таким же, що і був, ін-
шою стане лише періодичність 
її отримання. 
 Редакція, чесно кажучи, і 
сама не в захваті від цього кро-
ку — ми готові й надалі робити 
для вас щоденні випуски, як це 
було раніше. Можливо, і повер-
немося до них, якщо ситуація 
у країні зміниться на краще. А 
перейти з наступного року на 
тижневик були змушені під тис-
ком — Укрпошти, яка не може 
вчасно доставляти періодику 
українським передплатникам, 
а також держави, яка нічого не 
робить задля виправлення ситу-
ації. 
 ...Значна частина наших 
передплатників — мешканці 
не лише віддалених сіл, а й на-
віть столиці України — знають: 

у день виходу газети достав-
ляють дуже рідко. Переважно 
листоноші збирають кілька но-
мерів щоденної газети, щоби 
віднести їх читачеві раз на тиж-
день. Таку практику запрова-
дила Укрпошта в останні роки, 
після «реформування» свого ві-
домства. А читач, отримуючи 
у п’ятницю номер за вівторок, 
цілком справедливо вважав, що 
його обдурили. 
 «Оптимізація» від Укрпош-
ти, коли монополіст скорочу-
вав свої видатки, але при цьо-
му регулярно піднімав ціну за 
власні послуги, власне, і доби-
ває щоденну пресу в Україні. 
Раніше ж, до «покращення», 
наклади газет були у рази біль-
шими, ніж зараз. Щоденний ти-
раж «України молодої» старту-
вав від 100 тис. примірників, а в 
особливі моменти нашої історії, 
скажімо, під час Майдану, дося-
гав 1 млн 200 тисяч штук! 
 Цей показник видання дося-
гали разом із розповсюджувача-
ми: редакції проводили конкур-
си серед листонош, які змагали-
ся за найбільшу кількість перед-
плачених примірників. До речі, 
головним призом для листоноші 
від «УМ» у 90-х роках був авто-
мобіль «Таврія» — і лише один 
цей фактор може свідчити про 
обсяг ринку друкованих ЗМІ, 
який існував у нашій державі. 
 Але потім в Укрпошті вирі-
шили піти іншим шляхом: на-

магаючись отримати макси-
мальний прибуток, топменедже-
ри відмовилися від виконання 
своєї державної функції — за-
безпечення інформаційної без-
пеки держави. І навіть сьогод-
ні, коли триває війна з Росією, 
в тому числі й інформаційна, ні 
Укрпошта, ні держава не пла-
нують змінювати цю позицію. 
А поштове відомство — замість 
забезпечувати безперешкодний 
доступ до інформації — продає у 
своїх відділеннях туалетний па-
пір і кільку в томаті. І якщо десь 
у гірському селі таку практику 
ще можна якось пояснити, то 
у Києві, за двадцять метрів від 
супермаркету, подібний підхід 
виглядає дивним. 
 У цьому місці багато хто 
може зауважити: які газети, ми 
ж живемо в епоху цифровізації 
і діджиталізації?!! І додати, що 
саме на електронні ЗМІ в остан-
ні роки перенаправлені реклам-
ні бюджети паперових видань і 
навіть телебачення, а тому — ву-
аля... 
 Це, звісно, факт — бо у світі 
таки цифровізують і бюджети 
перерозподіляють. Але хто змо-
же сказати, який саме відсоток 

населення у віці 60+ у сільських 
районах регулярно скролить у 
смартфоні чи ноутбуці інфор-
маційні стрічки новинних сай-
тів? Я наголошую — українсь-
ких сайтів, які зареєстровані як 
ЗМІ і діють відповідно до жур-
налістських стандартів, а не ре-
сурсів-помийок, фейсбучних 
груп, які вкидають антидержав-
ні тези і яких часто генерують із 
території РФ. А тому питання: з 
яких саме джерел наші люди бе-
руть інформацію про результати 
вакцинації чи про те, хто на кого 
напав на Донбасі? 
 Хто сьогодні захищає від ін-
формвкидів наш інформацій-
ний простір? Дикий ринок? Ви 
серйозно?! Укрпошта про це 
мовчить, розпихаючи по поли-
цях консерви, а держава вза-
галі не вважає за потрібне від-
повідати. 
 Так, держава не може і не 
має закривати інтернет — ми 
ж таки не Північна Корея, але 
держава зобов’язана запропо-
нувати альтернативу: у виг-
ляді незалежних вітчизняних 
ЗМІ, до яких пересічний ук-
раїнець має отримати безпере-
шкодний доступ. Навіть якщо 
він мешкає у гірському селі на 
заході держави, де немає інтер-
нету, чи на сході країни, біля 
російського кордону, де чита-
ють якісь «Новини Брянска» і 
тому живуть у російській пара-
дигмі. Бо, перефразовуючи ві-
домий вислів, якщо ви не хоче-
те годувати свою пресу, то буде-
те годувати чужу.
 Це, до речі, чудово розуміють 
по різні боки від українського 
кордону. Я вже не кажу про ба-
гатші від нас Польщу, Німеччи-
ну, інші західні держави, де тен-
денції до цифровізації виражені 
не менше, ніж в Україні, але но-
винні ЗМІ там тримають конку-
ренцію сайтам-помийкам. Вра-
зила Туреччина, де у невели-
кому місті Аланія — 100 тис. 
мешканців — навіть немає пос-
тійного продуктового ринку, 

але виходять 4 (чотири!!!) що-
денні газети. Місцеві мешкан-
ці їх читають у кафе, попиваю-
чи свій ранковий чай. Як і фран-
цузи, які починають день із кави 
з круасаном і свіжої газети. 
 Так, у дистрибуції преси 
треба щось поміняти. Можли-
во, і справді варто залишити у 
спокої бідолашну Укрпошту — 
нехай реалізовує свої плани зі 
створення банку і мережі тор-
гівлі пальним. Але натомість 
позбавити її монопольного ста-
новища і державного фінансу-
вання — тобто коштів платни-
ків податків. Тобто — наших з 
вами грошей. 
 А вивільнені кошти спряму-
вати на альтернативні шляхи 
доставки преси. Як, скажімо, 
роблять у Японії, де пресу роз-
повсюджують через так звані 
«центри продажу», а контрак-
ти з читачами укладають аген-
ти, надаючи клієнтам спеціаль-
ні знижки від себе та паралель-
но розповсюджуючи рекламну 
продукцію. Така бізнес-схема 
знижує вартість доставки і час-
то дає додаткову вигоду для пе-
редплатника. 
 Відтак тиражі центральних 
газет там становлять 5-8 млн 
примірників, а випуски ділять-
ся на денний — приходить близь-
ко 3-ї години ночі, та вечірній 
— його читачі отримують десь 
близько 16-ї години. Редакція 
газети «Асахі» має офіс у цент-
рі Осаки — висотний будинок, 
більшість поверхів якого здають 
в оренду. Це так, штрих до порт-
рета. І ще один штрих — літера-
турний: герой одного з японсь-
ких романів прокидається вночі 
від того, що в його дім привезли 
свіжу пресу.
 ...Ми дуже сподіваємося, 
що українські газети знову ма-
тимуть популярність в Україні. 
Що «Україну молоду» читати-
муть вранці «до кави» і ми від-
новимо щоденний випуск. Це 
неодмінно станеться, якщо цьо-
го захоче обрана нами влада. ■

ПРЕСА-2022

Кава без газети
Влада України самоусунулася від впливу на 
інформполітику, спричинивши виникнення 
дикого медіаринку, уразливого до 
інформаційних атак з боку РФ

■

Світлана МИЧКО

 Попри інші серйозні проблеми, 
однією з найболючіших для редакцій 
українських газет залишаються вже 
давно не партнерські стосунки з на-
разі монополістом у сфері передплати 
та розповсюдження преси — Укрпош-
тою. Ось і тепер вона почала впро-
ваджувати в низці областей замість 
звичних і зручних для людей пошто-
вих відділень «реформаторські» пе-
ресувні вiддiлення саме в час перед-
платної кампанії, від якої напряму за-
лежить виживання газет у наступному 
році. Це питання з-поміж багатьох не 
менш гострих обговорювалося на не-
давній Всеукраїнській онлайн-нараді 
редакторів друкованих ЗМІ, що її ор-
ганізувала Національна спілка жур-
налістів України, і головною її темою 
було якраз співробітництво (точніше, 
його необхідність) поштового відомс-
тва з редакціями в ході передплатної 
кампанії-2022. Узяли в ній участь і ге-
неральний директор Укрпошти Ігор 
Смілянський, i керівник департамен-
ту поштових послуг Сергій Гречко.
 Готуючи цей захід, до якого долу-
чилися майже півтори сотні редакторів 

з усіх регіонів, НСЖУ провела опиту-
вання, в якому, зокрема, просила на-
звати і проблеми у стосунках видань та 
Укрпошти. З результатами ознайомив 
на нараді голова Національної спілки 
журналістів Сергій Томіленко. Так от, 
76% назвали закриття поштових від-
ділень у селах, 71% — високі тарифи 
на доставку преси, 68% — слабку за-
цікавленість поштових працівників та 
відсутність матеріальної відповідаль-
ності за зрив доставки, 56% — брак 
листонош, 51% — появу тих самих пе-
ресувних відділень замість стаціонар-
них. І зовсім уже критичними вигляда-
ють ситуації, що їх описували керівни-
ки газет вже під час самого онлайн-за-
ходу. Далі — короткі витримки з чату 
наради, які не потребують коментарів.
 «Більшість пересувних відділень 
не розносять пресу взагалі. Пояс-
нення різні: немає на це часу, не мої 
обов’язки. Передплатою на 2022 рік 
узагалі ніхто не займається. Читачі (на-
віть постійні) відмовляються від перед-
плати через те, що газети вони не отри-
мують» (Віта Копенко, газета «Черво-
ний промінь», Херсонщина).
 «Пересувне відділення не приїхало 
взагалі. Люди з нього розрахувалися. 

З 1 жовтня — початку роботи пересув-
них відділень на Великописарівщині — 
сотні людей не отримали жодного но-
мера районної газети. Пересувні від-
ділення взагалі не забирають газет на 
сортувальні, кажуть, що навіть пенсій 
не встигають видавати, то які там газе-
ти... Наша «Ворскла» виходить у світ 
двічі на тиждень, за це платимо від-
повідні кошти, а передплатникам її не 
привозять. Графіків не дотримуються. 
Передплатники погрожують і редакцію 
спалити. «Поверніть наші кошти, і зро-
ду вас не передплатимо!» — кажуть. 
Спочатку директор Сумської дирекції 
Укрпошти запевняв, що за місяць усе 
налагодиться, але стало ще гірше, ніж 
на початку» (Олексій Пасюга, газета 
«Ворскла», Сумщина).
 «За останні пару років тираж нашої 
газети зменшився на третину. Люди не 
хочуть передплачувати газету, бо її не 
доставляють. Часто газета губиться 
пачками». 
 «Логістика дивна. В одне село нашу 
газету привозять у суботу, в сусіднє — 
аж у вівторок або навіть четвер» (Сер-
гій Близнюк, «Вісті Борзнянщини», 
Чернігівщина).
 «Ситуація з доставкою преси та 
передплатою краща там, де працюють 
місцеві листоноші. Однак вони працю-
ють на 0,3-0,5 ставки, тож часто змі-
нюються, бо доводиться обслуговува-
ти села протяжністю до 7 км, а зарпла-
та мізерна» (Любов Рудя, «Сільські но-
вини», Херсонщина).
 Тим часом виступ гендиректора 
Укрпошти Ігоря Смілянського був на 
диво оптимістичним. Він не запере-
чував, що листонош не вистачає для 
якісної роботи, однак iз його слів ви-
ходило, що винен в усьому... коро-
навірус, бо люди не хочуть вакцинува-
тися, хворіють і навіть вмирають. Щодо 

незадовільної роботи пересувних пош-
тових відділень, то керівник відомства 
дав зрозуміти, що, мовляв, без про-
блем не обходяться будь-які нововве-
дення. І взагалі виглядало так, що пош-
тове відомство тільки те й робить, що 
вдосконалює свою діяльність на благо 
редакцій. Приміром, Смілянський за-
певняв, що оптимізація роботи листо-
нош, у результаті якої замість кількох 
на неповних ставках буде одна люди-
на з повною та ще й стимулом у виг-
ляді премій за передплату, неодмінно 
покращить ситуацію щодо останньої. 
«Наша мета — перехід на сучасні фор-
ми роботи, і протягом наступного року 
ви дійсно побачите покращення, — до-
дав він. — Коли ми повністю оцифрує-
мось, в особистому кабінеті для ви-
давців ви кожного дня зможете бачити 
обсяги продажів, і ми зможемо пода-
вати щоденні звіти з передплати. Пе-
редплату можна буде оформити в кіль-
ка кліків. Також листоноші отримають 
девайси, які позбавлять їх паперової 
писанини при оформленні передпла-
ти. Ми ж отримуємо можливість чітко-
го контролю за пересуванням листонош 
та роботою пересувних відділень». 
 Коментарі та репліки редакторів 
свідчили про те, що вони мало вірять у 
покращення від Укрпошти в найближчо-
му майбутньому, адже потерпають від її 
реформ вже далеко не перший рік. Утiм 
деякі озвучені дії відомства зацікави-
ли і дещо обнадіяли. Наприклад, пові-
домлення про направлення керівниц-
твом поштового відомства звернень до 
уряду та галузевих міністерств iз про-
ханням дозволити бюджетним устано-
вам проводити передплату за держав-
ні кошти, що мало б позитивно впли-
нути на обсяги відомчої передплати та 
газет. Чи підтримка Ігорем Смілянсь-
ким пропозиції Сергія Томіленка з се-

редини листопада системно відслідко-
вувати й оприлюднювати графіки від-
новлення тиражів у регіонах, що дасть 
змогу простежувати якість проведення 
передплати та відповідно реагувати. 
 У ході наради голова НСЖУ озву-
чив і низку інших пропозицій (наданих 
як під час згадуваного опитування ре-
дакторів, так і керівництвом НСЖУ), 
спрямованих на нормалізацію спів-
праці Укрпошти з редакціями. Як-от 
надати нормативні документи (витяги 
з них) щодо термінів доставки періо-
дичних видань від сортувальних цен-
трів до вкладання у поштові скринь-
ки передплатників; внести до дого-
ворів графік доставки окремим до-
датком, або розширити додаток щодо 
здачі видань на експедирування нор-
мами щодо термінів доставки; надати 
НСЖУ план впровадження пересувних 
поштових відділень по областях, райо-
нах, населених пунктах із зазначенням 
дат, iз яких планується таке впрова-
дження, інформації про прив’язку ста-
ціонарних відділень, які закривають-
ся, до нових пересувних, про наявність 
постійних листонош у точках присут-
ності тощо; домовитися про спільний 
моніторинг роботи пересувних відді-
лень поштового зв’язку; створити екс-
пертну робочу групу від НСЖУ, з якою 
співпрацюватиме керівництво Укрпош-
ти, що дасть змогу оперативно вирішу-
вати низку важливих питань у робочому 
форматі; розглянути можливість щодо 
знижки на 25-50% від тарифу прийман-
ня при наданні належним чином офор-
мленої документації на редакційну пе-
редплату.
 Від того, чи підтримає Укрпошта 
редакції в цих та інших важливих пи-
таннях не на словах, а на ділі, напря-
му залежить подальше існування біль-
шості українських газет. ■

ДІАЛОГ

Великий дисонанс
Всеукраїнська нарада редакторів ще раз 
підтвердила, що у керівників друкованих 
ЗМІ та Укрпошти дуже різні погляди на 
ситуацію з передплатою і доставкою газет

■
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Ліна ТЕСЛЕНКО

Під час Голодомору-геноциду 
1932—1933 років комуністичним 
тоталітарним режимом знищено 
10 млн 500 тис. українців, iз них 
— 4 млн дітей. Цю нову вража-
ючу цифру втрат української на-
ції, як повідомляла «УМ», було 
встановлено під час проведення 
комплексних судових експертиз, 
у ході яких експерти використа-
ли нові методики підрахунків. 
Також експертами встановлено, 
що під час масового штучного 
голоду 1921—1923 рр. знище-
но 3 млн 500 тис. українців, під 
час масового штучного голоду 
1946—1947 рр. знищено 1 млн 
500 тис. українців. Саме про 
це йшлося на пресконференції 
«Голодомор-геноцид українців 
1932—1933 рр. та масові штучні 
голоди 1921—1923 рр., 1946—
1947 рр.:  методики та висновки 
комплексних судових експер-
тиз», що відбулася в агенції «Ук-
рінформ» за ініціативи громад-
ської організації «Міжнародна 
асоціація дослідників Голодомо-
ру-геноциду».

Такі дослідження провели 
вперше в Україні 
 Директор Інституту ук-
раїнської мови НАН України 
Павло Гриценко наголосив на 
важливості проведених дослі-
джень, адже це дає українсь-
кому суспільству можливість 
зрозуміти історичні події, ус-
відомити, чому саме знищува-
ли українців та як сталося, що 
Україна залишилася без своєї 
україноцентричної еліти. Вод-
ночас до цього часу тривають 
«якісь дискусії» та фактич-
но приховування злочинів ко-
муністичного режиму. 
 Відомий правозахисник, 
президент Асоціації психіатрів 
України Семен Глузман за-
явив, що психологічні наслід-
ки Голодомору простежуються 
до цього часу — впродовж уже 
кількох поколінь. Подолати їх 
можливо лише за допомогою 
правдивої інформації та ро-
зуміння державою важливості 
цих процесів. 
 «У рамках кримінальної 
справи №475, яка була пору-
шена в 2009 році, було вста-
новлено, що комуністичний 
тоталітарний режим знищив  3 
млн 941 тис. осіб на території 
України, — каже заслужений 
юрист України, заступник го-
лови ГО «Міжнародна асоціа-
ція дослідників Голодомору-ге-
ноциду» Микола Герасименко, 
який у 2009—2010 роках здій-
снював керівництво оператив-
но-слідчою групою. — На той 
час експертизу провів науко-
вий співробітник сектору три-
валості життя і здоров’я насе-
лення Інституту демографії та 
соціальних досліджень ім. М. 
В. Птухи О. Рудницький, який 
використав медичні терміни 
«надсмертність» та «середня 
смертність» для встановлення 
чисельності жертв. Однак Ге-
неральна прокуратура України 
не погодилася з цим та надала 
вказівку провести комплексну 
судову експертизу, залучив-
ши юристів, судових медиків, 
економістів, істориків, політо-
логів та інших фахівців. Але 
можливості для її проведення 
не було: закінчувалися терміни 
слідства, змінювалася влада… І 
тільки в 2019 році було зареєст-
ровано нове кримінальне прова-
дження щодо виконавців Голо-
домору-геноциду та призначе-
но низку складних комплек-
сних судових експертиз, які 
надали відповідь на запитання, 
яку чисельність українців зни-
щено комуністичним режимом 

під час масових штучних голо-
дів та Голодомору-геноциду». 
 За словами Миколи Гераси-
менка, міжнародна практика 
свідчить, що під час розсліду-
вань таких злочинів, як масові 
вбивства, геноциди, воєнні зло-
чини, створюються спеціаль-
ні слідчі групи. Адже це сфера 
криміналістики і криміналь-
ного права, тож висновки щодо 
питання встановлення чисель-
ності жертв мають робити слід-
чі, криміналісти, судові експер-

ти, а не історики чи демографи. 
 Так, комплексна судова істо-
рико-лінгвістична експертиза, 
проведена Інститутом українсь-
кої мови НАН України та Інсти-
тутом дослідження Голодомору 
Національного музею Голодомо-
ру-геноциду, визначила, що на 
означення голодів 1921—1923 
рр. та 1946—1947 рр. в Україні, 
здійснених комуністичним то-
талітарним режимом, необхід-
но застосовувати термін «масові 
штучні голоди», а термін «Голо-
домор» є власною назвою злочи-
ну геноциду, вчиненого в 1932—
1933 рр. 
 Висновком судової істо-
рико-джерелознавчої екс-
пертизи, проведеної Інститу-
том української археографії 
та джерелознавства імені М. 
С. Грушевського НАН Украї-
ни спільно з Інститутом дослі-
дження Голодомору встановле-
но, що під час масового штучно-
го голоду 1921—1923 рр. зни-
щено 3 млн 500 тис. українців, 
а під час масового штучного го-
лоду 1946—1947 рр. знищено 1 
млн 500 тис. українців.
 Комплексну судову статис-
тично-криміналістичну екс-
пертизу провели фахівці На-
ціональної академії правових 
наук України та Інституту до-
слідження Голодомору. Мето-
дика, яку взяли за основу нау-
ковці, вперше була застосова-
на французьким дослідником 
польського походження Маре-
ком Шлівінським, який підра-

хував кількість жертв у Кам-
боджі. Він усю країну поді-
лив на регіони, характерні за 
певними ознаками, підраху-
вав дуже детально чисельність 
жертв у невеликому районі, 
який був репрезентативний 
для цього регіону, а тоді екс-
траполював цю цифру на всі 
інші регіони. Але досліджен-
ня Шлівінського враховує на-
багато меншу кількість чинни-
ків, тому українські науковці 
зробили вагомий крок уперед у 

світовій науці. 
 Методика, яку розробили 
українські науковці, полягала 
в тому, що територія України 
так само була поділена на вісім 
регіонів, схожих між собою за 
різними ознаками. Для вста-
новлення чисельності жертв ге-
ноциду в цій експертизі також 
були використані спеціальні 
сучасні криміналістичні ме-
тоди та методики. Таке дослі-
дження, за словами доцента ка-
федри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн Львівського 
національного університету 
ім. І. Франка Андрія Козиць-
кого, було проведене вперше в 
Україні з урахуванням міжна-
родного досвіду. 
 Як повідомив докторант 
Інституту регіональних дослі-
джень ім. М. І. Долішнього 
НАН України Роман Теслюк, 
який входив до складу експер-
тної групи, джерельною базою 
для дослідження стали: ма-
теріали всесоюзних переписів 
населення 1926 і 1937 років; 
статистичні матеріали в розрізі 
адміністративно-територіаль-
них одиниць (районів та місь-
крад) УСРР та Кубані, статис-
тичні довідки, дані про мігра-
ційний рух населення; книги 
записів актів цивільного стану 
(смертей і народжень); інші ар-
хівні документи; наявні експер-
тні та емпіричні оцінки тощо. 
 «У процесі дослідження за-
значені джерела було скориго-
вано, оскільки багато демогра-

фічної інформації було спотво-
рено або ж вона неповна, — уточ-
нює пан Теслюк. — Особливість 
використаних нами методик по-
лягає насамперед у тому, що 
вони мають міждисциплінар-
ний характер і перед бачають 
застосування низки інструмен-
тів: статистичні методи, доку-
мент-аналіз, багатовимірний 
математичний аналіз, кримі-
налістичні методики та методи 
історичної демографії».
 Комплексною судовою іс-

торико-криміналістичною ек-
спертизою, проведеною Націо-
нальною академією правових 
наук України, Інститутом ук-
раїнської археографії та дже-
релознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України, Інс-
титутом української мови НАН 
України й Інститутом дослід-
ження Голодомору, встановле-
но, що комуністичний тоталі-
тарний режим у 1932—1933 
рр. вчинив геноцид українців 
з метою ліквідації національ-
но-визвольного руху, нищен-
ня української нації та недопу-
щення відновлення Українсь-
кої держави. Під час вчинення 
особливо тяжкого злочину ге-
ноциду в 1932—1933 роках ко-
муністичний тоталітарний ре-
жим знищив 10 млн 500 тис. 
українців. 
 Ще одна комплексна судова 
експертиза — науково-правова 
— підтвердила вчинені злочи-
ни та надала висновок, що ге-
ноцид українців організува-
ли Сталін та його оточення; 
виконавцями цього злочину є 
керівники ЦК КП(б) України, 
каральних органів та перший 
секретар Північно-Кавказько-
го крайового комітету ВКП(б). 
Також під час проведення 
цієї експертизи встановлено, 
що комуністичний тоталітар-
ний режим під час геноциду в 
1932—1933 рр. знищив 10 млн 
500 тис. українців.
 Тобто фахівці трьох різних 
експертиз, використовуючи 

різні методи та методики щодо 
встановлення чисельності 
жертв, дійшли до однакової 
цифри — втрати української 
нації під час Голодомору ста-
новлять 10 млн 500 тис. ук-
раїнців. 

Скільки нас знищено?
 Володимир Пилипчук, док-
тор юридичних наук, директор 
Державної наукової установи 
«Інститут інформації, безпеки 
і права Національної академії 
правових наук України» наго-
лосив на висновках історико-
криміналістичної та статистич-
но-криміналістичної експер-
тиз: «По-перше, встановлено, 
що геноцид було вчинено про-
ти української нації. По-друге, 
було визначено механізм зни-
щення українців. Це, зокрема, 
Голодомор, розстріли, депорта-
ції тощо». 
  На цьому наголошує і Ан-
дрій Козицький: «Важливий 
момент — якщо раніше жерт-
вами геноциду розглядали тих, 
хто загинув в Україні від голо-
ду, то зараз розглядаються всі 
вбивства, зокрема і розстріли, і 
знищення під час депортацій... 
І це правильно. Євреї не розді-
ляють своїх жертв під час Дру-
гої світової війни на тих, хто 
загинув у концтаборах, у гет-
то чи просто від голоду, пере-
слідувань, ховаючись від на-
цистів». 
 Інший важливий момент 
— дослідження враховує втра-
ти української нації не тільки 
в межах тогочасної України, а 
й на територіях, де компактно 
проживали українці. «У роки 
Голокосту в євреїв не було своєї 
держави, вони гинули в різних 
країнах, — наголошує Микола 
Герасименко. — Тому й рахува-
ли загальні втрати єврейської 
нації. І це правильний підхід. 
Точно такий шлях обрала Ук-
раїна».
 Тому в рамках вищезгада-
ної експертизи було дослідже-
но не тільки територію УСРР, 
а й регіони Північно-Кавказь-
кого краю (Дон, Кубань). 
 «Упродовж неповних трид-
цяти років існування комуно-
радянський режим тричі вла-
штовував штучні голоди в Ук-
раїні, і це, безперечно, свідчить 
про продуманість, планомір-
ність і спрямованість цих зло-
чинів, — зазначив директор Ін-
ституту української археогра-
фії та джерелознавства ім. М. 
С. Грушевського НАН України, 
доктор історичних наук Геор-
гій Папакін. — Тричі російські 
комуністи намагалися постави-
ти на коліна українську націю. 
Вирвали з її лав 15,5 млн жит-
тів, але щоразу вона відроджу-
валася і давала бій комуно-ра-
дянському режиму». 
 «Але й це ще не остаточ-
ні дані, оскільки під час дослі-
джень були знайдені матеріа-
ли, які дають підставу гово-
рити: робота має бути продов-
жена, — наголошує Микола 
Герасименко. — Тоді ми дамо 
суспільству відповідь на запи-
тання: «Скільки нас знище-
но, хто нас знищував, за що 
нас знищували і які були вико-
ристані методи та механізми 
знищення українців?». ■

Учасники пресконференції наголошували на важливості проведених досліджень.
Фото з сайту ukrinform.ua.

❙
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Фахівці трьох різних експертиз, використовуючи різні методи та методики щодо 
встановлення чисельності жертв, дійшли до однакової цифри — втрати української 
нації під час Голодомору становлять 10 млн 500 тис. українців.

МИНУЛЕ, ЩО БОЛИТЬ

Українську націю тричі намагалися 
поставити на коліна голодом 
Науковці представили нові методики підрахунку жертв Голодомору-геноциду

■
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Ігор ВІТОВИЧ

Рівно рік сплив 7 листопада з часу завер-
шення попередніх підрахунків результатів 
президентських виборів у США. Бі-Бі-Сі 
у своєму матеріалі аналізує результати 
цього року. Переможець, демократ Джо 
Байден, обіцяв масштабне будівництво та 
рекордні інвестиції всередині країни, а та-
кож велике повернення Америки на між-
народну арену. Проте всьому цьому зава-
дили розбіжності у лавах Демократичної 
партії, хаос із виведенням американських 
військ з Афганістану та суперечки із союз-
никами.

Вивід військ, схожий на втечу
 Рейтинг президента падає кілька 
місяців поспіль. Центристи та консер-
ватори переконані, що Байден пішов 
за лівим крилом Демократичної партії 
— і розплачується за це. Ліві критики, 
навпаки, вважають, що надто помірко-
вані та консервативні демократи поту-
рають корпоративним інтересам — і топ-
лять прогресивний порядок денний пре-
зидента. І ті, й інші згодні в одному: Бі-
лий дім не може дозволити собі провести 
ще кілька місяців в обговореннях та дис-
кусіях. Виборці чекають на конкретні 
дії.
 Один з головних проєктів Байдена 
— план масштабної підтримки освіти, 
соціальної сфери та «зеленої» енерге-
тики на загальну суму 3,5 трлн доларів 
та інвестицій в інфраструктуру ще на  
1 трлн. Здавалося, що президент має все, 
щоб провести ці законопроєкти — і біль-
шість Демпартії в Конгресі, і підтримку 
цих планів з боку населення. Але проєкт 
став заручником боротьби центристсько-
го та лівого крилами демократичної пар-
тії. Центристи — насамперед сенатори 
Кірстен Сінема та Джо Манчин — відмо-
вилися підтримувати безвідповідальну, 
на їхню думку, витрату бюджетних кош-
тів на соціальні потреби.

 Відмова від соціальних програм, у 
свою чергу, викликала критику лівого 
крила партії на чолі з сенатором Берні 
Сандерсом та конгресвумен Прамілою 
Джаяпал. При цьому Байдену потрібні 
голоси і прогресистів, і центристів — у 
Палаті представників у демократів не 
така велика перевага, щоб ігнорувати 
думку цілої партійної групи. У Сенаті в 
демократів перевага лише в один голос.
 У п’ятницю, 5 листопада, нижня па-
лата конгресу схвалила план інвестицій 
у розмірі 1,2 трлн доларів на будівниц-
тво доріг та інших об’єктів інфраструк-
тури, але проєкт соціальної підтримки 
відклали до наступного місяця. На вимо-
гу центристів, його відправили на пере-
вірку незалежним експертам, які підра-
хують його реальну вартість для платни-
ків податків. Переговори у Вашингтоні 
займають багато часу, але для простих 
американців вони здаються або бездіяль-
ністю, або безглуздими закулісними інт-
ригами.
 Під загрозою виключення зали-
шається й ключовий у програмі Байдена 
план інвестицій у відновлювану енерге-
тику. Відтак Байден поїхав на кліматич-
ний саміт у Глазго, який саме триває, з 
порожніми руками. Складнощі, з якими 
зiткнувся Байден, виявилися тим біль-
ше несподіваними, що він обіцяв бути 
президентом, який досягне реальних 
змін — і посилався на свій 36-річний до-
свід роботи в Сенаті як запоруку цього.
 Не склалися у Байдена відноси-
ни і з військовими, передусім з огля-
ду на поспішний вивід (якщо не втечу) 
американського військового контин-
генту з Афганістану. Одразу два аме-
риканські генерали заявили у вересні 
після захоплення талібами влади в цій 
країні, що рекомендували залишити в 
Афганістані 2,5 тис. військових перед 
повним виведенням у серпні. Свідчен-
ня генерала Марка Міллі та генерала 
Френка Маккензі Конгресу суперечать 

словам президента Джо Байдена, який 
сказав, що не пам’ятає подібних порад. 
Таліби захопили владу в Афганістані у 
серпні — після стрімкого просування 
країною.

За рік — мінус 12% рейтингу 
 Зараз лише 43% американців задо-
волені своїм лідером, за даними сай-
ту FiveThirtyEight. У січні, одразу піс-
ля інавгурації, його рейтинг сягав 55%. 
Втраті рейтингу президента сприяють і 
проблеми, які мало пов’язані з його рі-
шеннями. Американців непокоїть ін-
фляція — і 60% респондентів звинува-
чують у ній адміністрацію Байдена. Ви-
борці стурбовані дорогим бензином та 
дефіцитом низки товарів. Ці складнощі 
також пов’язані з глобальними логіс-
тичними та енергетичними процесами.
 На південному кордоні США тим ча-
сом зафіксували масштабний наплив 
мігрантів — їх затримання цього року 
досягли історичного рекорду. Все це 
змусило колумніста газети «Вашинг-
тон Пост» Девіда Ігнатіуса попередити: 
Байден ризикує стати ще одним прези-
дентом, який «неймовірно зменшуєть-
ся». Цей ярлик переінакшено з назви 
приблизно дюжини голлівудських фан-
тастичних фільмів про пригоди осіб, які 
зі звичайних людей перетворилися на 
мініатюрних створінь. Цей термін засто-
совують до лідерів, чиї обіцянки та ре-
форми залишаються здебільшого на па-
пері.

 Сумніви щодо повернення Амери-
ки у світові лідери викликали й інші 
міжнародні невдачі адміністрації Бай-
дена, зокрема нещодавня угода з Бри-
танією та Австралією про атомні підвод-
ні човни. Вона замінила колишній кон-
тракт Австралії з Францією, яка мала 
будувати субмарини. Його розірвали, 
й офіційний Париж визнав такий ре-
зультат «ударом у спину». На зустрічі 
з французьким президентом Емману-
елем Макроном американський лідер 
визнав, що діяв незграбно. А ще нез-
грабніше він діяв у випадку з газогоном 
«Північний потік-2», він спочатку ви-
давав себе в образі рішучого противни-
ка «труби», але потім під тиском канц-
лерки ФРН Ангели Меркель змінив по-
зицію на 180 градусів. 
 Останнім ударом по іміджу Байдена 
стала поразка демократів на місцевих 
виборах у США 2 листопада у деяких 
штатах, які вважалися бастіонами Де-
мократичної партії, передусім пораз-
ка демократа Террі Маколіффа на гу-
бернаторських виборах у Вірджинії. 
Результат виборів у Вірджинії — знак 
того, що «значна частина електора-
ту не готова й надалі терпіти поворот 
партії вліво», попереджає «Нью-Йорк 
Таймс».
 Наразі Джо Байден не використав 
свій шанс продемонструвати себе більш 
гнучким та дієвішим на тлі простакува-
тої та незграбної лінії свого попередни-
ка Дональда Трампа. ■

Наразі Джо Байден не використав свій шанс продемонструвати себе більш гнучким та дієві-
шим на тлі свого попередника Дональда Трампа.
❙

РІЧНИЦЯ

Не все в порядку в «байденівському 
королівстві»
Перший рік після обрання 46-го президента США 
завершився падінням його рейтингів та втратою довіри 
до його планів

■

На «процесі століття» в Італії засудили 
70 мафіозі
 70 членів одного з найвпливовiших мафіозних уг-
руповань «Ндрангета» в Італії засудили до позбавлення 
волі строком до 20 років. Вироки в рамках найбільшого 
судового процесу над італійською мафією за понад три 
десятиліття оголосили у місті Ламеція-Терме у суботу, 6 
листопада. Найбільший термін ув’язнення отримав вата-
жок організації Манкузо, якого лише нещодавно випус-
тили з в’язниці після відбування 19-річного терміну по-
карання. 21 обвинуваченого виправдали. Обвинувачені 
погодилися, щоб цей судовий процес відбувся за при-
швидшеною процедурою та за зачиненими дверима, за 
що влада пообіцяла скоротити термін ув’язнення 70 за-
судженим на третину, повідомляє dpa. Загалом у рам-
ках справи проти «Ндрангета» на лаві підсудних опини-
лися 355 осіб, серед яких імовірні мафіозі та їхні співу-
часники, у тому числі політики та співробітники поліції. 
Їм інкримінують зв’язок з мафією, вбивства, замахи 
на вбивства, рекет, торгівлю наркотиками, відмиван-
ня грошей, зловживання службовим становищем та не-
законне зберігання зброї. У процесі брали участь по-
над 900 свідків обвинувачення та 58 свідків із боку де-
ржави. Останній процес подібного масштабу відбувся в 
Італії у 1986-1987 роках та завершився засудженням 338 
учасників сицилійської «Коза Ностри». «Ндрангета» — 
одна з найбагатших і найвпливовіших мафіозних органі-
зацій Італії, яка контролює поставки кокаїну, що надхо-
дить до Європи. Угруповання колись було відгалужен-
ням «Коза Ностри», але згодом стало самостійним. Як 
повідомлялося, у серпні 2021 року в Одесі було затри-
мано трьох підозрюваних під час спроби переправлення 
наркотиків з Латинської Америки до ЄС. Тоді в СБУ за-

явили, що, за даними Інтерполу, затримані причетні до 
діяльності однієї з найбільших у світі злочинних органі-
зацій «Ндрангета». 

Нелегали розпочали вдаватися до актів 
повітряного тероризму
 Група марокканців змусила на кілька годин закри-
ти аеропорт іспанської Пальма-де-Майорки — вони 
втекли з літака просто на льотному полі. Понад по-
ловину з них досі не знайшли. Цей інцидент трапив-
ся у п’ятницю, але іспанська преса розповіла про ньо-
го наступного дня, 6 листопада. Група пасажирів рей-
су Касабланка—Стамбул спочатку під хибним приво-
дом змусила літак здійснити екстрену посадку, а потім 
здійснила втечу. Втім поліція наразі з’ясовує досте-
менно, чи це була запланована авантюра, чи спонтан-
на спроба нелегально проникнути в країну Євросоюзу. 
Лайнер компанії Air Arabia Maroc, що летів з Касаблан-
ки до Стамбула, запросив термінову посадку в аеропор-
ту Пальма-де-Майорки, повідомивши, що один з паса-
жирів впав у діабетичну кому. Коли літак сів і екіпаж 
відчинив двері медикам, два десятки пасажирів вис-
кочили і розбіглися льотним полем, а потім перелізли 
через огорожу аеропорту. Поліція пізніше знайшла і 
затримала дев’ятьох iз 21 пасажира, що втекли, решту 
ще розшукують. Тим часом пасажира, який нібито впав 
у кому, доставили до лікарні і з’ясували, що він здоро-
вий. Його відразу заарештували за спробу нелегально 
проникнути в країну. При цьому ще один пасажир, який 
супроводжував «хворого», також встиг зникнути. Ще 
одного пасажира затримали на борту за агресивну по-
ведінку. Таким чином, загальна кількість учасників ін-
циденту становила 24 особи.

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на квартал — 171 грн. 24 коп.,

на півріччя — 342 грн. 48 коп.,

до кінця року — 684 грн. 96 коп

Передплатний iндекс — 

60970

Для органiзацiй, 
юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на квартал — 216 грн. 24 коп.,

на півріччя — 432 грн. 48 коп.,

до кінця року — 864 грн. 96 коп.

Передплатний iндекс — 

01555

 «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–дванадцять місяців 
— 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як голо-
вну нацiональну газету держави. Редак-
цiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi. 
 З наступного року «Україна молода» 
виходитиме з іншою періодичністю і в 
новому форматі — тижневика обсягом 24 
шпальти. 
 Нині триває передплата на «Україну 
молоду» на 2022 рік . Оформити передпла-
ту можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною версією 
Каталогу видань України «Преса пош-
тою», так і за друкованим Каталогом ви-
дань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тради-
цiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв 
передплачуєте «Україну молоду» — по-
радьте передплату i своїм родичам, дру-
зям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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У задзеркаллі душі
 Мені пощастило бачити роз-
кішні інтер’єри музеїв Відня і 
Варшави, Києва та Санкт-Пе-
тербурга, інших великих міст, 
а також скромні музейчики 
в наших українських селах, 
створені місцевими краєзнав-
цями. Але вперше так стис-
нуло серце, коли я побачив не-
звичайну виставку в залі цього 
музею. Я прийшов на зустріч з 
його директором Вадимом Ши-
пуліним, але він ще не повер-
нувся з важливої наради.
 Колеги Вадима Петровича 
саме впорядковували худож-
ню виставку, яка незабаром 
мала тут відкритися. Мені по-
щастило — одним iз перших її 
відвідувачів став я. Ці картини 
якось по-особливому притягу-
вали мою увагу. Ніби й нама-
льовані впевненою рукою до-
рослої людини, але кольори не-
звичайні, та й сюжети... Наче 
дитяча фантазія. Іноді щось на-
гадувало політ уяви знаменито-
го іспанця Сальвадора Далі...
 А ось ці картини невідомо-
го мені художника приверну-
ли мою увагу яскравістю і жит-
тєрадісністю.
 — Радують очі, — почувся 
голос за спиною. 
 Я не помітив, як до мене 
підійшов старший науковий 
співробітник музею Дмитро 
Назаренко.
 — А малював ці картини 
боєць-«афганець», який прой-
шов там війну і бачив її, ре-
альну та страшну. Він — па-
цієнт лікарні імені Павлова. 
На жаль, його психіка так і не 
впоралася з пережитим на вій-
ні...
 Від пана Дмитра я дізнався, 
що майже всі автори цих творів 
мають проблеми з психікою — 
з різних причин. Тому й твори 
їхні такі — справжнє «Задзер-
калля душі» (саме таку назву 
мала виставка). Зізнаюся, ні-
чого схожого досі мені не дово-
дилося бачити...
 — Ця виставка схвилюва-
ла не лише вас, — це вже при-
єднується до розмови директор 
музею, доктор медичних наук, 
професор, заслужений лікар 
України Вадим Шипулін. — 
Адже така виставка — перша 
в Україні. Та й далеко за її ме-
жами. Більшість авторів цього 
художнього вернісажу — люди 
не зовсім простої долі, адже ма-
ють досить складні психоло-
гічні проблеми. І цією вистав-
кою ми хотіли показати, що 
такі люди потребують особли-
вої уваги суспільства, що се-
ред них — теж багато обдаро-
ваних... Для них мистецтво — 
засіб соціальної реабілітації, 
можливість повернення в сус-
пільство.

 На жаль, суспільство до 
таких людей часто ставиться 
упереджено, наголошує Вадим 
Петрович. 
 — Їх бояться та уникають. 
У родинах їх не завжди ро-
зуміють, — продовжує він. — 
Виставку ми організували ра-
зом iз працівниками лікарні 
імені Павлова. Вони і надали 
нам ці експонати. У лікарні є 
навіть свій театральний колек-
тив — виступав він і тут, у нас. 
У трупі є актори і художники. 
Є режисер. І є свої глядачі...

Експерименти заради 
людства
 Про музей, який очолює, 
його експозиції та унікальні 
експонати Вадим Шипулін роз-
повідає цікаво і натхненно. 
 — У нас навіть зберігають-
ся черепи, вік яких — близь-
ко 4 тисяч років. На них доб-
ре видно трепанаційні отво-
ри. Архео логи припускають, 
що древні лікарі виганяли че-
рез них злих духів. Народні ці-
лителі користувалися різними 
цілющими травами, амулета-
ми, інструментами. Все це мо-
жуть побачити наші відвідува-
чі в експозиціях музею.
 Особливе захоплення відві-
дувачів викликають інтер’єри 
музею — такі собі сюжети на 
конкретну тему, вражаючої 
правдивості яким надають чу-
дово зроблені воскові фігури. 
Наприклад, інтер’єр давньо-
руської лазні. Тут не існувало 
соціальних обмежень — і ба-
гаті, і бідні могли отримати до-
помогу від різних хвороб. У та-
ких лазнях вправляли сугло-
би, лікували рани воїнам, на-
віть приймали важкі пологи.
 Привертає увагу відвідува-
чів й інтер’єр старовинної апте-
ки. Тут є унікальний експонат 
— журнал, перші записи в яко-
му датуються 1832 роком. 
 — Експозиції музею — наша 
гордість, — каже Вадим Петро-
вич. — Вони створені талано-
витими людьми дня сьогодніш-
нього і розповідають про видат-
них діячів медицини України 
часів минулих і не таких уже й 
далеких.
 — Яких саме діячів?
 — О-о-о! Тут розповідати і 
розповідати. 
 — З кого ж почнемо?
 — Навіть важко сказати: 
кожний був на передньому краї 
медичної науки. А в ті часи, 
коли не було нинішнього над-
сучасного обладнання, лікарі 
часто ставили експерименти 
над собою в ім’я людства. Се-
ред них — Ілля Мечников (він 
зумисне заражав себе черевним 
тифом та іншими хворобами, 
щоб знайти шляхи лікування. 
— Ред.) Учений походив з мол-

довсько-української родини і 
вважав себе українцем. Довгий 
час був професором Новоросій-
ського, нинішнього Одеського, 
університету. Працював у Пас-
терівському інституті, лауре-
ат Нобелівської премії. Помер 
у 1916 році й похований у Па-
рижі.

Професор-дуелянт
 В одному з залів музею — 
інтер’єр професора Образцова. 
Ще на початку XX століття, до 
Першої світової війни, він заві-
дував кафедрою, що розташо-
вувалася неподалік нинішньо-
го музею на бульварі Шевчен-

ка (минуть роки, і цю кафедру 
очолюватиме мій співрозмов-
ник — Вадим Шипулін). 
 Василь Образцов був ліка-
рем зі світовим ім’ям і закар-
бував його в історії медицини 
тим, що розробив метод глибо-
кої пальпації органів черевної 
порожнини й описав три основ-
ні форми інфаркту міокарда. 
Професор зробив це відкриття 
в 1907 році. Разом зі своїм уч-
нем і зятем Миколою Стражес-
ко вони написали статтю, яка 
була надрукована в німецько-
му медичному журналі. В 1909 
році на всеросійському з’їзді 
терапевтів київську школу 

визнали провідною в Російсь-
кій імперії. На той час Василя 
Образцова вважали найавтори-
тетнішим терапевтом імперії.
 Тоді ще не було рентге-
нодіагностики, а його діагнос-
тична методика завжди під-
тверджувалась... Під час Пер-
шої світової війни він очолю-
вав терапевтичну клініку, яка 
розташована зараз на бульварі 
Шевченка. Також очолював і 
гінекологічну клініку. 
 — А його любовні пригоди? 
Вони були дійсно чи це лише 
плітки?
 — Вже у статусі кращого 
терапевта Російської імперії 

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Мистецтво 
життя

■

Як у давнину виганяли злих духів, 
лікувалися в лазнях та боролися з 

епідеміями, розповідають у Національному 
музеї медицини

Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Медицина — найблагородніше з усіх мистецтв. Ці слова видатного 
грецького мислителя Гіппократа дуже влучно характеризують величну 
сутність і дивовижну наповненість історією Національного музею меди-
цини України. Він прийняв перших відвідувачів 1982 року. А розташова-
ний заклад у колишньому Анатомічному театрі — найстарішій будівлі 
з тих, що збереглися на вулиці Богдана Хмельницького. У середині XIX 
століття будівлю звели за проєктом відомого архітектора Олександ-
ра Беретті як навчально-допоміжний корпус медичного факультету 
Київського університету Св. Володимира.
Ідея народження такого музею належить Олександру Грандо — істори-
ку медицини, відомому науковцю, досвідченому лікарю й організатору 
охорони здоров’я. Він завідував кафедрою соціальної гігієни Київсько-
го медичного інституту. Ще в кінці шістдесятих років у нього виникла 
ідея створити такий музей, і йому це вдалося! Олександр Грандо став 
його першим директором. У музеї розповідають, що це була дуже світ-
ла людина, яка любила людей, а вони любили його. Олександр Грандо 
пройшов усю війну і воював разом iз відомим кардіохірургом Мико-
лою Амосовим під Сталінградом. Вони дружили все життя, й Амосов 
був першим відвідувачем нашого музею на його відкритті. Олександр 
Грандо дружив із багатьма творчими людьми, тож до створення захоп-
люючих музейних експозицій долучилися відомі художники. Сьогодні, 
покидаючи музей, відвідувачі нерідко аплодують побаченому. І я тепер 
розумію, чому...

Земський лікар у хаті селянина (інтер’єр музею).❙

За мікроскопом — епідеміолог Данило Заболотний. ❙

Директор музею Вадим Шипулін.❙
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БУДИНКИ І ЛЮДИ

 ■ Будинок музею створено за проєктом відомого архітектора  
 XIX століття Олександра Беретті. Відомо, що доля зодчого  
 склалася трагічно...

 — Він був одним із проєктантів Володимирського собору. Коли зводи-
ли головний  корпус, пішли тріщини. Приїхала комісія — і Беретті відсторонили 
від посади міського архітектора. Він виїхав iз Києва, мав психологічні проблеми. 
Потім Беретті повернувся і жив поруч iз нашим будинком.
 Помер талановитий зодчий у 1895 році. Та пам’ять про нього залишилася на-
завжди. Це і наш музей медицини, інші київські будинки. Варто сказати, що на 
банкноті номіналом тисяча гривень на звороті надруковане зображення будинку 
Президії Національної академії наук України. Він теж зведений за проєктом Берет-
ті. Будувала його фірма купця Аренштейна, прадіда знаменитого письменника Іллі 
Еренбурга, який одним з перших написав у своїй книжці «Люди. Роки. Життя» про 
сталінські злочини.Довгий час могила Беретті була надзвичайно занедбана. У нас 
колектив хоч і невеличкий, але ми навели там лад. Дбаємо і про могили колись ві-
домих медичних світил — добрі люди допомагають нам... 

■

він закохався у дружину іншо-
го професора — відомого пато-
фізіолога. На вченій раді той, 
обурений, кинув в Образцова 
рукавицю. Київський губер-
натор був надзвичайно збенте-
жений. Адже Образцов не був 
влучним стрілком, на відміну 
від свого супротивника. Поє-
динок загрожував закінчити-
ся втратою кращого терапевта 
країни. Мусіли викручувати-
ся хитрістю. Секундант Образ-
цова — хімік Реформатський, 
зріст якого перевищував два 
метри, — відміряв своїми гі-
гантськими кроками якомо-
га довшу дистанцію. Пролуна-
ли постріли... Але! Дуелянтам 
підсунули холості набої. Тож 
усе обійшлося без жертв!

Його називали святим ще за 
життя 
 — У часи Образцова жив і 
працював у Києві ще один зна-
менитий лікар, слава про яко-
го котилася по всій імперії, — 
продовжує Вадим Петрович. — 
У нашому музеї є також експо-
зиція, присвячена цій людині. 
Це професор Феофіл Яновсь-
кий. Його називали святим ще 
за життя.
 ■ Мабуть, було за що...
 — Людей бідних він ліку-
вав безкоштовно. І після при-
йому хворого міг сунути йому 
в кишеню якусь копійчину на 
ліки... Різні історії згадують-
ся про нього в багатьох джере-
лах. Наприклад, одного разу 
Яновський повертався пізно 
вночі після відвідин хворого. 
Грабіжники відібрали в нього 
гаманець iз грошима і запис-
ник. Та коли прочитали в за-
писнику, кого пограбували, 
прийшли до Яновського додо-
му і повернули вкрадене. Ще й 
ви бачилися і навіть додали гро-
шей.
 До речі, Феофіл Яновський 
і письменник Микола Гоголь— 
далекі родичі: з цього приводу 
було ціле дослідження.
 Коли видатний хірург помер 
у 1928 році, в жалобній про-
цесії до Лук’янівського цвин-
таря йшли десятки тисяч киян, 
а молебень служили представ-
ники православної, католиць-
кої та іудейської конфесій. На-
стільки поважали його люди 
різних статків і різної віри. І це 
в той час, коли на релігію були 
жорстокі гоніння. 

 До речі, на честь Яновсько-
го названо Інститут фтизіатрії 
і пульмонології. 

Лицарі медицини
 Вадим Петрович був змуше-
ний відлучитися, тож далі ог-
лядаю музей сам. Уяву вража-
ють і діорами, і майстерно ство-
рені інтер’єри, і знахідки віт-
чизняних археологів. 
 XV—XVII століття. Ще не 
було в Україні вищих навчаль-
них закладів з медичними фа-
культетами і наші люди їхали 
за кордон здобувати медичні 
дипломи. Скажімо, як зобра-
жений на одному з портретів 
Юрій Дрогобич — перший віт-
чизняний доктор медицини з 
дипломом Болонського універ-
ситету. Це була доба Відрод-
ження. 
 А ось — вражаюча діорама 
про часи Богдана Хмельниць-
кого. Перемога козаків над Річ-
чю Посполитою під Корсунем. 
Лікують рани військові хірур-
ги-цирульники, знахарка дає 
пораненому козаку цілющий 
напій.
 Черговий реалістичний 
інтер’єр — земський лікар у 
хаті селянина-бідняка. Тоді 
земський лікар був один на 10 
тисяч населення. Лікував і ді-
тей, і жінок, і чоловіків.
 А це — портрет знаменито-
го хірурга Володимира Кара-
ваєва; він був улюбленим уч-
нем Миколи Пирогова. Кара-
ваєв власноруч виконав 16 ти-
сяч операцій, прийняв за 50 
років 100 тисяч хворих. Крім 
того, хірург був і відомим оф-
тальмологом, який зробив 3 ти-
сячі операцій на очах: за півто-
ри хвилини видаляв катарак-
ту. Без наркозу...
 Володимир Караваєв — пер-
ший декан медичного факуль-
тету Київського університе-
ту. А ще в Києві про нього є то-
понімічна згадка — залізнич-
на зупинка «Караваєві Дачі». 
Саме тут відомий хірург мав 
свою дачну ділянку землі. 
  А цей куточок музею при-
свячений ще одному видатно-
му українському медику Во-
лодимиру Бецу, який дослід-
жував клітинну будову голов-
ного мозку людини та знайшов 
у ньому ту зону, де формується 
епілепсія. Окрім медицини, він 
дуже цікавився історією Украї-
ни і видав у 1893 році книжку 

з ілюстраціями про українсь-
ких гетьманів «Історичні діячі 
Південно-Західної Росії». І це 
в часи, коли саме слово «Украї-
на» було заборонене. Автори 
Володимир Антонович — пер-
ша освіта медична, а друга істо-
рик-археолог, його учнi Кате-
рина Мельник та Орест Левиць-
кий, історик-археолог. 
 Крім того, Володимир Олек-
сійович був головним лікарем 
Південно-Західної залізниці. 
Завдяки йому в 1892-му було 
зупинено епідемію холери в 
Україні — зафіксували лише 
близько ста летальних випад-
ків; тоді як у Росії холера за-
брала десятки тисяч життів...
 Похований Володимир Бец 
у Видубицькому монастирі.
 А ось діорама «Медична до-
помога захисникам Севастопо-
ля в період Кримської війни 
1853—1856 років». Знайшло-
ся в експозиції місце й темі Го-
лодомору, і злочинам більшо-
визму, і Чорнобильській тра-
гедії...
 Оглядаючи експозицію, 
поступово дійшов і до сучасни-
ків. З одного зі стендів дивить-
ся на нас видатний хірург Ми-
кола Амосов. Тут же макети 
штучного серця і клапана, які 
створив геній медицини. 
 Інший стенд — присвячений 
ще одному медичному генію Ук-
раїни офтальмологу Володими-
ру Філатову. В Одесі працює Ін-
ститут Філатова — один з цент-
рів світової хірургії ока.
 Вітчизняна медицина пи-
шається сьогодні також імена-
ми відомих далеко за межами 
України академіків Олександ-
ра Шалімова, Андрія Ромода-
нова, Вадима Іванова, Любові 
Малої та інших лицарів меди-
цини, які дивляться на нас iз 
музейних портретів. 
 Розглядаючи музейні ек-
спонати, я побачив куточок, 
присвячений Вікентію Вере-
саєву. Ще в молоді роки мене 
вразила його книга «Нотатки 
лікаря». Від Вадима Шипулі-
на дізнався, що Вересаєв дій-
сно був і гарним лікарем, і та-
лановитим письменником. Він 
служив військовим лікарем у 
Маньчжурії, революційні події 
пережив у Криму, потім був у 
Тбілісі. Взагалі серед лікарів 
була і є велика кількість пись-
менників, нагадує директор 
музею. Крім Вересаєва — це і 
Михайло Булгаков, і Віталій 
Коротич, і Юрій Щербак — 
політичний діяч, письменник, 
дипломат. А до цього був ліка-
рем, який очолював боротьбу зі 

сказом в Україні.

Колишніх лікарів не буває
 Музей медицини на диво ви-
довищний. І відвідувачів тут 
дійсно багато.
 — Вони в захваті від музею і 
дуже експресивно сприймають 
наші експозиції, — каже Ва-
дим Шипулін, який знову до-
лучається до розмови. — При-
їздять зi США, Німеччини, ін-
ших європейських країн. Ок-
рім «живої» екскурсії з нашим 
співробітником, можна замо-
вити аудіогід, який доступний 
трьома мовами: англійською, 
українською та російською. 
Читають текст професійні ак-
тори. 
 У 1982 році, коли організу-
вався музей, він узагалі не мав 
собі рівних з погляду передово-
го технічного вирішення. Бе-
зумовно, зараз техніка пішла 
далі, і ми намагаємось постійно 
модернізуватися. Інтер’єри оз-
вучуються, і нашим екскурсо-
водам не потрібно тиснути пос-
тійно кнопки. А лазерні указки 
виконують за екскурсоводів цю 
роботу. 
 ■ Але ж на культуру держа-
ва відпускає мізерні кошти?
 — Ми виходимо з важкої 
ситуації не за рахунок бідно-
го субсидування, а за рахунок 
коштів, які заробляємо самі. 
 Крім того, допомагають мої 
друзі та знайомі, серед яких є 
творчі люди, юристи, адвока-
ти. Та й моя професія дуже до-
помагає. Я працюю лікарем 
майже тридцять років — від ін-
терна дійшов до професора, за-
відуючого кафедрою. Може, я 
й непоганий лікар — пацієнтів 
дуже багато. І можу відверто 
сказати, що завдяки моїм доб-
рим друзям наш музей існує до 
цих пір. З таких достойних лю-
дей у нас створена наглядова 

рада. Хоча були різні періоди, 
коли існування музею було під 
загрозою. Наприклад, три роки 
тому хотіли об’єднати нас iз На-
ціональним медичним універ-
ситетом, з яким нас роз’єднали 
30 років тому. Хотіли злити за-
клад культури із закладом осві-
ти. На щастя, це не вдалося. 
 ■ У вас незвичайний музей і, 
мабуть, колектив повинен бути 
незвичайним.  
 —Дійсно... Тут працюють 
люди різних спеціальностей. 
Ну, наприклад, троє наших 
співробітників — лікарі за ос-
вітою. Це я, Дмитро Назарен-
ко і головний зберігач фондів 
Алла Зам’яткіна. 
 ■ Вони і зараз практику-
ють?
 — Ні, практикую тільки 
один я. Але, знаєте, колишніх 
лікарів не буває. Є в нас і му-
зеєзнавці, наприклад мій за-
ступник Діана Карпенко. Вона 
зараз очолює креативний на-
прям — розвиток музею. У нас 
усі цікаві люди: є і художни-
ки, і педагоги. Люди багатог-
ранні. 
 ■ Ваші співробітники каза-
ли, що ви любите театр, музи-
ку, літературу, історію.  
 — Ну як же без цього... Я 
ще й книгу написав про київсь-
ких лікарів минулого.
 Насамкінець Вадим Ши-
пулін запрошує всіх охочих 
відвідати Національний музей 
медицини. І якщо ви таки вирі-
шите тут побувати, обов’язково 
радить мандрувати залами з ек-
скурсоводом.
 — Ви побачите справжній 
невеличкий спектакль, у цьому 
й полягає технічна особливість 
музею, — наголошує директор 
закладу. — Переконаний, на-
віть якщо ви дуже далекі від 
медицини, побачене вас точно 
вразить. ■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

рятувати
■

АКТУАЛЬНО

 У своїй розмові з Вадимом Шипуліним я не зміг оминути тему епідемій i пан-
демій. Бо й сьогодні вони випробовують людство на міцність. 
 — Порушуючи тему епідемій і пандемій, ми не можемо не згадати про випус-
кника Києво-Могилянської академії Данила Самойловича. Він був лікарем-україн-
цем, але боровся з чумою в Москві наприкінці XVIII — на початку XIX століть. За-
сновник епідеміології в Російській імперії. Він першим довів, що чума не пере-
дається через повітря, а після контакту з хворим та його речами. Був почесним 
членом дев’ятнадцяти зарубіжних академій наук. У музеї є картина «Данило Са-
мойлович у Москві під час епідемії чуми 1771—1772 років». 
 Ще одна видатна фігура в історії української медицини більш пізнього часу — 
видатний епідеміолог Данило Заболотний. Один iз президентів Академії наук Ук-
раїни. Він ще в кінці XIX — на початку XX століть боровся з поширенням чуми. За-
вдяки йому і багатьом іншим дослідникам вдалося зупинити не одну страшну хво-
робу і розробити перелік карантинних і протиепідемічних заходів.
 Інший наш земляк — видатний бактеріолог Володимир Хавкін з Одеси — ба-
гато років працював в Індії, створивши там вакцину проти чуми і холери. Завдяки 
цьому було врятовано життя сотень тисяч індусів. У Мумбаї є інститут його імені. 
Цей видатний учений спочиває вічним сном у Швейцарії... 
 І коли ми сьогодні намагаємося подолати коронавірус, то повинні задуматися, 
що не тільки він один існує на білому світі. Існують десятки, сотні небезпечних як 
бактерій, так і вірусів. І незрозуміло, які сюрпризи можуть чекати на людство че-
рез 3-5 років...

■

У давньоруській лазні не тільки милися, а й лікувалися. 
Фото з фейсбук-сторінки музею.

❙
❙



Для Зеленського ми лохи,
Обіцяв кінець епохи:
«Вибираєте мене — 
Епоха бідності мине;
Путін закінчить війну,
Тільки в очі зазирну;
Вам всім дуже повезе
З настанням епохи «Зе».
Досі діє пропаганда,
Має рейтинг Зе-команда,
Та нікчемна цяя влада,
Її рейтинг швидко пада.
Виборці, зніміте шори:
Є в Зеленського офшори;
Владу здобули «зелені»
Завдяки підтримці Бені;
Щоб їм з голоду не вмерти,
«Слугам» видають конверти. 
Ті, що нами нині правлять,
В економіці не тямлять:
Йдуть морози, йде зима,
А вугілля в нас нема.

Ростуть стрімко всі тарифи,
Ми ж повірили у міфи.
В бюджет лізуть крадії,
Нема слідства, бо «свої». 
Кращим від постійних змін
Не стає в нас Зе-Кабмін,
Хоч міняються там «слуги»,
Уряд їхній недолугий.
Хоче всю вину Зе-цар
Перекинуть на бояр.
Що боярин дурнуватий,
Той, хто ставив, винуватий;
Аби мати результати,
«Зе-слугу» треба міняти.
Ми невдало вибираєм,
Потім труднощі долаєм.
Прозріває люд потрохи,
Кінця хоче Зе-епохи.
Виборець таки прозріє,
Бо обмануто надії,
Прожене Зе-управлінців,
В цім рятунок українців.

Віктор ТЮТЮН
Херсон

 Українській красуні до її 
портрета намалювали «карії 
очі, чорнії брови...» Це — в на-
родних піснях. Закохані поети 
й натхненні художники бачили 
свою Музу особливою і непов-
торною. Ми любимо такі обра-
зи: «...А ти, мій покою! Моє свя-
то чорнобриве, І досі меж ними 
Тихо, пишно походжаєш? І 
тими очима, АЖ ЧОРНИМИ — 
голубими, І досі чаруєш Люд-
ські душі...» (Тарас Шевченко, 
Кобзар, «Г.З.»). 
 Моя частина цієї історії про-
ста. Вчителька української мови 
й літератури Марія Панасівна 
Птушкіна у початкових класах 
розповіла про Шевченків «Коб-
зар» та байкаря Євгена Гребін-
ку, який допоміг видати першу 
збірку нашого Пророка. Від-
тоді я попався на Гребінку, як 
воша на гребінець. Особливо пе-
реймався його долею, живучи в 
Херсоні, де невгамовний Євген 
Павлович також побував. 
 У кожного Петрарки своя Ла-
ура. В один вечір, в одному місці 
двох поетів — Тараса Шевченка 
і Євгена Гребінку — зачарували 
чорноокі жінки. Тараса — сту-
дента Петербурзької академії 
художеств, вразила Ганна За-
кревська — дружина полковни-
ка Платона Закревського, мати 
двох дівчаток. А Євген — викла-
дач словесності у петербурзь-
ких військових училищах, жур-
наліст, поет та видавець — із 
першого погляду закохався в 
Марію Ростенберг, яка жила в 
свого дідуся Григорія Боярсько-
го. Того вечора на балу Гребінка 
побачив і відчув: «Очі чорнії, очі 
страстниє, очі жгучіє і прєкрас-
ниє...» Ці слова тридцятирічний 
Євген записав у Києві, в готелі на 
Печерську.
 Якогось благословенного 
дня чую цю пісню українською 
мовою у жіночому виконанні, 
з адаптованим текстом. Потім 
зустрічаю рідною мовою в ре-
пертуарі Олега Скрипки, інший 
варіант виконує популярний во-
кальний квартет, схоже, в пе-
рекладі Юрія Тараненка. На-
решті, два роки тому Михайло 
Кузьмович Наєнко повідомляє 
у мережі «Фейсбук» про влас-
ний переклад геніального твору 
Гребінки: « Очі — в зорях ніч, 

п’яних вишень цвіт; Погляд — 
полум’я, хіть жіночих літ! І люб-
лю я вас! І жахаюсь вас! Мабуть, 
стрів я вас у зурочний час. Не-
дарма вони в чорнім шовку вій; 
Диха траур з них по душі моїй. 
Бачу тугу в них — винний при-
смак чар. Перетлів у них серця 
мого жар. Та не сум-печаль га-
сить світ мені — Радість сонячна 
у моїй весні. Скільки Бог ство-
рив світлих днів-ночей — Всі 
для Тебе лиш... І Твоїх очей». 
 За цей час мені зустрічали-
ся інші «переспіви» нашою мо-
вою. Наєнків — найдосконалі-
ший з художнього погляду. 
Він зберігає і посилює магічну 
силу, передчуття трагічного, 
пристрасть закоханого. Чому 
багатьох діймає думка про цей 
вірш українською? Бо якщо на-
роджується легендарний твір, 
то його життя триває особливо. 
Чутки про український варіант 
з’являються ще за життя автора 
відомих байок та ліричних вір-
шів, що виконуються як пісні. 
Тому природним здається напи-
сати «Очі чорнії» рідними сло-
вами. Шевченко ж написав... 
 Що ж сталося з дванадцятьма 
рядками Євгена Гребінки потім? 
(У деяких джерелах помилко-
во вказують, ніби «Літєратур-
ная газєта» опублікувала вірш 
у січні 1843 року, хоча це стало-
ся у грудні того ж року). Попере-
ду побігла «попса». У салонах та 
ресторанах панував циганський 
репертуар. Ні сіло ні впало піс-
ні доточили «Скатєрть бєлую» у 
вині... «Очі чорнії» відтоді нази-
вають народною піснею або ци-
ганським романсом. Його співа-
ли: Луї Армстронг, Володимир 
Висоцький, Хуліо Іглесіас, Пат-
рісія Каас, Мірей Матьє, Ізабел-
ла Юр’єва. Звучить він у філь-
мах «Самаліта» та «Поцілунок 
на удачу». Першим її відомим 

співавтором став знаменитий 
Фьодор Шаляпін. Закоханий в 
італійську балерину Іолу Тор-
нагі, оперний бог стільки слів та 
почуттів додав пісні, що її важко 
впізнавати, але вистачило, аби 
завоювати руку та серце Іоли. 
 Лише через рік Євген Пав-
лович повінчався з Марією Ва-
силівною. 16-річній дружині 
популярного літератора подо-
бався чоловіків статус та мож-
ливість самій приймати замож-
них високих гостей у власному 
салоні. Прикрою обставиною 
були його малі статки. Хоча ос-
вітнє меценатство, видавни-
ча проукраїнська діяльність, 
участь у визволенні Тараса Шев-
ченка з кріпацтва додавали сус-
пільної ваги молодій родині в 
«свєтє», проте це забирало кош-
ти. Гребінка працював як віл і, 
виснажений, заробив... тубер-
кульоз. Ой, недарма, «диха тра-
ур з них по душі моїй». 
 Тривають пекельні муки ма-
лороса і трагедія українського 
патріота. Століттями малорос 
догоджає владі лише за пра-
во на часточку власної культу-
ри. Євген Павлович сумлінною 
службою «по відомству мініст-
ра просвєщєнія Уварова» здобу-
ває право на публічне родинне 
прізвище. Раніше він, як і його 
батько та мати — уроджена Чай-
ковська — офіційно писалися 
«Гребьонкіними». Самовідда-
ний українець і нині кладе голо-
ву на плаху. А в житті це мало і 
має такий вигляд. Шевченко й 
Гребінка приїжджають у Мой-
сівку друзями. Подивившись ув 
очі чорнії, товариші починають 
віддалятися. Тарасова любов — 
дружина правнука з Розумовсь-
ких, які стали Закревськими — 
родичами царям та гетьманові. 
Сам він — учорашній кріпак, 
фактично раб навіки, який не 

згоден коритися. І «Всю славу 
козацьку за словом єдиним Пе-
реніс в убогу хату сироти». («На 
вічну пам’ять Котляревсько-
му»). Магія двох слів. 
 Володимир Висоцький встав-
ляє «очі чорниє» в зовсім іншу 
пісню (здається, «Погоня»), і це 
стає назвою та повторюється в 
тексті. Зовсім по-іншому вико-
нував її Луї Армстронг. У ньо-
го «очі чорнії» римувалися з 
«Каліфорнією» та традиційним 
джазовим повтором «Джонні». 
«Знать, увідєл вас я в нєдобрий 
час», — пише Гребінка. «У зу-
рочний час», — переспівує Ми-
хайло Наєнко. Зішестя на пре-
стол Миколи Першого означило 
новий історичний період вини-
щення українців московською 
ордою. Однією рукою Гребін-
ка пише про героїчного козака 
Чайку — Чайковського, а ін-
шою ставить його на коліна пе-
ред царицею і змушує проклина-
ти Мазепу. Українець Гребінка 
клопочеться про видання пер-
ших Шевченкових творів, а ма-
лорос Гребьонкін умовляє Та-
раса назавжди забути дорогу до 
Ганни Закревської. 
 Є чимало сучасних жур-
налістських публікацій про Єв-
гена Гребінку і таємниці ро-
мансу «Очі чорнії». Я пам’ятав 
матеріали Бориса Манжели, м. 
Суми («Слово Просвіти») і Олек-
сандра Рудяченка («День»), які 
уточнили місце зустрічі зако-
ханих — Мойсівка, маєток гра-
фині Волховської, початок літа 
1843 року. Багато фактів є на 
бібліотечних сайтах Сумщини 
й Полтавщини. Ніде я не знай-
шов того, задля чого сам пишу 
і пам’ятаю пісню та автора. В 
одному з листів Євген Гребінка 
зізнається, що не знав, як жити-
ме поміж «москалями». А далі 
радіє, що зустрів у тодішній сто-

лиці імперії численну й діяльну 
«малоросійську колонію». Це за-
уваження я зарубав на носі. Інше 
прочитав в одній з його кореспон-
денцій до журналу, де розпові-
дається про наслідки останньої 
російсько-турецької війни. Сто-
ячи на рейді в Босфорі, Гребін-
ка гірко запитує: «Навіщо МИ 
сюди прийшли зі СВОЄЮ азіат-
чиною?!» Тобто українофіл уже 
«перевернувся» малоросом, як 
у Гулака-Артемовського козак 
турком. Лише останніми роками 
просочується думка, що без Євге-
на Гребінки не відбувся б поет Та-
рас Шевченко (Омелян Пріцак). 
Одне діло — «списувати Сковоро-
ду», а зовсім інше — створити по-
ему «Кавказ», присвячену Якову 
де Бальмену, третьому товари-
шеві на балу у графині Вільховсь-
кої. За мольбертом, з олівцем чи 
штихелем Тарас був геніальним 
художником, а біля слова — Про-
роком. І Євген Павлович Гребін-
ка це не лише відчував, а й знав. 
Хоча не здогадувався, як далеко 
бачить побратим, який після «зу-
рочного» балу перестав його зга-
дувати. (...) 
 Марія Панасівна Птушкі-
на повезла нас, учнів 8-го кла-
су, до Києва, в Оперний театр 
на історичну виставу «Князь 
Ігор». Там другий акт закінчу-
вався бурхливим і барвистим 
танцем половчанок. У головної 
з танцівниць через сильні рит-
мічні рухи зсунулася бретель-
ка й оголилися перса. Підсми-
куючи цей мотузочок так, щоб 
не поламати хореографію, ба-
лерина відтанцювала на задній 
план і закріпила костюм. Тіль-
ки вона прискакала наперед, 
половецька упряж зсунулася 
знов. Згадуючи цей епізод, я ро-
зумів, що історія відкриється 
через мистецтво, покликане по-
казати прекрасне. ■

Складається враження, що так звані «антиваксери» (противники вакцинації) не слідкують за новинами у світі та Україні зокрема, 
не бачать жахливих цифр, що відображають холодну статистику смертей, за якими стоять людські життя і трагедії. Лікарі 
валяться з ніг у прямому значенні цих слів через перевтому, шпиталі переповнені важкохворими на ковід, а «швидкі» (на фото 
— ситуація в Одесі) стоять у довжелезних чергах під приймальними відділеннями, адже місць катастрофічно не вистачає! То, 
може, час серйозно поставитися до власного життя?

ПАРАЛЕЛЬНІ ШЛЯХИ

«Очі чорні» 
в долях двох поетів
Компроміси Гребінки та стоїцизм Шевченка

■

ПОЛІТПАРНАС

Зима навчить
Ігор ДЕМ’ЯНЧУК
Київ

■

Євген Гребінка та його чорноока муза 
Марія Ростенберг.

❙
❙
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Писання оповідань, що склалися 
далі у збірку «Жизня», були для 
Олега Сенцова роботою над со-
бою у буквальному смислі — тес-
туванням себе як особистості та 
перевіркою письменницьких ам-
біцій на серйозність. А відпочивав 
він — паралельно пишучи «нена-
уково-популярний роман», таку 
собі джазову імпровізацію на тему 
веселих літературних пригод. Уже 
сама назва відкидала претензії 
на «красне письменство», пропо-
нуючи натомість вигідну товарну 
позицію: «Купіть книжку — вона 
смішна» (Х.: Фоліо, 2016).

 Гадаю, Олега Сенцова вабив 
приклад Марка Твена — зухва-
лого репортера, який зумів пере-
вдягнути звичайнісінький стьоб 
у поважні літературні шати. Ідея, 
схоже, була така: збовтати в одно-
му флаконі «Тома Соєра» і «Янкі 
при дворі короля Артура». Тоб-
то, описати походеньки трикс-
тера-шибайголови, «коло інте-
ресів якого дорівнювало триста 
шістдесяти градусам». Попере-
ду в нього — «неохопний ринок з 
надання послуг населенню, яке 
нічого не підозрює». Авантюризм 
вищої проби. Та можна сказати й 
інакше: то сама Молодість, коли 
море — по коліна. Тож «вийшов з 
дому і попростував вулицею у на-
прямку виходу з цього світу».
 Можливо, це просто вдатна 
фраза. Та здається, «цей світ» 
у романі — геть не аж така абс-
тракція. Принаймні українцеві 
неважко його ідентифікувати як 
царину так званого «здорового 
глузду», що павутинням обплу-
тує будь-який порух, знеструм-
лює бажання, калічить мрії. Світ 
забобонів і упереджень; світ, де 
панує закамуфльоване, як роз-
тяжка, «ніззя». Все краще — поза 
ним. Туди і прямує герой.
 Звісно, я знаю, що голо-
вні  дієвці у романі — троє при-
ятелів. І вони ніби американці: 
Біллі, Джиммі та Джебб. Як по-
яснює автор, «дивитися на події 
очима геть чужих тобі людей, 
про котрих знаєш хіба мимохідь, 
набагато зручніше та вільніше 
— можеш придумувати усе, що 
заманеться, чим я, власне, і зай-
мався». Інакше кажучи, це могли 
бути які-небудь Микола, Толян і 
Сірьога, якби традиція авантюр-
ного роману не була у нашій лі-
тературі така слабка (власне, 
яскравим прикладом-винятком  
є тільки дилогія «Аристократ із 
Вапнярки» / «Претенденти на па-
паху» Олега Чорногуза). Та голо-
вний секрет в іншому: навіщо ав-
тор поділив головного героя, який 
протистоїть «цьому світові», на 
три персонажі?
 Роман «Купіть книжку...» 
так само психоаналітичний, як і 
оповідання перших двох збірок, 
де автор спостерігає за своїм «еґо» 
у пробірках з різними подієвими 
реактивами. Романний експери-
мент — про інше: це спроба інт-
роверта реалізуватися у віртуалі, 
позаяк у реалі тягатися зі всепро-
никними екстравертами йому не 
випадає. Для чистоти досліду ге-
роя презентовано як триголово-
го змія: одна іпостась — люди-
на, що не вміє казати «ні», за що 
люто карається потім на самоті. 
Це те, чого автор хоче позбути-
ся. Друга — «людина-ініціати-
ва», що хапається за будь-що, не 
переймаючися наслідками (рух 
— усе, мета — ніщо). Автор за-
здрить енергетиці, але відки-
дає бездумність. І нарешті третя 
«голова» — комунікативний іде-

ал: кожен інтроверт бачить себе 
Джеймсом Бондом.
 Отже, триголовий герой пря-
мує до виходу з «цього світу». Але 
ж потрапляє — у такий самий?! 
Тут та сама агресивна більшість 
інфантилів, і «бог у них один, на-
зивається «що люди скажуть» 
(Горіха Зерня. Принцип втручан-
ня. — К.: Білка, 2021). Так, але 
наш герой заходить туди як «чу-
жий», як tabula rasa (з одним із 
численних фальшиво-оригіналь-
них паспортів агента 007, якщо 
хочете), з нестримним бажанням, 
аби той світ «прогнувся під нас». 
Відтак, утеча: з локального світу 
в широкий — світ за очі. Один з 
найпопулярніших сюжетів світо-
вої літератури. 
 За великим рахунком — це про 
Декарта з його апологією «свобо-
ди і влади розпоряджатися собою 
і своїми намірами, тому що ніщо 
інше нам не належить». А ще — 
про «здатність душі вмістити 
світ як він є і бути незадоволеним 
в цьому світі лише собою» (Мераб 
Мамардашвілі. Картезіанські 
роздуми. — К.: Стилос, 2000). Як 
подумати, то «Купіть книжку...» 
— це ніби також «картезіанські 
роздуми»: що таке бути «як усі» 
— і яка є можливість вискочити 
з цього білчиного колеса і жити 
навпаки. «Пішов тріщинами 
твій дім? Будуй інший, залиш 
попередній, не підтинькуй його, 
не сподівайся покращити, рви у 
собі це! Пам’ятаєте, як на кар-
тині, яку безкінечно підмальо-
вують?.. Найстрашніша залеж-
ність — це залежність від того, 
у чому ми бачимо вади і намагає-
мося їх виправити. Тому що, на-
магаючись виправити, насправді 
ми просто робимо проєкцію того 
часу, що вже є, того світу, який 
вже є, подвоюємо його, і так до не-
скінченности» (там само).
 Не думаю, що Олег Сенцов, 
пишучи «Купіть книжку...», 
розмірковував про аж такі філо-
софські емпіреї. Коли вийшов цей 
текст (а то був його першодрук, 
раніше Сенцова знали лише як 
в’язня совісти та режисера-дебю-
танта), подумалося: це ще не лі-
тература, лише гра в літературні 
кубики. Та невдовзі опублікува-
ли його оповідання, які змусили 
замислитися: навіщо він у ці ку-
бики грається?
 Можливо, після п’ятиріч ного 
ув’язнення він дезорієнтовано вва-
жав, що шлях до літературного 
успіху зветься «Кокотюха». Але 
було відчутно, що не тільки зад-
ля пригодницької оповідки з єди-
ною функцією розважити читача 
це писалося — тоді то справді був 
би ще один текст-близнюк «авто-
ра 77 книжок». Опубліковані далі 
оповідання прояснили: Сенцов-
письменник народився не з публі-
кацій, не з «коронаційної» піни, 
а з класичних щоденників (Каф-
ки, приміром). Як казав Мамар-
дашвілі, інтерпретуючи Декарта: 
«Те, про що варто говорити, може 
статися тільки на самоті».
 «Купіть книжку...», якщо по-
вернутися до психоаналітичного 
ракурсу, — це підсміювання-кеп-
кування над автором оповідань 
циклу «Жизня», котрий хотів 
переконати себе у потенційній 
дотичности клану письменників. 

«Дуже мріяв стати нобелівським 
лавреатом... Зробить це і ста-
не щасливим». Та є дещо і поза 
іронією, як-от фраза: «Повільно 
вимовляючи усі букви, включно 
з пробілами». Якщо відійти від 
нетверезого сюжетного контекс-
ту — це вам нічого не нагадує? А 
як там у Євгена Пашковського: 
«Прикайданював слово до сло-
ва» (Щоденний жезл. — К.: Ге-
неза, 1999). Не певен, що у пер-
ших двох збірках оповідань геть 
усі букви і пробіли на місцях, але 
у «4 з половиною кроках» редак-
торові уже нема чого робити.
 «Ні досконалости, ані мараз-
му межі немає», — відреагував 
би на цей комплімент сам автор. 
Хай там як, але у нашому випад-
ку йдеться таки про досконалість 
— про наполегливе просування 
в її бік. А високий ступінь само-
іронії слугує надійним запобіж-
ником супроти неадекватних 
оцінок. Наприклад, супроти поб-
лажливого ставлення до текстів, 
написаних політв’язнем. Важко 
уявити Олега Сенцов, який при-
йшов би на літературну презента-
цію з двома своїми орденами «За 
мужність». Це речі, які не змішу-
ються у коктейль. Або література 
— або «ветеранська література». 
Слава Богу — те, що пише Сен-
цов, не потребує статусних пре-
ференцій.
 Назва роману «Купіть книж-
ку...» — вичерпно однозначна. 
Вона справді смішна. Це її форма, 
суть і мета. Роман-анекдот. Гумор 
іскрить, як сніг на сонці. Мерех-
тить веселковими спалахами від 
побутових жартів до літератур-
них пародій. Та здебільшого  це 
обсміювання «понять» здорового 
ґлузду, забетонованого прадав-
німи метафорами мови, що їх об-
слуговує. Читаючи, мимоволі зга-
дуєш французьких літературних 
побратимів Бориса Віана та Ре-
мона Кено. От спробуйте вгадати, 
кому з трьох належить така фра-
за: «М’ясо було настільки свіже, 
що тікало від мене тарілкою, де-
монструючи залишки інстинк-
ту самозбереження». Зрештою, 
це не порівняння; ходить про оз-
начення однакового стильового 
вектору: розкошування-знущан-
ня з мовних і суспільних параг-
рафів.
 За бажання «смішну книж-
ку» можна прочитати як полі-
тичну сатиру. Неважко підшука-
ти «прототипів» і до «політика 
широкого сексуального досвіду, 
який він хоче застосувати до на-

селення всієї країни» і до «облич-
чя в синьому мундирі з золотими 
ґудзиками»; легко уявити серед 
персонажів абстрактної афри-
канської країни (теж промовис-
та локація) і олігархів, і Майдан, 
і питомий український триб жит-
тя. Знайдемо навіть авторський 
мем на відому президентську хо-
тячку: «Зазирнув у некрасиві очі 
правди». Та як не крути, публі-
цистикою тут не пахне. Будь-
яка нібито політична інвекти-
ва повертається до читача своїм 
анекдотичним боком. Як-от на-
віть у набагато стриманіших на 
смішки оповіданнях, де й публі-
цистичний струмінь часом ціл-
ком конкретний: «Внутрішні 
проблеми країни... він волів, як і 
багато інших російських грома-
дян, не помічати, особливо напе-
редодні вторгнення американців 
і геїв з євреями («4 з половиною 
кроки»).
 Наступний роман Олега Сен-
цова «Другу також варто при-
дбати» (Л.: Видавництво Старого 
Лева, 2020) рецензенти-піарни-
ки обтяжили теґом «антиутопія». 
Авжеж, цю наличку легко при-
стосувати до будь-яких формаль-
них припущень. Але так ми дійде-
мо до маркування «антиутопією» 
звичайнісіньких анекдотів, де фі-
гурують реальні прізвища. Дру-
гий роман Сенцова — так само 
типовий роман-анекдот. Як і ро-
мани Ірванця чи Кожелянка, де 
зовнішні ознаки антиутопії чи 
альтернативної історії є лише ав-
торськими промо-засобами.
 Пишучи «Другу...», Сенцов 
веселився, мабуть, як Маркс із 
Енгельсом, коли вифантазовува-
ли за пивом свій антиутопійний 
«Маніфест». Ті німецькі «молоді 
спеціалісти» навіть у нічному 
кошмарі не могли передбачити, 
чим цей текст обернеться. У Сен-
цова, до речі, таке сновидіння є: 
«Йому випало стати учасником 
телевікторини, де ведучим був 
Карл Маркс: він тримав в руках 
кулемет «Максим» і ставив за-
питання з царини політеконо-
мії. Джим уві сні судомно тиснув 
на кнопку, боячись помсти боро-
датого шизофреника в разі не-
правильної відповіді. Але кнопка 
не працювала». Кнопка й досі за-
падає і в реалі: її підточили, ніби 
комп’ютерні віруси, «марксист-
ські гени».
 Якщо у «Купіть книжку...» 
автор волів просто відірватися 
на нонконформізмі, то сюжетом 
«Другої...» уже відчутно керу-

вали алюзії на українське повся-
кдення. Так, це пародія на ЗЕ-
інвазію: «залітні ящірки», які 
окуповують Землю під гаслом 
«приєднатися до нас у боротьбі 
за щастя всього». Перша промова 
нового хазяїна найвищого крісла: 
«–Не бійтеся, — запевняла голо-
ва живого інопланетянина. — 
Вам нічого не загрожує! Цивілі-
зація руанців узяла під контроль 
вашу планету. Тепер ви врято-
вані». Далі — спілкування винят-
ково через відеоролики та розпач 
«бійців невидимого фронту й не-
помітного спротиву»: «Отож-
бо й воно! Не можемо ж ми боро-
тися з телевізором». Є тут навіть 
прогностика, котра, на жаль, не 
справдилася: «Прибульці поки-
нули Землю поспішно, не про-
бувши на ній і двох років». Є на-
віть похмура, не характерна для 
Сенцова-життєлюба, візія — ос-
тання фраза-абзац роману, коли 
все, здається, завершилося пере-
могою: «Того вечора вони довго 
чекали обіцяного святкового са-
люту, але його так і не було, і їм 
довелося повертатися додому в 
темряві».
 «Весь цей декаданс»...
 Звісно, антиутопійні літпри-
йоми розкидані романом щед-
ро. Коли автор через внутрішній 
монолог головного персонажа  
зізнається, що переважно «спос-
терігав за людьми, ну або за 
тим, у що вони перетворилися», 
то це непомильно відсилає нас до 
справжньої антиутопії — «Під ку-
полом» Стівена Кінга (Х.: Клуб сі-
мейного дозвілля, 2011). Але Сен-
цов працює в іншому, ніж Кінг, 
жанрі. І роман-анекдот — це не 
зниження літературної планки. 
Як на мене, то це, радше, її підви-
щення: Бог наділяє гумором дале-
ко не всіх. Кінга, приміром, наді-
лив щедро, але того не дав.
 До всього, анекдотичність 
мислення — це один із проявів 
вітаїзму, обожнення життя поп-
ри все. Цей термін виник в одно-
му з інтерв’ю Сенцова і змусив за-
мислитися про його виникнення 
в літературній теорії. Це про наші 
1920-ті й зокрема про Майка Йо-
гансена, чий роман-експеримент 
під кучерявою назвою «Подорож 
ученого доктора Леонардо і його 
майбутньої коханки прекрасної 
Альчести у Слобожанську Швай-
царію» (1930) цілком надається 
до порівняння з романними про-
бами Олега Сенцова. Критик на 
еміграції Юрій Лавріненко вже 
тоді точно — неспростовно й до-
нині — означив Йогансенову суть: 
«Весь він, у творчості і в житті, 
був не від світу казарми... Йоган-
сен вчинив повстання проти на-
туралістичного слова... Філософ 
і книжник, що знав найтоншу 
міру речей» (Розстріляне Відрод-
ження. Антологія 1917–1933. 
— К.: Смолоскип, 2002). Як по-
думати, це цілком докладне й до 
Сенцова.
 ...«Коли намагаєшся уявити 
в цілому хід декартівської думки 
і той вимір, який вона відкриває, 
то бачиш перед собою ніби хвилі, 
що розходяться від «я існую», що 
впало каменем» (Мамардашвілі). 
Отим каменем-фразою, що нею 
Сенцов зазвичай відкриває свої 
файли. Як-от початок «Другої...»: 
«Того ранку, коли на нас напали 
інопланетяни, Джим Гаррісон, 
як завжди, сидів у туалеті».
 А що ви робили у день ви-
борів Зе? ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Жанр-переможець:
роман-анекдот

■
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У затінку драконових дерев...
 Сильні вітри над Атланти-
кою іноді стають на заваді лі-
такам. Тому приземлитись на 
острові для екіпажу — часом 
вищий пілотаж. Але все за-
вершується добре, просто на-
беріться терпіння. Наш літак 
покружляв над островом до-
даткових 40 хвилин, а потім ві-
тер перестав чинити опір. Ма-
дейра належить Португалії, 
хоча з географічного погляду 
вона ближче до Африки: лише 
600 кілометрів відділяють ост-
рів від Марокко, тоді як до Лі-
сабона — майже 1000. Відпо-
чинок на Мадейрі — це насам-
перед незабутнє «занурення» 
в природу. Жоден рекламний 
проспект, найкраща фотокаме-
ра не зможуть передати її пер-
возданної краси. Тут ви може-
те зустріти овечок, які само-
стійно походжають лісовими 
гірськими стежками, і рідкіс-
них птахів, які живуть тільки 
на цьому острові: мадейрсько-
го королька, тайфунника і си-
вого голуба. Голуб, до речі, — 
символ Мадейри. У столиці — 
Фуншалі — туристам пропо-
нують прогулянку ботанічним 
садом. Хоча весь острів, кажу-
чи відверто, — суцільний бо-
танічний сад! Бананові план-
тації, різні сорти юки, пальми, 
сади авокадо, манго, маракуйї, 
ківі, гранатові й апельсинові де-
рева. І ще різна екзотика, назви 
якої не запам’ятаєш одразу. На 
Мадейрі росте все, навіть кава.
 «Так, флора Мадейри — 
розкішна! Драконові дерева, гі-
гантські кактуси, деревовидні 
кульбаби і ромашки. А гортензії 
різних кольорів побачите прос-
то на узбіччі: ростуть, як у нас 
будяки, — розповідає дирек-
тор туристичної фірми «Феєрія 
мандрів» Ігор Захаренко. — 
Загалом на острові ви можете 
зустріти майже 2 тисячі видів 
квітів, частина з яких властиві 
лише для цієї місцевості».
 На Мадейрі не буває різких 
міжсезонних перепадів темпе-
ратур. +17 — найхолодніша 
температура взимку, і то, рад-
ше, виняток. Спека також не до-
кучає: середній температурний 
показник від весни до глибокої 
осені — плюс 25. А купатися в 
океані можна навіть узимку. 
Теплий Гольфстрім подбав про 
це. Місцевий клімат — ще одна 
родзинка для туриста. На Ма-
дейрі ви можете за день прой-
ти сім кліматичних зон. «Про-
гулюєшся лісом, аж гульк — 
ти вже високо в горах, біля 
хмар, озирнувся — перед очи-
ма марсіанські пейзажі, — за-
уважує Ігор Захаренко. — Пів-
день острова більше пасує для 
розміреного відпочинку: пляжі 
з вулканічним чорним піском, 
океан без рвійних вітрів. Нато-
мість північ — рай для серфін-
гістів: потужні хвилі, що розби-
ваються об скелі. На це можна 
дивитись вічно...»
 Так, природа — найбільша 
цінність Мадейри. Зелень ев-
каліптів, лаврові ліси, які збе-
реглися тільки на острові, уні-
кальні кущі і породи дерев. Дві 

третини території охоплюють 
національні заповідники, де-
які з них — під охороною ЮНЕ-
СКО. На острові немає хижаків, 
найбільший зухвалець — ди-
кий кролик, що зазіхає на ев-
каліпти. Тому нові насадження 
захищають сітками, інакше — 
біда... Евкаліптові ліси — щит і 
життя Мадейри. Коріння дерев 
оберігає ґрунт від зсуву, а листя 
збирає воду. Питна вода на ост-
рові — заслуга дерев і кущів.
 Кущі еріка — екологічний 
водний фільтр. Тут немає жод-
ної артезіанської свердловини: 
острів вулканічного походжен-
ня, вважайте — скеля. 70 відсот-
ків води на Мадейрі — з лісів, 30 
— дощова. Океанську воду тут 
не опріснюють. Вода з лісів Ма-
дейри смачна і цілюща, не зали-
шає накипу. Її збирають у горах 
за допомогою штучно створених 
каналів — левад. Левади — уні-
кальна візитівка острова. Їх за-
гальна протяжність — понад 
2 тис. кілометрів. Прогулянка 
вздовж левад — одна з популяр-
них атракцій для туристів. 

Вино-мандрівник і натхнення 
для сера Вінстона
 Для знайомства з островом є 
кілька основних маршрутів, і всі 
вони починаються з півдня, зі 
столиці. Перший шлях — ман-
дрівка східним узбережжям на 
північ, прогулянка гірськими 
стежками, сходження на най-
вищі точки острова — пік де 
Арейро (1818 м) і Руйву (1862 
м). З обох вершин відкривають-
ся фантастичні краєвиди: зе-
лені схили гір, вкраплення бар-
вистих квітів, синь океану, що 
зливається з небом... У містеч-
ку Машико буде нагода зазир-
нути на пляжі з «золотим» піс-
ком Сахари. Це єдине місце на 
острові з класичними купаль-
ними зонами: тут немає великих 
хвиль, а африканський пісочок 
приємно лоскоче ступні. На цьо-
му ж маршруті ви потрапите до 
найколоритнішого селища Ма-
дейри — Сантани, де збереглися 
кольорові будиночки: стильні і 
яскраві, наче з картини худож-
ників. У таких колоритних ха-
тинках із солом’яними стріхами 
мадейрівці мешкали в давнину. 
А в Крісто Реї вас зустріне відо-
ма в світі статуя Христа з розп-
ростертими руками. 
 Ще одна природна цікавин-
ка Мадейри — лавові басейни. 
Вивержена вулканічна лава, 
охолоджена океанськими хви-
лями, багато століть тому ут-
ворила природні басейни по-
між скель, де приємно попла-
вати. Найбільше їх у містечку 
Порто Моніш: потрапити сюди 
зможете, мандруючи західним 
узбережжям Мадейри. Доро-
гою матимете багато пізнаваль-
них зупинок, відвідаєте, зокре-
ма, найвищий мис Європи Кабо 
Жірао (580 м), химерний лав-
ровий ліс. А починається мар-
шрут знайомством із рибальсь-
ким селищем Камаро де Лобос, 
де зупинявся Вінстон Черчилль 
— писав свої мемуари і карти-
ни. Він, між іншим, і досі тут, 
— у гранітному образі, на ла-

вочці поряд із готелем, де від-
почивав. Туристи залюбки фо-
тографуються з сером Вінсто-
ном. Подейкують, що Черчилль 
відтворював на папері спогади 
минулого, підживлюючи влас-
не натхнення «мадерою» 150-
літньої витримки. І його легко 
зрозуміти!
 Цей знаменитий напій має 
багато сортів і цікаву історію. 
Острів відкрили португальські 
мореплавці 1419 року, вони ж і 
привезли сюди невдовзі виног-
радну лозу. Певний час вино-
робство обмежувалося прости-
ми, сухими винами, але транс-
портувати такі напої не годило-
ся: швидко скисали. Тож сухі 
вина почали збагачувати цук-
ром з тростини і спиртом, вино 
«міцніло» і могло пережити 
морські походи. За легендою, 
коли перші винні діжки виру-
шили з Мадейри до Індії, ко-
рабель потрапив у тривалий 
шторм, тож вино довго «гой-
далося» у тропіках. Мореплав-
ці не змогли доставити його у 
пункт призначення, повернули 
партію назад, а відповідальний 
за продукт купець був у відчаї, 
передбачаючи крах. Та перш 
ніж вилити «зіпсоване» вино з 
діжок, вирішив його скушту-
вати. І був приємно вражений! 
Вино набуло особливого, золо-
тистого кольору й унікально-
го смаку. Його назвали віно да 
рода — «вино-мандрівник». Так 
народилася «мадера». У XVI-
XVIIстоліттях за діжку «маде-
ри» в Англії можна було купи-
ти будинок, вино оспівував сам 
Шекспір, а поважні леді вико-
ристовували його як парфуми. 

«Мадера» для Наполеона
 Легендарних історій на Ма-
дейрі багато. Одна з них — про 
Наполеона Бонапарта, який 
начебто бував і не бував на ос-
трові. Корабель, яким у серпні 
1815 року Наполеона везли на 
острів Святої Єлени, зупинився 
на рейді в порту Фуншала. При-
швартуватись йому не дозволи-
ли, тож британський консул 
Вейтч розпорядився доставити 
на корабель фрукти та книги, 

про які просив Наполеон, і діж-
ку вина «мадера» 1792 року. І 
це історичний факт. А потім 
консул нібито особисто прибув 
на корабель — вшанувати ко-
лишнього французького імпе-
ратора. І, попри офіційну забо-
рону місцевої влади, спеціаль-
ною яхтою таємно переправив 
Бонапарта в містечко Санта де 
Серра, в улюблене місце анг-
лійських аристократів — сади-
бу родини Бленді. Там, у затін-
ку платанів та евкаліптів, серед 
розкішних камелій, гортензій і 
троянд він встиг прогулятися 
перед своїм довічним заслан-
ням. Не сам, а разом зі своєю 
Жозефіною, звісно. І це вже ле-
генда. Але яка ж красива... 
 Інша місцева легенда (і 
найбільша знаменитість) — 
Кріштіану Роналду. Найвідо-
міший футболіст світу народив-
ся на Мадейрі, на одній із цент-
ральних вулиць можна побачи-
ти родинний дім «зірки», в усіх 
сувенірних крамничках — зус-
тріти речі з логотипом «від Ро-
налду». І навіть випити «ма-
дери» з фотографією футболіс-
та. На набережній Фуншала 
розташовані музей Роналду 
і пам’ятник футболісту, біля 
яких завжди людно. Якщо взя-
ти гранітного Кріштіану за руку 
— матимете удачу, каже леген-
да. Аеропорт Фуншала також 
названо на честь знаменитого 
вихідця з Мадейри.
 А з протилежного боку на-
бережної — пам’ятник Колум-
бу. Перш ніж відкрити Амери-
ку, Христофор Колумб приплив 
на Мадейру. Його цікавила цук-
рова тростина, яку вирощували 
на острові в промислових масш-
табах. Але повороти долі пере-
дбачити складно. На Мадейрі 
Колумб закохався в доньку міс-
цевого губернатора, одружив-
ся і щасливо прожив тут п’ять 
років. Мав сина, успішно про-
вадив тростиновий бізнес. Але 
дружина померла... І тоді Хрис-
тофор вирушив далі. На гори-
зонті була Америка, хоч він про 

це нічого ще не знав...
 Щороку у вересні на сусід-
ньому острові Порто Санто від-
бувається свято Зустрічі Ко-
лумба. Мореплавець причалює 
до архіпелагу так само, як бага-
то століть тому... На кораблі з 
такого ж матеріалу, в такому ж 
одязі, з почтом і новими споді-
ваннями. Але чи знаходить зно-
ву тут любов — не впевнені... 

Карнавал квітів на святі життя
 Красивий лайнер у порту 
Фуншала навіює думки про да-
лекі світи. В доковідні часи з 
таких кораблів щодня на берег 
столиці Мадейри сходили 20 ти-
сяч туристів. Коли португальсь-
кі моряки в 1419 році ступили 
на цю землю, перше, що відчу-
ли, — запах фенхелю. Аромат 
цієї пікантної спеції і досі ви-
тає над столицею Мадейри. Бо 
«фенхель» у перекладі — «фун-
шал». Усе просто.
 А ще Фуншал пахне квіта-
ми і смаженими каштанами, 
які продають на набережній. І 
нагадує ілюстрації зі збірника 

На Мадейрі можна за день потрапити в сім кліматичних зон, 
скупатися в лавових басейнах, пройтися шляхами дитинства 

футболіста Роналду, привітатися з гранітним Черчиллем і випити 
кави «в товаристві» Христофора Колумба

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Клумба
■Юлія КОСИНСЬКА, Олег КРУК

Київ — Фуншал — Сантана — Машико — Порто-Моніш — Порто-Круш

«Острів вічної весни», «квітник на згаслому вулкані», «смарагд в 
океані»... Яких тільки метафор не вигадали романтики, говорячи 
про Мадейру. З вікна ілюмінатора острів справді нагадує коштов-
ний камінь, що переливається на сонці всіма відтінками зеленого. 
Коли літак заходить на посадку, здається, що планує приземлити-
ся просто в океанських хвилях. Злітно-посадкова смуга оновле-
ного аеропорту Фуншала простягнулася над самісіньким берегом. 
І перше, що відчуваєш на виході з літака, — свіжий океанський 
бриз і лагідне сонце. Унікальна природа і м’який погідний клімат 
приваблюють на Мадейру мільйони мандрівників з усього світу. 
Заради цього вони готові долати довгі години перельоту і навіть... 
переживати напади адреналіну під час посадки.

Пляжі з чорним вулканічним піском — візитка Мадейри.❙

Пам’ятник Христофору Колумбу 
у Фуншалі.

❙
❙

Фестиваль квітів розпочинається 
з карнавалу...

❙
❙
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казок. Білосніжні будиноч-
ки з червоними черепични-
ми дахами на тлі гір, диво-
вижні скульптури, зелені 
тінисті парки, відкриті пог-
ляди і посмішки. Звуки гіта-
ри і шум океану, який ніко-
ли не спить...
 На набережній можна 
випити кави і скуштувати 
смачного морозива, поми-
луватися декоративними 
виробами місцевих майс-
трів і картинами художни-
ків. А вуличка розписаних 
дверей — майже вернісаж, 
гості Фуншала люблять тут 
бувати. Так само, як і ри-
нок, — Меркадо, один з най-
колоритніших на всьому ос-
трові. Фуншал — місто, в 
якому легко піднятися над 
суєтою. Зазирнути в кратер 
згаслого вулкана з оглядово-
го майданчика Еіра де Сара-
до, а потім спуститися в До-
лину черниць. Вишуканий 
архітектурний стиль столи-
ці увиразнює кафедральний 
собор у центрі старого міста 
і фортеця Сао Тьяго, яку зве-
ли 1614 року, аби захистити 
місто від свавілля піратів. 
 Наше найколоритніше 
враження від Фуншала — 
фестиваль квітів. Традицій-
но він відбувається у трав-
ні, символізує весну і пробу-
дження нових надій. Цьо-
горіч свято вперше перенесли 
на жовтень: через обмежен-
ня, пов’язані з ковідом. Тож 
нам пощастило потрапити на 
його відкриття.
 Фестиваль квітів — одне 
з найяскравіших свят на Ма-
дейрі. Місцеві жителі готу-

ються до нього заздалегідь: 
продумують квіткові компо-
зиції, викладають килими з 
квітів, дизайнери шиють 
одяг, хореографи творять 
святковий сценарій. Учні 
молодших класів з усього ос-
трова приїжджають до сто-
лиці, щоб викласти з квітів 
символічну Стіну надії. 
 Найочікуваніший момент 
свята — карнавал. Колорит-
на кількагодинна процесія з 
музикою і танцями рухаєть-
ся вздовж набережної Фун-
шала, заохочуючи до нест-
римного свята життя всіх 
навколо. Жодного байдужо-
го обличчя ви не побачите в 
цей час на вулицях міста. 
 Уперше фестиваль квітів 
відбувся на Мадейрі 1979 
року. Він триває цілий мі-
сяць і має в програмі свят-
кові концерти, вистави, ек-
спозиції, конкурси...

«Потужні» банани і хліб 
як гостинець на континент
 Фуншал — місто пам’ят-
ників і скульптур. Одна з 
них — на в’їзді у місто — 
зведена на честь робітників, 
які загинули, прокладаючи 
гірські тунелі. «Рубати ска-
лу», будуючи автостради, 
— це був виклик. Мадерійці 
прийняли його гідно, і нині 
весь острів має зручні авто-
стради, якими легко діста-
тися в будь-який куточок 
острова. Хоча подекуди збе-
реглися і середньовічні мос-
ти — сховки історії острова.
 Основа економіки Мадей-
ри — туризм і сільське гос-
подарство. Серед найбільш 

експортованих товарів — 
цукрова тростина, банани, 
картопля. Так, на скеляс-
тому острові, де ґрунт — на 
вагу золота, урожай кар-
топлі збирають чотири рази 
на рік: викопують і знову 
саджають. Бананові план-
тації — невід’ємний еле-
мент пейзажів. Вони ростуть 
просто над дорогою, і, про-
гулюючись містом, можна 
побачити, як відбувається 
збір урожаю. Одне банано-
ве гроно часто має близько 
500 плодів і важить майже 
300 кілограмів! Щоб зірва-
ти таке гроно, потрібно троє 
робітників. Один зверху — 
зрізає, двоє знизу ловлять 
і пакують у прозорі мішки. 
На узбіччі стоїть вантажів-
ка, куди вантажать екзоти-
ку. До речі, на Мадейрі виве-
ли недавно два нові сорти ба-
нанів. Тут люблять експери-
ментувати і, як каже наша 
провідниця Світлана, схре-
щують «усе з усім», особли-
во маракуйю. Маракуйї на 
острові вже вісім сортів.
 Кухня Мадейри — знахід-
ка для гурманів. Особливо 
тих, хто полюбляє морепро-
дукти. Найвідоміша страва 
— запечена на грилі ешпада 
(риба-меч), яку готують з ба-
наном і подають з солодкою 
картоплею. На основі солод-
кої картоплі печуть знаме-
нитий місцевий хліб — боло 
де како: тісто замішують і 
тримають цілий день, а ви-
пікають на розігрітих жер-
стяних листах. Гід Світлана 
каже, що таку перепічку пе-
чуть лише на Мадейрі, і час-
то «португальці з континен-
ту» просять знайомих при-
везти для них з острова улюб-
леного хлібчика. Як смачний 
сувенір можна привезти та-
кож пиріг — «вологий кекс», 
приготовлений на основі па-
токи з цукрової тростини та 
сухофруктів. У тісті немає 
жодних консервантів, а та-
кож яєць, і пиріг може збері-
гатися понад рік. Його тра-
диційно печуть на Різдво, а 
на порції ламають руками. 
Тож якщо ви при їдете сюди 
в час різдвяно-новорічних 
свят, шматочок такого пи-
рога щедро відломлять і для 
вас. На Мадейрі живуть доб-
розичливі і відкриті люди, 
які щиро раді гостям. ■

Юлія КРУК

 650 мільйонів дорослих людей у 
світі мають ожиріння і понад 1,9 мі-
льярда – зайву вагу. Такими є дані 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я. Як свідчать дослідження, 
в Україні з проблемою ожиріння осо-
бисто стикається кожен четвертий, 
а 59% населення мають зайву вагу. 
Прикметно, що у 2019 році лише дві 
п’ятих (39,6%) українського насе-
лення мали нормальну вагу.
 На запитання, які неприємності 
пов’язують із зайвою вагою, люди 
з ожирінням відповідають: насам-
перед це погіршення здоров’я, зни-
ження фізичних можливостей, по-
гіршення психологічного стану, а 
також зниження самооцінки, по-
силення почуття непривабливості. 
Проблему зайвої ваги й ожиріння 
українці сприймають, радше, як 
косметичну. Починають замислю-
ватися над проблемою, однак ак-
тивну роботу з її вирішення від-
кладають на потім. І звертаються 
до лікаря, лише коли супутні за-
хворювання, що розвиваються на 
тлі ожиріння, починають докучати 
особливо гостро. 
 «Проблема ожиріння є набага-
то глибшою, ніж косметична, — це 
і дисбаланс у роботі гормонів, які 
впливають на відчуття ситості та 
голоду та формування харчової по-
ведінки, і систематичне переїдан-
ня, зумовлене зниженням відчут-
тя насичення, — наголошує лікар-
ка-дієтологиня, віцепрезидентка 
Асоціації дієтологів України Окса-
на Скиталінська. — Ми живемо у 
часи, коли харчових спокус дуже 
багато і вони на кожному кроці. 
Ми мало рухаємося, працюємо за 
комп’ютерами, відпочиваємо також 
перед екранами. Згідно з медични-
ми протоколами, для вирішення 
проблеми зайвої ваги по трібен ком-
плексний підхід: зусилля людини 
з оздоровлення способу життя та 
кваліфікований медичний супро-
від лікаря. Лише в такому тандемі 
та співпраці можна отримати довго-
строкові результати».
 Схуднення і набір ваги відбува-
ються циклічно, втрачені кілогра-
ми повертаються назад «з надлиш-
ком». Все це впливає на психіч-
не здоров’я: у людини підвищуєть-
ся незадоволеність собою, починає 
докучати відчуття провини після 
зривів «режиму». Дослідження свід-
чать, що близько 81% людей з ожи-
рінням намагалися схуднути та ро-
били щонайменше чотири серйоз-
ні спроби в цьому напрямі. Однак 
лише 11% вдалось втримати досяг-
нутий результат, не набравши зно-
ву зайвих кілограмів. Фахівці ствер-
джують: якщо не лікувати ожирін-
ня, воно може призвести до уск-
ладнень та інших серйозних недуг. 

Варто пам’ятати, що зайва вага сут-
тєво збільшує ризик серцево-судин-
них захворювань, які є основною 
причиною смертності в Україні. 
Люди з ожирінням набагато часті-
ше хворіють на цукровий діабет 2-
го типу. 
 «Мало хто сприймає ожиріння 
як різкий сигнал тривоги з боку ор-
ганізму, — констатує Оксана Ски-
талінська. — Надмірна вага — це 
сприятливий ґрунт для хвороб, від 
яких помирають. Ожиріння значно 
обтяжує перебіг ковіду і провокує 
ускладнення після нього: 50% усіх 
пацієнтів у світі зі складним перебі-
гом COVID-19 — це люди з ожирін-
ням».
 Ожиріння настільки порушує об-
мін речовин і харчову поведінку, що 
процес його нормалізації вимагає не 
лише зусиль, а й тривалого часу. Од-
нак лікарка переконана: зниження 
ваги хоча б на 1 кг зменшує ризик 
ускладнень на 12% 
 У людей з ожирінням багато по-
рушень. Сімейні лікарі зазвичай 
спрямовують таких пацієнтів до 
вузьких спеціалістів: кардіолога, 
гастроентеролога, ендокринолога. 
І кожен із фахівців лікує своє. Але 
вага, головна причина всіх цих по-
рушень, так і залишається з люди-
ною. І вирватися з цього порочного 
кола часом дуже складно.
 Аби не допустити розвитку ожи-
ріння й усунути зайву вагу, лікар-
ка-дієтолог радить дотримуватися 
принципів середземноморської діє-
ти з українськими овочами та фрук-
тами. Половину тарілки раціону ма-
ють складати овочі — свіжі та при-
готовані, частина з них — листо-
ва зелень. Чверть вмісту тарілки 
— нежирні білкові продукти, ще 
чверть — невелика кількість зерно-
вих (каша, зерновий хліб). І додати 
трішки корисних жирів, низькока-
лорійні салатні заправки.
 «Важливо дотримуватися режи-
му харчування: сніданок-обід-вече-
ря, без додаткових перехоплень пе-
чив, цукерок, солодких напоїв, — 
наголошує дієтологиня. — Багато 
ходіть, навантажуйте тіло аеробними 
вправами (танці, гімнастика, фітнес, 
велосипед, легкий біг). Робіть також 
силові вправи (з гантелями чи гиря-
ми). І стежте на індексом маси тіла. 
Якщо він відхиляється від норми — 
порадьтесь із фахівцем, як запобігти 
небажаним наслідкам. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Не просто косметична 
проблема…
Ожиріння провокує 
серцево-судинні 
захворювання, 
розвиток діабету 
другого типу, 
значно обтяжує 
перебіг ковіду 
та посилює 
ускладнення 
після нього

■

Проблему зайвої ваги найкраще вирішувати 
комплексно і під контролем фахівця. 
Фото з сайту bariatr.com.

❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

 Індекс маси тіла визначаємо так: вагу 
тіла (у кілограмах) ділимо на квадрат зросту 
(в метрах квадратних).
 — ІМТ  18,5 - 25 кг/м2 — норма.
 — ІМТ  25 -30 кг/м2  — надмірна маса 
тіла.
 — ІМТ  30 - 35 кг/м2 — ожиріння 1 ст.

■

ТОЧКА НА КАРТІ

 Мадейра — найбільший ост-
рів однойменного архіпелагу в Ат-
лантичному океані біля північно-
західних берегів Африки. Володін-
ня Португалії. Від 1976 року має 
статус автономного регіону Порту-
гальської Республіки. Має власний 
парламент і уряд. Офіційно остро-
ви архіпелагу Мадейра були від-
криті у 1418-1419 роках португаль-
ськими дослідниками принца Енрі-
ке Мореплавця — Жуаном Гон-
салвеш Зарку та Тріштаном Ваш 
Тейшейра. Довжина острова скла-
дає 57 кілометрів, ширина — 22 
кілометри (у найширшому місці). 
Загальна довжина узбережжя — 
150 кілометрів.

■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

в океані
■

Гори й океан, що зливається з небом... 
Вид з оглядового майданчика Балконеш.

❙
❙

Гранатовий вечір...❙Фруктовий рай.❙
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Шоколадно-гарбузовий кекс 
 Нині яблучно-гарбузовий сезон у роз-
палі. Тож, аби досхочу насмакуватися, 
Оксана Білінська частенько балує своїх 
домочадців яскраво-помаранчевою ви-
пічкою. «Цей кекс надзвичайно запаш-
ний, вологий, ніжний та смачний. А на-
сичений смак шоколаду та цитрусових — 
найкраще поєднання у випічці. Саме він 
відмінно підійде і для святкового столу, 
і для домашнього застілля», — запевняє 
кулінарка.
 Щоб приготувати цей ніжний кекс, 
необхідно взяти дві посудини — одну для 
шоколадного тіста, іншу — для гарбузо-
вого. 
 Спочатку приготуємо гарбузове тісто: 
візьміть яйце, всипте 70 грамів цукру й 
збийте усе міксером до пишної білої піни. 
Заздалегідь запечіть гарбуз, потовчіть 
на пюре та 100 грамів додайте до яєчної 
маси. Влийте 60 грамів рослинної олії. 
Не забудьте про ваніль. А для того, щоб 
відчути цитрусові нотки, натріть цедру з 
половини апельсина і все ретельно пере-
мішайте. З’єднайте 120 грамів борошна з 
неповною чайною ложкою розпушувача 
і двома етапами висипте в основну масу. 
Тісто має бути густуватим. Але не пере-
борщіть із борошном, інакше втратиться 
повітряність. 
 В іншій посудині аналогічно готує-
мо шоколадне тісто: збиваємо яйце з 70 
грамами цукру до білої маси. Додаємо 
60 грамів олії та 100 грамів гарбузового 
пюре. 120 грамів борошна змішуємо з 20 
грамами какао та неповною чайною лож-
кою розпушувача і поступово у два етапи 
висипаємо до основної маси. 
 Форму змастіть м’яким маслом (якщо 

силіконова, — не потрібно) і викладайте 
тісто в шаховому порядку. 
 Кекс випікаємо при температурі 180 
градусів приблизно 45-50 хвилин. Усе 
залежить від вашої духовки. Готовність 
перевіряйте дерев’яною шпажкою. Та з 
форми одразу не виймайте, дайте випічці 
охолонути. Зверху щедро посипте цукро-
вою пудрою. А далі — насолоджуємось!

Гарбузовий пиріг із сиром
 «А як вам поєднання гарбуза і сиру? 
— інтригує пані Оксана, — Утім, якби я 
вам не сказала, що отут є гарбуз, ви б ні-
защо не здогадалися, бо там стільки вся-
кої всячини... Спробуйте й самі спекти, 
вам сподобається і ви точно не пожалкує-
те», — заохочує господиня.
 Тож відкриваю записник, де старим 
«бабусиним» способом — ручкою — на-
писаний рецепт від Оксани Білінської.
 260 грамів борошна, 80 грамів цукру 
або пудри, чайну ложку розпушувача, 
трішки ваніліну та дрібку солі змішуємо. 
На крупній тертушці натираємо 180 гра-
мів вершкового масла і перетираємо «в 
крихту» з сухими інгредієнтами. Додає-
мо яйце, 50 грамів сметани та замішуємо 
м’яке тісто. Потім замотуємо його в плів-
ку та ставимо в холодильник на 30 хви-
лин. 
 Допоки тісто охолоджуватиметься, 
зробимо одну з начинок: гарбуз ріжемо 
на невеликі кубики і ставимо варитися. 
Коли овоч розм’якне, подавіть його на 
пюреподібну масу. Далі відміряйте 500 
грамів гарбузового пюре, додайте 2 яйця, 
80 грамів цукру, чайну ложку ванільного 
цукру, 2 чайні ложки кориці, 1/4 чайної 
ложки меленого імбиру, 1/4 чайної лож-
ки меленого мускатного горіха, цедру 1 
апельсина, дрібку солі та 15 грамів куку-
рудзяного крохмалю і все перемішайте. 
Після цього влийте 150 грамів вершків 
(33%) та накрийте плівкою. 
 Наступна начинка — сирна. Візьміть 
300 грамів жирного сиру і розчавіть ви-
делкою з 2 столовими ложками цукру. 
Втім, це на ваш смак, скільки його необ-
хідно всипати. Якщо залишаться грудоч-
ки — не страшно.
 Вийміть тісто з холодильника, розка-
чайте його та покладіть у форму, поколіть 
виделкою та зробіть бортики. Зверху пок-
ладіть  пергамент і насипте «вантаж» — 
рис чи горох, — що є, та поставте випі-
катися у розігріту до 180 градусів духов-
ку на 20-25 хвилин. Опісля «вантаж» 
знімаємо та викладаємо спочатку  сир-
ну начинку, потім гарбузову. Посипає-
мо мигдальними пелюстками і випікає-
мо ще 40-45 хв.
 З форми одразу не діставайте, радить 
кулінарка, дайте пирогу охолонути.

А як же без оладок?
 «Ці гарбузово-яблучні оладки з род-
зинками смакуватимуть усім, — запев-
няє Оксана Білінська, — вони такі ніж-
ні, ароматні і надзвичайно смачні! А щоб 
не витрачати час, тісто можна навіть зве-

чора приготувати, і на сніданок матиме-
те рум’яненькі оладки». 
 3 яйця збийте вінчиком із 50 грамами 
цукру, додайте 100 грамів густої жирної 
сметани і знову збийте. Візьміть 3-4 се-
редні яблука, натріть їх на крупній тер-
тушці, трішки відтисніть сік. Таку ж 
кількість натріть гарбуза, додайте род-
зинки, змішайте все разом та всипте у 
яєчну суміш. Трішки всипте муки, при-
близно 150 грамів, дрібку солі, 1 чайну 
ложку розпушувача та спеції на вибір: 
кориця, кардамон, імбир. Можна всього 
потроху. Ретельно перемішайте, накрий-
те масу плівкою і поставте в холодильник 
на пару годин. 
 Смажте на невеликому вогні і пода-
вайте зі сметаною або варенням.

Яблучна шарлотка
 «А яка ж осінь без усіма улюбленої 
яблучної шарлотки? — жартує кулінар-
ка. — Моя родина дуже полюбляє цей за-
пашний смаколик, бо ж випічка за цим 
рецептом виходить завжди вдалою». 
 4-5 яєць збийте зі 150 грамами цукру 
та ваніліном до пухкої білої піни. Якщо ви 
не полінуєтеся й відділите жовтки від біл-
ків і зіб’єте все окремо, яєчна маса стане 
повітряною, як хмаринка. Просійте 250 
грамів борошна, додайте 10 грамів розпу-
шувача і акуратно всипте в яйця, легень-
ко перемішуючи лопаткою знизу вгору. 
Влийте 70 грамів олії, 100 грамів гарячо-
го молока і знову акуратно перемішайте, 
намагаючись зберегти пухкість маси. Не 
хвилюйтеся, якщо вона трохи осяде, тіс-
то все одно залишиться повітряним. 
 Яблук багато не буває. Тож беріть їх 
побільше та нарізайте тоненькими ски-
бочками, кубиками, смужечками, то 
уже як вам подобається, додайте 2 сто-
лові ложки цукру та пів столової ложки 
кориці. Форму застеліть пергаментом, 
дно і боки гарно змастіть олією та висип-
те фруктову начинку. Вилийте тісто, а 
зверху викладіть тоненько нарізані ски-
бочки яблук по колу, утворюючи малю-
нок квіточки. І гайда випікати! Духову 

шафу розігрійте до 180 градусів і постав-
те туди шарлотку на 45-50 хвилин. Доче-
кайтеся, поки схолоне, і кличте родину 
до столу.

Яблучно-лимонний пиріг із сиром
 «Він справді дуже смачний, аромат-
ний, ніжний і ду-у-уже легкий у приготу-
ванні, тому якісь особливі кулінарні на-
вички вам не знадобляться, — каже Ок-
сана Білінська, — та і часу на випікання 
ви витратите небагато. За годину — він 
уже на столі, а з’їдається ще швидше». 
 Отже, в невелику посудину вилийте 
150 грамів розтопленого масла та всип-
те 200 грамів цукру (якщо не любите со-
лодкого — менше) і ретельно розмішай-
те все вінчиком. Додайте сік одного ли-
мона, 60 мл молока та 3 яйця і знову все 
перемішайте. Тепер займіться сухими ін-
гредієнтами: 250 г просіяного борошна, 
6 г розпушувача та чайну ложку кориці 
змішайте та поступово всипте до основної 
маси. 
 Поки чаклуєте над тістом, ввімкніть 
духовку — вона має розігрітися до 180 
градусів. Форму для випічки вистеліть 
пергаментом і поставте пиріг у духову 
шафку на 30 хвилин. 
 Не гаючи часу, готуємо сирну начин-
ку: 3 яйця збиваємо з 50 г цукру (можна 
взяти більше), додайте 200 г м’якого сиру 
(можна маскарпоне), 200 г жирної смета-
ни та 20 г крохмалю. Усе добре вимішай-
те і вилийте цю начинку зверху на пиріг. 
Але не лякайтеся, якщо середина може 
бути сирувата, вона випечеться. Зверху 
викладаємо карамелізовані яблука.
 Їх приготувати простіше простого: 
наріжте дрібними кубиками кілька яб-
лук, бажано кислих, додайте 60 грамів 
цукру і тушіть на сковорідці, допоки 
вони не стануть, як у карамелі. 
 Тепер зменшуємо температуру до 
150-160 градусів і випікаємо ще 30 хви-
лин. Але все залежить від вашої духовки: 
якщо сирна маса ще не готова, випікайте 
далі. 
 Смачного! ■

Шарлотка з яблуками. ❙

СОЛОДКИЙ СТІЛ

Чаювання в жовто-помаранчевих 
кольорах
Рецепти осінньої випічки 
від Оксани Білінської 
з Львівщини

■

Шоколадно-гарбузовий кекс.❙Яблучно-лимонний пиріг.❙

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Жовто-помаранчеві кольори восени в 
тренді не тільки в природі, а й на столі. 
Бо ж саме у цей період господині тішать-
ся зібраним урожаєм яблук та гарбузів, а 
невгамовні кулінари вишукують усе нові 
гастрономічні смаколики серед мільйонів 
рецептів. Тож і я, аби зробити родинне чаю-
вання ще солодшим, заходилася пролисту-
вати «апетитні» групи. 
Світлини кулінарних витворів Оксани 
Білінської, на які я натрапила, були нена-
че зі зйомок реаліті-шоу «Майстер шеф». 
Чого там тільки немає! Пироги, тістечка, 
десерти, дивовижні рулети — м’ясні й кре-
мові, запечені овочі... Це справа рук про-
фесіонального кухаря, подумала я, а може, 
й самого шеф-кухаря! Та в ході розмови 
з моєю новою знайомою з’ясувалося, що 
Оксана Білінська — вчитель, викладає ан-
глійську мову в Буській гімназії ім. Є. Пет-
рушевича при Львівському національному 
університеті ім. Івана Франка. 
«Страву потрібно готувати з душею, а го-
ловне — відчувати її», — ділиться смачни-
ми секретами господиня. У сфері кулінарії, 
зізнається Оксана Білінська, вона не так 
давно, як у педагогічній. Однак це не зава-
жає їй тішити родину неймовірними ласо-
щами. При цьому кулінарка намагається не 
повторюватися. Господиня надає перевагу 
стравам і випічці з доступних продуктів та 
таким, які легко готувати. Оскільки пані 
Оксана вільно володіє англійською мо-
вою, жінка частенько переглядає іноземні 
кулінарні програми і адаптує рецепти під 
продукти, які неважко купити у нас. «Я за-
вжди рекомендую лише ті рецепти, які доб-
ре вдаються і перевірені мною», — каже 
кулінарка з Львівщини. Тож сьогодні й ми 
спробуємо приготувати ароматну випічку 
разом з Оксаною Білінською.

Оксана Білінська. ❙

Гарбузовий пиріг із сиром.❙
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Олексій ПАВЛИШ

 На міжнародну паузу на матчі збірних УПЛ 
йде з новим лідером — скориставшись осічкою 
«Динамо», «Шахтар» очолив турнірну табли-
цю.
 Після образливого програшу в Лізі чемпіонів 
від «Барселони» кияни досить несподівано — 
вперше за рік — поступились і в чемпіонаті. 
«Біло-сині», яким їхній наставник Мірча Лучес-
ку ще раніше попереджав про розслабленість у 
матчах на внутрішній арені, схоже, недооцінили 
«Ворсклу», котра набрала непогану форму, дала 
бій «гірникам» та є одним із трьох претендентів 
на «бронзу».
 Динамівці звично контролювали хід поєдин-
ку, створювали купу моментів, проте відзначи-
лися лише одного разу — вже в компенсований 
час дебютний гол в Україні забив бразильський 
вінгер Вітіньйо. Полтавчани ж терпляче чекали 
на помилки більш іменитого суперника і транс-
формували їх у 2 голи. Спочатку бразильський 
форвард Рангел замкнув подачу зі штрафного, 
а потім Олів’є Тілль реалізував 11-метровий, 
котрий поставили після перегляду VAR. 
 Чинні чемпіони багато сперечались щодо не-
однозначних, на їхню думку, рішень арбітра, утім 
результату це не змінило. На роботу рефері пос-
каржився після поєдинку і Луческу, хоча й виз-
нав хорошу гру від «Ворскли».
 «Ми програли в чемпіонаті вперше за рік. 
Ця поразка рано чи пізно мала статись, але, на 
жаль, вона трапилась невчасно. Ми почали гру 
непогано, створювали моменти, але розслаб-
леність, розхлябаність в атаці не дозволила за-
бити більше. А помилки в обороні дозволили су-
пернику забити двічі. 
 «Ворскла» весь час затягувала гру, збивала 
темп за рахунок того, що лікарі виходили і тим 
самим теж збивали ритм гри. Мені потрібно пе-
реглянути гру, особливо деякі епізоди, рішення 
арбітра, оскільки в Європі судять зовсім по-ін-
шому», — сказав румунський фахівець.
 «Я не кажу, що «Ворскла» не заслужила на 
перемогу. Але були спірні моменти, що вплива-
ли на долю матчу», — додав він.
 Його візаві з Полтави Юрій Максимов подя-
кував своїм футболістам за перемогу, хоча й від-
значив долю фарту.

 «Скажу чесно, виграти — завжди приємно, 
в «Динамо» — вдвічі, навіть утричі, бо грав за 
цю команду і знаю, що це таке — обіграти «Ди-
намо». На виїзді, 11 людей, у нас лавки запасних 
по-суті не було — діти сиділи. Не скаржитиму-
ся, але воно так і є. Я вдячний футболістам», — 
не приховував радості наставник «ворсклян».
 Поділився Максимов і своєрідним рецептом 
успіху в матчі з чинним чемпіоном.
 «Як ми можемо обіграти «Динамо»? Та сама 
історія, коли змагаються «Запорожець» та «Мер-
седес». Як може «Запорожець» обігнати «Мерсе-
дес», який пішов уперед, виграти гонку? Чекати, 
коли в «Мерседеса» колесо проб’ється. Ось і в на-
шій грі сталася така ситуація», — визнав тренер.
 Окрім суддівського, не обійшлося і без ра-
систського скандалу. Форвард «Ворскли» та 
автор одного з м’ячів Рангел заявив, що після 
взяття воріт чув у свій бік образливі слова від 
фанатів «Динамо» та навіть від одного з фут-

болістів киян.
 «У матчі між «Ворсклою» та «Динамо» я 
постраждав від расизму, образ iз трибун та од-
ного з їхніх гравців», — сказав темношкірий на-
падник полтавчан. Згодом він додав, що гравець 
киян «під номером 10» сказав російською сло-
во «чорний». Зазначимо, що під «десяткою» за 
чемпіонів України грає Микола Шапаренко. За 
словами Рангела, він розповів про все арбітру, 
а той пообіцяв внести ці факти у протокол. На-
разі, окрім заяв бразильця, ніякої офіційної ре-
акції ні з боку «Динамо», ні з боку керівництва 
ліги не було.
 Натомість ще один претендент на «золото» 
— «Шахтар» — упевнено на класі розібрався 
з «Колосом» (ковалівці знову змінили тренера) 
та вийшов у лідери завдяки кращій різниці за-
битих-пропущених м’ячів.
 Досягнувши проміжного дна з програ-
шем «гірникам» 1:6, луганська «Зоря» поча-

ла підйом, доповнивши дві перемоги над бол-
гарським «ЦСКА» у Лізі Конференцій яскравими 
надрезультативними перемогами у чемпіонаті. 
Луганчани повернули собі звичне третє місце, 
розгромивши одного з новачків  першості — 
«Верес». Головними героями підйому «Зорі» є 
іранський дует Аллах’яр — Шахаб, утім у матчі 
з командою з Рівного яскраве соло видав саме 
Шахаб, в активі якого «хет-трик».
 Уже не такими безнадійними виглядають 
справи на дні таблиці у «Маріуполя». Підопіч-
ні Маркевича-молодшого у матчі за 6 очок здо-
лали «Минай» та скоротили відставання від 
конкурентів, хоча поки і залишаються остан-
німи.  
 Далі ж на збірників чекають матчі за націо-
нальні команди, а після міжнародної паузи ко-
манди УПЛ зіграють ще по 4 поєдинки перед зи-
мовою перервою. ■

Григорій ХАТА

 На планетарному форумі в 
Бєлграді Україна знову підтвер-
дила статус боксерської країни, 
подарувавши світу наймолодшо-
го в своїй історії чемпіона плане-
ти. У віці 19 років, 1 місяць та 18 
днів представник Одещини Юрій 
Захареєв перевершив усіх своїх 
конкурентів у категорії 71 кг і 
став при цьому єдиним призе-
ром «мундіалю» з України.
 «Було дуже важко як мо-
рально, так і фізично. Відчува-
лася величезна відповідальність 
за нашу велику команду та краї-
ну, оскільки лише мені вдалося 
вийти в бої за медалі. Але все 
вийшло, і Український гімн зву-
чав на цьому великому форумі», 
— заявив Захареєв.
 Примітно, що юний володар 
планетарного «золота» родом iз 
Білгород-Дністровського райо-
ну — того самого, що є батьків-
щиною іменитого українського 
профі Василя Ломаченка. Од-
разу після тріумфу СуперВа-
ся віддав належне своєму моло-
дому земляку. «Хочу привіта-
ти Юрія Захареєва з чудовим 
виступом на ЧС, а також його 
тренера. Хочу побажати міцно-
го здоров’я, сил, терпіння та за-
воювання найвищої спортивної 
нагороди — олімпійського «зо-
лота», — наголосив Ломачен-
ко.
 А як свідчить знаний ук-
раїнський наставник Дмитро 
Сосновський, у Захареєва до-
статньо потенціалу, аби зійти 

на спортивний олімп. Власне, 
колишній головний тренер чо-
ловічої збірної України з бок-
су порівнює манеру боксування 
Юрія зі стилем непереможного 
американського боксера-про-
фесіонала Флойда Мейвезера.
 «Захареєв — міцний фізич-
но з відмінною реакцією. Влу-
чити в нього дуже складно. Він 
креативний у початковій стадії 
атак. Вміє тримати удар, коли 
пропускає, прагне одразу від-
повісти серіями, щоб надолужи-
ти втрачене», — каже Сосновсь-
кий. Усіх своїх шістьох опонен-
тів вихованець Ігоря Юрескула 
здолав, як-то кажуть, на одно-
му диханні. Показовим у цьому 
плані вийшов фінал, де рішен-
ня суддів про перемогу Захареє-
ва над росіянином Вадимом Му-
саєвим було одноголосним — 
5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 
30:27).
 Водночас здобутки інших 
українських боксерів на ЧС у 
Бєлграді виглядають набагато 
скромніше. Більше одного-двох 
поєдинків на планетарному рин-
зі наші повпреди провести не 
змогли. На думку Сосновсько-
го, українська команда як збір-
на провалила світову першість 
2021 року. «Раніше збірна Ук-
раїни завжди була сильною ко-
мандою, коли відразу 5-6 спорт-
сменів реально претендували 
на медалі на найпрестижніших 
змаганнях. Тому є над чим пра-
цювати. Потрібно повертатись 
на свої позиції», — зауважив ві-
домий наставник. ■

БОКС

Золотий потенціал
Планетарний боксерський форум українська збірна завершила 
лише з однією нагородою

■

19-річний Юрій Захареєв — наймолодший український чемпіон світу.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Сенсація із присмаком расизму
«Динамо» не без скандалів втрачає лідерство, а «Зоря» набирає обертів

■

Бразилець Рангел (ліворуч) допоміг «Ворсклі» здолати «Динамо» та, за його ж словами, 
став жертвою расистських образ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 14-й тур. «Олександрія» 
— «Металіст-1925» — 2:0 (Кирюханцев, 33; 
Дубра, 73), «Минай» — «Маріуполь» — 0:2 
(Кащук, 45, 81), «Динамо» — «Ворскла» — 
1:2 (Вітіньйо, 90+5 — Рангел, 34; О. Тілль, 74 
(пен.)), «Чорноморець» — «Рух» — 4:3 (Ва-
нат, 30; Авагімян, 38; Цитаїшвілі, 57; Ю. Тлу-
мак, 89 — Мартинюк, 67; В. Федорчук, 71, 79), 
«Інгулець» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 26), 
«Колос» — «Шахтар» — 1:3 (Ільїн, 41 — Мат-
вієнко, 14; Фернандо, 25; Мудрик, 72), «Зоря» 
— «Верес» — 3:0 (Шахаб, 47, 49, 84), «Львів» 
— «Десна» — 0:2 (В. Калітвінцев, 52; Завійсь-
кий, 82).

Турнірна таблиця:
      I     В     Н    П    М     О
1. «Шахтар» 14 11 2 1 38-8 35
2. «Динамо» 14 11 2 1 35-7 35
3. «Зоря» 14 9 2 3 33-16 29
4. «Ворскла» 14 8 4 2 23-11 28
5. «Дніпро-1» 14 9 1 4 21-14 28
6. «Олександрія» 14 6 5 3 14-10 23
7. «Десна» 14 6 3 5 17-21 21
8. «Верес» 14 5 4 5 12-15 19
9. «Металіст-1925» 14 6 1 7 16-22 19
10. «Рух» 13 3 4 6 13-18 13
11. «Колос» 13 3 2 8 8-21 11
12. «Чорноморець» 14 2 5 7 16-29 11
13. «Львів» 14 2 4 8 9-22 10
14. «Інгулець» 13 2 3 8 9-23 9
15. «Минай» 13 1 5 7 8-20 8
16. «Маріуполь» 14 2 1 11 17-32 7

Бомбардир: Циганков («Динамо») — 9.

■
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хмарно

дощ

сніг
Південь -1…-6

 +3…+8

 — Прошу дозволу на створен-
ня ситуаційно-аналітичного, спор-
тивно-розважального, торговель-
но-ділового, навчально-благодійно-
го некомерційного центру.
 — А якщо коротко?
 — Прошу дозволити встанови-
ти пивний кіоск.

* * *
 — Алкоголь, безсумнівно, має 
дистанційну дію.
 — Звідки такі висновки?
 — Наприклад, ти тільки купив 
пляшку горілки, ще не випив ні гра-
ма, а настрій уже покращився.

* * *
 — Як тобі вдається знайомити-
ся з такою кількістю жінок?

 — Потрібно вміти створювати 
ситуацію, коли вони поступливiшi.
 — І як ти це робиш?
 — Я знімаю в готелі кімнату і 
зовні на дверях прикріплюю таблич-
ку «Ж».

* * *
 На курсах зi зваблювання чо-
ловіків.
 — Сьогодні ми поговоримо про 
мереживну білизну.
 — А якщо немає грошей на ме-
реживну?
 — Тоді беремо звичайні труси, 
складаємо вп’ятеро, беремо ножи-
ці, а потiм згадуємо, як робили в ди-
тинстві сніжинки з паперу.

По горизонталі:
 1. Місто на Донеччині, яке сла-
виться своїм заводом шампанських 
вин. 4. Бур’ян, яким рятувалися від 
голоду в 1946-47 роках. 7. Худож-
ник чи письменник, який відкри-
ває душу міста. 9. «А ..., а ... сиді-
тиме сумна. Буде пити — не п’яніти 
від дешевого вина» (пісня). 11. Си-
цилійський вулкан. 12. Хижий птах, 
якого дресирували для полюван-
ня на інших птахів. 14. Чудовись-
ко Гримпінської трясовини, що ста-
ло причиною смерті сера Чарльза 
Баскервіля. 15. «Гей, була в мене 
коняка, та й коняка-..., Була шабля, 
ще й рушниця, ще й дівчина-чарів-
ниця» (Яків Щоголів). 16. Отруй-
на змія. 18. Місто на Полтавщині, 
вотчина Олени Пчілки, де вона по-
будувала маєток «Зелений Гай». 
19. Найяскравіша зоря в сузір’ї 
Ліри. 22. Передня частина бойо-
вого патрона. 23. Каша з кукуруд-
зяної муки. 24. Наплічник, ранець. 
29. Романтична пісня з розгорну-
тим сюжетом. 
По вертикалі:
 1. Королівство в Південно-
Східній Азії. 2. Кубинський народ-
ний танець. 3. Посудина для збері-
гання праху померлого після кре-

мації. 4. Офіційна валюта Лит-
ви. 5. Газ, насичений киснем, що 
з’являється в повітрі після грози. 6. 
Земляний горіх. 8. Улюблене сло-
во з політичного лексикону Олега 
Ляшка. 10. Імператор Франц Йо-
сип Габсбург. 13. Глечик. 14. Над-
мірна урочистість і піднесеність. 16. 
Давньогрецький філософ. 17. Літ-
ній капелюх від сонця. 20. Політич-
не об’єднання. 21. Ім’я ромки, го-
ловної героїні фільму «Табір іде в 
небо». 23. Квітка, що стала симво-
лом пам’яті за загиблими. ■

Кросворд №98
від  2—3 листопада

Дара ГАВАРРА

 Що б там говорили, лиш би говорили — за 
таким принципом живе чимало зірок маскульту. 
Так, іще в січні цього року шоудіва Кім Кардаш’ян 
заговорила про розлучення з чоловіком — репе-
ром Каньє Уестом, згодом з’явилася інформація, 
що пара вже й документи подала до суду, аж ось 
співак і екскандидат на посаду президента США 
вже говорить, що ні про яке розлучення не йдеть-
ся. Мало того, він звинувачує ЗМІ, зокрема шоу 
Saturday Night Live, які підливають оливи у во-
гонь і змушують його дружину говорити по теле-
баченню, що вона вже розлучилася з ним. «Я не 
бачив жодних документів. Для мене це не жар-
ти, — заявляє співак. — Наші діти хочуть, щоб 
їхні батьки були разом». Нагадаємо, пара вихо-
вує чотирьох дітей: влітку 2013-го народилася 
донька Норт, наприкінці 2015-го — син Сейнт (у 
перекладі — святий), у січні 2018-го — донька 
Чикаго, а наступного року — син Псалом.
 Незважаючи на голосні заяви про те, що він 
хоче зберегти сім’ю, Каньє все ж устиг нібито за-
крутити роман з моделлю Іриною Шейк. У свою 
чергу 41-річна Кім зустрічається з 27-річним 
стендап-коміком Пітом Девідсоном, і хоча їх не 
раз бачили на побаченнях, проте папараці жодно-
го разу так і не вдалося зазнімкувати парочку за 

поцілунками чи палкими обійма-
ми. Незважаючи на всі ці об-
ставини, колишні (хоч іще 
й не розлучені) чоловік 
і дружина продовжують 
підтримувати друж-
ні стосунки. Так, Ка-
ньє брав участь у 
ребрендингу мар-
ки KKW Beauty Кім 
Кардаш’ян, вона ж, 
у свою чергу, ак-
тивно промотувала 
його альбом Donda, 
присвячений покійній 
матері репера. Це гідні 
прикладу стосунки двох 
дорослих людей, які 
вирішили йти по жит-
тю різними шляхами, 
проте заради дітей 
зберегти нормаль-
ні стосунки. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Чи хтось знає, де навчають на президентів? 
Отож-бо! Можливо, тому ходить стільки різних 
байок про цих «слуг народу», як вони плутають 
Словенію зі Словаччиною, Литву з Латвією, а то 
й просто до анекдотів доходить, як ось, скажі-
мо, з президентом Бразилії Жаїром Болсонару. 
Нещодавно на аукціоні 5G президент цієї країни 
виступив перед присутніми і розповів, що багато 
подорожує не лише рідною країною, а й світом. 
«Ось і недавно я побував в Італії, — вів оповідь 

пан Болсонару, — де відвідав башту піци». 
 Мабуть, навіть школярам відомо, що баш-
та в італійському місті Піза так і називається 
— Пізанською. До того ж вона стала культур-
ним надбанням цілого світу, адже почали її бу-
дувати ще далекого 1173 р., а тривало споруд-
ження цілих 200 років. Проте пан Болсонару, 
мабуть, прогулював уроки історії. Та й геогра-
фії також, адже на запитання хлопчика, який 
підійшов до нього на тому-таки аукціоні, чи го-
рять іще ліси Амазонки (нагадаємо, ці зелені 
масиви називають легенями планети, тож коли 

вони горять — «хворіє» вся планета), прези-
дент відповів: «Каліфорнія горить більше, ніж 
Бразилія, але ніхто нічого про це не говорить». 
Таке враження, що йому в той момент на вухо 
підказував ще один одіозний правитель краї-
ни, що сусідує з нами.
 Такі курйози трапляються з Жаїром Бол-
сонару досить часто. Якось він переплутав 
ім’я спецпредставника США з питань клімату 
Джона Керрі з ім’ям американського… комі-
ка Джима Керрі. Хоча цього ж у жодному уні-
верситеті не навчають. ■

10 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вітер півiчний, 3-8 м/с. Темпе-
ратура вночі -3...-5, удень +4...+6.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. 
Славське: вночi -4...-6, удень +6...+8. 
Яремче: вночi -4...-6, удень +5...+7. 
Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +7...+9. 
Рахiв: уночi -2...-4, удень +7...+9.

ОВВА!

А ви не бували в башті піци?
Тоді президент Бразилії розповість вам про неї

■

Каньє Уест.❙

СТРІЧАННЯ-РОЗСТАВАННЯ

Каньє Уест намагається 
зберегти сім’ю
У житті є місце цивілізованим стосункам

■

Катерина Яремчук: Для мене вiн — живий
До 70-рiччя народного артиста України, лауреата Державної премiї України iм. Т. Г. Шевченка, 

Героя України Назарiя Яремчука
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