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Про любов, не принесену
на дулах танків...

Про «зачистку» території в
часи Голодомору, «завезені
міста» України і чим це
відгукується нам сьогодні

Пам’ятником Християнському
милосердю в Луцьку вшанували
волинян, які в повоєнні роки
ділилися з голодуючими останнім
шматком хліба

» стор. 6—7

Середа, 14 грудня 2016 року

Київський безпритульний
Чому Музей
Магдебурзького
права не може
повернутися
у Поштовий
будинок
» стор. 11

» стор. 8
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,17 грн
1 € = 27,73 грн
1 рос. руб. = 0,3 грн

Клани
в шоколаді
Чи здолає коли-небудь Україна корупцію?
» стор.
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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ІнФорУМ

«В даний проект готові інвестувати найбільші світові та європейські фінансові
інститути. Але ми повинні створити привабливі умови для інвестицій».

Ігор Сирота
гендиректор ПАТ «Укргідроенерго»

■ СКАНДАЛ

Наша Надя
зовсім
«приїхала»
Савченко не побачила
в бойовиках «чортів» і вийшла
з «Батьківщини»
Наталія ЛЕБІДЬ
Надія Савченко підтвердила свою зустріч у
Мінську з ватажками бойовиків. «Я обіцяла людям, що вийду з в’язниці і буду говорити навіть
з чортом. Так, я сиділа за столом переговорів із
людьми, з якими ми стріляли одне в одного. Я в
них чорта не побачила, бо якби я хотіла побачити в них чорта, то ми б ні про що не домовилися»,
— заявила Савченко. «Я говорила з людьми», —
підкреслила вона. За словами Савченко, зустріч
відбулася «у тристоронньому мінському форматі
у присутності російської сторони і Захарченка та
Плотницького від «ДНР» та «ЛНР». «Зустріч
спрямована на те, щоб посилити мінський формат і зробити його більш дієвим», — сказала Савченко.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про
таємний візит Савченко до Мінська, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії
вона зустрілася з лідерами самопроголошених
республік Донбасу. Хто саме уповноважив її на
участь у подібному «мінському форматі» та чи узгоджено її дії з офіційними представниками України в цьому переговорному процесі, нардеп не
уточнила. На запитання, чи знали про цю зустріч
МЗС та СБУ, Савченко відповіла: «Я співпрацюю
з СБУ і МЗС у рамках закону як народний депутат. Я — народний депутат, і мене вибрав народ.
Він мені довірив ці повноваження, щоб я боролася за нього, і я це роблю».
Тим часом вчинки Савченко прокоментували
у «Батьківщині». Юлія Тимошенко заявила, що
Савченко оголосила про створення свого власного політичного проекту й не погоджує з фракцією
свої дії, коли їхні позиції розходяться. «Я думаю,
що на фракції ми обов’язково будемо мати з нею
розмову», — сказала Тимошенко. Однак Савченко вирішила, очевидно, зіграти на випередження
й сама покинула склад партії «Батьківщина», залишившись, щоправда, у лавах її парламентської
фракції. Про це журналістів повідомив нардеп
від «Батьківщини» Іван Крулько. «Вона вийшла
з партії. Це сталося кілька тижнів тому, але ми
не стали це розголошувати», — заявив він.
Крулько не зміг уточнити, чи розглядатиме
фракція питання про поїздку Савченко до Мінська і проведення нею переговорів iз Захарченком i
Плотницьким. «У нас традиційно на початку пленарного тижня в понеділок проходить засідання
фракції, яка розглядає порядок денний на пленарний тиждень і питання, які виносяться на
погоджувальну раду (...) Я не виключаю, що там
може виникнути обговорення цього питання».
Але якщо «Батьківщина» поки не впевнена, чи
викликатиме вона Савченко «на килим», то комітет ВР з національної безпеки й оборони вже зараз
звернувся до голови СБУ Василя Грицака з низкою запитань щодо візиту депутата Надії Савченко до Мінська. Про це заявив депутат БПП, секретар комітету Іван Вінник. «Ми від комітету тільки звернулися до голови СБУ з низкою запитань,
починаючи від того, чи відвідувала Савченко Білорусь, чи було узгоджено це відрядження, чи надавала СБУ такі повноваження. Крім того, якщо
це питання не узгоджувалося, слід провести перевірку, передбачену законом, і порушити питання
про відкриття кримінального провадження за відповідною статтею», — заявив Вінник.
Він також зауважив, що комітет може ініціювати звернення до парламенту України про зняття з Савченко повноважень представляти Україну
в Парламентській асамблеї Ради Європи. «Особа,
яка веде переговори з терористами, котрі вбили
тисячі українців, не може представляти Україну
в Парламентській асамблеї Ради Європи... Зараз
чекаємо рішення від голови комітету Пашинського, можливо, вже на цей четвер», — зазначив
депутат. ■

■ НА ФРОНТІ

■ ДО РЕЧІ

Як не куля, то доза
Бойовики на передовій поблизу Авдіїівки та
Маріуполя зазнають чималих втрат і спиваються
Іван БОЙКО
На окремих ділянках східного
фронту окупанти та місцеві бойовики потерпають не лише від втрат,
яких їм завдають захисники України, а й від незадовільних умов життя
на передовій, здирництва з боку командирів i пияцтва.
За словами речника Міноборони з питань АТО Олександра Мотузяника, який посилається на дані
української розвідки, найбільш незадоволеними є бойовики так званого «11-го полку», які намагаються атакувати позиції ЗСУ в районі
промзони Авдіївки та Ясинуватської
розв’язки і завжди добряче отримують «на горіхи».
«Окрім загиблих i поранених,
так званий «11-й полк» противника
зіткнувся з незадовільними умовами
життя на передовій, здирництвом iз
боку командирів, нестатутними відносинами. Командування російсько-окупаційних військ відреагувало
миттєво — в «полку» почалася перевірка всіх електронних носіїв інформації, щоб виявити непокірних і незгодних», — каже полковник Мотузяник.
Водночас окупанти з так званого «9-го полку» (займає позиції на
приморських рубежах, що на маріупольському напрямку), потерпають
від алкоголізму та наркоманії, ще й
грабують місцевих мешканців. Так,

❙ Нещодавно відзначилися українські
❙ снайпери.
❙ Фото з сайта slavdelo.dn.ua.
10 грудня четверо п’яних окупантів
влаштували стрілянину в житловому кварталі та намагалися викрасти
автомобіль.
Тож не дивно, що загарбники
саме з цих формувань зазнали важких втрат під час бойових дій на передовій упродовж минулого тижня.
За даними військової розвідки, з 5 по
11 грудня захисниками України 21
бойовика ліквідовано, ще 11 — поранено. Найбльше, за словами самих же бойовиків, відзначилися українські снайпери.
Найбільших втрат зазнають загони бойовиків, що воюють у так званих «гарячих точках» на Донбасі:
згадувані «9-й та 11-й полки». Також зазнали втрат так звані «6-й
полк» і «7-а бригада», що дислокуються на луганському напрямку.

■ ПРОТИСТОЯННЯ

Висока напруга
Канівчани просять європейців
не кредитувати будівництво
електростанцї
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська обл.
Жителі Канівщини,
котрі виступають проти
будівництва на тамтешніх
землях Канівської гідроакумулюючої електростанції, дійшли зі своїм протестом до Європи.
«Мешканці села Бучак
написали листа до голови
Європейського інвестиційного банку Вернера Хойера, у якому повідомили
про свою незгоду з тим, що
їх ставлять перед фактом
виселення. Бо, пояснили,
на цій землі, на якій люди
живуть кілька тисячоліть,
не може бути ніяких ГАЕС.
Відтак просять урахувати
їхню позицію і припинити
процес розгляду банком
проекту Канівської ГАЕС,
у якому свідомо ігноруються факти існування та
інтересів місцевої громади», — розповідає «Україні молодій» канівський
активіст Дмитро Іванов,
який є членом громадської
ради при Канівській РДА.
За словами пана Дмитра,
резонансна тема скандаль-

ного будівництва Канівської ГАЕС стала предметом
листування із зарубіжними
фінансовими установами
не лише місцевих жителів,
а й громадських активістів
тому, що ПАТ «Укргідроенерго», яке збирається зводити ГАЕС, хоче позичити у
європейців на це кошти.
«Окрім селян, до європейських банкірів звернулися і відомі вчені, військові, ветерани ЗСУ, керівники всеукраїнських громадських організацій — це
академік Леонід Шморгун,
генерал-полковник Віктор
Палій, заступник голови
ГО «Громадянський рух за
соціальні ініціативи ветеранів бойових дій, військової служби і правоохоронних органів» Олександр
Зубков, голова ГО «Матері
світу» Віра Швед, керівник ГО «Пам’яті Героїв»
Андрій Чайка та інші», —
веде далі пан Дмитро.
Він каже, що у цих листах чорним по білому українці повідомляють світових фінансистів про чималу кількість небезпек, до
яких призведе будівниц-

Щонайменше 47 українських бійців, які
перебували у полоні бойовиків на Донбасі,
вирішили звернутися до міжнародних інстанцій через катування в полоні, які до них застосовували бойовики. Слідчими СБУ опитано 1402 військовослужбовця, більшість iз
яких засвідчили, що їх катували, щоб примусити перейти на бік ворога.
За словами керівника апарату голови
СБУ Олександра Ткачука, найбільшу жорстокість терористи проявляли до воїнів-десантників, артилеристів, спецпризначенців, розвідників, бійців добробатів.
Він також перелічив ті тортури, які застосовували до українських бійців, котрi перебували у полоні: ампутація кінцівок, удушення через блокування дихальних шляхів із застосуванням води або протигаза, ураження
струмом, завдання опіків хімічними речовинами, погрози вбивством інших полонених,
побиття гумовими палицями, залишення без
їжі тощо.
До речі, днями бойовики так званої «ЛНР» збільшили кількість обстрілів у районі Попасної та на Бахмутській трасі. До того ж ворог уперше за останні місяці застосував на
цій ділянці фронту важку артилерію
— гармати калібру 122 мм, з яких бойовики гатили по Новозванівці.
«Бойова активність ворога на
цьому напрямку, яку характеризували низькою та середньою інтенсивністю впродовж останніх місяців, дещо збільшилася. Загалом противник порушив режим тиші минулого понеділка 17 разів, більшість із
яких із застосуванням важкого озброєння. Головною гарячою точкою
залишається село Кримське, де окупанти часто застосовували міномети,
випустивши впродовж доби близько
120 мін», — повідомляє полковник
Олександр Мотузяник. ■

тво Канівської гідроакумулюючої електростанції,
наводять оцінки науковців у галузі геології, гідрології, екології, розповідають про унікальність
цих земель як історичної
пам’ятки, а також закликають банкірів зважити на
ці аргументи під час прийняття рішення.
«На колективне звернення громадських активістів до ЄБРР відреагував Алістер Кларк, керуючий директор департаменту
екології та сталого розвитку
банку», — констатує Дмитро Іванов. І додає, у тому
листі повідомляється, що
перед тим як буде вирішено, чи фінансувати проект,
необхідна докладна його експертиза, що включає виявлення потенційних соціальних і екологічних наслідків
відповідно до екологічної та
соціальної політики банку.
Поки що, наголошує керуючий, цей процес iще не розпочався.
Дмитро Іванов каже, що
прийшла відповідь і на лист
жителів Бучака від Хакана
Луція, начальника відділу
громадянського суспільства Генсекретаріату Європейського інвестиційного
банку. Він повідомив, що
«оцінка банком цього проекту ще триває, а Укргідроенерго планує проведення
консультацій із зацікавленими сторонами. Громадські слухання передбачено провести з 20 лютого по
3 березня наступного року,
але дата може змінитися.

«За процесом кредитування ГАЕС уважно стежить «Бенквоч» — мережа неурядових екологічних організацій у Східній Європі, яка контролює
негативні впливи проектів міжнародних банків
на природу та людей», —
наголошує пан Іванов.
Тож, уточнює, представник «Бенквоч» в Україні
Ірина Головко повідомила громадським активістам Канівщини, що процес
розгляду банками проектів рівня Канівської ГАЕС
дуже тривалий, вимагає
проведення оцінок фінансової доцільності та екологічних ризиків. Така оцінка відбувається за європейськими стандартами,
які суттєво вищi за вимоги
українського законодавства. А остаточне рішення не може бути прийняте
кулуарно до оприлюднення «Звіту про екологічну
та соціальну оцінку проекту» та його широкого громадського обговорення.
Гроші на майбутнє
будівництво Канівської
ГАЕС потрібні чималі —
понад 1 млрд. євро кредиту на цю споруду просить Укргідроенерго під
державні гарантії. Це 400
млн. євро — від Європейського інвестиційного банку,
десь стільки ж — від Всесвітнього банку і до 200
млн. від ЄБРР. І, що цікаво, гарантувати повернення кредитів має Верховна
Рада через ратифікацію
відповідних угод. ■

ІнФорУМ
Катерина МАРТИЧ
Добровольчий батальйон
патрульної
служби поліції особливого призначення «Вінниця» з літа 2014 року
виконує бойові завдання в зоні проведення
АТО. Періодично відбуваються ротації, але ще
не було жодного дня,
щоб бійці підрозділу не
перебували на сході України.
«Коли я познайомився з батальйоном «Вінниця», мене просто шокував ідеальний порядок, форма, стрункість
військових. Вони завжди охайні, з гарним настроєм, хоча підрозділ
виконує складні бойові
завдання. А те, що вони
робили в Попасній, узагалі зі сфери фантастики. Буквально за п’ять
днів хлопці навели там
порядок.
Перестали
красти машини, грабувати будинки, перестали пиячити чоловіки. Ми не бачили нічого подібного на фронті.
А тому ці військові мене
дуже вразили і ми вирішили їм допомагати», —
розповів благодійник iз
Києва Василь Сердюк.
Минулого року столичні волонтери подарували вінницьким бійцям
старенький бус. Нині ж
придбали сучасний позашляховик — Mitsubishi
L200. «Ми його купили
у Німеччині за 3,6 тисячі євро. Але суть не в
коштах. Нам пощастило, бо в нього мінімальний пробіг, ремонтува-

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ГРУДНЯ 2016

3

■ ПІДТРИМКА

■ ІНЦИДЕНТ

Він на бездоріжжі
— як танк

Народився у сорочці

Бійцям волонтери подарували позашляховик

❙ Цій автівці ніщо не страшне.
❙ Фото Катерини МАРТИЧ.
ти майже не доводилося. Лише мастила поміняли, шини купили і
пофарбували. Він — як
танк, для хлопців буде
корисний», — каже волонтерка Яна Сердюк.
Після оформлення документів та отримання
номерних знаків автівка поїде в зону АТО.
«Цей автомобіль стане у пригоді в зоні АТО.

У нього підвищена прохідність, повний привід.
Автомобіль допоможе
нам у плані мобільності,
дасть можливість швидше реагувати на різні
завдання та виклики.
Позашляховик досить
швидкий, має багажний
відсік, де ми встановимо
станки для стрілкової
зброї», — розповів командир роти батальйо-

ну «Вінниця», старший
лейтенант поліції Сергій
Волик.
Позашляховик підвищеної
прохідності
вкрай необхідний бійцям батальйону «Вінниця». Оскільки вони виконують завдання в місцях, де звичайний легковик не може проїхати.
А цій автівці ні ожеледь,
ні болото не страшні. ■

■ КРИМІНАЛ

Селом добре злодіїв ловить
Невідомі порізали газопровід вартістю чотири мільйони гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Днями у черкаському селі
Ташлик, біля колишнього хімскладу, люди помітили невідомих чоловіків, які розігрівали автоген. Там же стояв трактор. Селяни запідозрили, що злодії збираються різати недобудований
газопровід. Тому й забили на сполох.
«Була приблизно 16-та година, коли мені зателефонували й
повідомили про таке неподобство. Я набрала «102», аби не допустити цієї крадіжки. В поліції
сказали: чекайте, зараз виїдемо.
То поки вони їхали, ми з громадою були вже біля хімскладу», —
розповідає «Україні молодій» голова Ташлицької сільської ради
Ольга Нельга.
За словами пані Ольги, разом
з нею в район колишнього хімскладу поїхала бригада сільських мисливців, охорона місцевого підприємства, сільські депутати, підтягнулися й селяни. На
місці події люди побачили трьох
чоловіків віком до 35 років, котрі
різали автогеном газові труби, а
тракторист стягував їх до однієї
купи.
«Вони пояснили нам, що мають документи на придбання
цих труб. Договір той, від імені
якогось приватного підприємця,
дуже цікаво складений. Там виходить, що власник сам у себе ті
труби купує», — веде далі голо-

ва Ташлика. І додає, що невідомі
вже гарно попрацювали над недобудованим газопроводом, оскільки на купі лежали вирізані
ізольовані 34 труби довжиною
від 10 до 13 метрів. Загалом вони
встигли вирізати більше 300 метрів труб.
Ольга Нельга пояснює, що ці
труби для газопроводу протяжністю 7,54 км були куплені за
державні кошти. Каже, зберігає
газету «Урядовий кур’єр» від 28
травня 2009 року, в якій написано, що за рішенням уряду на газопровід «Ташлик—Куцівка»
виділено державою 2 млн. грн.
і ще 2 млн. грн. — від «Нафтогазу». Перша сума йшла на закупівлю труб, що й було зроблено. А друга сума мала піти на оплату роботи. Тендер на укладання труб, на 700 тис. грн., виграла
якась донецька фірма. Роботи
були частково виконані й частину труб уклали в землю. А потім
влада змінилася, прийшли «регіонали», і кошти перестали надходити. Тож роботи з прокладення газопроводу на цьому зупинилися.
«Невідомі якраз і порізали ті
труби, котрі лежали на землі»,
— зазначає голова села, котра
вже написала заяву в поліцію
про все, що відбулося.
Село Ташлик обурене кримінальними діями молодиків і гуде
від чуток iз приводу крадіжки.
Люди кажуть, що бачили трак-

тор, на якому працювали невідомі, він стояв у одного з місцевих
фермерів. Припускають, що він
може бути задіяний у цій схемі.
У тому, що сталося, наразі розбирається смілянська поліція.
Як повідомив «УМ» начальник прес-служби черкаської обласної поліції Дмитро Грищенко, правоохоронці, котрі приїхали на виклик селян, встановили осіб, які вирізали газові
труби, вилучили у них обладнання та техніку, якою ті працювали. Наразі поліція вже звернулася до суду, щоб накласти арешт
на вилучену техніку, і відкрила
кримінальне провадження за ч. 2
ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст.
185 (крадіжка). Триває розслідування, котре має з’ясувати всі обставини злочину.
«Якщо буде доведено, що це
крадіжка, то «героям» кримінального провадження загрожує
до 5 років позбавлення волі», —
наголошує Дмитро Грищенко.
До речі, селяни у Ташлику ще
в ті роки, коли будувався газопровід, об’єдналися у кооператив
і збирали на газопровід iз власних кишень по 2-5 тис. грн. Після кримінальної події вони гуртом охороняли вирізані труби,
аби їх ніхто не забрав та не вивіз.
Ольга Нельга запевняє, що вже є
домовленість iз місцевим підприємством, на територію якого мають ці труби перевезти на зберігання. ■

Хлопець провалився у 50-метровий
колодязь з крижаною водою і вижив
Ірина КИРПА
Школяр десяти років,
звичайно, злякався. Але не
отримав значних фізичних
травм. Він вижив та зміг дочекатися допомоги завдяки тому, що впав на м’який
шар річкового мулу, що
був на дні колодязя. Після
свого чудесного порятунку
хлопець iз діагнозом «переохолодження» терміново був госпіталізований до
лікарні.
Інцидент стався у селищі Молодіжне Дніпровського району міста Херсона. У
денний час школяр випадково оступився та ненароком перевернув прогниле бетонне перекриття, під яким
ховався 50-метровий сільський колодязь. Хлопчик опинився у закритому просторі,
де був змушений кілька годин простояти у темряві по
пояс у холодній воді, благаючи про допомогу.
«Хлопчик Кирюша сам
iз багатодітної родини, —
розповіла місцева мешканка Оксана Ляшок. — Того
дня грався з дітками й випадково проваливсь у колодязь. Добре, що поруч були
свідки, бо з такої глибини
він би ніколи не зміг самостійно докричатися про допомогу».
Як розповіли співробітники ГУ ДСНС у Херсонській області, визволити

хлопця з пастки зміг доброволець Дмитро Горбенко,
який самостійно спустився
на дно колодязя за допомогою троса та закріпив довгу
мотузку й пожежний ремінь
на тілі хлопчика та на собі.
Потім група рятувальників
разом iз сільськими мешканцями швидко витягнули постраждалого та його
рятівника на поверхню.
Бригада медиків, яка
вчасно прибула на порятунок, не знайшла на тілі
хлопця серйозних поранень, а тільки численні забої та синці. Допомогти дитині відновити сили взялися медики дитячої обласної
клінічної лікарні. За словами заступника головного лікаря з хірургічної роботи Віктора Бурдовіцина,
найбільша травма, яку отримав школяр, це незначне ушкодження гомілковостопного суглоба.
Голова Антонівської селищної ради Ігор Семенчев
запевняє, що упродовж доби
фатальний колодязь буде закрито новими плитами. Правоохоронні органи вже відкрили кримінальну справу
й дуже скоро знайдуть винних у тій події, що сталася.
Можливо, багатодітна родина постраждалого хлопчика
отримає грошову допомогу
на лікування.Також родині
повинні компенсувати й моральні збитки. ■

■ ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

Ратуша на дотик
Відтепер символ Львова можуть
«побачити» люди з вадами зору
Дар’я БАВЗАЛУК
У межах проекту «Львів
на долонях» у місті створили доступний для незрячих людей бронзовий макет споруди з описом шрифтом Брайля, аби
вони змогли руками відчути красу архітектурної пам’ятки. Міні-ратуша стоїть на площі Ринок,
1, перед входом у міську
раду. Міський голова Андрій Садовий у «Фейбуцi»
написав: «Львівську Ратушу можна тепер буде «побачити» незрячим. Спільно з Українською спілкою інвалідів установили
бронзовий макет міської
управи з описом шрифтом
Брайля. Подібні макети
довелось бачити в багатьох містах Європи. Ратуша
— перша, будуть наступні.
Дякую Оксанi Потимко за
гарну ідею, скульптору Василю Одрехівському за виконання».
Як розповіла Оксана Потимко, автор проекту «Львів
на долонях», львівська Ратуша стане першим архітектурним об’єктом міста, доступним для осіб з ін-

валідністю. «Дуже багато
деталей, які відомі зрячим
людям, стають для незрячих абсолютним відкриттям. Скажімо, усі незрячі
знають, що Ратуша має
вежу. Вони навіть можуть
прочитати в інтернеті, що
її висота становить 65 м, що
до неї ведуть 400 сходинок.
Однак ніхто з них не бачив,
як ця вежа виглядає. Тому
це дуже важливий пізнавальний проект, який спонукає читати, пізнавати,
довідуватись історію рідного міста. Дуже сподіваюсь,
що цей об’єкт стане далеко
не останнім і що незабаром
можна буде відчути на дотик і такі цікаві історичні
споруди, як собор Святого
Юра, Львівська Опера, Домініканський собор, Катедра, Арсенал тощо. Аналогічна практика створення
макетів існує в країнах Європи уже декілька років», –
зауважила вона.
До речі, львівська Ратуша — пам’ятка архітектури національного значення, що належить до Світової
спадщини ЮНЕСКО. Сучасна вежа львівської Ратуші
є найвищою в Україні. ■
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«У вас дуже багато роботи попереду в плані боротьби з корупцією, яка
більше завдає шкоди вашій країні, ніж навіть війна на вашій території».

Даля Грибаускайте
президент Литви

■ КОПАЙТЕ ТУТ!

Клани в шоколаді
Чи здолає коли-небудь Україна корупцію?
Наталія ЛЕБІДЬ

Великий симпатик та вірний партнер України Даля Грибаускайте мала рацію, нагадуючи Петрові Порошенку, що корупція в нашій країні — це зло, більше за війну. Чи почув Президент свою литовську
колегу — питання відкрите. Тим часом у звіті Європейського суду аудиторів, опублікованому 7 грудня, йдеться про те, що Україна й надалі залишається найкорумпованішою країною Європи. У звіті
уточнюється, що надана за вісім років (за період із 2007-го по 2015 роки) фінансова допомога ЄС на
реформи в Україні мала «обмежений вплив». Також наголошується, що співпраця між Україною та
ЄС просунулася в період Майдану в 2014 році, але проблеми, з якими стикається Україна, як і раніше,
значною мірою впливають на процес реформ, а ризики, пов’язані з колишніми та новими олігархами залишаються високими. «Незважаючи на зусилля з реформування Україна досі сприймається як
найкорумпованіша країна в Європі... Олігархічні клани продовжують чинити домінуючий вплив на
економіку, політику і засоби масової інформації України», — йдеться в звіті. Клани — це дійсно мегапроблема України. З одного з них і варто почати розмову.

Нехороша тенденція
Коли Петро Порошенко говорив, що БПП повинен стати
«кузнею кадрів» і «лавою запасних» для термінової «мобілізації
професіоналів туди, де виникає
така необхідність», ніхто навіть
не думав, що ці слова Президента потрібно сприймати буквально. Лава вийшла знатна — просто-таки нескінченна, та й кузня
кує без перерви на обід, сон і відпочинок. До «Ленінської» Порошенко додав також кузню імені
себе самого, віддавши ключові
пости в державі в руки винятково «своїх» людей.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман — земляк Президента, представник вінницького «клану», а також член Блоку
Порошенко. Генеральний прокурор Юрій Луценко — хоч і не «вінницький», але теж «БППшний».
Глава Нацбанку Валерія Гонтарева не є ані уродженкою Вінниці,
ані членом БПП, зате вона — давній діловий партнер Президента. Негласний лідер фракції Блоку Порошенко Ігор Кононенко —
навіть більше, ніж діловий партнер, він — друг глави держави.
А ось Юрій Стець, міністр інформаційної політики — більше,
ніж друг і партнер, разом узяті,
він — президентський кум, тобто
майже близький родич. Зате куратор фіскальної служби Роман
Насіров пов’язаний одночасно і
з Порошенком, і з Гонтаревою, а
Дмитро Вовк, керівник Нацкомісії, що здійснює регулювання у
галузі енергетики і комунальних
послуг, раніше обіймав посаду менеджера кондитерської корпорації Roshen.
Усе це — факти, давно відомі,
зупинятися на них детальніше
немає сенсу. Тим часом ще більш
кричуща ситуація складається з
контингентом українських «губернаторів», серед яких практично немає осіб, так чи інакше
не пов’язаних із БПП. Чому кричуща, адже глава держави, згідно з Конституцією, має повне право призначати своїх ставлеників
у глави обласних держадміністрацій? Та тому, що відносно недавно Порошенко надумав поділитися цією прерогативою з Національним агентством з питань
держслужби, змусивши останнє проводити так звані відкриті
конкурси на заміщення «губернаторських» посад.
Однак те, що ми маємо дефакто, традиційно відрізняється від того, що прописано де-юре.
І щоб у цьому переконатися, досить хоча б поверхово погортати
біографії нинішніх можновлад-

ців — призначених після Революції гідності. «УМ» уже присвячувала нещодавно матеріал главам
ОДА, тому нагадаємо лише, що
конкурс на заміщення «губернаторських» посад обернувся на суцільну профанацію. І що Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Житомирською, Івано-Франківською, Київською,
Львівською, Миколаївською,
Тернопільською, Харківською,
Херсонською та Чернігівською
областями керують «люди Президента».
На місцях лише де-не-де залишилися ще «не викошені» креатури Яценюка або взагалі «випадкові» особи. В інших же регіонах
президент Порошенко має royal
flush. Не всі з перерахованих «губернаторів» пройшли процедуру конкурсу — деякі були призначені ще до того, як Петру Порошенко захотілося пограти в демократію. Втім так чи інакше, але
виконавча вертикаль країни все
більше набуває рис філії БПП.
Нам можуть заперечити, що
в даній практиці немає нічого
поганого, адже будь-який глава
держави або уряду формує кабінет «під себе», що цілком логічно, адже для реалізації поставлених перед ними завдань потрібні
однодумці, а не опоненти. Однак, напевно, ніде в цивілізованому світі політичне кумівство
не набуває таких циклопічних
масштабів, як в Україні. Навіть
новообраний президент США Дональд Трамп, збираючи свою команду, має намір запросити в неї
колишнього внутрішньопартійного суперника по виборах — техаського сенатора Теда Круза.
Круз, можливо стане новим генеральним прокурором Сполучених Штатів.
Крім того, «своя» людина на
Заході і «своя» людина в Україні
— це дещо різні «свої» люди.
Якщо там сформована лідером
вертикаль представлена нехай і
давніми соратниками глави держави, але при цьому також і
професіоналами, то у нас близькість до посади визначається не
діловими якостями, а винятково особистими симпатіями того,
хто роздає синекури. Що згодом
обертається як проти інтересів
країни, так і проти інтересів самого Президента. Як-то кажуть,
«короля грає свита», а коли свита виходить доволі паскудна,
жадібна й недолуга, то тоді й король — явно на висоті.
До того ж якщо в країнах традиційної демократії існує ціла
система противаг, які не дозволяють главі держави і його набли-

женим остаточно монополізувати
владу, то в Україні така система
противаг просто відсутня. Комплекс превентивних заходів для запобігання диктатури однієї особи
міг б забезпечити парламент, але
наша Верховна Рада, якій Президент може легко пригрозити розпуском, занадто поглинена забезпеченням власного благополуччя, щоб оперативно реагувати на
перші «симптоми хвороби».
Саме тому вся зміна влади в
Україні зводиться не так до чергування еліт, світоглядних доктрин або гідно конкуруючих
партійних програм, скільки до
перетасовування олігархічних
кланів, які змінюють один одного біля керма, тягнучи у владу цілий сонм власних дармоїдів усіх
мастей та калібрів.
Отримання чиновником повноважень незмінно тягне за собою працевлаштування всіх
його ближніх і дальніх родичів,
друзів, приятелів та кумів — усіх
креатур, які йому бажані або корисні. У подібних тепличних умовах, коли особисті цілі досягнуто і приватне блаженство гарантовано, ані про найменші реформи йтися не може. Їх просто нема

❙ За даними соцопитувань, 80% українців не відчули жодних зрушень
❙ у боротьбі з корупцією.
розпочав процедуру імпічменту,
що супроводжувалось масовими
заворушеннями: вулиця вимагала від Пак Кин Хе піти у відставку. І пані президент заявила, що
беззастережно підкориться тому
рішенню, яке буде ухвалене під
проведене розслідування.
Питання, яке є актуальним
для України у зв’язку із південнокорейською драмою, полягає
в наступному: чому за всю нашу
чвертьвікову історію нам не трапилася жодна Пак Кин Хе? Тим
часом вимоги піти у відставку в
Україні звучали і звучать набагато частіше, ніж у будь-якій іншій країні. Такі вимоги висувалися, зокрема, й до Леоніда Макаровича Кравчука, котрий, до
речі, проявив найбільшу схильність до рефлексії та погодився
на дострокові президентські вибори. Щоправда, одночасно з достроковими парламентськими.
А традицію відправляти опонентів у глибокий ігнор заклав
Леонід Кучма. Ані смерть Гонгадзе, ані плівки Мельниченка,
ані оборудки з газом та енергетикою, в яких брали участь Бакай,
Пінчук, Щербань, Деркач, Суркіс, Ахметов тощо, ні на йоту не
захитали позиції самого Кучми,
а також позиції його «сім’ї» та

Напевно, ніде в цивілізованому світі політичне кумівство
не набуває таких циклопічних масштабів, як в Україні.
чим мотивувати, адже все вже є
і так. Відтак ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли дніпропетровський клан і надалі змінюватиметься донецьким, а той
— вінницьким або яким-небудь
іще. Такий калейдоскоп повинен
бути розбитий — адже через нього ми, як зачаровані, тупцюємо
на місці, дивлячись на миготіння
одних і тих же картинок. Ось як,
наприклад, цю проблему вирішують у Південній Кореї.

Імпічмент нам у поміч
Новина, яка пройшла мало поміченою: у Кореї щодо президента Пак Кин Хе розпочато процедуру імпічменту, а привід для цього
— за українськими мірками —
просто-таки мізерний. Суть у наступному. Соратниця Пак Кин Хе
— Чхве Сун Сіль — була помічена
у корупційних діях — ця жінка
перераховувала пожертви великих компаній на власні рахунки.
Чи знала про це її подруга-президент — питання відкрите. Сама
Пак Кин Хе, природно, стверджує, що не знала. Однак маховик
усунення її від влади вже запущено. Парламент Південної Кореї

його клану. Нині, коли Леонід
Кучма пройшов апгрейд і переродився з вельми контраверсійного
політика на поважного «мінського» переговорника, тільки вкрай
наївна людина може розраховувати на те, що колись матиме місце
повернення і до справи Гонгадзе,
і до тих останніх слів, які екс-генерал Пукач адресував на суді Леоніду Кучмі.
До речі, ще при Кучмі у Конституції України була прописана
процедура імпічменту. Щоправда, вона має три величезні недоліки. По-перше, процедура надто
громіздка. Спочатку 226 народних депутатів порушують дане
питання. Відтак створюється спеціальна тимчасова слідча комісія.
Після цього, ознайомившись із
висновками комісії, Верховна
Рада 300 голосами ухвалює обвинувачення главі держави. Далі в
дію вступають Конституційний
та Верховний суди. Перший дає
оцінку конституційності процедури імпічменту, а другий вивчає обвинувачення по суті. На завершальному етапі три чверті від
конституційного складу парламенту голосують за усунення Пре-

зидента від влади. Зайве казати,
що пройти такий немислимо довгий шлях нереально.
Другий недолік процедури
імпічменту полягає в тому, що
одна й та сама структура (Верховна Рада) ініціює питання про
імпічмент, провадить слідство,
висуває претензії та оголошує
вирок. Тим часом як роль двох
шанованих судів обмежується наданням висновків. У низці
європейських країн суд як незалежний арбітр має все ж більше
ваги, тоді як у нас і перше, й останнє слово лишається за парламентом, а отже, результативність імпічменту залежить від
його готовності йти до кінця.
Третя значима вада процедури імпічменту пов’язана з тим,
що наша конституційна норма
є нетиповою. Вона говорить про
можливість усунення Президента в разі вчинення ним державної
зради або іншого злочину. І абсолютно нічого не каже про порушення самої Конституції, хоча
настання відповідальності за хамське ставлення до Основного Закону прийнято в усьому світі. Українська процедура імпічменту
викривлює його політико-правове значення як таке. Конституція
туманно натякає на якийсь злочин (який саме — не уточнюється), причому остаточний вердикт
щодо цього злочину відданий на
відкуп парламенту.
За два десятки років, що минули з моменту ухвалення першої
української Конституції, ніхто з
українських парламентаріїв не
зробив ані кроку для того, аби
згадані алогічності та недоліки.
Щоправда, перед політреформою
2004 року були несміливі спроби
запропонувати іншу (адекватнішу) процедуру імпічменту, проте
й вони походили не від вітчизняних законотворців, а від закордонних конституціоналістів.
Словом, статус-кво виявився
законсервованим на десятиліття. Парламент не побажав вийти
із зони комфорту, де він є фактором подразнення для Президента, з яким можна влаштовувати перманентні торги та виговорювати собі преференції. Досі
не прийнято ані окремого закону про імпічмент, ані закону про
спеціальні тимчасові слідчі комісії, що потрібні для його початку. Нещодавно віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд зазначала, що Президент Порошенко
всіляко чинить спротив розгляду подібних законопроектів. Що
в принципі й не дивно: жоден
чиновник не стане пиляти сук,
на якому він сидить. Тим паче,
якщо сидіти на ньому так зручно і комфортно. ■
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Обмін газом і... людьми

Японська
якість і...
підступність

Новий польсько-український газопровід буде прокладено за три роки
Олег БОРОВСЬКИЙ

Задля газової безпеки
Польський та український оператори газотранспортної системи —
Gaz-System і «Укртрансгаз» — підписали угоду про співпрацю, повідомляє сайт Польського радіо. Нове сполучення дозволить транспортувати 5
млрд. кубометрів блакитного палива
на рік, починаючи з 2020 року. Про це
заявив директор відділу розвитку компанії Gaz-System Павел Якубовський.
Він переконаний, що інвестиція буде
вигідною як для Польщі, так і для України.
«Стосовно питання диверсифікації
газу, то це виклик не лише для польського ринку, а й для українського також. Що стосується договорів передачі газу зі Сходу, то в нас із Україною
доволі схожа ситуація», — наголосив
представник компанії Gaz-System. За
словами Якубовського, Україна зацікавлена в імпорті газу з Польщі. Тому
необхідними є чергові інвестиції.
Інтеграція польської та української газотранспортних систем — це елемент газового коридору Північ—Південь, вона дозволить транспортувати газ iз СПГ-терміналу в польському місті Свиноустя з використанням
транскордонних сполучень між державами Центрально-Східної Європи.
Інвестиція збільшить енергетичну безпеку в нашому регіоні.

«Зелена карта» для українців
Польща готується здійснити ще
одну «iнвестицію», яка може бути
вигідною їй та окремим українським
громадянам, але не Україні як державі. Йдеться про зміни в міграційній політиці — уряд країни готує документ на кшталт «зеленої карти», який
дозволить легально проживати і працювати в Польщі. А в майбутньому,
можливо, і набути громадянство. За
підрахунками міністерства родини,
праці та соціальної політики, у даний
час у Польщі працює понад 700 тисяч
українців. Польща приваблива для ук-

Відомих виробників
електроніки покарають
за корпоративну змову
Ігор ВІТОВИЧ

❙ Спільний газопровід запрацює з 2020 року.
❙ Фото з сайта zn.ua.
раїнців з огляду на можливість легального працевлаштування та дедалі кращу ситуацію на ринку праці.
Експерти наголошують, що регулювання питання заробітчан із-за кордону
має надзвичайно велике значення також через несприятливі демографічні
зміни в Польщі. Протягом п’яти років
число людей працездатного віку скоротиться там на п’ять мільйонів осіб.
Таке вирішення «робочого» питання вигідне заробітчанам, але катастрофічне для України як держави,
що також переживає подібні демографічні проблеми. Але реалії життя беруть своє. Українці, котрі працюють
у Польщі, заробляють у середньому
приблизно 2100 злотих нетто (понад
470 євро). Про це йдеться у доповіді,
опублікованій Національним банком
Польщі. Нагадаємо, що зарплатня
нетто — це оплата праці після вирахування усіх належних сум, тобто сума,
яку працівник отримує «на руки». 470
євро — це вдвічі менше, ніж зарплата пересічного поляка, але приблизно

втричі більше, ніж середня зарплата в
Україні. Найбільше, майже 2800 злотих (630 євро), заробляють ті, хто працює у секторі ремонтно-будівельних
послуг. На тисячу злотих менше отримують працівники у галузі домашнього господарства.
Ґжеґож Доброчек iз Національного банку Польщі наголосив, що велику
частину заробітків українці передають
своїм родинам. На власні потреби вони
витрачають приблизно одну третину
зароблених грошей. Невеликим витратам на життя у Польщі також сприяє факт, що часто працівники отримують від працедавців додаткову допомогу, зокрема безплатне проживання та
харчування.
У документі наголошено, що серед
українців, котрі працюють у Польщі, впродовж багатьох років переважали жінки, однак iз 2014 року частіше приїжджають чоловіки. Така зміна може бути наслідком, зокрема, уникання можливого призову до війська в
Україні, зазначено в доповіді. ■

■ ПРОФЕСІЯ

Вільне слово
за ґратами
У Туреччині та Китаї — найбільше
ув’язнених журналістів
Олег БОРОВСЬКИЙ
Учора міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» оприлюднила першу частину
свого щорічного звіту щодо
свободи преси у світі. В ній
йдеться про ув’язнених
журналістів. Другу частину
звіту організації «Репортери без кордонів», присвячену вбивствам журналістів у
світі впродовж милого року
та найнебезпечнішим місцям для їхньої роботи, буде
оприлюднено 19 грудня.
Загальний висновок звіту
невтішний: ситуація у світі
зі свободою слова погіршилася.
У Туреччині зросла кількість журналістів, які утримуються за ґратами після
невдалої спроби військового
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переворотy, йдеться у звіті.
На Туреччину та Китай припадає більш як 60 відсотків
усіх ув’язнених журналістів
у світі.
Згідно з даними «Репортерів без кордонів», станом
на 1 грудня 2016 року у світі
нараховувалось щонайменше 348 працівників медіа,
які перебувають за ґратами
через свою роботу, — це на
шість відсотків більше, ніж
у попередньому році. Більшість журналістів ув’язнено
в таких країнах, як Туреччина, Китай, Сирія, Єгипет та
Іран. Крім того, вважаються
викраденими 52 журналісти в Сирії, Ємені та Іраку,
з яких 21 особа перебуває у
руках терористів «Ісламської держави».
«Репортери без кордонів» наголошують, що

❙ Ситуація у світі зі свободою слова погіршилася.
лише у Туреччині за ґратами перебувають більше ста журналістів. Фахівці організації встановили,
що у 41 випадку є прямий
зв’язок між ув’язненням та
професійною діяльністю.
«Полювання на журналістів
у Туреччині набуло небачених масштабів», — наголосила речниця «Репортерів»
Брітта Гільперт. У Китаї, за
даними правозахисників, в
ув’язненні через свою роботу перебувають 103 працівники медіа, в Єгипті — 27, у
сирійських в’язницях — 28
журналістів.
У доданій до звіту інтерактивній мапі зазначено, що в Україні за остан-

ній рік було вбито одного
журналіста, наша країна
перебуває на 107-му місці
за станом свободи слова. У
Росії в ув’язненні — троє
журналістів, і ця країна
перебуває на 148-му місці
списку. А Білорусь і взагалі помістили на 157-му
позицію.
Перші п’ять сходинок
рейтингу посіли Фінляндія, Голландія, Норвегія,
Данія та Нова Зеландія —
у цих країнах журналістам працюється найвільніше. А останні п’ять місць, iз
176-го по 180-те, посіли відповідно Китай, Сирія, Туркменістан, Північна Корея та
Еритрея. ■

Велетенську суму в 166 мільйонів євро
повинні заплатити японські виробники
електроніки Sony, Sanyo i Panasonic у вигляді штрафу. Єврокомісія покарала їх таким чином за корпоративну змову з метою
значно завищити ціни на зарядні акумулятори до електронних пристроїв. Кари уникнув лише корейський Samsung, який також
брав участь у змові, але потім змінив думку
і доніс про все Єврокомісії.
Комісія, яка пильнує за законністю конкуренції на спільному європейському ринку, встановила, що впродовж 2004-2007
років ці чотири фірми контактували між собою з метою уникнення взаємної агресивної
конкуренції на ринку літієво-іонних акумуляторів, які широко застосовуються у смартфонах, ноутбуках, фотоапаратах та інших
електронних пристроях побутового застосування. Експерти ЄС встановили, що виробники домовилися про підвищення ціни зарядних пристроїв, а також обмінювалися
важливою інформацією, зокрема про плани
продажiв та цінову політику.
Усі чотири фірми зізналися стосовно
участі в змові. Sony має заплатити 29,8
млн. євро штрафу, Panasonic — 38,9 млн.
євро, а Sanyo, яка була поглинута фірмою
Panasonic 2009 року, — 97,1 млн. євро. Покарання для фірми Samsung було визначено в 57,7 млн. євро, але південнокорейський гігант його не заплатить — це винагорода за те, що повідомив про нелегальну
змову Єврокомісію. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
У Македонії перемогли націоналісти
На дострокових парламентських виборах у Македонії перемогла правляча націонал-консервативна
партія колишнього прем’єр-міністра Ніколи Груєвського — «Внутрішня македонська революційна організація — Демократична партія македонської національної єдності» (ВМРО-ДПМНЄ). Згідно з попередніми
результатами державної виборчої комісії, після підрахунку 99,97 відсотка голосів партія отримує 51 мандат
у 120-місному парламенті. За неї проголосували понад 38 відсотків виборців. Головний конкурент правлячої партії — Соціал-демократичний союз Македонії
(СДСМ), очолюваний опозиційним лідером Зораном
Заєвим — отримає 49 депутатських місць, заручившись підтримкою 36,7 відсотка виборців. Демократична партія албанців, яка зазвичай підтримує Груєвського, набирає більше семи відсотків голосів і отримає 10
місць у парламенті. Напередодні обидві провідні партії оголосили про свою перемогу. У них є три дні на те,
щоб оскаржити результати виборів. Дострокові вибори проводилися з огляду на те, що в країні з 2014 року
триває політична криза.

Куба зближується з Євросоюзом
Євросоюз та Куба підписали політичну угоду, що є
найбільшим дипломатичним проривом у відносинах ЄС з
Островом свободи після зняття санкції 2008 року. Брюссель сподівається, що вдасться розвинути економічні
зв’язки з островом і покращити там ситуацію з правами людини. Досі Куба була єдиною країною Латинської
Америки, що не мала з ЄС угоди про співпрацю. Також
кубинська державна телекомунікаційна компанія Etecsa
уклала угоду з Google, завдяки якій доступ до контенту
цієї американської компанії стане на Кубі швидшим.

Горбачов мріє про відродження СРСР
Перший президент СРСР Михайло Горбачов припускає можливість відновлення союзу країн у межах колишнього СРСР. Про що він повідомив у розмові з агенцією
ТАКС. Але при цьому він наголосив, що не став би використовувати таке визначення, як «Радянський Союз».
Окрім того, перший і останній президент поклав відповідальність за розпад СРСР не на себе, а на Сполучені
Штати. ■
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ГАРЯЧА ТЕМА

■ РЕЗОНАНС
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, заступник голови Спілки офіцерів України

Напередодні 84-х роковин Голодомору-геноциду української нації,
22 листопада, міністр культури України Євген Нищук у прямому
ефірі програми «Свобода слова», відповідаючи на запитання про
причини повільного поширення української культури у південносхідній частині України, заявив: «Ситуація, що склалася на сході
і півдні, — прірва свідомості. Більше того, коли ми говорили про
генетику в Запоріжжі, на Донбасі, то це міста завезені. Немає там
ніякої генетики, це свідомо завезені (міста). Черкаси — славний
гетьманський і Шевченків край. Саме місто Черкаси наполовину
завезене. Чому? Тому, що боялися шевченківського духу. Це була
технологія Радянського Союзу».

Правда і вигадки навколо
«генетики»
Після вживання слова «генетика» кремлівські «солов’ї»
накинулись на Євгена Нищука, звинувачуючи його у «фашизмі», «нацизмі» та інших
несусвітніх гріхах. В Україні
їм підгавкували представники «п’ятої колони» та залишки
кривавого зрадника Януковича, представники фракції «Опозиційний блок», які терміново
зареєстрували у Верховній Раді
проект постанови про відставку
Нищука.
30 листопада депутати Запорізької міськради ухвалили
звернення до Верховної Ради
і Кабінету Міністрів України
з вимогою звільнити міністра
культури за його «генетику»
жителів південного сходу України. Ініціаторами звернення
виступили представники фракції «Наш край».
Нагадаю, що у кінці грудня
2015 року ця ж міськрада, на
відміну від Запорізької обласної ради, відмовилася включати до порядку денного сесії проект рішення про визнання Росії
агресором, а так звані «ЛНР» і
«ДНР» — терористичними організаціями.
Щодо московських прихвостнів Путіна запитань не виникає! Вони є ворогами України та
люто ненавидять усе українське
і європейський вибір українців.
Окрім того, неспроможні вивчити українську мову.
Але в Україні знайшлися
«раби, підніжки і грязь Москви» (Т. Шевченко), які володіють українською мовою і
знають значення слів. Вони навмисно вихопили з контексту
слово «генетика», перекрутили
зміст виступу Євгена Нищука і
почали його паплюжити, вимагаючи відставки.
Дехто вважає, що Нищук
сказав правду «про генетику
Донбасу», але «зробив помилку,
повісивши ярлики на всіх жителів Донбасу без винятку, що є
неправдою». Тих, хто думає, що
міністр культури «помилився»,
прошу ще раз уважно прослухати або прочитати, що саме говорив Нищук. Йшлося не про всіх
без винятку жителів Донбасу, а
про завезених етнічних росіян в
Україну, так звані завезені міста. А це, як кажуть в Одесі, дві
великі різниці.

Русифікація «зачищеної»
території
Нагадаю, що весною 2014
року саме абсолютна більшість
етнічних росіян (понад 90%), які
проживають на Донбасі, підтримали ідею «русского міра» про
створення «Новоросії», потім —
воєнну агресію Росії проти України, що призвело до створення
терористичних «ЛНР» і «ДНР»,
та закликали Путіна приєднати
їх до Росії, як Крим.
Більшість жителів, які змушені були виїхати з Донбасу, є
українцями за національністю,
багато хто з них сьогодні воює з
російським агресором, захищаючи свій рідний край.

Правдива позиція Нищука
підтверджується також соціологічними дослідженнями Центру Разумкова, згідно з якими,
понад 51% жителів Донбасу і
55% півдня України не вважають Росію державою-агресором.
Тоді як на Заході України Росію
вважають агресором 93,8%, а в
центральних областях — 85,3%.
Окрім того, згідно з зазначеними дослідженнями, понад 25%
мешканців Донбасу і майже
20% жителів півдня України не
вважать Росію стороною війни з
Україною.
Будучи інтелігентною та толерантною людиною, Євген Нищук перепросив за вжите слово
«генетика», якщо «воно когось
зачепило», і наголосив, що насправді він не бажав «образити
когось у меншовартості».
Спілка офіцерів України наголошує, що міністру культури
Євгену Нищуку немає за що перепрошувати московських шавок на зразок «захарових» та
кремлівських підстилок, які
живуть в Україні. СОУ заявляє
про підтримку Євгена Нищука
за патріотичну позицію у висвітлюванні історичної правди та відстоюванні національних інтересів українців і гостро засуджує
будь-які антиукраїнські прояви.
Бо міністр культури говорив не про «генетику» як таку,
а тим більше не про «генетику»
всієї російської спільноти, яка
живе на Донбасі — території, зачищеної від українських селян
організованим більшовицьким
комуністичним режимом Голодомором у 1932—1933 роках
в Україні. Про генетику і менталітет людини, як генетику та
менталітет роду, етносу, нації,
народності, народу потрібно говорити на науковому рівні з фахівцями в галузі медицини, психології, фізіології, психіатрії,
філософії, історії, релігії та сучасних наук (наприклад біогенетики, цитогенетики, біохімії,
біоенергетики, біотехнології).
Але це окрема тема, яка,
сподіваюсь, буде висвітлена найближчим часом науковцями. За
часів Сталіна — Хрущова генетика як наука вважалась носієм
«буржуазної ідеології» і була заборонена. Десятки провідних науковців у галузі генетики зі світовим ім’ям на чолі з академіком
М. Вавиловим було репресовано,
більшість із них — розстріляно.
Євген Нищук не говорив про
«генетику завезених міст» (про
це скажу я. — Авт.). Він говорив
про цілеспрямовану політику імперського російського більшовицького режиму, який займався
не лише жорстокою тотальною
русифікацією місцевого населення, а й плановим переселенням
росіян із Росії на підконтрольні
території, які були «зачищені»
Голодомором від українських
селян, щоб убити в нації вільний
козацький дух, стремління до самостійності України.

Про російський розум
Про «генетику» Росії і росіян
писали знані вчені, лікарі, політики, письменники, філософи,

❙ Україна позбувається імперського майбутнього.
історики, в першу чергу російські світила. Зокрема, Іван Павлов
— російський учений, перший
російський лауреат Нобелівської премії у галузі медицини і
фізіології.
Навесні 1918 року в СанктПетербурзі академік Павлов прочитав три лекції, які об’єднав
під умовною назвою «Про розум
взагалі, російський зокрема».
У своїх лекціях Павлов, зокрема, відзначав (цитую мовою
оригіналу): «Русский человек,
не знаю, почему, не стремится
понять то, что он видит. Он не задает вопросов с тем, чтобы овладеть предметом, чего никогда не
допустит иностранец. Иностранец никогда не удержится от вопросов... Русский ум не привязан
к фактам. Он больше любит слова и ими оперирует. Это приговор
над русской мыслью, она знает
только слова и не хочет прикоснуться к действительности».
Він також відзначав: «Возьмите наших славянофилов. Что
в то время Россия сделала для
культуры? Какие образцы она
показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза
гнилому Западу. Откуда эта гордость и уверенность? И вы думаете, что жизнь изменила наши
взгляды? Нисколько! Разве мы
теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует
ли это, до какой степени мы не
знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически. Ведь это общая характерная черта русского ума».
10 жовтня 1934 року Іван
Павлов написав міністру охорони здоров’я РРФСР Г. Камінському листа, у якому, зокрема,
вказав (цитую мовою оригіналу) : «К сожалению, я чувствую
себя по отношению к Вашей революции почти прямо противоположно Вам… Многолетний
террор и безудержное своеволие
власти превращает нашу азиатскую натуру в позорно рабскую.
А много ли можно сделать хорошего с рабами? Пирамиды? Да,
но не общее истинное человеческое счастье».
За оцінками російських істориків, за час більшовицької
тиранії було знищено понад 50
мільйонів осіб, у тому числі 300
тисяч священнослужителів,
зруйновано понад 10 тисяч церков і храмів. Зазначу, що українська інтелігенція була знищена майже повністю.
Минуло сто років після прочитаних Павловим лекцій. І що
змінилося в «мозковій системі
Росії загалом і росіянина зокрема»? Абсолютно нічого!

Генетика
Про «зачистку» території
в часи Голодомору, «завезені міста»
України і чим це відгукується нам сьогодні
Російський письменник Іван
Бунін писав: «Я с ужасом думаю,
кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в
России, и что будет с моей страной через два-три поколения.
Впрочем, что тут думать. Всё более или менее ясно».
Російський філософ Іван
Ільїн зробив наступний висновок: «Росія — найпаскудніша, до
блювоти мерзенна країна в усій
світовій історії. Методом селекції там вивели жахливих моральних виродків, у яких саме поняття Добра і Зла перевернуте. Всю
свою історію ця нація борсається
у лайні, при цьому бажає потопити у ньому весь світ».

Хитра і зла тварина
Російський письменник Михайло Салтиков-Щедрін ще
майже два століття тому, зазирнувши у майбутнє, написав про
сьогодення росіян: «Если я усну
и проснусь через сто лет и меня
спросят, что сейчас происходит
в России, я отвечу: пьют и воруют… Мы, русские, не имеем
сильно окрашенных систем воспитания. Нас просто оставляют
расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень
много лгунов, пустосвятов и пустословов… Мы прозябаем, лжем
и пустословим сами по себе, без
всяких основ».
Правий був Іван Шмельов
(російський письменник, православний мислитель), який писав: «Русские — народ, который
ненавидит волю, обожествляет
рабство, любит оковы на своих
руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями
живёт в темноте, мракобесии и
пальцем не пошевелил к чему-то
человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся,
весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества».
Швейцарський психіатр, основоположник одного з напрямків глибинної психології Карл
Густав Юнг стверджував: «У

душі кожного росіянина, на відміну від європейця, живе хитра
і зла тварина».
Російський письменник, літературний критик, філософматеріаліст Віссаріон Бєлінський категорично і лайливо
заперечував право українського народу на існування і вважав, що українці завжди були
племенем і ніколи не були народом, а тим більше державою, а
також виступав проти української мови і літератури.
Утім, побувавши в Україні,
Бєлінський у листі дружині повідомляє: «Верст за тридцять до
Харкова я побачив Малоросію,
хоча ще і перемішану з брудним
москальством. Хати хохлів схожі
на будиночки фермерів — чистота і краса надзвичайні. Діти дуже
милі, тоді як на російських дивитися не можна — гірше й огидніше від свиней».
Антон Чехов (російський
драматург, прозаїк, лікар за фахом), незадовго до своєї смерті, у
розмові з Максимом Горьким так
охарактеризував Росію і росіян:
«Вся Россия — страна каких-то
жадных и ленивых людей: они
ужасно много едят, пьют, любят
спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а
любовниц заводят для престижа
в обществе. Психология у них —
собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по
своим конурам, ласкают — они
ложатся на спину, лапки кверху
и виляют хвостиками...».
Пізніше Горький напише:
«Головною рисою російського
національного характеру є жорстокість, але жорстокість садистська. Кажу не про окремі спалахи жорстокості, а про психіку,
душу народну».
Один із лідерів правих в Державній думі Російської імперії В. Шульгін визнавав: «Цим
звіром був... його величність
російський народ».
Російський філософ Володимир Соловйов зазначав: «Русский народ находится в крайне
печальном состоянии: он болен,
разорен, деморализован... Ему
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«Маю висловити свій сумний погляд на російську людину — вона має таку
слабку мозкову систему, що не здатна сприймати дійсність як таку.
Її умовні рефлекси координуються не з діями, а зі словами».

російський учений-фізіолог
кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют.
Всякого из своих домашних он
обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей».
Так сьогодні вважає і Путін. І
немає нічого дивного в тому, що
понад 80% росіян підтримують
його агресивну зовнішню політику і воєнну агресію проти України.

Раб, що мріє про світове
панування
Астольф Луі Леонор де Кюстін (французький мандрівник
і письменник) у книзі «Росія в
1839 році», виданій у 1843 році,
відзначив: « У серці росіянина

кипить сильна, нестримна пристрасть до завоювань — одна з
тих пристрастей, що виростають лише в душі пригноблених
і живляться всенародною бідою.
Нація ця, загарбницька від природи, принизливою покірністю
вдома завчасно спокутує свою
мрію про тиранічну владу над
іншими народами. Тож очікування слави і багатств відволікає її від безчестя, яке вона переживає. Раб наколішки мріє
про світове панування, сподіваючись змити з себе ганебне тавро відмови від свободи».
Мандрівник Кюстін також
стверджував: «Росія — нація
німих, якийсь чарівник перетворив 60 млн. чоловік на механічних ляльок, тож тепер,
щоб воскреснути і знову почати жити, вони очікують на ін-

шого чарівника. Рабство стало
не лише реальністю, а й головним законом російського суспільства».
В анотації до нового видання книги «Росія в 1839 році»
американський політик Збігнєв
Бжезинський у 1987 році написав: «Жоден політолог ще нічого
не добавив до прозрінь Кюстіна
в тому, що торкається російського характеру і візантійської
природи російської політичної
системи. Щоб зрозуміти сучасні
радянсько-американські відносини у всіх їх складних політичних і культурних нюансах, потрібно прочитати лише дві книги:
«Про демократію в Америці»
Токвіля і кюстінську «Росія в
1839 році».
У Росії зазначена книга була
заборонена. У Радянському Со-

кому Союзі був проведений
перший Всесоюзний перепис
населення, згідно з яким в Українській СРР проживало 29 018
187 чоловік. З них етнічних українців — 23 218 860 або 80%,
росіян — 2 677 186 (9,2%),
сільське населення становило
81,5%.
У січні 1937 року був проведений черговий перепис населення Радянського Союзу,
який засвідчив, що в УРСР проживає 26 421 212 чоловік, тобто
за 10 років населення України
не збільшилося, а зменшилося
майже на 2,6 мільйона осіб.
Побачивши ці дані, заступник начальника Управління
Народного господарського обліку Укрдержплану Е. Кустолян у записці на ім’я керівника
Всесоюзного перепису населен-

рабів-загарбників

❙ Росіяни століттями перебувають у пригнобленому стані,
❙ але хочуть поневолювати світ.
■ ДОВІДКОВО
Наведу класичні наукові визначення, що таке генетика і менталітет.
Генетика людини — галузь, яка тісно пов’язана з антропологією і медициною. Генетику людини умовно поділяють на антропогенетику, що вивчає
спадковість і мінливість нормальних ознак людського організму, і медичну
генетику, яка вивчає його спадкову патологію (хвороби, дефекти, потворність
та інше). Генетика людини пов’язана також з теорією еволюції, оскільки досліджує конкретні механізми еволюції людини і їх місце в природі з психологією, філософією, соціологією.
Менталітет (від лат. mental — розумовий, розум) — система переконань, уявлень і поглядів індивіда або суспільної групи, відтворення
сукупного досвіду попередніх поколінь. Ключовими словами у визначенні
менталітету є картина світу, набір духовних цінностей, не завжди усвідомлена система життєвих координат та підсвідомих стереотипів. Найчастіше
слово «менталітет» вживається в контексті соціальної спільноти (нація,
народ, етнос).
Історичний менталітет, як зазначають історики — це поняття, в якому
йдеться про так звані «звички свідомості», тобто комплекс уявлень про
навколишній світ, притаманні людям певної епохи чи певної соціальної групи,
який немовби автоматично, неусвідомлено зумовлює їхню поведінку. Знання
ментальності певної спільноти (етносу, народу, нації, релігійних груп), оперте
на вивчення масових і повторюваних феноменів, дає змогу вченим моделювати «колективний портрет» цієї спільноти, а відтак — пояснювати специфіку
її історії, вірування, колективні фобії тощо.
«Доля людини — це її характер». Це старогрецька мудрість, яка значною
мірою доводить, що історична доля народу наперед передбачена його етнічними характеристиками, його ментальністю.
Для глибшого розуміння порушеної теми наведу також наукове визначення нації. Нація (лат. — nation — плем’я, народ) — це історична спільність
людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв’язків, літературної мови, особливостей культури, звичаїв, традицій,
вірувань і характеру, які складають її ознаки.
Нації визначаються певною низкою характеристик, що стосуються як
індивідуальних її членів, так і всієї нації. Такі характеристики мають нести в
собі як об’єднавчу функцію, так і відокремлюючу — що відрізняє дану націю
від сусідів.
Учені зазначають, що однією з найважливіших характерних рис нації є
«спільні біологічні та спадкові риси».

юзі книга була видана в 1931
році під назвою «Миколаївська Росія» в дуже скороченому і
цензурованому варіанті. Лише в
1996 році російський читач зміг
ознайомиться з повним перекладом і коментованим видавництвом цієї книги.
Минуло понад 170 років з
часу виходу книги «Росія в 1839
році». Проте Росія своєї суті так
і не змінила: так і залишилася
загарбницькою німою нацією
від природи, нацією, в серці
якої кипить неприборкана пристрасть до завоювань чужих земель. Ці найважливіші характерні риси Росії і її народу є, за
визначенням учених-генетиків,
«спільними біологічними і спадковими рисами нації». Саме це і
є генетика Росії і росіян.
У жовтні 2009 року на сесії
Парламентської Асамблеї Ради
Європи у своєму виступі я наголосив: «Росія сьогодні — це
неосталінський авторитарний
режим, де немає свободи, демократії і масово порушуються
права людини і цілих народів.
Убивства журналістів і правозахисників, які кажуть правду і борються за права людини,
стали нормою внутрішньої політики Кремля. Під прапором боротьби з тероризмом московська
влада втопила в крові проголошену незалежність Республіки
Ічкерія, за наказом президента
Росії Бориса Єльцина убила першого президента Чечні Джохара
Дудаєва, знищила десятки тисяч ні в чому не винних чеченців
— дітей, жінок, стариків. Вчинила воєнну агресію проти суверенної Грузії, окупувала її територію, розмістивши свої воєнні
бази, і, в порушення міжнародних норм і Статуту ООН, визнала незалежність Південної Осетії
і Абхазії. І все це робилося під
приводом захисту російських
громадян, які там проживають,
яким перед війною було масово
видано паспорти Російської Федерації… Попереджаю, що років
через п’ять анексія Криму стане
реальністю, як анексія Абхазії і
Південної Осетії в Грузії!».

Так звані «завезені міста»
А тепер коротко щодо «завезених міст», про які правдиво
зазначив Євген Нищук.
У грудні 1926 році в Радянсь-

ня І. Краваля, надісланій разом
із телеграфним повідомленням,
зазначив: «Результати перепису по УРСР, судячи з попередніх даних, роблять цей матеріал
цілком таємним».
Результати Всесоюзного перепису населення СРСР у січні 1939 року засвідчили, що в
УРСР проживає 30 946 218 чоловік, із них — 23 667 509 етнічних українців (або 76,4%),
росіян — 4 175 299 (17,6%). Тобто, в порівнянні з переписом населення 1926 року, питома вага
етнічних росіян, які проживали в Україні в 1939 році, збільшилась майже вдвічі (на 8,4%),
а питома вага українців зменшилась майже на 4%.
Такий національний диспаритет населення в Україні стався через те, що у найбільш вимерлі від Голодомору області
— Донецьку, Луганську, Харківську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську було завезено
з Росії майже 2 мільйони росіян
(із сім’ями) у села для наповнення колгоспів, а трохи пізніше
й у міста для індустріалізації
південного сходу України (на
будівництво шахт, промислових підприємств, гідроелектростанцій).
Для переселення росіян в зазначені області була видана спеціальна секретна постанова РНК
СРСР «Про переселення на Україну сімей колгоспників» від 25
жовтня 1933 року.
В 1926 році в Донецькій
області, до складу якої входила і територія нинішньої
Луганської області, проживало
1 582 187 чоловік, із них українців — 59,3%, росіян — 26%. У
1939 році населення Донбасу
виросло майже вдвічі і сягнуло
3 099 810 чоловік. Міське населення збільшилося приблизно
у 4 рази, з 620 000 до 2 424 000
осіб, а сільське — зменшилося у
1,5 раза, з 950 000 до 678 000.
У розрізі найбільших національностей, які проживали на
Донбасі, їх приріст з 1926 по
1939 був таким: росіян на 136%,
українців на 96,3%, євреїв на
61,6%. Питома вага росіян в цьому регіоні за десять років виросла з 26 до 31,3%, а українців — залишилась незмінною
(59,4%).

Засекречений геноцид
Побачивши такі страшні
цифри перепису населення в Україні, Сталін наказав вилучити і
засекретити матеріали перепису
населення 1937-го та 1939 років,
а членів лічильних комісій репресувати (майже всі вони були
розстріляні).
Згідно з переписом населення Радянського Союзу у 1989
році (Незалежність України була
проголошена 24 серпня 1991
року) в Українській РСР проживало 51 707 000 громадян, із
них українців 72,7 %, росіян —
22,1%.
У 2001 році в незалежній Україні був проведений перший перепис її населення, який засвідчив, що українців є 77,8% від
загальної кількості громадян,
а росіян — 17,3%. Ще до цього
часу після Голодомору питома
вага українців, які проживають
в Україні, не досягла рівня 1926
року — 80%.
Всеукраїнський перепис засвідчив, що в Донецькій області українців проживає 50,7%,
росіян — 43,6%, у Луганській — українців 51,9%, росіян
— 44,8%, у Запорізькій — українців 63,1%, росіян — 32%,
в Одеській — українців 54,6%,
росіян — 27,4%.
У березні 2015 року в анексованому Криму відбувся перепис
населення, згідно з яким, на півострові проживає 2 284 000
жителів. Найчисленнішою національною групою в АРК є
росіяни — 1 490 000 осіб або
68% населення (у 2001 році їх
було 58,3%). Українців на півострові мешкає 16% (у 2001
році — 24,3%), кримських татар — 10,6% (у 2001 році —
12%).
Аналіз засвідчує, що в тих
регіонах, де етнічні росіяни становлять понад четверть населення (а в обласних центрах їх
більше третини), відбувалися
масштабні сепаратистські рухи
з закликами проголосити так
звані народні республіки і зверненнями до Путіна приєднати їх
до складу Росії.
Ось і відповідь на запитання, яка «генетика» на Донбасі і
півдні України, куди свого часу
були завезені етнічні росіяни.
Українці, ми повинні раз і
назавжди запам’ятати, що поки
Росія існує як імперія, вона
була, є і буде ворогом України
і всього українського. Розпад
російської імперії є неминучим
в результаті національних визвольних рухів поневолених народів Росії, для яких Україна
буде взірцем національної демократичної держави.
Сьогодні Українська нація
рятує світ від ядерної пожежі.
Ми вистоїмо у війні з російським агресором і здобудемо перемогу над путінським фашизмом.
Майбутнє України — бути духовним та інтелектуальним центром
об’єднаної Європи від Ла-Маншу
до Уралу. Ми цього варті! ■
P.S. Спілка Офіцерів України любить свій рідний український етнос, синами і доньками
якого ми є, з повагою ставиться до національних меншин, які
проживають в Україні і шанобливо ставляться до української
нації, її культури, звичаїв, традицій, релігії, вивчили українську мову, є патріотами незалежної України, вважають її своєю
Батьківщиною та захищають
від зовнішніх і внутрішніх ворогів.
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МИНУЛЕ І ДУМИ

«Голодомор 1946-47 років був повністю прихований радянською владою,
а серед його причин згадують лише погані кліматичні умови та тяжкий
післявоєнний час. Хоча це було далеко не так».
Віктор Діденко, історик

■ ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Про любов, не принесену
на дулах танків...
Пам’ятником Християнському милосердю в Луцьку вшанували волинян,
які в повоєнні роки ділилися з голодуючими останнім шматком хліба
Ніна РОМАНЮК

Нещодавно в Луцьку відкрили незвичайний монумент — пам’ятник
Християнському милосердю. Фігури хлопчика і дівчинки на тлі ангела символізують милосердя волинян, які в 1946—1947 роках
рятували від голодної смерті своїх братів-українців зі східних і південних областей, ділячись небагатим, але хлібом перших повоєнних років. Ушанувати в такий спосіб мешканців волинського краю
мріяв відомий краєзнавець, заслужений працівник культури, директор народного Торчинського історико-краєзнавчого музею Григорій Гуртовий. Бо він, уродженець Запорізького козацького краю,
сам у ті страшні роки втік на Волинь, щоб не померти з голоду. У
його пам’яті були ще такі свіжі й болючі спогади про Голодомор
1932—1933 років, який він пережив дитиною. Волинь стала для
Гуртового другою батьківщиною, де він прожив довге життя, відійшовши у вічність 2012 року.
Пан Григорій ще в 2008-му запропонував збудувати пам’ятник саме
милосердю, а не жертвам голоду, як пропонувала влада. Зізнаюся чесно: вперше почувши про ідею його створення, сприйняла
її, як і багато лучан, неоднозначно. Навіщо пам’ятники милосердю
ставити, коли милосердя маємо творити щодня, щохвилини, якщо
вважаємо себе християнами?! Та за ці гроші врятуйте краще кількох важкохворих дітей чи купіть медичне обладнання, необхідне
для порятунку людей. Знаючи, скільки коштів відмивали тоді на
кожному будівництві через «відкати» (та й тепер, напевне, теж),
мало хто повірив у щирість намірів владців, які швиденько спихнули цей проект на плечі громадськості. Їм було не до милосердя — вони косили «бабло» на перерозподілі потоків і на виборах,
набиваючи свої кишені й банківські рахунки. А тут якийсь дивак
зі своїм пам’ятником... Минуло вісім років, поки пам’ятник Християнському милосердю таки виріс на вулиці Данила Галицького.
Ціна питання — трохи більш як 300 тисяч гривень, які знайшлися
в обласному й міському бюджетах аж у 2016 році. Душа Григорія
Гуртового радіє, що він у такий спосіб подякував від імені сотень
тисяч врятованих від голодної смерті українців.

Жертви — приблизні цифри
Великий голод 1946—1947
років ще мало вивчений істориками. Його масштаби, звісно, не порівняти із Голодомором 1933-го. Скільки українців
стали його жертвами — теж приблизні цифри, близько мільйона. Але очевидно одне: якби не
селяни Західної України, яких
іще не встигли загнати у колгоспи, жертв було б набагато більше. Десятки тисяч зголоднілих
людей потягами прибували у
західні області, щоб роздобути
харчі. Тільки у напрямку Козятин—Здолбунів щодня приїздило до 15 тисяч люду. Мама відомого російського артиста балету, заслуженого артиста Росії
Валерія Михайловського Марія
Мигущенко якось розповідала
мені, як вона, дівчинка з Харківщини, приїхала в ті роки після педучилища на роботу на Волинь. І посилала звідси посилки
з харчами батькам. Жила вона
на квартирі під Луцьком у господаря, до якого часто навідувалися «хлопці з лісу», але до молодої вчительки у них питань не
було. Коли ж вона вперше зібралася їхати додому в гості, то господар дав цілу валізу продуктів.
Тато Марії плакав, коли донька
привезла те багатство. Вона розказувала, що на Західній Україні голоду немає, а він не вірив. І все приказував: «Доню,
мовчи, нікому цього не розказуй. Бо біда буде». І про цей голод теж не можна було говорити в Країні Рад. Страшна посуха
справді знищила врожай зернових у східних і південних облас-

тях України в 1946-му. Але ж ми
жили в «братньому» союзі республік-сестер, де «человек человеку — друг, товарищ и брат»!
Чому ж браття з сусідніх республік не простягнули руку допомоги голодуючим українцям? Чому
зерно з СРСР і далі експортували, як і в 30-х, а для постраждалих від посухи українських регіонів держава не виділила нічого? Лише у 1947-му Сталін
дозволив надати продовольчу й
насіннєву позику. Бо світ не зрозумів би, якби в країні, яка перемогла у війні, на найбагатших у
світі землях люди знову почали

❙ Лучани поставили пам’ятник не жертвам голоду, а тим, хто від нього рятував.
лі врожаї не вельми були. Але
була бульба, корівчина, якось
перебивалися. У натовпах голодних людей, які бродили волинськими селами й хуторами,
було багато й росіян. Назавжди
врізався у пам’ять епізод iз дідової розповіді: прийшов військовий у шинелі, високий, красивий, і тихо каже: «Мне б покушать, батя...» Шинелю розстібає — а всі груди в орденах і
медалях, і серед них — зірка Героя Радянського Союзу.
У невеличкому ківерцівському селі Конопелька місцева старожителька Євгенія Василівна

Чи знають сьогоднішні «курскiє» чи «брянскiє»,
що їхні діди їздили після війни до западенців,
щоб не померти з голоду? А їхні онуки віддячують
українцям «милосердям» і «любов’ю»,
принесеними на дулах танків.
вмирати мільйонами, як у 193233 роках. Як тоді демонструвати
поневоленим комуністичним режимом народам Східної Європи
переваги соціалізму? Швидше
за все, тільки з цих міркувань
Йосиф Віссаріонович дослухався до прохань про допомогу першого секретаря ЦК КП(б) України Микити Хрущова.

«Мне б покушать, батя...»
Мій дід розказував про ті
повоєнні роки, що хата не закривалася від біженців. Хоча
й самим не було особливо чого
їсти, бо на бідній поліській зем-

Юлдашева розповіла зворушливу історію про багаторічного директора Ківерцівської СШ №4,
відомого краєзнавця, відмінника народної освіти Зіновія Євницького, вже покійного. Він
хлопчиною у 1946-1947 роках
кілька разів приїздив iз Вінниччини на Волинь, щоб урятуватися від голоду. Ходив від
хати до хати, поки не прибився на хутір, де жила Женя з мамою Ядвігою, полячкою за національністю. «Мама саме корову подоїла. Налила йому глек
молока і каже: «Пий потроху, бо живіт болітиме». Як він

те молоко пив! Люди теж різні
були. Хтось навіть бульби свинячої шкодував. А моя ненька ділилася останнім. Той хлопець Зіновій залишився на Волині, став відомою людиною у
нашому краї і ніколи не забував
тих людей, які не дали йому померти з голоду. Якось був у нього ювілей поважний, він книгу спогадів написав. І знаєте,
запросив мене на той вечір, бо
мами вже не було. Зіновій Маркович дякував усім, хто допоміг
йому вижити, і Ядвізі Йосипівні Ніщій, моїй нені, теж... Попросив присутніх встати і хвилиною мовчання вшанувати своїх
рятівників: «Бо я живу тому, що
ці люди простягнули мені руку
допомоги», — із хвилюванням
згадувала той вечір Євгенія Василівна. — Уявляєте, він прийшов увечері до незнайомих людей, його нагодували, постелили перину на ліжку, а самі на
підлозі лягли. Вранці хлопець
прокидається — нікого немає. А
на столі сніданок стоїть... Його,
чужу людину, господарі не побоялися самого в хаті залишити.
Хіба таке можна забути? Пізніше Зіновій дізнався, що це була
хата місцевого священика».

«Росія забула, що ми вміємо
ділитися останнім»
А цей епізод — від моєї землячки з села Кримне, почесного краєзнавця України Олександри Кондратович: «В одному
класі зі мною навчалась дівчинка Юля Кошманова з Курської
області. Узимку 1946 року її
батько, знесилений, змарні-

лий, рятуючись від голоду, ледве живим дістався до Кримного. Люди зглянулися на його
біду, назносили хліба, зерна.
Щоб насушити сухарів, він на
кілька днів затримався на Подмовському кутку. Відрекомендував себе як вправного кравця,
розпитав, чи не міг би попрацювати в селі за спеціальністю. Отримавши позитивну відповідь,
поїхав зі своїм добром на батьківщину. Там віддав зібрані
припаси голодуючим родичам і
швидко повернувся назад разом
iз дружиною та двома доньками
— Юлею й Марійкою. Він дійсно виявився вправним майстром. Працював цілими днями
й вечорами, без перепочинку.
Шив гарно, в тому числі й верхній одяг, від замовлень не мав
відбою. Велось йому некепсько.
Старша донька вчилась непогано, однак з арифметикою мала
проблеми. Тому частенько прибігала до мене, щоб я допомогла їй розв’язувати задачі. Вряди-годи на знак вдячності вона
дарувала мені 20 копійок, і то
були мої єдині гроші. Ранньою
весною Юлин батько замовив
мамі сплести йому вовняний
светр за зробленою ним самим
викрійкою. За роботу ми з мамою взялись удвох, і замовлення було виконано швидко. За це
він дав нам великий, відра на
два чи й більше, кошик гарної
картоплі. І то було нам відчутною підмогою, бо своя бульба в
нас уже вийшла. Мама відрізала чубчик iз вічками на насіння,
а решту їли. Наша корівка принесла телятко, і ми вже тішилися власним молоком. Кошманови виїхали з нашого села влітку
1948 року, коли Юля закінчила четвертий клас, а десь усередині 1950-х господар навідав
Кримне, яке колись порятувало
його з родиною від голоду. Його
сердечно зустріли, пригостили
й так само радо провели, обдарувавши гостинцями. Він був хорошою людиною. Нині ж Росія
вбиває наших патріотів на Донбасі, забувши, що ми вміємо ділитися останнім і з росіянами,
якщо вони не вороги»...
Уявити тільки: не побоялися в 1946-му родина Кошманових iз Курщини, не побоялися радянський герой війни і тисячі росіян їхати на «бендерщину», де «орудують» банди
«українських буржуазних націоналістів». Чи знають сьогоднішні «курскiє» чи «брянскiє»,
що їхні діди їздили після війни
до западенців, щоб не померти з
голоду? Напевне що ні. Зате тепер їхні онуки віддячують українцям своїм «милосердям» і
«любов’ю», принесеними на дулах танків. Але Бог їм суддя...
Нещодавно почула від знайомого, який родом із Запорізької
області, цікаву деталь: у них у
сім’ї була традиція — одну з перших чарок за святковим столом
завжди піднімали за «западенців». Бо дід у післявоєнні роки
теж втікав у Західну Україну
від голоду. Тому такі монументи
Християнському милосердю, як
у Луцьку, справді потрібні. Бо
вони об’єднують українців, а не
розділяють. Вони є нагадуванням, що ми діти однієї матері,
які пережили разом такі страшні випробування. І разом можемо пережити все, навіть сьогоднішню біду — війну, що випала
на нашу долю. На нашій землі
так багато монументів, приурочених війні й смерті. І так мало
любові й милосердя... ■

ПОСТАТЬ
Ірина КИРИЧЕНКО

Нещодавно пішов із життя Юрій
Іванович Саєнко — видатний учений, із чиїм іменем були пов’язані
цілі напрями у становленні та
розвитку сучасних економіки, кібернетики та соціології. Юрій Іванович був ультрасучасною людиною, — а саме такі творчі люди
здатні привносити новизну і в наукові досягнення, і до суспільного життя. А вивчення суспільного
світогляду було релігією вченого,
настільки цільною була картина
його власного світу, де колосальна повага до людини закладалася у самі основи. Саме тому шлях
Саєнка-вченого по життю, його
доля були «глибоким бурінням»
цього самого життя, як би парадоксально не залягали його
«пласти».
Доктор економіки та соціології,
завідувач відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ
Юрій Саєнко пережив усі режими — і сталінізм, і махровий застій, — і його завжди відрізняла
спрямованість на те, щоб вирішувати у сьогоденні проблеми
майбутнього.

Про наукові інтереси
«Я працюю над новими методами математичної статистики, які застосовують у соціології,
— розповідав Юрій Іванович. —
Іще я досліджую ризики та шанси
розвитку суспільства. Адже найголовніше, що спонукає нас до
руху вперед, — це пошук нових
шансів виживання. Мене цікавить, на чому ж тримається наше
суспільство, у чому засади його
консолідації. І тому я наполягаю,
що у соціології необхідно вивчати
соціальну енергію (вольову, психологічну, ідеологічну)».
Соціологи прийняли вченого
до свого колективу, хоча він сам
визнавав, що має кібернетичне
мислення. Життя складалося
непросто — кібернетика, економіка та соціологія випереджали
час, коли надворі махрово квітнув «застій», — до того ж, на
шляху зустрічались чиновні непрофесіонали.
Юрій Саєнко прийшов до Інституту соціології у 1988 році,
невдовзі там було створено відділ соціальних експертиз, який
він очолив. Вчений структурував щорічний моніторинг Інституту соціології НАНУ, широкого
суспільного розголосу набули дослідження його відділу щодо соціальних наслідків Чорнобильської катастрофи.
Про те, наскільки широкою
була сфера наукових інтересів
Юрія Івановича, свідчить факт:
нещодавно три його аспіранти
успішно захистили кандидатські дисертації в Інституті кібернетики, в Інституті економіки та в
Інституті соціології НАНУ.
Свого часу я запитала вченого: який період свого життя та
роботи на стику наук згадує найчастіше? «Час утвердження кібернетики. Це був золотий час,
— відповів Юрій Саєнко. — Тоді
з’явилося дуже багато людей,
які творили життя в усіх галузях, — за цих жахливих умов у
країні. Був грандіозний сплеск
у науці, мистецтві, літературі,
всюди процвітало нове бачення
світу, все кипіло та відроджувалось. У нас в Інституті кібернетики співробітники цікавилися
усім — біологією, медициною,
математикою, технікою, соціумом. Запрошували на творчі зустрічі відомих учених та акторів,
слухали Висоцького, втілювали
свої ідеї у власному театрі та на
кіностудії. На мій погляд, такий
тріумф інтелекту з 60-років ХХ
століття не повторюється. І ніхто не вивчає, чому...
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■ ВЧЕННЯ — СВІТЛО

Доля, здатна
творити науку
Учений Юрій Саєнко перший в Україні
створив індекс життя, за що радянська
система «віддячила» йому тавром
професійно непридатного
Наприклад, із подання Віктора Глушкова було запроваджено всезагальну автоматизацію, і це було правильно, адже
коли з’явилися персональні
комп’ютери, люди виявилися до
них підготовлені. Проте у нас відбулася справжня трагедія з кібернетикою, з комп’ютеризацією.
На початку 70-х років американці запропонували нам купити електронно-обчислювальні
машини та технології — так звану «лінію ЄС». Їх закупив увесь
соціалістичний табір. Це був
глухий кут. Глушков був проти
— він боровся, їздив до Москви,
доводив, що ці громіздкі машини нам не потрібні, що ми маємо
власну перспективу. До того ж на
той час ним уже було розроблено
машину «Мир», перший прообраз персонального комп’ютера
розміром із невеликий письмовий стіл. Тоді Глушков і команда
отримали державні премії, проте на цьому просування «Миру»
на наш ринок закінчилося. Таке
було рішення Москви. А якби винахід Глушкова отримав розвиток, ми мали б зовсім інакшу історію з кібернетикою».
Своє професійне зростання
він також називає заслугою школи Глушкова: «У 1964 році я уже
знав про соціологію, і в перших
моїх роботах у Глушкова вже проводив соціологічні дослідження.
У 1966 році я, єдиний від України, поїхав до Сухумі на першу соціологічну конференцію. Тоді соціологія дістала свободу, адже до
недавнього часу вона була «продажною дівкою імперіалізму», як
і кібернетика, яка була реабілітована першою, і генетика, яка ще
довго чекала на свій час».

Наука та лицедійство
Паралельно з любов’ю до науки в Юрія Саєнка реалізувався
й інтерес до лицедійства. Співробітник Інституту кібернетики Леонід Сапожников вигадав
казкову країну Кібертонію. Три
роки поспіль уся Академія наук
зустрічала Новий рік спочатку...
в Театрі юного глядача, а потім
у тодішньому Жовтневому палаці, — давали по три самодіяльні
вистави підряд, оскільки кияни
просто ломилися на них.
А потім друг Юрія Івановича Дмитро Галенко за сприяння Глушкова створив при Інституті кібернетики кіностудію,
оснащену професійною кінокамерою. Спочатку відзняли — у
трьох частинах! — фільм «Лабіринт» за мотивами роману Джека Лондона «Любов до життя»,
де Саєнко виконав головну роль,
а далі була кольорова кінострічка «Алегорія», присвячена Сергію Параджанову. Оскільки Параджанов був в опалі, кадебісти прикрили цю студію. Після
того як фільм за Джеком Лондоном здобув перше місце на фестивалі любительських фільмів у

СРСР, а потім і на Всесвітньому
фестивалі любительських фільмів у Чехословаччині, Саєнку
пропонували кінокар’єру, проте «наука не відпустила».
Згодом Саєнко організував на базі Обчислювального центру та
Інституту економіки Держплану любительський театр
«Набубім» («На
бульварі
біля
мосту»), співробітники-актори та режисери упродовж трьох років випустили п’ять вистав за
власними сценаріями. Вони товаришували з театром МДУ,
тоді ним керував Марк
Розовський, возили до
них комедію «Квіти для
програміста» і зустрічали
москвичів у себе.

❙ Юрій Саєнко.
❙ Фото з сайта i-soc.com.ua.
відних показниках, він звів їх
до «одного знаменника». Саєнко працював над цим завданням три роки — і двічі їздив до
МДУ читати на цю тему спецкурси студентам-економістам.
Паралельно він займався соціологією, доповнюючи статистику даними опитувань населен-

«У цій праці я дійшов убивчого на той час висновку
— важливо, що країна робить для людей, а не для
військово-промислового комплексу, який «пожирав»
тоді 80% бюджету».
60-х років ХХ століття, роблячи
розрахунки, використовували до
двадцяти показників, а коли вибудували за списком усі країни,
їхній індекс життя збігся з відсотком туристів, які виїжджали звідти, що було цілком логічним, — чим розвинутіша країна, тим більше подорожує її населення.
Керуючись досвідом та можливостями потужних на той час
ЕОМ, Юрій Іванович, розробляючи свій індекс, узяв 125 показників — це був величезний масив, який охоплював 27 областей по місту та селу, і все це за 15
років, із 1960-го до 1975-го. Після попереднього математичного
аналізу, зупинившись на 78 про-

ків). Київ та Донецьк трималися
на перших місцях, там база була,
а у Західній Україні її не було,
тому за п’ятнадцять років розрив
за рівнем життя там був колосальний. А компартія стверджувала,
що стирається межа між містом
та селом...
«У цій праці я дійшов убивчого для того часу висновку — треба враховувати людський фактор, важливо, що країна робить
для людей, а не для військовопромислового комплексу, який
«пожирав» тоді 80% бюджету,
— згадував учений. — Я захищав
свою тему на Вченій раді інституту впродовж двох днів, мене там
змішували з багнюкою — і зробили запис до трудової книжки, що
я є професійно непридатним. Зрештою вирішили скерувати мою
доповідь до восьми відділів Держплану, які мали справу з проблематикою рівня життя. Чотири
відділи висловилися «за», чотири — «проти». І я зрозумів, що
треба йти з роботи, мені просто
соромно було перед своїми співробітниками. Та й на майже
готову докторську дисертацію поставили тавро непридатності. Був 1978 рік».
Якраз тоді Іван Зязюн,
який згодом створив педагогічний інститут у Полтаві, запроваджував кафедру управління театральною справою в Інституті театрального
мистецтва імені Карпенка-Карого.
Там
готували управлінців, бухгалтерів, адміністраторів усіх закладів культури. Він
і взяв опального вченого на роботу...

Поворот
до соціології

Перше в Україні
дослідження рівня життя
— вище ватерлінії
«застою»
Далі вже в Інституті економіки Держплану Саєнко займався проблематикою рівня життя. Тривав 1974 рік. І замислився він — знову ж
таки, вперше в Україні —
над створенням індексу життя,
аби звести до єдиної системи усі
показники за рівнем життя. До
речі, перший такий індекс був
розроблений ще на початку ХХ
століття у Європі на підставах
семи-восьми показників. Цікаво, що значення індексу за країнами повністю збіглися з кількістю споживання мила на душу
населення. А японці наприкінці
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ня. Результати вийшли приголомшливі — вони не вкладалися
ні до наукового комунізму, ні до
історичного матеріалізму, а тим
більше у межі соціалістичної
планової економіки. Для кожної області універсальною виявилася капіталістична формула — «послуга іде за капіталом»,
— тобто, рівень розвитку сфери
усіх послуг прямо залежить від
рівня потужності промислововиробничого комплексу області.
Саме цим пояснюється факт, що
Рівненська область на початку
70-х років ХХ століття була забезпечена дитячими дошкільними установами менше, аніж Англія у 1789 році (саме у цій країні
зароджувалася культура дитсад-

У 1988 році
тодішній директор Інституту міжнародних відносин
академік Юрій
Пахомов запросив Саєнка до
створюваного ним
Інституту соціології Академії наук України. Там він у 1990
році захистив докторську дисертацію на тему: «Соціально-економічний аналіз: теорія та методи». Хоча із захистом, як у нас
ведеться, відбулася заминка —
дисертацію спочатку не затверджували у Москві, оскільки...
вслід за нею з Києва прибуло дві
«телеги» від «доброзичливців».
А оскільки дисертація була написана «на стику» економіки
та соціології, її скерували на рецензію до двох академіків — соціолога та економіста, і ті дали
блискучі відгуки...
У 2014 році вісім учених Інституту, в тому числі й Юрій Саєнко, стали лауреатами Державної
премії України у галузі науки і
техніки — за розробку системи
показників для вимірювання
соціальних змін в українському
суспільстві (Соціальний моніторинг 1992—2014 рр.).
А останні ідеї Юрія Івановича
мали втілення у Науково-дослідницькій роботі відділу соціальних експертиз «Соціальні проблеми цивілізаційного вибору українського суспільства», розрахованій на 2015—2017 роки.
Наукові ідеї Юрія Саєнка
продовжують жити своїм життям у його колективі — як атмосфера його особистості та
його творчості, — ось наскільки діяльною буває пам’ять.
Пам’ять про видатну людину. І
про те істинне та справжнє, що
він створив сам і на що надихнув
українських учених. ■
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Наталія КАПУСТЯНСЬКА

Ще не встиг читач насолодитися
«Мелодією кави у тональності
кардамону», як з’явилась збірка оповідань «Львів. Кава. Любов». Там знову — про кохання. Автор книги — львів’янка
Наталія Гурницька. До збірки
вона додала оповідання «Передчуття». Львів, чуттєві історії,
бездоганна українська мова
— що ще треба поціновувачам
кави і чтива?!

В основі роману — родинна
історія Шептицьких
■ Наталю, на обкладинці
книги «Мелодія кави у тональності кардамону» читаємо рядки: «Роман, що зігріває душу».
Інтригують.
— Романтичні історії про
кохання завжди зігріватимуть
душу читача, а якщо ще й події
розгортаються у такому чудовому та загадковому місті, як
Львів ХІХ століття. Вони поособливому хвилюють серце та
примушують його завмирати
в передчутті дива, насолоди та
можливості поринути в історію,
яка дарує сильні емоції, шквал
відчуттів та творить особливу і
дуже затишну атмосферу минулих часів.
■ При читанні роману весь
час доводиться переживати за
головну героїню Анну.
— Разом із головною героїнею Анною читач фактично проживає її життя. З нею закохується, проходить усі випробування,
шалено та пристрасно любить,
радіє життю, вирішує проблеми,
поринає у щастя, з нею проживає
найтяжчі моменти. А до людини,
з якою фактично живеш одним
життям, завжди маєш у душі не
лише співчуття, а й трохи тепла,
симпатії та розуміння.
■ Хто ваш улюблений персонаж? І чому?
— Улюблений персонаж —
Анеля. Їй найважче у всій цій історії, її розумію та співчуваю їй
по-особливому. Вона для мене
— жінка дуже шляхетна, витончена, мудра, доволі стримана і
така, яка має власну гідність та
самоповагу, проте така, яка здат-

КУЛЬТУРА
■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Справжня львівська пані
Письменниця Наталія Гурницька написала
роман, натхненна мемуарами про дідуся
та бабусю Андрея Шептицького
на також і на розумний компроміс заради своєї родини та дітей.
Вона взагалі справжня львівська
пані. Тип львів’янки, який мені
імпонує з глибокого дитинства.
Відразу після Анелі і дуже дотичним до неї є образ Терези.
Теж улюблений персонаж. Далі
йде Адам, тоді Анна та Люцина.
■ Правда, що в основу роману
покладено реальні події ваших
рідних діда та бабусі?
— Ні, в основу роману лягла не моя родинна історія. Мої
бабця та дідусь по маминій лінії
прожили довге і щасливе життя
в одному шлюбі. Разом понад 60
років. По татовій лінії теж один
шлюб та гарна історія кохання. На жаль, мама тата померла
дуже рано від невиліковної хвороби. Коли татові було 16 років.
А при написанні роману я,
радше, знайшла натхнення в мемуарах, розповідях та реальній
історії кохання Софії з роду Яблонських та польського драматурга графа Олександра Фредро.
Це дідусь та бабця Андрея Шептицького. Жили вони у середині
XIX століття, й у них теж було
складне та заборонене кохання.
Софія була одружена зі Станіславом Скарбеком, не дуже щаслива у шлюбі, і пройшли довгі десять років, перш ніж вона та
Олександр Фредро змогли взяти шлюб.

Скоро з’явиться друга книга
трилогії
■ Читачеві цікаво дізнатися,
чи буде продовження роману?
— Продовження роману вже
зовсім незабаром з’явиться в
книгарнях України. Роман у

Марія СУЛИМА
На арені київського Палацу спорту з
2-го до 5 січня 2017 року відбудеться показ новорічної казки «Лускунчик на льоду» у супроводі Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру
України. Лунатиме музика П. Чайковського, М. Равеля, А. Адана, Л. Мінкуса та
В. Моцарта. Вистава озвучена українською мовою.
У льодовому дійстві візьмуть участь
35 професійних фігуристів — як вітчизняних, так і учасників популярних світових льодових шоу з різних куточків
світу. Серед них — чемпіони України,
Чехії, Білорусі, переможці міжнародних змагань, а також соліст всесвітньо
відомих шоу, акробат на льоду Денис
Сорокін.
Спеціальні гості «Лускунчика» —
солісти з Франції Silja Dos Reis & Pierre
Loup Bouquet.
У цій новорічній казці об’єднано
магію класичного музичного театру з
мистецтвом фігурного катання. На глядачів чекає дивовижна театралізована
вистава у поєднанні з витонченою драматичною хореографією на ковзанах.
Автор-постановник і хореограф льодової казки — Дмитро Дмитренко, чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон
України з фігурного катання. Дмитренко вже має чималий досвід у постановці
міжнародних льодових шоу. Сьогодні
він директор і художній керівник Українського театру на льоду. До складу
цього театру входять найкращі хореографи та артисти різних жанрів України, що беруть участь у різноманітних шоу-програмах по всьому світу. У

❙ Наталія Гурницька любить старий Львів.
❙ Фото з власного архіву.
процесі видавництва. Майже
завершено. Зараз із нетерпінням
очікую на те, щоб подивитися,
як виглядатиме обкладинка. А
роман називатиметься «Мелодія
кави у тональності сподівання».
Це друга книга у запланованій
трилогії. Оповідь розпочнеться
у Львові, а потім перенесемося у
Сокаль та маєток Анни поблизу
Сокаля. Читач отримає відповідь
на деякі запитання першої книги, проте основний розвиток сюжету планується у третій книзі.
Друга книга більше присвячена тому, як головна героїня поверталася у реальність, як долала труднощі та вчилася жити
без Адама так, щоб знову радіти
життю, почуватися впевнено та
сподіватися на щастя.
■ Як ви прийшли у літературу?
— У кожного свій шлях. У
мене він доволі простий. Одного разу подала роман на конкурс «Коронація слова». Його

не вибрали, і я більше рукопис
нікуди не подавала. Звернулася у перше ж видавництво, яке
мені сподобалося. Роман узяли.
Тираж був маленький, і я звернулася у Харківське видавництво «Клуб сімейного дозвілля».
Там роман теж узяли. Всім подальшим завдячую лише читачам, їхній щирій прихильності
та любові до роману.
■ Чому кава у назвах ваших
творів? Ви смакуєте львівську
запашну каву?
— Я шалено люблю каву. І,
власне, саме зі спеціями: кардамоном, гвоздикою, цинамоном.
Зварену у джезві.
■ Є ваша улюблена кав’ярня
у Львові?
— Не так часто ходжу в
кав’ярні.
Мала
улюблену
кав’ярню «К кава», але вона
зачинилася. Коли ж буваю у
кав’ярнях, то головним для
мене є все ж таки не заклад, а
те, з ким саме я там кавую, про

що розмовляю і якою є атмосфера кавування.
■ Немає такої людини, яка
б не мріяла побувати у «місті
Лева» — Львові. Куди порадите сходити? Які ваші улюблені
місця?
— У Львові маю дуже багато улюблених місць. Район
Краківської вулиці, бо там мешкала моя родина ще з середини ХІХ століття і аж до появи
совєтів у Львові. Люблю район
Байків, це район вулиці Котляревського. Бо колись сама мешкала там і саме там зароджувалося моє кохання до чоловіка.
Того року ми з ним відсвяткували 20 років шлюбу. Люблю район Високого Замку. Там
мешкала родина тата, мами, та
й я у дитинстві. Люблю Кайзервальт, Стрийський парк, парк
Знесіння... Зрештою, всю стару
частину Львова. Нові райони не
стали рідними. Досі не звикла,
відчуваю себе там чужою. ■

■ ШОУ

Лускунчик на льоду
У Києві новорічну казку поєднають із музичною класикою
виступах театру буде цікава драматургія, віртуозна виконавча техніка, а також видовищність циркового мистецтва, де вдало поєднується акробатика та
екстрим на льоду.
Асистентом хореографа Дмитра Дмитренка є солістка Pennsylvania
Ballet, США Оксана Маслова. 2004 року
Маслову приймають до Одеського національного академічного театру опери і балету, де вона відразу ж стала солісткою.
Серед ролей, виконаних у цьому театрі,
є і роль Клари у «Лускунчику». Потім
Маслова була солісткою американських
Grand Rapids Ballet, Connecticut Ballet
Company і, зрештою, стала провідною
виконавицею Pennsylvania Ballet. Тож
тандем Дмитренка й Маслової обіцяє
вразити глядачів.
Над 3D-графікою до шоу працював
дизайнер Андрій Кравченко — автор всесвітньо відомих дитячих комп’ютерних
ігор та графічних сцен для блокбастерів.
Шоу «Лускунчик на льоду» — це такий собі новорічно-передріздвяний подарунок не лише дітям, а й їхнім батькам. Бо ж це можливість поринути у
чарівний світ дитячих марень, коли у
феєрії світла оживає казка, така знайома всім із дитинства. ■

❙ На льодову сцену вийде міжнародна команда виконавців.
❙ Фото надане організаторами.

КУЛЬТУРА
Михайло Дегтярьов
мистецтвознавець
Марія СУЛИМА

Поштовий будинок на однойменній
площі в Києві — єдина споруда, що
збереглася від комплексу поштоводиліжансної станції. Проект будинку
у стилі класицизму був розроблений
у липні 1852 року, будівельні роботи
тривали у 1862—1865 рр., після чого
цей станційний будинок і було відкрито. Нині це пам’ятка архітектури національного значення. Та чи встоїть вона,
коли сучасні вандали-товстосуми, за
підтримки влади, знищують усе цінне
для історії Києва?

Вимушений переїзд
На честь 500-річчя надання
Києву Великим князівством Литовським права на самоврядування
1999 року в Поштовому будинку відкрили Музей Магдебурзького права. Цю експозицію розмістили там
невипадково. Поштовий підряд був
повинністю київських міщан за литовсько-польської доби і чи не основною витратою київського магістрату
в ХVІІІ столітті. У колекції — автентичні документи київського самоуправління ХVІІ—ХІХ століть, рукописні пам’ятки, речові пам’ятки
київського склоробства, гончарства, бондарства, ковальства, вироби
ткацького ремесла і вишивкарства
ХVІІ—ХІХ століть. Справжньою
окрасою виставки були Празниковий та Деісусний чини українського
барокового іконостасу першої чверті ХVІІІ століття, капітель іконостасної колонки ХVІІІ століття з Успенського собору Києво-Печерської
лаври та іконостасна колонка того
ж часу з мотивом виноградної лози,
добірка ікон. Лише в експозиції на
Поштовій площі можна було побачити добірку автентичних, вишукано опоряджених дверей та віконниць
1830-х років з адміністративних та
житлових будинків Подолу. Про побут киян також розповідали меблі та
інші ужиткові речі. Загалом цей музей налічує близько 2 тисяч експонатів.
— Колись до нас приїжджали
німці, то вони були здивовані, що
в Україні є Музей Магдебурзького
права, таких немає ніде в Європі,
— розповідає Михайло Георгійович Дегтярьов, мистецтвознавець,
член Спілки художників України,
дійсний член Нью-Йоркської академії наук.
— Для Музею важливо розміщуватися саме в цій історичній частині
Подолу, бо неподалік 18-метрова колона Магдебурзького права, тож екскурсії могли залюбки дійти і до неї,
фактично був такий цілісний комплекс — Музей та Колона Магдебурзького права.
2012 року Музей Магдебурзького права був змушений виїхати
з приміщення Поштового будинку, оскільки через будівельні роботи на Поштовій площі пам’ятка
національного значення взялася
тріщинами.
— 2 тисячі експонатів складували на Андріївському узвозі, 5. Тоді
пообіцяли, що за рік-півтора виділять гроші, будинок відреставрують,
і ми туди повернемося, — продовжує
Михайло Георгійович. — На початку 2016 року я звернувся до депутата Миколи Томенка. Він дав запит
у Міністерство культури й адміністрацію Кличка, мені особисто прийшли від різних чиновників листи,
буцімто, все буде добре, музей відновлять. Але вже от кінець року, а справа досі не зрушила з місця.
Один із найцікавіших експонатів виставки — гончарна піч ХVІІХVІІІ століть — унікальне свідчення ремісничої спеціалізації урочищ
у пізньому середньовіччі. Михайло
Георгійович розповідає, коли здійснювали ремонтні роботи, то особливо
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«Колись до нас приїжджали німці, i вони були здивовані, що в Україні є
Музей Магдебурзького права, таких немає ніде в Європі».

■ СТОЛИЦЯ

■ СВЯТКОВЕ

Київський
безпритульний

Коли перестали
читати книжки...

Чому Музей Магдебурзького права не може
повернутися до Поштового будинку

У Музеї казок можна позмагатися
з Микитою Кожум’якою

❙ Музей казок захоплює і малечу, і дорослих...
❙ Фото з сайта muzeika.com.
Ілона КОХАНОВСЬКА

❙ Поштовий будинок.
❙ Фото Марії СУЛИМИ.
непокоїлися про цю піч, бо ж перевезти її було неможливо. Тепер ремонтні
роботи вже нібито завершили, будинок у нормальному стані, проте Музей досі тулиться на Андріївському
узвозі, 5.
— Вони зробили вже якийсь ремонт, але ми не можемо туди повернутися — бо буцімто грошей не
дають на це. А можливо, річ і в іншому. Кажуть, після того як 2015
року археологи почали розкопки, то
є ідея зробити Музей підземної археології — і Поштовий будинок віддати на його потреби. Але ж там глибокі підвали, такої самої висоти, що
й наземна частина, могли б домовитися, що археологи використали б
цю частину для себе, а ми б повернулися у верхню.

Знищений Поділ
З усієї колекції Музею Магдебурзького права тепер виставляють
лише частину в одному залі — назвали її «Від Магдебурга до Майдану». Залишається питання, що або
хто заважає повернутися музею у
відреставроване приміщення? Оскільки історія Поштової площі за
останню сотню років — це історія
суцільних втрат, то небажання пустити Музей назад викликає неабияке занепокоєння.
По обидва боки Колони Магдебурзького права стояло по дві будівлі — пам’ятки муніципального
водоканалу, зведені у формах середньовічної фортифікаційної споруди,
згідно з законом, це охоронна зона
історичного ландшафту — «Комплекс київських гір». Їх зруйнували.
На Набережному шосе, 4, спалили
зразок житлової дерев’яної забудови Києва — двоповерховий будиночок із багатим різьбленням порталу і
карнизів, так званий будинок Іванова. Зведений у середині XIX століття, він був єдиним зразком первісного забудування Набережного шосе.
Знищено було і Київський паровий млин, так званий Млин Бродського, загалом це три споруди. Дизель-моторна станція, автором якої
є видатний український архітектор
О. М. Вербицький і яка входила до
«Зводу пам’яток історії та культури
м. Києва». Будівля парового млина,
споруджена 1908 року, теж пам’ятка
архітектури. 2010-го зруйнували і

Будинок елеватора, який у Києві,
власне, й називали «млином Бродського», його побудовано 1907-го.
2010-го
знесли
історичну
пам’ятку архітектури — будинок
Казанського, 1909 року, що містився біля підніжжя Володимирської
гірки. Тепер там височіє багатоповерхівка, що спровокувала інтенсивні зсувні процеси ґрунтів під
пам’ятником.
Переважно зносили ці будівлі в
нічний час або у святкові дні, щоб не
особливо привертати увагу до актів
вандалізму. Михайло Георгійович
був свідком нищення деяких із них:
— За Януковича розвалили 4
пам’ятки, по 2 з кожного боку колони Магдебурзького права. Одноповерхові, у стилі романської фортифікаційної архітектури. Пам’ятаю, то
було Різдво, валяють ці пам’ятники,
я ще почав їм казати — що ви робите, це ж пам’ятки з Реєстру? До
мене тоді підбіг юрист, показує дозвіл. Дім Казанського — теж зносили
так, щоб мало хто звернув увагу —
практично новорічної ночі. Тодішній радник з архітектури при Януковичі — Лариса Павлівна Скорик
— мала план побудувати біля Колони Магдебурзького права два 8-поверхові будинки.
Насправді відповідальність за нищення культурно надбання прописана навіть у Конституції України. «У
статті 66-й чітко зазначено, що винні
у збитку, завданому об’єкту культурної спадщини, мають бути адекватно
покарані і, за можливості, мусять відшкодувати збитки», — каже Михайло Георгійович.
Мистецтвознавець, захисник
Києва Дегтярьов не пам’ятає, щоб у
Києві когось покарали за вандалізм,
попри такі кричущі й очевидні порушення закону і Конституції.

Діти люблять казки.
Читати, творити і навіть у
них... поселитися. Бодай
ненадовго. Як у столичному Музеї казок, наприклад,
де щороку напередодні новорічно-різдвяних свят оживає диво. Цього року казкове дійство відбуватиметься з
23 грудня 2016 року до 9 січня року 2017. Як і раніше —
у маркет-моллі «Даринок»,
як завше, — з пригодами і
сюрпризами.
Сюжет, у якому опиняться і мандруватимуть Музеєм
казок маленькі відвідувачі,
— незвичайний. Зрештою, у
чому незвичайність? Адже
віддзеркалює сучасні проблеми нашого суспільства.
Та все ж...
Інтернет, надсучасні
технології заполонили все,
і люди... перестали читати
книжки. Відтак із Великою Книгою Історій починають коїтися дивні речі.
Губляться літери, зникають персонажі і цілі книжки. Тож під час програми
маленькі гості Музею Казок намагатимуться врятувати Велику Книгу Історій. А допоможе їм у
цьому кмітливий герой Капелюшник та інші герої казок.
Кожен стане учасником
багатьох казок одночасно.
Як обіцяють організатори, під час вистави малюки
зможуть подружитися як із
всесвітньо відомими персонажами, так і з власне українськими казковими ге-

■ НОВИНИ ПЛЮС
Дізнайся про Липинського

Не допустити до Поштового
вандалів
Тепер Поштовий будинок зачинений і з одного боку огороджений
залізним будівельним парканом. І
питання вже навіть не в тому, чи
повернуть туди Музей Магдебурзького права — питання в тому, чи
вистоїть він у цій боротьбі за коштовну київську землю, чи стане
черговою втратою однієї з найдавніших київських площ. ■

роями. Понад 50 різних
казкових і мультиплікаційних сюжетів оживуть цього
разу в Музеї казок — і запросять дітлахів до свого світу.
Діти зможуть прогулятися Чарівним лісом, де оселилися ельфи та дріади, де
Червона Шапочка випікає
пиріжки, а рудоволоса Меріда ділиться секретами влучної стрільби. А потім цей ліс
стане зимовим, там з’явиться
Снігова Королева і її серце
варто буде розтопити.
А ще постане Країна Чудес, де поміж замків
і палаців діти зможуть позмагатися у вправності з
Микитою
Кожум’якою,
смикнути за хвіст Свинку Пеппу чи розказати
віршика Діду Морозу. У
Технополісі чекатимуть лабораторні експерименти з
роботами і трансформерами, а на Українському Хуторі — знайомство з козаками і силачами. І буде нагода
зануритися в Морський світ
— Капітан Гак і Русалонька
підготували для малят щось
особливе.
Важлива деталь: всі пісні у виставі будуть озвучені
українською, і так само українською цього року відбуватиметься саме дійство.
Організатори сподіваються, що дітлахи, проживаючи сюжетну лінію казки,
на власному досвіді відчують «колір і смак» вічних
цінностей, пізнають добро і
справедливість. Адже як дорослим, так і дітям найкраще
запам’ятовується те, що вони
переживають особисто. ■

Лауреатом української літературної премії «Книга року BBC»-2016
визнали роман «Забуття» письменниці з Івано-Франківська Тані
Малярчук, який вийшов у «Видавництві Старого Лева». Одним із героїв цієї книжки став видатний український діяч та історик ХХ століття
В’ячеслав Липинський.
«Українці дуже перед Липинським завинили. Але ще більше вони
завинили перед самими собою, бо

були надто слабкими, щоб не стати жертвою, — переконана Таня
Малярчук. — З іншого боку, якраз
слабкі й покірливі змогли вижити і
народити тих, що пізніше народять
нас. Забуття було у цьому процесі
відродження необхідним актом самозахисту».
Дитячою «Книгою року ВВС»
стала збірка страшилок «Тринадцять історій у темряві» письменниці з міста Хмельницький Галини Ткачук. ■
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■ НА ВЛАСНІ ОЧІ
Олег КРУК, фото автора
Київ — Акаба — Ваді-Рам — Петра — Мертве море — Амман

Йорданія — країна заворожливої краси, секрет якої — в яскравих
контрастах. Тут вибагливий мандрівник може насолодитися найширшим спектром природних дивовиж. Скажімо, зелена долина
річки Йордан сусідить з пустелями з їх безгомінням та подихом вічності, а безплідне Мертве море розташоване неподалік Червоного,
яке буквально пломеніє від різнокольорової живності. Туристів Йорданія також приваблює чудовою погодою (320 сонячних днів на рік),
можливістю за тиждень об’їхати всю країну, перспективою охреститися в річці Йордан та відвідати вражаюче диво світу — Петру.
І якщо раніше потрапити в Йорданію було досить-таки непросто (заважали дорожнеча та відсутність прямого транспортного зв’язку),
то в жовтні цього року туристична компанія «Феєрія» відкрила чартерний рейс до Акаби. До того ж тепер українцям не потрібна віза.
«Welcome to Jordan!» — говорить прикордонник в аеропорту, відкриваючи двері до історичних та природних скарбів країни.

Перлина біля моря
Містечко Акаба — вікно Йорданії на море і курорт на березі
Червоного моря. Тривалий час
його назва мало про що говорила
любителям мандрів. Однак, коли
в Єгипті та Ізраїлі наче гриби після дощу почали з’являтися готелі та курортна інфраструктура,
в Йорданії теж задумалися: як із
прибутком використати і свою
частину узбережжя Червоного
моря. Врешті регіон Акаби оголосили вільною економічною зоною, відділили її від решти країни митним кордоном та запросили інвесторів. І незабаром перші
готелі світових готельних марок
відкрили двері для туристів.
Нині всі місцеві готелі виблискують сучасними фасадами, обладнані за останнім криком туристичної моди, потопають у зелені та пропонують високий сервіс обслуговування. А зовсім
недавно неподалік міста відкрився розкішний готельний комплекс «Тала Бей». Акаба славиться м’яким мікрокліматом. Кільце гір захищає місто від палючого повітря пустель, а морський
бриз приносить з моря рятівну
прохолоду. З берега Акаби одночасно можна побачити три країни — Саудівську Аравію, Єгипет
та Ізраїль.
«За останні роки туристичний потік у Йорданію значно
зріс, — розповів гід Ісам, який
супроводжував нас під час мандрівки країною. — Якщо раніше з моєї сім’ї лише я працював
перекладачем і гідом, то нині і
три мої брати знайшли роботу в
туризмі. А, скажімо, населення
Акаби швидко виросло з 25 до
150 тисяч. І це не дивно: впродовж 9 місяців (восени, взимку
та навесні) погода в Акабі ідеальна. Лише влітку трохи спекотно.
Піщані пляжі, цілюще повітря,
найчистіша вода, коралові рифи
Червоного моря та неймовірно
багатий підводний світ — усе це
гарантує безтурботний відпочинок і приваблює туристів. Тут є
також широкий спектр розваг:
можна пройтися під вітрилом,
порибалити, покататися на лижах, зануритися з аквалангом
чи просто з маскою».
Справді, в Акабі розвинена
інфраструктура для дайвінгу.
Багато туристів приїжджають
сюди саме по підводні враження. Кришталево чиста морська
вода і висока температура створюють ідеальні умови для розвитку морської флори і фауни.
Під водою вас зустрічає пишна
краса коралового багатства, яке
вражає розмаїттям кольорів та
форм. Неймовірну картину підводного царства доповнюють тисячі риб дивовижного забарвлення. Той, хто вперше пірнає у води
Червоного моря, отримує приємне потрясіння і назавжди стає затятим прихильником глибинного плавання.
Завершальний акорд дня в
Акабі — чарівний захід сонця,

коли небо заливає багрянець, а
море, пальми, гори набувають
таємничості та романтичності.

Кам’яне диво
Гостям, які цікавляться
пам’ятниками давніх цивілізацій, Йорданія пропонує ціле
сузір’я легендарних місць із різних епох історії людства. Однак
головна історична пам’ятка країни — Петра. Заради цього дива
туристи їдуть сюди з найвіддаленіших куточків світу. «У всьому світі ви не знайдете нічого схожого на Петру,— запевнив нас
Ісам, коли ми, подолавши 110 кілометрів дороги від Акаби, стали в чергу по квитки. — Ви немов опиняєтеся в іншому часовому вимірі, переноситеся у минуле
на тисячі років. Тож цілком закономірно, що 1985 року Петру внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а на початку нового тисячоліття — до новітнього
переліку «7 чудес світу».
Щоб потрапити до Петри,
потрібно пройти стежкою, яка
стиснута з обох боків стрімкими скелями. Блакитне небо видніється лише через вузький просвіт, а промені сонця не потрапляють сюди взагалі. Ця дорога
називається каньйоном Сик і має
довжину 1200 метрів.
І ось за поворотом відкривається Ель-Хазне — Скарбниця — монументальна будівля з
фасадом, вирубаним у скелі. Величезна і гармонійна, до того ж
рожево-червоного кольору —
вона відразу приголомшує мандрівника. Вражає також прекрасна збереженість будівлі,
висота якої сягає 42 метри. Химерне переплетення архітектурних стилів свідчить, що тут міг
бути і храм стародавніх богів, і
усипальниця царів. Про призначення будівлі вчені сперечаються й досі. А «скарбницею» будівлю назвали бедуїни, які вірили,
що тут заховані скарби єгипетських фараонів.
Загалом Петра — це кілька
гірських каньйонів, у скелястих стінах яких стародавні жителі вирубували житло. Химерні
фасади, витесані з піщанику, та
інші будівлі, які прекрасно збереглися, залишаються чудовими
пам’ятниками унікальної цивілізації. І хоча призначення більшості приміщень і досі невідоме,
вчені та археологи дали їм спрощені назви: скарбниця, гробниця, храм, жертовник тощо. Немає сумніву лише щодо амфітеатру на 4 тисячі місць, збудованого за часів залежності Петри
від Римської імперії в першому і
другому століттях нашої ери.
Побудову міста історики приписують племенам набатеїв, які
прийшли сюди з Аравійської пустелі в ІІ столітті до нашої ери. Зіштовхнувшись із греко-римським
світом, вони виявилися досить талановитими копіювальниками. І
сьогодні, дивлячись на колонади
й арки храмів і гробниць, неваж-

❙ Скарбниця — візитка Петри.

Рожеві казки
королівства
У Йорданії можна відвідати унікальне диво світу,
скупатися в двох морях та в річці, де хрестився Ісус Христос,
побувати на «поверхні» Марса і прогулятися вулицею
Тараса Шевченка — єдиною в арабському світі

❙ Прочани на річці Йордан.
ко здогадатися, звідки запозичені
ці архітектурні фігури.
У свої найкращі часи Петра
стояла на перехресті важливих
торгових шляхів. Після довгої
дороги пустелею каравани нарешті досягали облаштованої оази
серед гір і піску. Тут мандрівники знаходили їжу і воду. Жителі
мали з того чималий прибуток.
У період розквіту тут проживало до 30 тисяч осіб.
Петра втратила свою провідну роль у регіоні після землетрусу 363 року, який завдав місту великої шкоди, та після зміни маршруту торгових шляхів.
Врешті жителі залишили її. Однак саме занепад і врятував стародавнє місто від зруйнування.
І ми маємо можливість милуватися унікальним архітектурним

дивом стародавнього світу.
Довгі століття Петра залишалася легендою, відгуком давніх
переказів. І хоча грецькі та римські історики досить детально
описали «оазу в пустелі», знайти її не вдавалося. Крім того, місцеві бедуїни ревно приховували
місто від чужого ока. Відкриття
кам’яного дива для решти світу
відбулося 1812 року. Швейцарець Людвіг Буркгардт мандрував Аравійською пустелею, вивчаючи арабську мову і Коран. Бедуїни настільки перейнялися до
нього довірою, що один із них показав йому мертве місто.
Багато туристів залишаються
в Петрі до вечора, аби зустріти тут
захід сонця. Червоні гори в променях призахідного сонця залишають незабутні враження на все

життя. Петра дуже популярна серед кінематографістів. Тут знімали такі пригодницькі фільми, як
«Індіана Джонс і останній хрестовий похід», «Сіндбад і око тигра», а також мелодрами «Арабські ночі», «Пристрасть у пустелі».
На виході з цього музею просто неба нам вручили «дипломи».
Серед 14 написів різними мовами
знаходимо й український текст
«Дякуємо за відвідання Петри.
До 200-річчя нового відкриття
Петри в Йорданії».

«Марсіанська» хроніка
Побувати в Йорданії й обминути пустелю Ваді-Рам — неможливо. Пустеля унікальна завдяки своїм рудуватим, рожевим та червоним скелям, червоному піску та химерним фігурам
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тут відбулася зустріч Івана Предтечі та Ісуса Христа і хрещення
останнього. Тоді ж розкопали і
будівлю, яку вчені називають
першим (найстарішим) християнським храмом на планеті».
Ми підійшли до кількох стародавніх фундаментів, які ледве
проглядалися в землі. Над землею височіла лише дерев’яна
капличка. «У березні 2000 року
це місце відвідав Іван Павло ІІ, —
не вгавав наш гід. — Тож католицька церква визнала, що саме тут
отримав хрещення Ісус Христос.
Трохи далі ми теж зможемо пірнути у води Йордану, для цього є
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зар (арабською — Сук), де можна
придбати екзотичні товари, вдихнути запаморочливий аромат
прянощів, посидіти в кав’ярні,
послухати автентичну арабську
музику, що лунає з самого серця країни. Однак будьте уважні,
аби не заблукати в хаотичній забудові та заплутаному лабіринті
вуличок Старого міста. До речі, в
Йорданії у школах вивчають англійську мову, що значно полегшує спілкування. Принаймні завжди можна порозумітися.
Цікаво, що в Аммані є вулиця Тараса Шевченка — єдина в
арабському світі. Саме на ній розташоване Посольство України в
Йорданії.

Стабільність та добробут

❙ Офіційно визнане місце хрещення Ісуса Христа.

пустельного
«Червона планета» пустеля ВадіРам слугувала поверхнею Марса.

Біблійними стежками

❙ Бедуїни пустелі Ваді-Рам.
вивітрювання. Десь тут загубилася і найвища гора Йорданії Джебель-Рам висотою 1754 метри. У
пустелі ви не знайдете навіть натяку на цивілізацію. Лише іноді
бедуїни та табуни їхніх верблюдів ледь помітним караваном
з’являються на горизонті. 2011
року заповідник Ваді-Рам увійшов до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Оскільки пустеля величезна,
а часу в туристів небагато, найкраще замовити джип-сафарі. З
відкритого кузова машини можна без поспіху і суєти насолодитися всією красою місцевих краєвидів. Водій-бедуїн знає пустелю
як свої п’ять, тож обов’язково зупиниться біля якоїсь дивовижі.
Скажімо, на скелях іноді можна
побачити малюнки, що приховують у собі таємниці перших кочівників, котрі залишили після себе
дивні петрогліфи. Щоправда, поруч (зовсім випадково — а може,
й ні) неодмінно буде сувенірна
крамниця. Місцеві торговці абсолютно ненав’язливі, головне
— завжди пригостять трав’яним
чаєм чи кавою з кардамоном, які
туристи із задоволенням п’ють у
тіні бедуїнських строкатих наметів. А потім запропонують подорож верхи на верблюді.
Минули тисячі років, однак
здається, що цей край не зачепили ні час, ні людина. Дехто з при-

хильників психологічних практик стверджує, що день, проведений у цілковитій тиші Ваді-Рама,
назавжди змінює свідомість і
ставлення до світу. А спостерігаючи тут захід сонця, важко позбутися думки, що ти космічний
мандрівник, який загубився у далеких просторах Всесвіту.
Увечері, після пригод у червоних пісках, туристи збираються в одному з кемпінгів. Ночівля
в пустелі — романтична і незабутня. На вечерю пригощають
шашликом та іншими національними йорданськими стравами. А потім туристи збираються
біля багаття та спостерігають за
зорями на нічному небі, згадуючи казки «Тисячі й однієї ночі».
Якщо вам ще не вдалося помандрувати йорданською пустелею, то ви, без сумніву, вже неодноразово бачили її в кіно. Неймовірні кольори пустелі та незвичайні геологічні формації не
могли не привернути увагу кінематографістів. Тут зняли багато
відомих фільмів. Мабуть, найбільш знаменитий — «Лоуренс
Аравійський», який 1962 року
завоював сім «Оскарів». Рожевочервоні ландшафти пустелі ВадіРам нагадують іншопланетні
пейзажі. Тож режисери неодноразово використовували цю орнаментальну пустку як знімальний
майданчик. Скажімо, у фільмі

Ми вирушили далі на північ.
І вже через годину з лівого боку
забіліли солі Мертвого моря. На
крайньому півдні цієї водойми
сіль відкладається у брили, немов лід, який туристи охоче розбивають на сувеніри.
Мертве море має багату на духовні події історію. Колись тут
процвітали біблейські міста, від
яких залишилися лише пам’ять
та купа каміння. Місцеві ландшафти майже не змінилися від
стародавніх часів, оглядаючи їх,
можна думками перенестися в
далеке минуле.
Східний берег Мертвого
моря, який належить Йорданії,
мало заселений. 1990 року тут
з’явився перший готель лікувального профілю. Нині їх —
кілька десятків, майже всі з них
пропонують лікування на основі
продукції Мертвого моря. Як
стверджують місцеві лікарі, навіть один день, проведений на березі цього унікального моря, відчутно оздоровить вас. А в йорданських магазинах можна придбати натуральну косметику
Мертвого моря: грязі, солі, креми, маски, мило тощо.
Річка Йордан — одна з головних святинь християн. Саме в
ній, як свідчить Євангелія, хрестився Ісус Христос. І, зрозуміло, що кожна з країн (Ізраїль чи
Йорданія — країни, через територію яких протікає річка) хотіли б мати «місце хрещення» на
своїй території, тож суперечки
щодо «точного місця хрещення
Сина Божого» тривають не одне
століття (якщо не всі два тисячоліття). Щоправда, підприємливі ізраїльтяни відкрили в себе
навіть два такі місця. І туристів
там не бракує.
«1996 року міжнародна група вчених, проводячи археологічні розкопки на східному березі Йордану, виявила справжнє місце хрещення Ісуса Христа,
— оголосив наш гід Ісам, коли
ми під’їжджали до святої річки.
— У Біблії це місце називається «Віфанія за Йорданом». Саме

❙ Акаба — новий туристичний центр.
спеціально обладнане місце».
По річці Йордан проходить
кордон між Ізраїлем та Йорданією. «Дозволяється лише зануритися у воду. Будь-які рухи в
бік Ізраїлю суворо забороняються і можуть мати для вас дуже
неприємні наслідки», — попередив Ісам. І справді, ширина
річки тут всього десять метрів.
По три метри, які обмежені сіткою та поплавками, виділено
для купальників з боку Йорданії
та Ізраїлю, а посередині чотири
метри «нейтральної території».
Прикордонники з автоматами
з обох боків слідкують, аби не
було перебіжчиків. Щодня тисячі паломників отримують тут
хрещення. 2015 року «Віфанія
за Йорданом» увійшла у список
Світової спадщини ЮНЕСКО.

Біле місто
«Нашу столицю Амман називають «білим містом», оскільки фасади будинків дозволено будувати лише з білого каменю, —
розповів Ісам, коли ми вирушили на екскурсію і з вікна автобуса
розглядали столицю. — А через
високу сейсмічність заборонено
висотні будинки». Білизна міста
справді вражає і надає йому суто
східного колориту. Око приємно
тішать тисячі білих невеликих
будинків, розсіяних на пагорбах.
Для туристів в Аммані найцікавішими є Цитадель (історичний центр) та старі квартали. Цитадель, що піднеслася над
містом, — головний свідок бурхливої історії міста. Колони грецьких і римських язичницьких храмів тут химерно переплітаються з
витонченими обрисами візантійської церкви та палацу Омейядів.
До речі, в античні часи місто мало
назву Філадельфія. Тож прогулянка Цитаделлю перетворюється на мандрівку доленосними епохами історії людства. З високого
пагорба відкривається розкішний вид на місто. Якщо ви втомилися від прогулянки в часі, можете відпочити в римському амфітеатрі, що біля підніжжя Цитаделі.
Його кам’яна чаша на шість тисяч місць вирубана в скелі. Він
прекрасно зберігся і нині використовується для музичних та театральних вистав.
Шанувальники східної екзотики можуть прогулятися неповторними вуличками Старого міста, зайти до місцевих магазинчиків, відвідати місцевий ба-

Йорданія — відносно молода
країна, незалежність отримала
лише 1946 року. Однак за цей досить короткий час вона перетворилася на міцну і перспективну
державу і нині є своєрідним мостом між Сходом і Заходом.
Близький Схід — неспокійний регіон нашої планети, однак Йорданія вже 50 років демонструє стабільний розвиток.
Її оминають і революції, і війни. Навпаки — біженці з сусідніх неспокійних країн знаходять
тут свій притулок. Першими осіли тут палестинці, які втекли від
ізраїльської окупації. І нині нащадки тих переселенців станолять майже 45 відсотків населення Йорданії. І далі кожен новий
конфлікт у регіоні відгукувався
хвилею біженців.
«Ми вже втомилися приймати емігрантів, — розповів Ісам. —
Кожна війна — у Кувейті, Лівані,
Іраку, Сирії — виштовхує в нашу
країну сотні тисяч переселенців.
Дехто потім повертається на батьківщину, але багато залишаються. Через деякий час вони отримують йорданське громадянство.
Зараз у нас багато сирійців. Наша
влада вирішує, що з ними робити. Люди все більше схиляються
до того, щоб надати їм громадянство. Це примусить їх працювати,
а не жити на соціальну допомогу. І якщо про проблему біженців
у Європі говорять усі на світі, то
про Йорданію в цьому плані згадують нечасто».
Відсутність у Йорданії релігійних та громадських конфліктів і
високий рівень життя стають головними факторами для людей,
які втікають від війни. Скажімо,
сім’я, яка заробляє 700 доларів на
місяць, вважається тут бідною.
Щоправда, середня сім’я в Йорданії має 8-9 дітей.
Йорданія — класична арабська держава. Не дивуйтеся, якщо
вранці о четвертій годині ви почуєте голос муедзина, який закликає до молитви. П’ятниця
тут — офіційний вихідний, а чоловікам дозволяється мати кілька дружин.
Країна не має власної нафти
(як деякі арабські країни, що процвітають), але має, схоже, розумних керівників. Збудувати фактично на піску (80% території
Йорданії — це пустелі та невисокі скелясті плато) міцну і привабливу країну непросто. Головний прибуток держава отримує
з експорту фосфатів (шосте місце
у світі), калійної солі з Мертвого моря та медичних препаратів,
які досить відомі у світі. Стрімко зростає туристична галузь, у
чому ми мали змогу переконатися за сім днів поїздки країною.
Оскільки ісламська релігія
фактично забороняє працювати
жінкам у громадському секторі,
в готелі і СПА-центри працевлаштовуються дівчата з Філіппін,
Індонезії, Кенії. А чоловіків на
некваліфіковані роботи запрошують з Єгипту. ■
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■ ТРАДИЦІЇ

Коли всяк чекає
святого Миколая
Допомагаємо покровителю дітей
готувати подарунки
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Хоча б у передсвяткові дні маємо визнати: дорослі — це ті ж самі малі,
просто вони про це забули. І коли кажемо: «Через поле, через гай йде до
діток Миколай», навіть частенько замислюємося: а хто ж чекає на нього
більше — малі чи дорослі? Діти, щойно прокинувшись, шукають під подушкою гостинця, побоюючись, що там опиниться різочка. Зазвичай там
багато солодощів: ліміт різочок у Святого Миколая невеликий.
А от для дорослих це чудовий час для того, щоб звірити прикмети, підготуватися до важливих подій у житті. Хто не знає, мусите знати: якщо на
Миколая іній — урожай буде просто розкішним! Якщо снігом усе замело
— вся зима буде сніжною, суцільною хурделицею.

Треба всім помиритися
Дівчата у цей день забувають про все
на світі й ворожать: кидають черевик через хвіртку чи навіть і дім (не знаю, як
у місті, але ми в селі добряче набивали
руку в «черевикометанні»): куди показує ніс черевика — звідти і прийде наречений, головне, щоб ніс черевика не дивився в бік дівчини, бо тоді й сватів не
варто цього року чекати. Вирощували
заздалегідь і цибулю, і гілочку вишні:
чия перша проросте чи зацвіте, та перша і під вінець піде.
Парубкам на Миколая також не можна розслаблятися. Добра прикмета в цей
день — висватати наречену, щоб після
посту повести її під вінець: дружина з неї
вдасться чудова, так стверджують старші.
Вони ж кажуть, що до цього дня треба з усіма помиритися і повернути всі
борги, щоб до наступного Миколая не
бути у боргах.
Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком уранці
Але що ми про дорослих: усе одно
найщиріше чекають святого саме діти.
Вони віддано вірять у казковість усіх
подій, пишуть листи святому Миколаю,
намагаються ставати кращими і не лише
заради подарунка, а й тому, що самооцінка для дитини — не менш важлива,
ніж для дорослого, а в даному випадку
вона підтверджується ще й відзнакою.
І хоч ця відзнака відбувається за посередництва рідних дитини і діти про це
часто здогадуються, але ж хто, як саме
не святий Миколай, надихає батьків, бабусь, дідусів саме на такі гостинці, які
сподобаються саме їхньому маляті.
А надихає він у даному випадку на
«миколайчики» — фігурне запашне печиво з найрізноманітнішими смаками
й ароматами, розмальоване кольоровою
глазуррю — улюблене дитяче печиво. Рецептів його багато, один із найулюбленіших і найпростіших — від Дарії Цвєк.
Валентина НЕЛІНА
Картопля — наше все. І з неї
можна готувати не лише перші та другі страви, а й безліч салатів. Варіювати інгредієнти
можна скільки завгодно — картопляний салат буде смачним і
апетитним.
Один із найпростіших — салат картопляний із цибулею.
Беремо 8 відварених картоплин,
по 1 ріпчастій цибулині і яблуку, 4 ст. ложки рослинної олії,
1 склянку м’ясного бульйону,
столову ложку готової гірчиця та 1-2 столові ложки 9%-го
оцту (можна замінити соком лимона або розсолом). Крім того,
ще треба 2 мариновані огірки, 2
яйця, цукор, сіль і чорний мелений перець за смаком. Ідеально,
якщо ще матимете змогу додати пару свіжих помідорів. Зрозуміло, ці пропорції — для приготування страви на 6-8 осіб.
Спочатку треба почищену

❙ Пряники — традиційні подарунки ❙ Діти на Миколая шукають несподіванок не лише під подушкою.
❙ до свята доброго святого.
❙ Фото з сайта img.com.ua.

Просіяти 600 г борошна, додати чайну ложку соди, 150 г маргарину, натертого на грубій тертці, посікти, тоді додати 200 г цукру, 2 цілі яйця і 2 жовтки, розтоплений мед (150 г) з корицею та
гвоздикою (чайна ложка), замісити тісто. Місити довго, щоб краще підростало
(якщо туге, додати трошки сметани чи
майонезу), залишити на ніч у холодному
місці. Розкачати корж товщиною 0,2
см, прикласти форму-силует, вирізаний
із цупкого паперу, вирізати і покласти
на змащений жиром лист. Змастити яйцем, випікати за температури 200°С до
золотистого кольору. Голову можна вирізати з поштової листівки і прикласти,
а бороду і фрагменти одягу зробити з білої та шоколадної помадки.
Яких тільки метаморфоз не зазнає
медове печиво в процесі випікання в
кожному домі! Хто хоче — присипає
його цукровою пудрою, хто хоче — покриває шоколадною глазуррю, інші —
не розмальовують, а в помадку відразу
додають харчові барвники, інші — ще
гарячим проколюють його, щоб затим
повісити на ялинку, але всі ці дії — приємні і святкові, вони стають традиційними для кожної родини.
Так само, як і добавки до базового рецепту «миколайчиків». Знаю не з чуток,
що імбирні миколайчики дітлахи також
дуже люблять.
До тих же 600 г борошна потрібно
120 грам вершкового масла, 120 г цукру, 100 г меду, чайна ложка соди, по столовій ложці меленого імбиру і какао.
Розм’якшене масло збийте з цукром так, щоб вийшла пишна маса, покладіть до неї мед і знову збийте. Змішайте сухі інгредієнти, додайте до них масляну суміш і вимісіть. Витримайте тісто
близько двадцяти хвилин у холодильнику, потім розкачайте до трьох міліметрів
і виріжте з нього фігурки. Випікайте різдвяні пряники в духовій шафі, розігрітій
до 190 градусів, десять хвилин.

Трохи мигдалю
І обов’язково спечіть ще й ці, мигдалеві. Треба буде 300 г борошна, 200 г меленого мигдалю, 200 г цукру, 4 яйця, цедра лимона і чайна ложка розпушувача.
Для початку збийте цукор із яйцями, потім в окремій ємності змішайте
всі інші компоненти, а опісля з’єднайте
дві суміші. Замісіть тісто (воно має вийти досить крутим), розкачайте і видавіть формочками або виріжте з нього
фігурки. Помістіть тісто в духову шафу,
розігріту до 180 градусів, і випікайте
близько десяти хвилин.
А ці смаколики я називаю миколайчиками для дорослих — неодмінно порадуйте ними всю дорослу частину вашої
родини! Потрібно 500 г борошна, 250 г
меду, 100 г цукру, 100 г вершкового масла (або маргарину), чайна ложка соди,
мелені прянощі (кориця, чорний і червоний перець, імбир — по дрібці, усе разом — 20 г), дрібка солі, 50 г горілки або
зубрівки, м’ята для сиропу — за смаком
і цукрова пудра для посипання.
Цукор розчинити у невеликій кількості води, додати зелень м’яти. На водяній бані приготувати сироп, м’яту відкинути. Охолодити, ввести мед, соду і
збивати все разом до однорідної маси, додаючи масло (маргарин), пересіяне борошно, спеції, горілку, сіль. Коли тісто
стане м’яким, накрити рушником, щоб
не пересихало, і дати відстоятись у холодному місці 20-30 хвилин. Відстояне тісто
розділити на шматки, розкачати коржі
завтовшки у палець, вирізати бляшаними формами миколайчики і викласти на
деко, притрушене борошном чи крохмалем. Випікати у гарячій духовці, стежачи, щоб не перепеклися. Готові миколайчики посипати цукровою пудрою.

Намалюємо настрій
Найважливіший етап: оформлення
печива. Цю частину роботи дуже люблять діти, тому сміливо залучайте їх до

роботи, правда, якщо не бажаєте тримати
в таємниці появу солодких подарунків.
Форму печиву можна надавати з допомогою готових формочок, а можна
виготовити їх власноруч, намалювавши
на картоні й вирізавши. Мої племінниці
так захопилися «художніми викройками тіста», що, крім фігурок святого Миколая, навирізали і квіточок, і зірочок,
і ангеликів, і невідомих істот, але відомих їм казкових і міфічних героїв.
Затим потрібно приготувати глазур: 3 білки збивають, поступово додаючи приблизно 2 склянки цукрової пудри, до консистенції сметани, щоб лилася
густою, але цільною цівкою. У маленькі глечики чи склянки порозливати основу, змішати з харчовими барвниками.
Рідкі барвники — морквяний, буряковий, ягідний соки — підливають в основу; порошки (куркума, какао, кориця,
інші) попередньо розводять.
Шоколадна глазур, якою добре малювати очі та обводити контури, готується
так: какао 2-5 ложок, склянка цукру, 24 ложки молока або води, можна додати трохи вершкового масла. Або розчинити какао у кількох ложках молока та
змішати з основою. Інтенсивність фарб
регулюється кількістю барвника. Широким пензликом малюють миколайчикам жупанчики, черевички, шапочки
— суцільно, як тло. На темному тлі обриси рук, хрестик та цяцьки малюватимуться за допомогою тоненьких довгих
шпичок світлими фарбами, на світлому
— темними. Далі малюють основою білу
бороду з вусами суцільно, не залишаючи проміжку для рота, та брови. Затим
— рукавички, руки, хрест або мішечок
із подарунками в руках, візерунки. Далі
розмальовують жупанчик Миколая, обличчя (як висохне борода), ну і сніг —
крапочки з білої глазурі.
Нехай до вас неодмінно завітає святий Миколай! Він пригощає смачними
подарунками... ■

■ РЕЦЕПТИ

Картопляні варіації
Готуємо нові салати з улюбленого овоча
картоплю, огірки і яблуко без
серцевини нарізати кубиками.
Ріпчасту цибулю посікти. Для
приготування заправки беремо гарячий бульйон, змішуємо з ріпчастою цибулею, гірчицею, оцтом. Далі треба приправити сіллю, цукром і перцем,
охолодити. Змішуємо нарізані
інгредієнти з заправкою і рослинною олією. Готовий салат
викладаємо в салатницю і прикрашаємо часточками яєць і помідорів, гілочками зелені.
На свято можемо зробити салат з картоплею і кальмарами.
Потрібно 400-500 г кальмарів,
2 варені картоплини середньої

величини, 1 варена морквина,
1 солоний огірок, зелений горошок, майонез. Кальмари залити гарячою водою і варити 5
хвилин, зняти шкірку, нарізати соломкою.
Картоплю, моркву (почищені, зрозуміло) та огірок нарізати дрібними кубиками. Все
змішати, посолити за смаком,
заправити майонезом. Викласти салат в салатницю і можна
подавати до столу.
Дуже швидко і просто можнв зробити салат «Фінський».
Потрібно: 3 відварені картоплини, 1 варена морквина, 2 солоні
огірки, 1 солоний оселедець

❙ Картопля у стравах українцям не набридає.
❙ Фото з сайта dreamfood.ua.
або скумбрія (можна взяти готове філе або пресерви), зелень,
майонез. Усе почистити-нарізати дрібними кубиками, якщо
потрібно, посолити за смаком,

заправити майонезом і посипати рубаною зеленню. Якщо вам
не вистачає до цього фінського
набору цибулі, покришіть і її.
Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 ГРУДНЯ 2016

СПОРТ
Пауло Фонсека
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

«Не можна зараз говорити, що перемога в чемпіонаті у нас у кишені.
Попереду багато матчів, нам треба боротися і працювати до самого кінця
— лише тоді можна буде робити якісь висновки».

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Система, що почала давати збій
Перед анонсованою керівництвом клубу кадровою «революцією» «Динамо» програло
«Шахтарю» й практично повністю втратило шанси на чемпіонство
Григорій ХАТА
Коли грають доленосні для
обох суперників поєдинки, що перебувають поруч у турнірній таблиці, часто кажуть про матч за
шість очок. У випадку протистояння «Динамо» та «Шахтаря»,
котре відбулося понеділкового вечора і закрило в Україні футбольний 2016 рік, на кону взагалі стояло чемпіонство. За великим рахунком, перемога «гірників» у цій
грі робила динамівські шанси на
захист чемпіонського титулу теоретичними. І на присипаному снігом полі НСК «Олімпійський» —
за невеличкого морозу та гарячих
емоцій — підопічні Пауло Фонсеки зробили все, аби друга частина
першості перетворилася для них у
просту формальність. Програвши
«гірникам» у надрезультативному матчі, «Динамо» віддалилося
від них на 13 очок, відіграти котрі
навіть теоретично виглядає справою нереальною — навіть в умовах
нового формату проведення національної першості, коли в її другій
частині у претендентів уже не буде
прохідних матчів.
До понеділкового побачення
— третього в сезоні українського
«класико» — «біло-сині» донецькому клубу не програвали. Раніше в Одесі підопічні Сергія Реброва виграли у принципового суперника по пенальті матч за Суперкубок країни й розписали з ним у
Харкові мирову в грі першого кола
«регулярки». У Києві гра розгорталася за калейдоскопічним сценарієм. До перерви «Динамо»
виглядало трохи активніше й закономірно пішло на відпочинок
у лідерах. Агресії та запалу динамівським діяв додав мегашвидкий гол бразильця Мораеса, забитий ним у ворота Андрія П’ятова
на 13-й секунді поєдинку. Дина-
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❙ У емоційному та видовищному матчі «Шахтар» збільшив свій гандикап над «Динамо» до справді чемпіонського рівня.
❙ Фото УНІАН.
мівський «коуч» пояснив: «Ми
розуміли, що якщо віддати ініціативу «Шахтарю», то шансів у нас
буде дуже мало, адже вони добре
контролюють м’яч, уміють грати
проти компактної оборони».
У першому таймі, можна сказати, динамівці позбавили гостей
їхніх козирів, хоча назвати їхнє
домінування повним узагалі не
можна. По суті, гра проходила на
зустрічних курсах. Просто в першому таймі вітер дув у динамівські вітрила. І вже після відпочинку ініціатива перейшла до «гірників». Точніше, як пояснив після матчу Сергій Ребров, у якийсь
момент його підопічні трохи недопрацювали, втратили в певний
момент концентрацію. А забивши два голи на початку другої половини протистояння й вийшовши вперед, донеччани змусили
суперника нервувати.

Для матчів за участі «Динамо»
та «Шахтаря» емоції, що б’ються
через край, — звична справа. Утриматися від фонтанування адреналіном принциповим опонентам
знову не вдалося. Цього разу «героєм моменту», котрий потягнув
за собою традиційну для українських «класико» червону картку,
став автор першого динамівського гола Мораес, який штовхнув в
обличчя майстра драматичної гри
Даріо Срну.
Як сказав згодом Сергій Ребров, саме цей епізод і став визначальним для підсумку поєдинку.
«Гру можна розділити на дві частини: до та після вилучення», —
сказав наставник «біло-синіх».
Відігратися в меншості у динамівців шансів, за великим рахунком, не було. Хоча вони й старалися, билися до останнього. Але,
як кажуть, то був не їхній вечір.

Окрім вилучення (і не одного — на останніх секундах другу
жовту картку отримав Рибалка),
динамівці отримали в свої ворота
два голи від власного футболіста. Малоприємний «дубль» в активі Євгена Хачеріді, для котрого в поточному сезоні це загалом
уже третій автогол. «Дуже багато пропускаємо, такого за моєї
пам’яті ще не було. Занадто багато обрізок, мало везіння й бракує
концентрації», — динамівський
захисник спробував коротко пояснити причини, по суті, проваленої першої частини сезону, світлим місцем якого став хіба що нещодавній розгром «Бешикташа»
в Лізі чемпіонів.
Тим часом взимку на «Динамо» чекає анонсована президентом «біло-синіх» Ігорем Суркісом
кадрова «революція». У світлі останнього вчинку Мораеса, який,

Чемпіонат України. Прем’єрліга. Заключний матч 18-го туру.
«Динамо» — «Шахтар» — 3:4
Голи: Мораес, 1; Рибалка, 30; Бесєдін,
90+2 — Хачеріді, 3 (у свої ворота), 88 (у
свої ворота); Фред, 50; Феррейра, 58
«Д»: Рудько, Макаренко, Хачеріді,
Віда, Бурда, Рибалка, Сидорчук (Бесєдін,
71), Буяльський (Гармаш, 58), Гонсалес
(Циганков, 81), Ярмоленко, Мораес.
«Ш»: П’ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Кучер, Срна, Степаненко (Малишев, 90+3),
Фред, Коваленко (Тайсон, 72), Бернард,
Марлос (Дентіньйо, 80), Феррейра.
Вилучення: Мораес, 60; Рибалка,
90+5 (обидва — «Д»).
Суддя: Жабченко.
Київ, НСК «Олімпійський», 21 310
глядачів.
Лідери: «Шахтар» — 50, «Динамо»
— 37, «Зоря» — 34, «Олександрія» —
29, «Олімпік» — 28.
Бомбардири: Мораес («Динамо»)
— 10, Феррейра («Шахтар») — 8.
за словами Реброва, підвів команду, в столичному клубі, думається, таки переглянуть свою політику щодо легіонерів, котрих,
як сказав нещодавно Суркіс-молодший, він занадто розбалував.
Хоча, здається, це стосується
усієї динамівської команди.
У будь-якому разі, керівництву «Динамо», аби знову на рівних конкурувати з «Шахтарем»
за чемпіонський титул, доведеться вдатися до серйозних реформ.
Схоже, старі методи роботи
просто перестали діяти.
***
До слова, одразу після гри про
завершення своєї ігрової кар’єри
заявив багаторічний голкіпер
«біло-синіх» Олександр Шовковський.
Уперше дебютувавши за «Динамо» в 1994 році, упродовж усього цього часу він вірою й правдою служив своїй рідній команді. «Усе має свій початок і кінець. Підійшла до завершення й
моя більш ніж 20-річна кар’єра
гравця. Я був щасливий тут усі
ці роки, але прийшов час подякувати клубу та вболівальникам»,
— заявив 41-річний Шовковський, який, до слова, за «Динамо»
зіграв 633 матчі. ■

■ ВИЗНАННЯ

Повторення пройденого
У журналістському голосуванні Роналдо суттєво
випередив Мессі й отримав четвертий за кар’єру
«Золотий м’яч»
■ ЖЕРЕБ
Григорій ХАТА
За останні роки вже якось звиклося,
що ім’я найкращого футболіста року за
версією ФІФА й водночас володаря «Золотого м’яча» називали одразу після
зимових канікул в умовах масштабного гала-вечора, що проходив на початку
січня у швейцарському Цюріху. Водночас урочистості з нагоди вручення «Золотого м’яча» версії 2016 року пройшли за
абсолютно іншим сценарієм, написаним
уже не під диктовку ФІФА, котрій у період 2010—2015 років належали права на
«Золотий м’яч», а, як це було раніше, відомим французьким виданням «Франс
Футбол», який вирішив повернути собі
автентичне право на «коронацію» кращого з кращих у світі футболу.
Цього разу за титул «золотого хлопчика» боролися троє представників іс-

У Ньоні пройшло жеребкування перших стадій
«плей-оф» обох єврокубкових турнірів. Єдиний
представник вітчизняної прем’єр-ліги, що пробився
до весняної частини клубних баталій континенту, —
«Шахтар» — у 1/16 фіналу Ліги Європи поміряється силами з іспанською «Сельтою».
У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів гратимуть:
«Манчестер Сіті» — «Монако», «Реал» — «Наполі», «Бенфіка» — «Боруссія» (Д), «Баварія»
— «Арсенал», «Порту» — «Ювентус», «Байєр»
— «Атлетико», «ПСЖ» — «Барселона», «Севілья» — «Лестер».
панського чемпіонату — Кріштіано Роналдо з «Реала», Ліонель Мессі з «Барселони» та Антуан Грізманн з «Атлетико». Очікувати, що після виграшу Ліги
чемпіонів та чемпіонату Європи хтось інший, а не португалець Роналдо отримає
«Золотий м’яч», було якось наївно. За

❙ Свій четвертий за ліком «Золотий м’яч» Кріштіано Роналдо отримав у клубному музеї
❙ «Реала», де зберігаються рекордні 11 чемпіонських кубків УЄФА.
❙ Фото з сайта realmadrid.com.
таких обставин цьогорічне голосування,
котре «Франс Футбол» традиційно з 1956
року проводить серед журналістів, мало
ознаки фікції. Утім усіх формальностей
було дотримано. І в понеділок на урочистому гала-концерті в Парижі оголосили,
що, маючи більш ніж дворазову перевагу над головним конкурентом, переможцем голосування став Кріштіано Роналдо
(745 балів). Для півзахисника мадридського «Реала» це вже четвертий за ліком
«Золотий м’яч». За цим показником він
обійшов легендарних володарів «золотих» «хет-триків» Йохана Кройфа, Мішеля Платіні та Марко ван Бастена.
Нині більше подібних нагород —
п’ять — лише у Мессі, котрий, до слова, у
цьогорічному журналістському «плебісциті» посів друге місце (316 балів). «Роналдо та Мессі — це два монстри, дві ле-

генди», — так охарактеризував лідерів
світового футболу третій номінант на «Золотий м’яч» Антуан Грізманн (198 пунктів), який, нагадаємо, став кращим бомбардиром чемпіонату Європи-2016.
Примітно, що на офіційну церемонію
вручення «Золотого м’яча» Роналдо не
приїхав, оскільки відправився з «Реалом» до Японії на фінал клубного чемпіонату світу. Відтак приз португальцеві
вручили трохи раніше — у клубному музеї «королівського» клубу на «Сантьяго
Бернабео», де серед інших також стоїть і
Кубок Ліги чемпіонів-2015/2016. «Велика честь отримати четвертий Ballon d’Or.
Емоції — немов уперше. Мрії збуваються знову. Я ніколи не думав, що зможу
чотири рази виграти «Золотий м’яч», —
заявив під час отримання головної персональної футбольної нагороди Роналдо. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Нескорена КДБ «Октябрина»
Як Надія Світлична подарувала Україні музей шістдесятництва
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Сильна і стильна
Наталія Кличко стала однією з лауреаток
премії «Жінка року» в Австрії
На відміну від першої леді країни Марини Порошенко, першу леді
столиці Наталію Кличко не так часто
можна побачити на благодійних заходах чи світських вечірках. Але це
— у нас. А в Австрії, як з’ясувалося,
вона відома не лише як співачка, а й
як благодійниця. Принаймні на церемонії відзначення визначних жінок
року, організованій журналом Look у
Віденській ратуші Наталя Кличко теж
отримала нагороду в номінації «Сильна жінка» — за доброчинну діяльність
й успіхи в музичній кар’єрі. До речі,
лаудатор, який вручав Наталії приз,
звернувся до неї з привітанням українською.
Компанію Наталії Кличко склали інші лауреати премії: автор роману
«Секс і місто» Кендіс Бушнель, міністр
охорони здоров’я Австрії Сабін Оберхаузер, олімпійська чемпіонка Таня Франк
та інші. «Жінки, які роблять цей світ
кращим», — так відгукнулася про цьогорічних лауреатів активістка української громади у Відні Олександра Саєнко,

яка першою повідомила цю
новину на «Фейсбуці».
Як відомо, дружина столичного мера з дочкою Єлизаветою-Вікторією та молодшим
сином Максимом більшість часу
проводять у Гамбурзі, де діти
ходять у міжнародну школу. Старший їхній син ЄгорДаніель навчається у Флориді
у Ransom Everglades School.
Виховання дітей вона успішно
поєднує з музичною кар’єрою
— навесні жінка випустила
власний альбом «Оголена душа»
і навіть мала виступи у кількох
німецьких містах на його підтримку.
Тепер і в нас з’явилася надія
почути ці пісні. А заодно — і
частіше бачити тут пані Наталю, яка є офіційним представником німецького благодійного фонду «Фіторятівники» з підтримки жіночого та
дитячого здоров’я в Україні.
Роботи тут для неї — непочатий край. ■
Наталія Кличко.

❙

■ ОТАКОЇ!

Дай, Джим, на щастя лапу
В Австралії пропонують розслабитися,
примірявши личину собаки
Ната НЕТУДИХАТА
Хто з нас, спостерігаючи
за тим, як безтурботно вовтузяться цуценята чи сплять,
відкинувши лапи, дорослі
пси, не мріяв хоч на деякий
час помінятися з ними ролями. А в Австралії таке стало цілком можливим. Більше того, перевдягання ціл-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №155

ком дорослих і, здавалось
би, адекватних людей у костюми собак стає новим трендом у сфері релаксації.
Як розповідає сайт Puppy
Play (Ігри цуценят), ці забавки нічим не гірші від дитячих рольових ігор у принців
та принцес чи мам-донечок.
Для гри потрібні двоє —
пес і господар. Перший одя-

гає маску собаки і забуває
про все, що його пригнічує у
«людському» житті. Усе, що
від нього вимагається, —
бути добрим псом і виконувати вказівки «господаря».
А другий намагається навчити свого «вихованця» гарних
манер, які личать вихованому «псу», і час від часу чухає
його за вухом чи пригощає

ласощами. Для бага тьох це
— просто можливість звільнити свого внутрішнього звіра і скинути все, що заважає
бути щасливим», — переконує сайт.
Дехто з учасників «щенячих ігор» поки що комплексують з’являтися в «собачій» подобі на люди, хоча
найбільш розкуті залюбки
пробують погасати на четвереньках у парках. Але найбільше тішаться новій забавці для дорослих самі виробники цих костюмів — їхні
шкіряні «собачі» маски ідуть
на ура. І доки мода не зміниться, на цьому можна непогано заробити. Як-то кажуть: чим би дитя не тішилося, аби не вішалося. ■

■ ПОГОДА
сонячно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг.
Славське: вночi -3...-5, удень 0...-2. Яремче: вночi -5...-7,
удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень 0...-2. Рахiв: вночi
-6...-8, удень 0...-2.
13 грудня висота снігового покриву становила:
Славське — 9 см, Плай — 13 см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв
— 8 см, Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 7 см,
Пожежевська — 22 см.

Північ
мінлива
хмарність

ня про небезпеку. 10. Журналіст,
який склав повноваження депутата
Київради. 11. В’язка горюча речовина, яку американці використовували
у В’єтнамі для знищення джунглів.
13. Марка корейських авто. 16. Людина, яка віддає кров чи якийсь орган для порятунку життя іншої людини. 17. Складка шкіри, в якій кенгуру носить своє дитинча. 18. Плавка
суміш, яка застосовується на пошті для запечатування листів та посилок. 19. Шанобливе звертання,
яким називала Воланда його свита
у романі Булгакова «Майстер і Маргарита». 22. Українська літературна організація, заснована наприкінці 1926 року і всіляко підтримувана
владою. 23. Давня назва Греції. 24.
Син доньки чи сина. 25. Урочистий
хвалебний вірш. 28. Головна героїня драми Генріка Ібсена «Картковий
будинок». 29. Торгова точка. 31. Богиня води в слов’янській міфології.
32. Літера давньогерманських алфавітів, що збереглися у написах на
каменях, зброї, прикрасах.
Кросворд № 154
від 13 грудня

■ ПРИКОЛИ

15 грудня за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах
мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi -3...-5, удень 0...-2.

По горизонталі:
1. Різновид короткого верхнього одягу з рукавами, популярний у
Карпатах. 4. Чоловічий головний убір
у вигляді намотаного на голову сувою полотна, популярний в Азії та Індії. 8. Хімічна чи природна речовина,
яка викликає слухові або зорові галюцинації. 12. Знак наголосу на письмі.
14. «Завтра прийде до кімнати наших друзів небагато, вип’ємо холодного вина» (назва пісні). 15. Коханий
Афродіти, що загинув від удару пораненого вепра і був перетворений на
весняну квітку. 18. Біблійний герой,
сила якого була у волоссі. 20. Північна кліматична зона. 21. Російське місто, куди втік екс-президент України після Майдану. 23. Розпорядник поміщицьким господарством. 26.
Назва українського літака Ан-124, одного з найбільших серійних транспортних літаків. 27. Об’єднання православної церкви з католицькою під
владою Папи Римського. 30. Партія
Віталія Кличка, яку він «злив» із пропрезидентською «Солідарністю». 33.
Старий автомобіль чи мотоцикл, який
ледве їздить. 34. Стінобитна зброя.
35. Столиця Туреччини.
По вертикалі:
1. Народна назва риби судака.
2. Французька овочева страва. 3.
Алкогольний напій із суміші вина,
лікеру або сиропу та різних фруктових соків з додачею шампанського,
сидру, мінеральної води та інших газованих напоїв. 5. Один з українських добровольчих батальйонів. 6.
Місто у Франції. 7. Наукова назва
нежитю. 9. Вигук — попереджен-

Захід

-2…-7
+2…-3

-1…-6
+2…-3
Схід

хмарно

Центр

-2…-7
+2…-3

-7…-12
-3…-8

дощ
сніг

Південь -2…-7
+2…-3
дощ,
гроза
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Поки стояв у черзі до психіатра по довідку, що не перебуваю на
обліку, до того розпсихувався, що
поставили на облік.
***
Дружина:
— Про що це ти з сусідкою говорив?
Чоловік:
— Про погоду.
Дружина:
— Слухай, синоптику. Якщо
ще раз із нею поруч побачу — випадеш в осад, без штормового попередження!

***
— Сусіде! Мені сказали, що ти
до моєї дружини ходиш? Мені це
не подобається!
— Ви з дружиною розберіться — їй подобається, тобі не подобається.
***
Щасливим називається такий
шлюб, у якому одна половина хропе, а інша не чує.
***
Мовчазна жінка — це бомба
уповільненої дії. Невідомо, коли вибухне і якою буде потужність вибуху.
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