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Не одного поля ягоди
Херсонщина побила
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ягід на відкритому
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Із вірою
в Церкву...

❙ Мстислава Скрипника (праворуч) на Всеукраїнському соборі обрали Патріархом Київським і всієї Руси-України.
❙ Фото з сайта memorua.org.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,818 грн
1 € = 29,804 грн
1 рос. руб. = 0,384 грн

30 років тому
відбувся
Всеукраїнський
православний собор
УАПЦ, на якому
було проголошено
Київський патріархат
» стор.
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ 2020

ІнФорУМ

«За даними Центру громадського здоров’я, станом на 2 червня в Україні
підтверджено 24 тис. 340 випадків COVID-19, iз них 10 тис. 78 одужали, 727
померло. Впродовж останньої доби лабораторно підтверджено 328 випадків».
Інформація з сайта Міністерства охорони здоров’я

■ ПАРЛАМЕНТ

З речами
на вихід
Депутати пропонують
звільнити одразу двох
міністрів — Авакова і
Степанова
Інна СТЕПАНЧУК
Учорашнє пленарне засідання
депутати ВР розпочали з ушанування пам’яті трьох людей: двох
депутатів парламенту — Анатолія
Матвієнка (був нардепом шістьох
скликань) і Валерія Давиденка
(був обраний до Ради нинішнього
скликання) — та відомого композитора Мирослава Скорика. Життя усіх трьох обірвалося впродовж
останніх днів. Депутати вшанували пам’ять покійних хвилиною
мовчання, під час якої прозвучав
фрагмент знаменитої Скорикової
«Мелодії».
Упродовж засідання Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, зокрема постанову про
звернення парламенту до ООН та
інших міжнародних організацій
щодо вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу та
засудження порушень Росії прав і
свобод кримських татар. Вона набирає чинності з дня прийняття,
а текст звернення буде негайно
розіслано міжнародним інституціям.
Також під час учорашнього засідання нардепів закликали підписати проєкти постанов про відставку двох міністрів. Зокрема, за
відставку очільника МВС Арсена
Авакова своїх колег агітувала депутатка від «Голосу» Інна Совсун.
«Звертаюсь до депутатів фракції
«Слуга народу». За останні два
дні я почула від вас багато жалюгідних виправдань того, чому ви
не можете зняти міністра Авакова. Ви кажете, мовляв, міністр
не винен, так буває. Я кажу — ні,
так не буває. Поліція має захищати, а не катувати. Визнайте, що
за вашими виправданнями стоїть
просто страх. І зараз час подолати
цей страх», — цитує Інну Совсун
«Укрінформ». Депутатка вважає,
що «треба набратися сміливості і
чесно визнати: ніяких реформ у
поліції не відбувається і реформу
поліції не може зробити людина,
яка не зробила її за шість років на
посаді». Згодом нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин у «Фейсбуцi» повідомив, що «понад 40 депутатів (станом на 2 червня) уже підписали постанову про відставку
Авакова. Всі підписанти — з «Голосу» та «Слуги народу».
А вже інша депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина закликала колег підтримати підписами
постанову про відставку міністра
охорони здоров’я Максима Степанова. Його пані Ольга називає «синонімом корупційних скандалів».
«Не можу допустити, щоб МОЗ
очолювала людина, яка в своїй роботі суперечить принципам європейської прозорої політики. Тому
ініціюю відставку Максима Степанова у перший же день роботи!» — написала вона у «Фейсбуцi» напередодні. Якщо Степанова
таки звільнять, то МОЗ втратить
уже третього очільника за останніх пару місяців. ■

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Минулої доби офіційно зафіксовано
три випадки порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями
Російської Федерації, їхніми посіпаками та найманцями. Противник обстріляв
наші позиції з гранатометів різних систем
i застосував безпілотний літальний апарат для розвідувальної діяльності та атаки на наші позиції.
На донецькому напрямку, в межах
контролю оперативно-тактичного угруповання «Схід», загарбники двічі обстріляли позиції наших оборонців неподалік
Гнутового. Спочатку біля цього населеного пункту росіяни застосували гранатомети різних систем, а згодом задіяли БпЛА
для скидання пострілу ВОГ-17. За інформацією «УМ», унаслідок атаки одного наТарас ЗДОРОВИЛО
Рік
тому
успішно пройшли випробування на
одному з військових полігонів Одеської області реактивні
системи «Вільха-М» i «Вільха-Р», які розроблені в тісній
співпраці кластеру високоточної зброї та боєприпасів Укроборонпрому. І вже найближчим часом українська армія
зможе отримати модернізовані версії нової високоточної
зброї (знищення противника
на дальності у 130 км гарантується першим пострілом),
адже серійне виробництво ракети «Вільха-М» планується з
2021 року.
Наразі проводяться випробування — вони на завершальній стадії. «Цьогоріч заплановано продовження проведення
випробувань згідно з календарним планом виконання дослідно-конструкторської роботи,

Озброєні й небезпечні
Росіяни застосовують на Донбасі все, що стріляє.
І жодні заборони їм не указ
шого воїна поранено. Його евакуйовано до
шпиталю.
За даними телепрограми «Воїн — це
я», у травні в районі ООС було поранено
49 військовослужбовців.
На луганському напрямку, де за ситуацію відповідає оперативно-тактичне угруповання «Північ», на підступах до Попасної російські найманці вели вогонь зі

станкових протитанкових гранатометів.
Наші захисники, утримуючи оборону,
дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За
даними розвідки, минулої доби було поранено двох окупантів.
Зранку у вівторок ворог обстріляв із
ручних протитанкових гранатометів i
стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Майорська, що на Луганщині. ■

■ ОЗБРОЄННЯ

Дістане за 130 км
У серійне виробництво запущено
потужний ракетний комплекс «Вільха-М»
який містить інформацію з обмеженим доступом. Випробування «Вільхи-М» проходять
у рамках прийняття цієї нової системи на озброєння ЗСУ.
У квітні відбулися вже другі
успішні випробування ракети. У другому кварталі 2020
року заплановано проведення
завершального етапу випробувань», — поінформували в Укроборонпромі.
У концерні також зазначили, що Міністерство оборони
України виділило кошти для
проведення зазначених вип-

Катерина БАЧИНСЬКА
Перший випадок коронавірусу зафіксували в Міністерстві охорони здоров’я.
Захворів співробітник апарату. Хто саме
та яка в нього посада — у відомстві не називають. Кажуть, що вже визначили, з
ким контактував хворий. Тих людей мають протестувати. Не виключено, що частину відправлять на самоізоляцію. «Сьогодні проведено відповідне тестування,
щоб усі були перевірені. Якусь кількість
людей буде відправлено на самоізоляцію,
тобто все так, як було встановлено нашими алгоритмами», — заявив очiльник
МОЗ Степанов.
За останню добу кількість інфікованих
в Україні зросла. Минулої доби виявили
понад 300 хворих. Найбільше нових заражених — у Рівненській, Житомирській та
Львівській областях. Усього наразі підтвердили понад 24 тисячі випадків коронавірусу. Тим часом на Буковині зафіксували повторне зараження. Захворіла лікарка місцевої клініки. Жінка працює
анестезіологом у Чернівецькій міській
лікарні. Про те, що в неї вдруге виявили
COVID-19, вона написала на своїй сторінці у «Фейсбуцi». Лікарка розповіла, що
вже тиждень у неї пневмонія, викликана
коронавірусом. Це підтвердив ПЛР-тест.
За словами хворої, після першого інфікування дослідження не виявили в неї антитіла до коронавірусу. За час епідемії в Україні від коронавірусу одужали 10 тис. 78
осiб, померли — 727. За минулу добу провели 12 тис. 556 тестувань: 8 тис. 97 ПЛРтестів і 4 тис. 459 ІФА-тестувань.
І поки в країні триває боротьба із
COVID-19, у МОЗ назріває черговий скандал. Міністр охорони здоров’я Максим
Степанов заявив про тиск на міністерство з боку медіа та попередників. Він записав відеозвернення, в якому звинувачує колишню владу у відсутності якісної
медицини в країні. Свою позицію пояснює тим, що Уляна Супрун майже чотири

робувань і після проведення
стрільб має у найкоротший термін поставити вироби «ВільхаМ» на озброєння ЗСУ.
«Вільха» — це український ракетний
комплекс із
коригованим
боєприпасом
калібру 300 мм, розроблений на основі радянської реактивної системи залпового
вогню 9К58 «Смерч» і прийнятий на озброєння Української армії у 2018 році. Над створенням комплексу працювало
близько п’ятнадцяти підприємств українського оборонно-

промислового комплексу (насамперед це КБ «Луч» — головний виконавець проєкту за
державним оборонним замовленням). Маса ракети «Вільха-М», яка працює на твердому паливі, — 800 кг, а її бойової частини, яка є осколковофугасною, — 170 кг.
Додамо, що вперше про
проєкт «Вільха» президент
України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Технічні параметри тоді тримали в секреті,
утім уже в березні 2016-го
були проведені перші випробування. У 2018 році установка вперше взяла участь у параді до Дня незалежності України.
Наприкінці березня цього
року ДККБ «Луч» достроково
відвантажило для ЗСУ 28 ракет Р624 «Вільха», які серійно виготовляють на підприємстві. ■

■ COVID-19

Хворих стає більше
Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла
до 24 тисяч, у МОЗ фіксують збільшення випадкiв заражень

❙ Вірусу «начхати» на півпорожнє метро.
❙ Фото з сайта zik.ua.
роки експериментувала з українською медициною, запозичила іноземний досвід,
який не підходить Україні, а якісної реформи так і не провела. Нагадаємо, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи, запровадженої попередньою очільницею МОЗ Уляною Супрун.

Проте президент i чинний міністр охорони здоров’я розкритикували другий етап
медичної реформи. Тому глава держави
дав розпорядження внести зміни до другого етапу медреформи. Ексочільниця
МОЗ Уляна Супрун поки не прокоментувала закиди на свою адресу. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ 2020

Світлана МИЧКО
Тернопіль
В інтернеті активно торгують не
лише особистими даними. Так, на Тернопільщині кіберполіцiя викрила зловмисника, який продавав бази даних
підприємств та установ, що містять
інформацію з обмеженим доступом.
Як повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України, 19-річний тернополянин розміщував відповідні оголошення у тематичних групах Messenger. Вартість однієї
бази даних становила до півтори тисячі гривень. А купівлю здійснювали
шляхом перерахунку покупцями грошей через платіжну систему QIWI або
на банківську картку.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 3612 Кримінального кодексу України
— «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в

■ КРИМІНАЛ

■ СЕЛЯНИ І К°

Оборудки онлайн

Не одного
поля ягоди

Правоохоронці викрили підробників водійських
посвідчень
комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або
на носіях такої інформації». Санкція
статті передбачає позбавлення волі на
строк від двох до п’яти років.
Тим часом прокуратурою Тернопільської області, за повідомленням її пресслужби, скеровано до суду
кримінальне провадження стосовно
трьох осіб, що вчиняли підробку документів у складі міжрегіональної організованої злочинної групи, яка діяла на території Тернопільської, Запорізької, Київської, Івано-Фран-

ківської та інших областей. За даними
слідства, учасники групи впродовж
2019-2020 років на замовлення клієнтів підробляли водійські посвідчення
та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Підроблені офіційні документи з нанесеними голографічними захисними елементами (!) вони збували дистанційним методом, використовуючи «Нову Пошту» та соцмережі.
Правоохоронці задокументували 15
фактів виготовлення та збуту офіційних документів, які мають право видавати лише державні установи. ■

■ ДОПЕКЛО

Без роботи день роком стає
Представники галузі громадського харчування провели акцію протесту біля
будівлі уряду. Люди хочуть працювати
Інф. «УМ»
Із мережі — в реал: після
інтернет-флешмобу 21 травня (про який «УМ» повідомляла) Українська ресторанна асоціація організувала вуличну акцію протесту. Із закликом дозволити
працювати під стінами Кабінету Міністрів зібралося
близько 400 представників
галузі громадського харчування. Вони були одягнені
в уніформу своїх закладів
й «озброєні» каструлями та
іншим металевим посудом.
Люди вимагали відкрити
ресторани раніше, ніж 10
червня.
Як відомо, з 1 червня в
Україні стартував третій
етап послаблень карантину. Запрацювало метро, відкрилися торговельнi центри, спортзали, дитячі садки тощо. А кафе й ресторани влада знову відсунула на
потім. За словами одного зі
співзасновників ресторанної
асоціації Сергія Трахачова,
дозвіл на відкриття літніх
майданчиків iз 11 травня
не мав позитивного впливу на половину українського сегменту кафе-барівресторанів. Менше 10%
усіх закладів змогли вийти
на беззбитковий рівень. А
ще майже 25% закладів
громадського харчування
песимістично оцінюють свої

❙ Справедливі вимоги.
❙ Фото з сайта magnolia-tv.com.
можливості відновити роботу після скасування карантину й подумують про припинення діяльності.
Враховуючи, що в індустрії громадського харчування працює близько мільйона
людей, які фактично залишилися без доходів, ситуація

До наших читачiв
В умовах карантину редакції «України молодої» довелося докласти надзвичайних зусиль, щоб відновити випуск газети. Довелося здолати купу технічних
проблем, у т.ч. доїзду працівників редакції за непрацюючого метро і фактично непрацюючого наземного
громадського транспорту в Києві. Відтак ми змушені
були на цей час зменшити періодичність, а з травня
плануємо повернутись до триразового виходу.
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер
газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий),
друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мi-

взагалі виглядає досить песимістичною. Адже чи не кожен iз працівників їдалень,
кафе, ресторанів, барів має
дітей, батьків, інших родичів на утриманні. Люди хочуть працювати — безпечно,
негайно і на законних підставах. Чи почули у владних

кабінетах грюкіт каструль —
стане зрозуміло найближчими днями.
P.S. На розгляді Кабміну перебуває проєкт документа, який передбачає
відкриття закладів громадського харчування з 4
червня. ■

зернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна
iнформацiя була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020 роки — це збiльшення
частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося
на український бiзнес.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток газети.
Вдячнi за пiдтримку.
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Херсонщина побила
всеукраїнський рекорд
iз вирощування ягід на
відкритому ґрунті
Ірина КИРПА
Ароматна полуниця, солодка суниця,
корисні лохина та ожина — всі ці ягоди
дозрівають під теплим сонечком півдня
України.
В очікуванні щедрих врожаїв аграрії
Херсонської області виділили 250 га майданчиків на відкритому ґрунті (а щороку
збирають понад 3 тисячі 700 тонн ягід).
Найбільші плантації розташувалися в Олешківському районі Херсонщини (понад 120 га), саме там вирощування ягід часто перетворюється на прибутковий сімейний бізнес.
За полуницею, малиною та ожиною
на найбільший аграрний оптовий ринок
до Херсонської області з’їжджаються покупці з усіх регіонів України.
Закупівельники відзначають, що
ціни на ягоди у 2020 році піднялися більше ніж на 40 відсотків, подорожчання
пов’язане як із погодними умовами, так
і з коронавірусним карантином.
Та попри дорожнечу, зовнішній вигляд та смакові якості, приміром, черешні покупці оцінюють, як «нижче середнього», це пов’язано з тим, що 90 відсотків ранніх сортів ягід просто загинули в
період заморозків у квітні та травні. Однак, незважаючи на примхи природи,
на ринках країни вже активно продають першу черешню, вирощену на Херсонщині, а також у Миколаївській, Запорізькій та Закарпатській областях.
Вартість одного кілограма становить від
55 до 70 гривень (у столиці, щоправда, не
менше 100. — Авт.), але продавці обіцяють, що ціна буде знижуватися.
Зазначимо, що найбільшу кількість
ягід отримують аграрії Вінницької області, другий рядок «ягідного» рейтингу займає Одеська область та Волинь, на
третьому місці розташувалися Херсонщина та Львівська область.
Нинішній рік видався важким для
сільськогосподарської галузi через пізні заморозки на ґрунті.
Фермери Закарпаття втратили майже 20 відсотків урожаю полуниці, через
що ціни на солодкі ягоди злетіли до 75100 гривень за кілограм. Зібрали перший урожай й у Центральній Україні,
але там перші літні ягоди водянисті та
дрібні, тому першу полуницю виявилося неможливим транспортувати до інших регіонів країни.
Фермер із Хмельницької області пояснює високі ціни на полуницю тим, що
ягоди в нинішньому році надзвичайно
складно зберігати. Якщо дощі припиняться й нарешті настане літнє тепло,
ягоди почнуть дозрівати швидше, що позитивно вплине на їх вартість.
Сільгоспвиробники пояснили, що сезон ягід в Україні змістився на два тижні, бо через аномально низьку для травня
температуру повітря смаколики не встигли дозріти.
А це означає, що справжня ґрунтова
малина, смородина та ожина на ринках
країни з’являться не раніше, аніж на початку липня.
За даними Держстату України,
щорічно в середньому по країні аграрії
збирають близько 56-62 тиcяч тонн полуниці. Приблизно стільки ж збирають й у
Греції, але ж саме ця країна залишається
головним постачальником полуниці до
супермаркетів України впродовж усього року.
А ось для українських сільгоспвиробників іноземні ринки поки що залишаються екзотикою: щорічний обсяг експорту ледь досягає 1,2-2 тисяч тонн. ■
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НАЦІЯ

Преосвященний Володимир (ЧЕРПАК),
єпископ Фастівський, вікарій Київської єпархії Православної
церкви України

Три десятиліття тому, 5-6 червня 1990 року, в Києві
відбувся Всеукраїнський православний собор, на якому проголошено відновлення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), створено Український
(Київський) патріархат, затверджено церковний статут
і обрано Святійшим Патріархом Київським і всієї України митрополита Мстислава (Скрипника). Місцеблюстителем патріаршого престолу в Україні Собор обрав
митрополита Іоана (Боднарчука).
Церква проголосила себе спадкоємницею Київської
митрополії (988—1686 рр.), а також Української автокефальної православної церкви, що існувала в підрадянській Україні (1921—1929 рр.) і Західній Україні
(1924—1944 рр.).

Задовго до Томосу
У поневоленій богоборцями Україні ніколи не
припинявся рух за відновлення незалежності Православної церкви, який
тісно переплітався з боротьбою за державну самостійність. Багаторiчний
в’язень совєцьких тюрем і
таборів священник Василь
Романюк на початку 1972
р., під час слідства, написав лист священнику Мирону Сас-Жураківському,
в якому обґрунтував необхідність створення Київського патріархату. Боротьба за створення незалежної Православної церкви
в Україні відобразилась
у долі цього священника.
Перебуваючи на засланні,
він у 1976 році відмовився
від громадянства СРСР та
оголосив про свій перехід
до УАПЦ очолюваної митрополитом Мстиславом. У
1979 році священник Василь заявив про вступ до
легендарної
Української Гельсінської групи. У
квітні 1990 року він прийняв чернецтво з ім’ям Володимир і як єпископ був
делегатом відновлювального собору.
Нового дихання боротьба за незалежність
Православної церкви в Україні набрала після проголошення так званої політики «гласності та перебудови». 15 лютого 1989 року

створюється Ініціативний
комітет із відродження
УАПЦ, до якого увійшли
священник Богдан Михайлечко, Леся Лохвицька, Анатолій Битченко,
Тарас Антонюк, Микола Будник. В кінці квітня
1989 року до Ініціативного комітету приєдналися Євген Сверстюк, Ольга
Гейко (Матусевич), Тетяна Битченко, Сергій Набока, Олександр Ткачук.
Комітет направив звернення до Президії Верховної Ради СРСР та УРСР, до
міжнародної християнської громадськості з вимогою відновлення УАПЦ.
У зверненні члени комітету просили Вселенського патріарха Димитрія І,
УАПЦ в діаспорі та всі автокефальні Церкви світу
підтримати вимоги православних українців.
У березні 1989 року
священник Богдан Михайлечко вперше після Другої світової війни відправив божественну літургію
для вірних УАПЦ в Києві
у приватному будинку Миколи Будника. На страстному тижні 1990 року почалися богослужіння у
храмі Св. архiстратига Михаїла у Києві (Музей архітектури і побуту України
в Пирогові). Парафію очолив протоієрей Мефодій
Андрущенко. 19 серпня
1989 року про вихід з-під

Вадим ПЕПА,
лауреат Літературних премій
імені І. С. Нечуя-Левицького
та імені Олеся Гончара
Тих, що на всі заставки верещать про перегляд ухваленого
Верховною Радою України закону про мову, відправити б у науку
не до «українського буржуазного націоналіста», а до «батька української прози» Григорія Квітки-Основ’яненка. Переклад його
повісті «Сердешна Оксана» французькою мовою 1854 року було
опубліковано в Парижі. Це задовго до того, коли Путін на весь
світ заявляє, що українська мова
штучно створена австріяками й
поляками. «Полячишками», як
прозивали їх царські посли.
28 грудня 1841 р. в листі до
молодшого страждальця за волю
України А. Красовського Квітка-Основ’яненко заявив гостро,
але з глибоким розумінням суті
справи: «Коли українські молоді письменники змужніють,
то вони доведуть, що московська мова є дикунською говіркою,
порівнюючи її до мови української. Коли вони повитягують iз
московської мови все українське,
то найзапекліший московський
шовініст буде змушений визнати жалюгідне убозтво і нижчість
московської говірки супроти української мови».

■ ДО ДАТИ

Із вірою в Церкву...
30 років тому відбувся Всеукраїнський православний
собор УАПЦ, на якому було проголошено
Київський патріархат

❙ Перед початком Всеукраїнського собору відбулась божественна літургія у Святій Софії.
юрисдикції РПЦ i перехід
до УАПЦ оголошує громада львівського храму Петра і Павла, очолювана протоієреєм
Володимиром
Яремою.
8-10 вересня 1989 року
виходить перше число незалежної газети «Наша
віра — православ’я». Його
поширюють разом зi зверненням до делегатів Установчих зборів НРУ з проханням ініціювати створення автокефальних громад у регіонах.
10-11 лютого 1990 року
відбувається конференція
Всеукраїнського православного братства Андрія
Первозванного. Участь у
її роботі беруть 44 делега-

ти з 14 областей. Братство
доклало багато зусиль до
скликання Всеукраїнського православного собору.
До цієї праці активно долучилися свідомі депутати
Верховної Ради України,
члени Народного руху.

Перемога правди над
неправдою
На Всеукраїнський православний собор 5-6 червня
1990 року прибуло 703 делегати з усієї України, серед них 7 єпископів, 200
священників і до 500 мирян. Перед початком Всеукраїнського собору відбулась божественна літургія
у святій Софії Київській.
Це стало можливим завдя-

ки старанням народного
депутата, учасника собору Олеся Шевченка. Сотні
священників у повному облаченні пройшли Володимирською вулицею і підтримали православний народ, який зі сльозами на
очах вітав делегатів. Процесія була зворушливою,
йшло духовенство, йшли
миряни, серед яких крокували колишні політв’язні,
правозахисники, депутати
Верховної Ради.
Собор ствердив віковічні прагнення українського
народу до утворення незалежної Церкви ще від
часів благовірного князя
Володимира, святого Петра (Могили), святого Ва-

■ МОВНЕ ПИТАННЯ

Точать зуби на солов’їну
Чи спроможна українська наукова еліта захистити рідну мову?
Горе поневоленим. Солунський діалект болгарської мови,
з якого старослов’янська й
церковнослов’янська, не лише
загальмував природний розвиток української, а й позбавив
її писемного самовираження.
Присвоївши духовні здобутки
українського роду, привласнивши його історію, російські графи
і дворяни збагачували всесвітню
літературу видатними творами.
Натомість спершу нагороджений за указом Катерини ІІ золотою медаллю з діамантами останній кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський
25 років знемагав у підземній
в’язниці в Соловецькому монастирі. Українська козацька старшина прощалася із життям аж за
Уралом, конала на шибеницях і
палях. Українська еліта засівала своїми бездиханними тілами
Сибір несходимий, Соловки, Біломорканал, Колиму, Кенгір,
Мордовію... А геній із геніїв Тарас Шевченко мордувався в солдатській муштрі на березі пус-

тельного Кос-Аралу, мережив
вірші в захалявну книжечку.
Навіть на зорі ХХІ століття
нової ери в Україні немає достойних проводирів. Кого після Батурина, стертого ордою Меншикова
з лиця землі, й після згубної битви 1709 р. під Полтавою можна
порівняти з «титаном відродження» Богданом Хмельницьким чи
то з «беглецем во всех речах» Іваном Мазепою, якому присвячено
понад двадцять опер?
Український етнос iз першими словами своєї мови зароджувався в Мізинській археологічній культурі. Її вікування — понад ХХІІІ—ХІV століття до нової ери. Охоплювала басейни
Десни, Сейму, Прип’яті, Росі,
Дону, Горішнього й Нижнього
Подніпров’я, Південного й Західного Бугу, Дністра, повноводого
Дунаю, оспіваного в українській
народнопоетичній творчості з таким високим натхненням, як ніким, ніде й ніколи. Таке ж поселення, як і довготривале в Мізині, на вищому березі Десни,

відкрив 1903 р. виходець із Чехії
Вікентій Хвойка на вулиці Кирилівській у Києві.
Матеріальні й духовні здобутки попередніх тисячоліть успадкувала Трипільська археологічна
культура. Відлуння з її розквіту
доносять до сучасності колядки й
щедрівки та пісні календарно-обрядових дійств. То свідчення з таких же золотих віків українського роду, як і в еллінів, чия міфологія не тільки не осуджена як «поганська», а й вважається високим
досягненням юності людства.
Воістину, правічного зачину
поетична творчість є святим письмом українського народу. Його
мова — одна з найрозвиненіших і
найбагатших у світі. Чи хоч один
із тих, хто верещить про ревізію
закону про мову, має бодай якесь
зелене уявлення про Козака Луганського Володимира Даля? Його
батько спокусився «на ловлю щастя і чинів» — перебрався з Бельгії
налагоджувати металургійне виробництво там, де тепер спопеляє
землю, затруює воду й повітря

силя (Липківського), митрополита Полікарпа (Сікорського). На Соборі
проголошено утворення
Українського (Київського)
патріархату. Здійснилась
віковічна мрія українців,
було остаточно відкинуто
намагання недругів духовно поневолити українських православних.
Важким було відродження Церкви: непевність духовенства і мирян,
неприхильність тодішньої
влади України, ворожість
українського екзархату
Московського патріархату, звинувачення у нелегітимності, неканонічності
Автокефальної церкви, банальне залякування мирян
різноманітними покараннями перешкоджало зростанню Церкви, але не могло зупинити.
Український народ у
своєму духовному і національному розвитку упевнено рухався вперед, долаючи усі перешкоди, що поставали на його шляху. Вірність Христу, відданість
Його заповітам увінчались
Господньою подякою. Синод Вселенського Патріархату на чолі зi Святійшим
Патріархом Варфоломієм
прийняв Українську церкву як рівну серед рівних,
без усяких принизливих
досвячень і пересвячень. 56 січня 2019 року в кафедральному соборі Вселенської патріархії на честь святого Георгія Переможця у
Стамбулі відбулося вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України блаженнійшому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї
України.
Відзначимо цю дату як
знакову перемогу правди над неправдою, закону над беззаконням, сили
Христової над безсиллям
облуди і олжі ворогів православних українців, псевдохристиян, які перебувають у тенетах сергіанської
московської єресі. ■

така ж війна, як 1708 р. у Батурині та як 1709 р. під Полтавою.
Сина бельгійського інженера настільки захопила запозичена Москвою українська мова, що
не пішов по стопах вітця, а 1840 р.
продерся через цензурні перепони з головною працею свого життя. Видав її мізерним пробним
накладом під назвою «Толковый
словарь велікорусского наречія
русского языка». При цьому
опубліковане було припечатане
грифом «Совершенно секретно».
Не судилося «цілком таємному»
побачити божий світ. Німецькі
міллери, які, за словом Тараса
Шевченка, блекотою царський
трон обсіли, спалили неугодне.
Опісля видання об’явилося з підчищеною назвою — «Толковый
словарь живаго великорусского
языка». Не знічев’я Шевченко,
коли повертався з каторги, зустрічався з Козаком Луганським.
Тепер слово за українською
елітою, насамперед науковою. Невже вона не спроможна захистити
рідну мову? Чи станеться з правічним, сокровенним те ж саме, що з
Василем Стусом? Не врятувала українська інтелігенція волелюбного. Переважно відмовчувалася.
Терпіла наругу, нiби набравши в
рот води. Невже українська національна свідомість як не мала, так і
не матиме можливості на самовираження? ■
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Поліцейський гамбіт
На Вінниччині замість одіозного Юрія Педоса
призначили начальником поліції області
Івана Іщенка з неоднозначною репутацією
Іван БОЙКО

Це мало бу ти банальне призначення нового керівника поліції Вінниччини, яке виявилося украй скандальним, а резонанс від початку мав всеукраїнський масштаб, а не регіональний, подільський. З одного боку,
патріоти Вінниччини мали б полегшено зітхну ти, бо після скандальної перестрілки у Броварах (в якій брали участь і зо два десятки бодігардів iз
Вінниці) звільнили одіозного генерала Юрія Педоса, що «уславився» неабиякою прихильністю до московського попівства, а відтак і використанням підлеглих задля протидії переходу релігійних громад із УПЦ МП до
автокефальної ПЦУ. З іншого боку, пішли чу тки, що МВС змінює «шило на
мило»: бо в крісло керманича поліції області посадили полісмена з Одеси
Івана Іщенка, який нібито уславився прихильністю до сепаратистів під час
трагічних подій 2 травня 2014 року.

Шило на мило
За два дні до представлення Іщенка на посаді головного поліцейського Вінниччини про це стало відомо
громадськості. Активіст і волонтер
Роман Балан (Сініцин) одразу написав у соцмережах:«2 травня 2014
року в Одесі — Іщенко з Фучеджи та
іншими мусорами стояли на одному
боці з проросійськими та російськими найманцями, які з автоматичної
зброї розстрілювали протестувальників. Допомагали та координували
сєпарів».
Активіст також опублікував
скріншот iз відео, на якому зафіксовано Іщенка та сепаратистів, які
стріляють в українських патріотів
iз-за спин міліції. І додав, що доказів набагато більше. У тому числi
й щодо інших кримінальних дій кандидата: «Але цей чорт не у в’язниці
і не втік у Придністров’я. Більш
того, Іщенко стрімко ріс кар’єрною
мусорською драбиною при «главмусоріодещини» Головінові. Остання посада — начальник УПД (Управління превентивної діяльності)
ГУНП в Одеській області. З найбільших «тєм» Іщенка — риба-браконьєри по області, частки в перевезеннях, частки в незаконній торгівлі».
Пан Сініцин також нагадує, що
два роки тому Іщенко також відзначився як ворог українських патріотів: «Ще Іщенко давав наказ місцевому «Беркуту» жорстко пакувати одеську ультру за банер «Кремль,
покайся» і назви українських суден,
захоплених країною-терористом:
«Бердянськ, Нікополь, Яни Капу»
і пірошоу на секторі. Тепер Іщенко очолюватиме поліцію Вінниччини».
Утім волонтер впевнений, що «у
Вінниці громадськість і журналісти
це так просто не «схавають» і виноситимуть Ваню...».
За такої біографічної промоції
Іщенка та після відсторонення Педоса активістам Вінниці не позаздриш: бо ж важко сказати, який
«чорт Авакова» гірший, який кращий. Бо ж і Педос, хоч і не стояв поруч із сєпарами, які стріляли в патротів, але ще той прихильник Московії: генерал не лише симпатизував УПЦ МП, а й усіляко протидіяв
юридичній реєстрації документів
про зміну конфесійної приналежності низкою релігійних сільських
громад області.
Як неодноразово писала «УМ»,
пан Педос наказував підлеглим слідчим порушувати справи проти державних реєстраторів, коли православні «тітушки» блокували якийсь
храм у селі, поліція лише спостерігала за цим, а якщо селяни мали намір викинути непроханих гостей із
церкви й села — копи одразу втручалися й ставали стіною між сторонами.
Що вже казати про те, що генерал побудував на режимній тери-

торії обласного Главку поліції храм
і передав його... УПЦ МП! А настоятеля ще й утримував роками, як
працівника поліції — той був оформлений і прибиральником, і логістом.

«Тут сєпарів не буде»
Особисто голова Нацполіції Ігор
Клименко приїхав до Вінниці 1 червня, щоб представити нового керівника поліції Вінницької області Івана Іщенка. Клименко, не кліпнувши
оком, відзначив, що Іщенко — досвідчений офіцер, з 18-річним стажем роботи в правоохоронних органах, який розпочинав службу оперуповноваженим карного розшуку,
працював заступником начальника
райвідділу та керівником райвідділів поліції, очолював превентивний блок поліції, перебував на посаді заступника начальника поліції
Одещини.
Про участь Іщенка у подіях «2
травня» Клименко не згадав, так
ніби і не чув про заклик активістів
«винести Ваню». Тоді як сам Іщенко, виступаючи перед колективом
поліції Вінниччини, зазначив, що
разом iз ними забезпечить безпеку
в регіоні.
Утім волонтер Сініцин не помилився, активісти Вінниці цього
призначення «не схавали» і не дали
керівництву Нацполіції зробити
вигляд, що відбувається проста ротація. Коли Іщенка представляли
колективу, перед самим Главком обласної поліції зібралося з півсотні
ветеранів АТО, активістів та волонтерів, які одразу дали зрозуміти, що
в них є «великі запитання до одесита щодо подій 2 травня 2014 року».
Зокрема, що саме він робив поряд із бойовиками «русской вєсни»
під час розстрілу патріотів у центрі
Одеси, як це засвідчує фото і відео.
Тож до фронтовиків вийшли і Клименко, й Іщенко.
«Тут сєпарів не буде!» — одразу
заявили їм АТОвці. У відповідь особисто голова Нацполіції Клименко
дав фронтовикам свої гарантії, що
Іщенко не сєпар і не зашкварений
мєнт.
Загалом на вулиці Театральній
сформували ініціативну групу з ветеранів та членів Нацкорпусу, які і
пішли спілкуватися з Іваном Іщенком до Главку.
«Своїх сєпарських двіжів у нас
вистачає! Тому одеського сепаратизму нам не треба! Де ви були 2 травня
14-го і чому стояли спиною до «русского міра» на всіх фото?» — запитали фронтовики у нового начальника поліції Вінниччини.
«Я українець, вчився в українській школі. Українська мова — моя
рідна! І я в ті дні опинився в Одесі
на справжній війні, як начальник
простого райвідділку. І ми захистили Одесу, Україну і нашу Незалежність. Мене після того 100 разів пе-

❙ Глава Нацполіції Ігор Клименко (другий ліворуч) каже фронтовикам, що Іван Іщенко (перший
❙ ліворуч) не «сєпар» і не «зашкварений мєнт».
ревіряли і я нічого не приховую про
ті події. Я був в АТО і нині призначений у Вінницю, щоб тут був спокій,
панував закон і бандитизм не піднімав голову, — заявив Іван Іщенко.
— За два тижні я готовий буду зустрітись із фронтовиками в широкому
колі та почути всі питання і зауваження до роботи поліції в області».
За словами Іщенка, 2 травня в
Одесі він перебував на стажуванні, жодних рішень не приймав тоді.
І додав: «Тобто я не був людиною,
яка приймала тоді рішення, не був
людиною, яка могла організовувати
якісь дії. Проте особисто брав участь
в затриманні проросійських агентів.
Мною тоді було затримано, це можна
перевірити, більше 100 так званих
«тітуханів», прибічників «руського міра». Може, навіть до 200. Коли
я вже розумів, що щось не те коїться. І особисто, своїми руками, я відстоював наше місто, Одесу, і віддавав особисто вже потім розпорядження про арешт прибічників «русского міра». Все, що я міг на той час,
я йшов і своїми руками затримував
цих людей. Цю інформацію перевіряли дуже багато разів».
Фронтовиків поки що ці слова
нового начальника поліції Вінниччини з а д о во льнили.
«Іщенко навів факти своєї
діяльності 2 травня, ми їх перевіримо. І поки тим, що він нам
сказав, ми задоволені. Проте в
на с є інш і пре т е нзі ї до ді яльнос ті
поліції у Вінницькій області загал о м. Па н І щ е нко с казав, що йом у
треба час, аби розібратися, і що
він уживатиме заходiв щодо наведення порядку», — повідомив за
результатами зустрічі голова осередку Національного корпусу Вінницької області Ігор Княжанський.
«Будемо придивлятися до нього, питати своїх побратимів з Одеси та області, хто він. І чи брав
безпосередню участь у подіях біля
Будинку профспілок, як він поводився. Треба знаходити живих
свідків тих подій. І тоді зрозумiлiш е б уд е . Тре б а д ві с торони с лу х ати», — розповів голова громадської організації «Спілка учасників
АТО Липовецького району» Юрій
Я ре мчук.

Педос не тоне
Що цікаво, під час представ-

❙ Іван Іщенко запевняв ветеранів АТО, що
❙ затримав сотню, а може, й зо дві «сєпарів»
❙ в Одесі.
лення Іщенка у Вінниці той же
Клименко повідомив, що генерал
Педос недовго перебував без посади: віднині його призначено радником голови Нацполі ці ї.
«Генерал Педос призначений радником голови Національної поліції і
відповідатиме за ведення інституту
дізнання на території Західно-Центрального округу», — сказав Ігор
Клименко.
За його словами, стосовно решти
працівників апарату Главку поліції
Вінниччини, які разом із Педосом
були відсторонені і звільненні після
подій у Броварах 29 травня, «службове розслідування продовжується,
роль кожного буде оцінена, і ми цю
інформацію теж доведемо».
Як зауважили у Міністерстві
внутрішніх справ, причиною таких
управлінських рішень стали грубі
недоліки та прорахунки, допущені у
службовій діяльності та в організації
роботи оперативних підрозділів.
Щоб «загасити» резонанс від громадського обурення таким рішенням
щодо одіозного Педоса, вже за кілька
годин після Клименка його виправдовував аж цілий заступник міністра
внутрішніх справ Антон Геращенко.
Мовляв, керівника вінницького управління поліції Юрія Педоса звільнили не за якусь там стрілянину в
Броварах, а планово!
«Рішення по його звільненню було
ухвалено декілька тижнів тому. Це
планова заміна керівника», — сказав
Геращенко.
А на питання журналістів стосовно
відповідальності
Педоса за події у Броварах, то заступник міністра додав: «Відповідати
за Бровари будуть ті, хто винні у
цьому злочині». ■

■ ДО РЕЧІ
Скандально відомий ексдепутат від «Народного фронту» Євген Дейдей працює помічником начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Як зазначає голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін iз посиланням на декларацію Дейдея, це ще один наочний приклад роботи міністра МВС Арсена Авакова.
«Екснардеп, якого судили за насильницький злочин, якого позбавляли імунітету через підозру в корупційному злочині, який не може пояснити захмарні статки — і раптом стає співробітником Головного управління поліції столиці. Відповідальність за всі дії Авакова повністю лежить на президенті та його фракції, які
двічі залишили його в уряді», — обурюється Шабунін.
Цікаво, що Дейдей вказав у декларації, що його дружина у травні минулого року стала власницею автомобіля Maserati за 1,5 млн грн. ЦПК нагадує, що у 2012 році Дейдея засудили за розбій (пограбування перехожих iз насильством), а Національне антикорупційне бюро вело розслідування щодо незаконного збагачення ексдепутата.
У 2017 році Верховна Рада зняла з Дейдея депутатську недоторканність, а тодішній генпрокурор Юрій
Луценко оголосив йому підозру в незаконному збагаченні, яке розслідували НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Утім у лютому 2019 року цю статтю Кримінального кодексу скасував Конституційний
Суд. Але пізніше кримінальну відповідальність за незаконне збагачення відновили.
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■ СЕКТОР ГАЗУ

Легший за повітря. І дешевший...
Україна має чи не найнижчу ціну за газ за останні роки, — тим
часом влада вирішила лібералізувати правила газового ринку для
населення
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні рекордно дешевшає
природний газ: переважно завдяки «коронавірусному» здешевленню пального, що відбувається на світових ринках.
Вітчизняна промисловість користується пальним, ціна якого
падає щокварталу. Тим часом із
1 липня право вільно обирати
собі постачальника газу можуть
надати і пересічним українцям.
Якщо реформа у влади таки
вийде вдалою.

Наполовину — з початку року
З початку року ціна газу в
Україні знизилася на 51%. У
минулому місяці гуртова ціна
на природний газ для населення, виробників тепла та інших
захищених споживачів упала
до 2,3 грн за кубометр. Це, за
твердженням пресслужби компанії «Нафтогаз України», на
21% менше в порівнянні з квітнем, а в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року падіння досягло 62%.
Експерти пояснюють це рекордним падінням цін на всі
види енергоносіїв, викликане
світовою економічною кризою.
За даними аналітиків «Нафтогазу», у травні 2020 ціна газу
в Європі досягла історичного
мінімуму за останні 10 років.
Крім того, на ціну додатково
тисне високий рівень заповнення українських підземних сховищ газу, де через підготовку
до опалювального сезону і теплу зиму накопичився фактично
річний обсяг видобутку газу державою — 17,5 млрд кубометрів.
Із 1 червня «Нафтогаз»
встановив нові ціни для промислових споживачів та інших
суб’єктів господарювання: вони
варіюються від 2 713 до 3 182
грн за тисячу кубометрів у залежності від умов поставки. У
порівнянні з цінами на травень
нинішнього року в червні ціни
знизяться на 19,0-20,7%.
А вже через місяць, із 1 липня, в Україні має розпочатися
лібералізація ринку природного газу для побутових спожи-

вачів. Цьому, за словами голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, сприяє цінова
ситуація на ринку. «Історично низькі ціни, великі запасу
газу в європейських і українських сховищах і літній період —
усе це дозволить зробити плавний і безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку», — додав Коболєв.
«Українець як клієнт має бути
в центрі ринку. Чи не він повинен оббивати пороги газзбутів
і регулятора, щоб розірвати
або укласти договір, а навпаки, його поштова скринька має
ломитися від акційних листів
про кращі умови, додаткові опції і знижки», — написав головний операційний директор —
виконавчий директор із трансформації групи «Нафтогаз»
Отто Ватерландер, нагадавши,
що український ринок газу істотно змінився за останні шість
років: доступ до газотранспортної системи демонополізовано,
десятки українських та іноземних трейдерів імпортують газ
із Європи, сотні постачальників конкурують цінами та сервісом за українського клієнта.
«Але все це — у секторі промисловості та бізнесу. Тим часом українські домогосподарства досі «закріплені» за регіональними постачальниками.
Через декілька суперечливих
норм у правилах поставки газу
українцям вкрай складно реалізувати своє право самостійно
змінювати постачальника», —
сказав Ватерландер, додавши,
що лібералізація ринку з подальшим стимулюванням ефективної конкуренції серед постачальників дозволить клієнтові
отримувати найнижчу ціну.
Утім, за його словами, замість логічного вирішення цього питання у суспільстві лунає
дуже багато критики та відвертих міфів. «Нібито в разі зміни
постачальника українці перестануть платити за газ, або нові
постачальники виявляться недобросовісними. Світова практика показує, що ці проблеми
вирішує вільний ринок: свобода вибору постачальника, кон-

куренція, поліпшення сервісних послуг для клієнтів. Тобто, щоб українці отримали чесну і ринкову ціну газу, потрібна
велика кількість гравців — як
і на будь-якому ринку продуктів або послуг. Тільки за таких
умов постачальник максимально гнучкий, економний, інноваційний і зручний для клієнта»,
— наголосив представник «Нафтогазу».

Користувачі газу — не кріпаки
«Нафтогаз», як планує Ватерландер, готовий бути двигуном реформи ринку газу для
населення, зокрема, взявши на
себе роль постачальника «останньої надії», який гарантує
забезпечення газом будь-якого
клієнта, що залишився без постачальника. Паралельно компанія сприятиме збільшенню
конкуренції у роздрібному сегменті всіх регіонів країни. «Необхідно дозволити клієнту вільно і швидко — «в один клік»
— переходити до нового постачальника. Всі операції, без
додаткової присутності абонента, можуть між собою провести оператори газотранспортної
і газорозподільної мережі, новий і попередній постачальники. Якщо промисловим клієнтам для переходу досить передати постачальнику EIC-код,
цього має бути достатньо і для
домогосподарства», — сказав
він.
Щоби реалізувати ці плани, енергорегулятор має ухвалити низку рішень, що скасують обмеження з можливої зміни побутових споживачів свого
постачальника газу. І не дозволяють змінити постачальника
при наявності будь-якої заборгованості, що дозволяє газзбутам утримувати клієнтів.
Проте не все так просто.
«Газового кріпацтва в Україні
немає. Хочеш — «відрізайся»
від газу і став котел на дровах
чи пелетах. Хочеш — опалюй
електрикою. Тому обмежень немає. А існування облгазів і після реформи газзбутів — це закономірний наслідок розвитку газотранспортної системи

■ ГРА У ЦИФРИ

Третина з оптимізмом
Індекс очікувань ділової активності зріс до 36 пунктів.
Це краще, ніж було під час карантину, але гірше за
постійний показник
Інф. «УМ»
Український бізнес: дрібні, середні підприємці та представники великого капіталу вже практично вийшли з карантину. Принаймні
у своїх планах. Але назагал доволі
скептично оцінюють власні перспективи. Про це свідчить, зокрема, індекс очікувань ділової активності,
який у травні зріс на 8 пунктів — до
36,6 пункта. Незважаючи на поліпшення, це все одно нижче нейтрального значення в 50 пунктів і сигналі-

зує про переважно песимістичні очікування бізнесу.
«Очікування бізнесу в травні
покращилися. Підприємців підбадьорило як пом’якшення карантинних обмежень, нормалізація
ситуації на валютному ринку, так
і деяке зростання попиту на їхню
продукцію», — зазначив директор
департаменту статистики та звітності НБУ Юрій Половнєв. Зокрема, вперше з березня в банках немає відтоку строкових валютних
депозитів.

❙ Монополістів на газовому роздрібному ринку для населення хочуть
❙ позбавити їхніх привілеїв.
❙ Фото з сайта ukranews.com.
України», — сказав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. І додав, що історія
газопроводів в Україні розвивалася інакше, ніж у ЄС і
тим паче у США. «У СРСР вибрали стратегію газифікації всіх
регіонів. І тому в Україні є природна монополія на розподіл
газу. А щодо продажу, то тут
цікавіше», — сказав він.
«Кого своїми деклараціями
підтримують у «Нафтогазі»,
яка є державною компанією?
Адже потрібно розуміти, що
компанія «Укргазвидобування» ще не вийде на вільний
ринок продажу газу. Її просто
не пустять туди. Конкуренцію
газзбутам складуть приватні
трейдери ресурсу газу, який
везуть із ЄС. А там і кредити дешевші, і лобістська підтримка є. Он навіть у меморандум з МВФ включили питання «Нафтогазу». Мовляв,
віддайте всі бази абонентів у
вільний ринок. А також фактично дозволять клієнту переходити до іншого постачаль-

ника, а питання боргів вирішувати «потім». Тобто, небаланси будуть зростати як
раніше, так і зараз. А збитки нестимуть газорозподільні
компанії», — продовжив експерт.
Небаланси, за його підрахунками, за період 2014—
2019 років становлять 20
млрд грн. А за перший квартал 2020 року — 1,4 млрд
грн. «Але «Нафтогаз» про це
не хоче писати. Нецікаво. Не
вільний ринок газу. Навіть
навпаки тарифи на розподіл
для облгазів неформально
пропонує знизити з нинішнього усередненого показника у 90 коп. за 1 куб. м до 70
коп. При цьому в НКРЕКП
уже давно відомі розрахунки економічно обґрунтованого тарифу на розподіл газу на
рівні 1,3 грн, — продовжив
він. — У будь-якому випадку
новітня історія України вже
показала, що реформа має
бути продуманою, а не спонтанною і в інтересах окремих
монопольних груп».

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Нові норми споживання піднімуть
Тим часом в Україні планують збільшити норми споживання газу домогосподарствами. Сьогодні вони становлять 3,28 кубометра на людину, з квітня по вересень — 5,2 кубометра на людину, з жовтня по березень — 7,6 кубометрів на людину.
За новими пропозиціями, норми становитимуть: із квітня по вересень — 7,1 кубометра на людину, з жовтня по березень — 12 кубометрів на людину.
Головною проблемою, згідно з повідомленням Міністерства енергетики України,
стала відсутність процедури повного комерційного обліку споживання природного
газу населенням, що проживає у приватних і багатоквартирних будинках. Також не
існує норм споживання газу, які були б економічно обґрунтовані. Така ситуація призводить до «безоплатного використання газу побутовими споживачами в розмірі
2,6 мільярда гривень на рік».
Підвищення норми споживання природного газу, згідно з підрахунками експертів, має торкнутися жителів приблизно 3,3 мільйона квартир, що становить приблизно чверть усього житлового фонду.

За словами представника НБУ,
всі опитані компанії підтвердили: результати їхньої діяльності
в травні перевищили очікування,
втім до докризових показників іще
далеко. «На жаль, у більшості підприємств немає планів щодо збільшення числа працівників. Їх турбує кілька речей, серед яких основними залишаються перспективи
невисокого попиту на їхню продукцію, можливість, відповідно,
отримати менше доходів, а також
— імовірність підвищення цін підрядниками», — сказав Половнєв,
додавши, що, згідно з опитуванням
НБУ, приблизно третина керівників усе ще оптимістично оцінює
поточний стан справ у фінансовому секторі. При цьому більшість
респондентів, 60%, відзначили,
що протягом останніх шести місяців стан фінансового сектору погіршився. Частка опитаних, що вказали поліпшення стану справ, зменшилася удвічі в порівнянні з опитуванням у листопаді 2019 р. ■

■ ДО РЕЧІ
Мінус 38%
У травні 2020 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 мільярда гривень, що на 40 мільярдів, або на 38%, менше, ніж
у травні 2019 року, коли ця цифра перевищила
104,1 млрд гривень.
За оперативні даними Державної казначейської служби, розпис надходжень із податків і
зборів на доходи фізичних осіб у травні перевиконано на 0,1 млрд грн, показник рентної плати
за користування надрами перевиконано на 14,7%,
або 0,3 млрд грн, з акцизного податку перевиконано на 1,1 млрд грн, або на 21,4%, переважно
за рахунок надходжень податку з тютюнових виробів. Натомість на 0,2% недовиконано податок
на додану вартість, недонадходження становили
0,1 млрд грн. Ще 0,5 млрд грн становило недовиконання податку на прибуток підприємств.
У цілому за підсумками січня-травня поточного року державний бюджет був виконаний із дефіцитом у 47,8 млрд грн, в тому числі загальний
фонд — дефіцитом у сумі 52,2 млрд грн, що перебуває в межах запланованого на цей період показника бюджету.
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■ ОТАКОЇ!

Державний рекет
Електроенергію малі сонячні станції постачають
безперебійно, а платити за неї ніхто не збирається уже
четвертий місяць
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область
Перебої з виплатами за поставлену
електроенергію, генеровану малими сонячними станціями потужністю до 30
кВт, обласна енергетична компанія у
листах, адресованих їхнім власникам,
пояснює «надзвичайними та невідворотними (форс-мажорними) обставинами,
що можуть унеможливити виконання
зобов’язань, передбачених умовами договору про купівлю-продаж електричної
енергії за зеленим тарифом у приватних
домогосподарств». Під форс-мажорними
обставинами маються на увазі карантинні обмеження. Утiм у власників сонячних станцій — свої аргументи: поставлена ними зелена електроенергія весь цей
час ішла в загальну мережу, відтак електропостачальна організація продавала її
споживачам, адже плати за електрику
під час карантину ніхто не відміняв. При
цьому з постачальниками електроенергії, виробленої з альтернативних джерел, просто перестали розраховуватися.
Тож власники малих сонячних станцій
області почали об’єднуватися, бо вважають, що гуртом легше боротися з монополістом. Створили навіть свою групу в
«Фейсбуці», в якій діляться свіжою інформацією. Усі одностайні в думці: тодi

як у країнах Західної Європи уряди роблять усе для підтримки малого бізнесу,
в Україні маємо ситуацію з точністю до
навпаки.
«Ми є тими людьми, які інвестували
власні кошти в державу, а отже, повірили їй, — говорить власник сонячної електростанції з села Супрунівка, що в Полтавському районі, Микола Зірка. — Багато хто взяв кредит у банку. Не виплачуючи ж за поставлену електроенергію,
монополіст підриває віру в державу. З
юридичної точки зору, не існує такої поважної причини, як форс-мажорні обставини. Хто це придумав: обленерго чи Укренерго, не знаю. Зрозуміло одне: якщо
виробник зеленої електроенергії поставив її вам, будьте ласкаві, заплатіть.
Мирячись із сьогоднішньою проблемою
невиплати коштів, держава, до речі, також у програші, адже до казни не надходять податки, що вираховуються із
суми зароблених нами коштів у розмірі
19,5 відсотка. А це чималі гроші в масштабах області. Тож у ситуацію, як на
мене, мала б втрутитися i податкова інспекція».
За словами колег по нещастю Миколи Зірки, останнім часом нагорі робилося все, аби дискредитувати зелену енергетику, активно мусувалася думка, що
причиною кризи в енергетиці стало не-

■ ДОСВІД

Навіщо ці зайві рухи?
Карантин був прекрасною можливістю
зайнятися своїм тілом та здоров’ям. Чи всі
нею скористалися?
Катерина БАЧИНСЬКА

Під час самоізоляції стали популярними як ніколи тренування
онлайн. Ми продовжуємо спілкуватися з людьми, які діляться
своїми навичками та знаннями,
здобутими на карантині. Андріана Бобаль серед тих, хто щодня
тренувався в домашніх умовах
сам і допомагав вдосконалити
своє тіло іншим. Дівчина проводила онлайн-тренування через
соціальну мережу «Інстаграм» і
погодилася розповісти нам, як
мотивує себе, харчується та говорить «ні» шкідливим продуктам.
■
Ти серед людей, які
пройшли довгий і непростий
шлях до красивого і здорового
тіла. Розкажи, з чого почався
твій процес?
— Пам’ятаю 11-й клас, період, коли я вперше почала
сидіти на різноманітних дієтах, фанатіти від пабліків про
«90-60-90» та вести щоденник
домашніх тренувань. Незважаючи на те, що я все життя займалась професійним спортом, у
16 років, зрозуміла, що кар’єри
спортсменки мені не побудувати, а красиве тіло хочеться завжди. Саме тоді я почала дізнаватись усе про своє тіло.
■ Які випробування, складнощі були особисто в тебе, коли
ти худла? Які основні висновки
ти для себе винесла, коли все це
пройшла?
— Зараз я розумію, що єди-

ною моєю проблемою в ті часи
була неграмотність. Було зроблено багато помилок, подолано булемію та анорексію, але я
ні на хвилину не шкодую про ці
всі періоди свого життя. Адже
нині маю бекграунд, який дає
мені можливість бути в здоровому та красивому тілі. Всі ми колись, а хтось і зараз, віримо iнтернету та не вміємо фільтрувати, де фейк, а де реалії. Хтось
сказав, тиждень на гречці — ок,
а ми взяли, повірили, спробували, а після закінчення гречаної
дієти набрали в рази більше, ніж
було. Зараз я розумію та хочу донести до всіх, що якщо у вас виникають складнощі в схудненні, то це означає, що ви робите
щось не так. Це не короткий процес чи період, який ви проживете та забудете, це ваше життя,
нове життя.
■ Що найефективніше для
людини, яка хоче скинути вагу?
Твої основні поради у раціоні й
способі життя.
— Формула проста: правильне харчування в дефіциті
та спорт. Тут можна дуже багато розповідати, адже все залежить від того, в якій людина зараз формі та який спосіб життя вела впродовж останніх 5-10
років. Але факт залишається
фактом. Це єдина правильна та
здорова формула для схуднення.
■ Який зараз у тебе раціон
харчування, що дозволяєш собі,
а що ні?

контрольоване зростання генерації сонячних електростанцій. Нині ж порушується питання про те, що в нас найвищий зелений тариф, який тягне за
собою колосальні фінансові проблеми
для держави. «Це неправда, — заперечує один із власників сонячної станції
з-під Полтави, котрий не захотів «світити» свого прізвища. — Просто нагорі
знайшли чергове пояснення, чому в нас
порожня державна скарбниця: усе, мовляв, через бум сонячних станцій. До
речі, коли, скажімо, Німеччина тільки-но починала переходити на альтернативні джерела енергії, зелений тариф
там був у кілька разів вищий, ніж у нас
зараз. Просто вона йшла до низького тарифу (нині він у німців становить шість
євроцентів за кіловат) аж 20 років. А
потім уже перейшла до аукціонів. До
cлова, в Україні так звані зелені аукціони для великих інвесторів нагорі мали
запустити вже з початку нинішнього
року, однак так нічого й не зробили.
Проблема, що так гостро постала нині,
зріла давно, і нею просто не хотіли займатися. Оскільки ми живемо від одних
виборів до інших, ніхто не воліє брати
на себе відповідальність за непопулярні рішення, зокрема підвищувати плату
за електроенергію для населення. Нині
відбуваються перемовини уряду з інвесторами в альтернативну енергетику на
тему урізання зеленого тарифу. Тож ми
є заручниками ситуації, оскільки змушені чекати на їхній результат. У свою
чергу, це є наслідком того, що маємо
єдиний закон України про альтернативні джерела енергії щодо промислових і
домашніх сонячних станцій. На мою ж
думку, тут має бути диференційований
підхід із боку держави».
Олексій Онищенко з села Затон, що у
Великобагачанському районі, який завдяки сонячним електростанціям зробив енергетично незалежним і своє, і

— Напевно, останні два роки
моє харчування ніяк суттєво не
змінюється. Я не їм м’яса та деякі види молочних продуктів.
Основа мого раціону — це овочі,
фрукти, крупи, інколи риба.
Для мене важливо відчувати
легкість. Вже й не пам’ятаю,
коли востаннє переїдала. А щодо
табу, то в мене такого немає, і
не має бути ні в кого. Потрібно
просто розрізняти, коли тобі реально хочеться солоденького, а
коли «заїсти проблеми». Якщо
у вас другий варіант, то тут проблема, над якою потрібно ретельно працювати.
■ Якому спорту надаєш перевагу, що дає найкращий результат для тебе?
— Оскільки я спортивна людина з дитинства, то обожнюю
будь-який спорт. Наразі ходжу
в зал, коли не можу, займаюся
вдома з резинками, це найлегший спосіб залишатися в формі.
■ Розкажи про домашні тренування: багатьом людям важко себе змусити займатися вдома. Твої поради в цьому які?
— Для чого себе змушувати,
якщо тобі це не потрібно? Людина, яка хоче і любить займатися,
ніколи не буде ставити собі запитання «Як себе змусити?». Ти або
приймаєш себе у тому вигляді, в
якому є, або береш і робиш! Неважливо — це вдома чи після карантину в залі або на вулиці.
■ Ти, коли проживала у Штатах, набрала майже 15 кілограмів. Що було основною причиною тих змін?
— Коли з’їдаєш повноцінну американську порцію їжі в 2
години ночі впродовж трьох місяців, ти не можеш не набрати.
Напевно, тоді я не дуже й переживала, що набрала. Я почувалася повноцінною, такою як і зараз, і не відчувала дискомфорту,
коли зі звичного мені розміру S
перешла на L. Зараз я б собі цього ніколи не дозволила, і набра-
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батьківське домогосподарство, бідкається: «Якби ще бодай із рік розраховувалися без перебоїв за поставлену зелену
електрику, аби окупилися витрати хоча
б на одну станцію. Так от біда: не встиг
розпочатися карантин, як із ТОВ «Полтаваенергозбут» уже надіслали лист про
те, що воно унеможливлює виконання
умов договору, — отак красиво це в них
написано. А які саме проблеми створив
енергопостачальникам карантин, самому Богу відомо. Я взагалі вам скажу,
що, поки існувала одна компанія «Полтаваобленерго», жодних проблем не виникало. Проте минулого року там створили нову організацію «Полтаваенергозбут», яка навіть статутного фонду не
має, і змусили нас заново укласти з нею
договір. Тобто, так би мовити, передали нас із рук у руки. Держава дає повну
свободу олігархам, тож вони що хочуть,
те й роблять. Люди подейкують, що всі
обленерго, які контролює Ігор Коломойський, отаке почали творити — перестали платити за поставлену зелену електроенергію. Коротко кажучи, все залежить від наших олігархів», — робить
невтішний висновок чоловік.
Власники малих сонячних електростанцій готують колективне звернення до Національної комісії, яка здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також до
голови Полтавської облдержадміністрації. Якщо така ситуація триватиме й
надалі, люди мають намір відстоювати
справедливість у суді.
«Хто б що не говорив про зелену
енергетику, весь світ переходить на
відновлювальні джерела енергії. У
мене є діти, онуки — заради них і вклав
кошти в технології сонячної енергетики. Так, сьогодні нам нелегко дається
ця справа, та, однозначно, це — енергетика майбутнього», — переконаний
Микола Зірка. ■

❙ Андріана навіть під час відпочинку в горах не пропускає тренування.
ти знову 15 кг — це мій справжній страх.
■ Головні три вороги у харчуванні і три головні компоненти
здорового харчування — це...
—
Три
вороги
—
цукор,борошно, фастфуд. Щодо
здорового харчування — грамотно підібраний раціон з урахуванням білків, жирів та вуглеводів
та всіма необхідними вітамінами й мінералами.
■ Наскільки я бачу з твого
профіля в «Інстаграмі», часом
ти собі дозволяєш поласувати
десертами. У чому «золота середина»: щоб і не жити в забороні,
і мати хороше тіло?
— Потрібно розуміти: ти їси,
щоб що? Зголоднів чи роздратований? Трохи відійшла від теми.
А стосовно десертів у моєму «Інс-

таграмі» розповім секрет: я просто не кайфую, коли їх їм. Мені
більше подобається фотографувати їжу, ніж її куштувати.
■ Зважаючи на ситуацію,
спричинену коронавірусом, як,
на твою думку, варто зміцнювати імунітет і чи допомагає у
цьому хороше харчування та
спорт?
— Звісно, допомагає, адже
чим спортивніша та здоровіша людина, тим міцніший у неї
імунітет. У мене буде тільки одна
порада для людей, які зараз не
знають, чим зайнятись на карантині. Займіться собою та своїм
здоров’ям! Купіть онлайн-тренування улюбленого фітнес-блогера, готуйте щодня нову та здорову їжу та почніть нарешті про
себе дбати. ■
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ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ 2020

■ ЕТНОС
Михайло ЯВОРСЬКИЙ,
Ярослав РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ

Українці-бойки проживають у центральній і західній частинах
українських Карпат (Бойківщина) і є невід’ємною складовою українського народу.
Бойки — одна з найчисленніших етнографічних частин українців:
їх близько двох мільйонів осіб. Проживають вони на території у 12
тисяч квадратних кілометрів на Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті. Через різні причини багато бойків живуть також в инших
областях України: Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Рівненській, Автономній Республіці
Крим тощо, а також за кордоном — не лише у суміжних із Бойківщиною Польщі і Словаччині, а й у ЗСА, Канаді, Великобританії, Австралії, Німеччині, Франції, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Білорусі...

Літопис сучасності
На початку 90-х років ХХ ст.
iз проголошенням незалежности
України бойківська спільнота почала активно самоорганізовуватися, зокрема, шляхом створення громадських організацій (ГО)
культурологічного та господарчого спрямування, а також завдяки
проведенню Всесвітніх бойківських фестин та Світових конгресів
бойків.
Перші Всесвітні бойківські
фестини відбулися 1992 року в
Турківському районі Львівської
области з ініціятиви Турківського районного товариства «Бойківщина», яке очолював знаний
фахівець-культуролог Петро Косачевич. Нині він голова Всеукраїнського громадського товариства «Бойківщина ХХІ століття» та Міжнародної ГО «Світовий
конгрес бойків».
Другі Всесвітні бойківські
фестини відбулися 1997 р., Треті
— 2003 р., Четверті — 2007 р.,
П’яті — 2012 р., Шості — 2017 р.
У 2005 р. на Турківщині проведено Перший, у 2010 р. — Другий,
у 2015 р. — Третій Світовий конгрес бойків.
2010 року в Міністерстві юстиції України було зареєстровано Всеукраїнське громадське товариство (ВГТ) «Бойківщина ХХІ
століття», а 2012 р. — Міжнародну громадську організацію «Світовий конгрес бойків».

Ювілейні фестини
У контексті змістового наповнення цих подій наведемо приклад організації П’ятих, ювілейних, Всесвітніх бойківських фестин, які відбулися 1—5 серпня
2012 р. на території Турківського району як базового та сусідніх
із ним Старосамбірського, Дрогобицького і Сколівського районів.
Організаторами фестин виступили Міністерство культури України, Львівська обласна рада та обласна державна адміністрація, а
також Турківська районна рада і
районна державна адміністрація,
ВГТ «Бойківщина ХХІ століття».
У рамках фестин проводилися
мистецькі, літературно-краєзнавчі, туристичні та спортивні конкурси, науково-практичні конференції, виставки-презентації
місцевих громад Турківського
району та сільськогосподарських
обслуговувальних кооперативів
Львівщини, Івано-Франківщини, Закарпаття і Буковини (Чернівеччини), виставки образотворчого мистецтва, науково-технічної творчости, а також захопливі
дитячі заходи. У всіх цих дійствах брaли участь місцеві мешканці, гості, глядачі з усієї України та з діяспори — разом понад 100 тисяч осіб.
На належному організаційному й науковому рівні пройшла
Міжнародна науково-практична
конференція «Історичний, духовний, культурний та соціяльноекономічний розвиток Бойківщини: минуле, сучасне, майбутнє».
На конференції з пленарними доповідями виступили: протосин-

кел Самбірсько-Дрогобицької
єпархії УГКЦ о. Григорій Комар
(тема: «Роль Церкви у духовному
розвитку бойків»), головний лікар Львівського обласного центру
здоров’я Юрій Островерха («Народна медицина Бойківщини, оздоровлення, відпочинок, здоровий спосіб життя»), керівник проєктів ГО «Агенція економічного
розвитку Турківщини» Оксана
Павлик («Розвиток зеленого туризму на Бойківщині»), вчитель,
кандидат історичних наук Василь
Комарницький («Розвиток освіти на Турківщині (на прикладі
села Комарники)», директор і заступник директора Інституту соціології Варшавського Університету ім. кардинала Стефана Вишинського — проф. Тадеуш Бонк
і проф. Януш Міжво («Моральне
виховання, підготовка молодої
сім’ї та підростаючого покоління до суспільного життя»), провідна фахівчиня Управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації
Оксана Погорілко («Програма
розвитку туристично-рекреаційного комплексу на Львівщині»),
директор Львівського центру науки, інновацій та інформатизації, кандидат технічних наук Михайло Яворський («Формування
інноваційної інфраструктури в
гірських районах у контексті реалізації проєкту «Сталий розвиток Турківської транскордонної
зони») та ин.
Доповідачі на пленарному і
секційних засіданнях привернули увагу присутніх до потреби щільної співпраці влади, громад, ділових кіл, освітян та духовенства у сфері формування інноваційно-інвестиційних проєктів

❙ Бойківські фестини консолідують українство.
❙ Фото з сайта maidan.org.ua.

Фестини та
самоорганізації
Близько двох
мільйонів українцівбойків мешкають
у Карпатському
регіоні, у Донецькій,
Херсонській й инших
областях, а також за
кордоном
Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської
областей. На семінарі відбулася
презентація інноваційної бізнесідеї — створення кооперативом
«Вулкан» автентичної сировар-

«Кооператив на сьогодні є одним з найефективніших
механізмів об’єднання мешканців сільських громад
навколо розв’язання спільних проблем без огляду на
політичні, релігійні та инші чинники».
розвитку гірського краю та підготовки високопрофесійних і високоморальних виконавців для успішної реалізації цих проєктів.

Кооперація як двигун розвитку
сільських громад
У рамках Фестин відбувся
змістовний навчальний семінарпрезентація «Кооперація як форма інноваційної діяльности та
двигун економічного розвитку
сільських громад Бойківщини:
стратегічний розвиток обслуговувальних кооперативів (СОК)».
Захід був організований у
смт Бориня Турківського району на базі СОК «Вулкан», який
був створений за сприяння Міжнародної благодійної організації «Добробут громад» у 2007 р.
і який сьогодні об’єднує понад
70 родин. Очолює кооператив успішний підприємець і краєзнавець Богдан Комарницький. У
цьому навчальному проєкті взяли
участь керівники обслуговувальних кооперативів Чернівецької,

ні-ресторану туристичної спрямованости з традиційними бойківськими стравами.
Із великим зацікавленням
учасники семінару обговорили також проблеми використання в гірських поселеннях нових
технологій дешевого екологічного будівництва, впровадження
ефективних технологій виготовлення повітряних та водяних сонячних колекторів, природного
обробітку ґрунту, впровадження
методик правильного і раціонального харчування дітей у школах.
Усі учасники семінару були
одностайними в тому, що кооператив на сьогодні є одним iз
найефективніших механізмів
об’єднання мешканців сільських громад навколо розв’язання
спільних проблем без огляду на
політичні, релігійні та инші чинники.
Розвинути село через кооперацію, гарантувати продовольчий достаток населення шляхом
виробництва власних екологічно

❙ Учасниці 5-х Бойківських фестин у м. Турка Львівської області.
❙ Фото з сайта varianty.lviv.ua.
чистих продуктів харчування, їх
переробку та реалізацію краще,
ніж кооперовані селяни, не зуміє
ніхто.

Видатні особистості
Бойківська земля багата на
видатних особистостей. Однією
з них був священник, етнограф і
просвітитель о. Михайло Зубрицький, який народився 22 жовтня 1856 р. у с. Кіндратів (Турківщина), тривалий час (1881—
1914) служив душпастирем у с.
Мшанець на Старосамбірщині,
помер 8 квітня 1919 р. в Берегах
Долішніх (тепер село у межах
Польщі — належить до ґміни Устріки Долішні Підкарпатського
воєводства).
Життю і творчості М. Зубрицького було присвячено науково-творчий захід біля його
пам’ятника в с. Кіндратів та конференцію «Михайло Зубрицький
в історії с. Мшанець». У виступах
учасників цих заходів було відзначено, що о. Михайло Зубрицький
не тільки чесно й сумлінно виконував душпастирські обов’язки,
а й активно працював на ниві громадського та культурного розвитку рідного краю. У 1892 р. він відкрив у Мшанці «Просвіту». Провадив там різнобічну просвітницьку роботу, сприяв відкриттю
читалень «Просвіти» в навколишніх селах. Постійно дбав про розвиток шкільництва, виховання
дітей, домагався поліпшення матеріяльного забезпечення учнів і
вчителів, сприяв організації про-

мислових шкіл. Як відомий учений, автор понад 330 наукових
праць о. М. Зубрицький 20 липня 1904 р. був обраний дійсним
членом історико—філософської
секції Наукового товариства ім.
Шевченка у Львові.

Програма-мінімум
У рекомендаціях зазначеної
конференції прозвучали тези, що
на сьогоднішній день лідери громад в особах голови місцевої ради,
директора школи, священника
мають організовувати серед людей, особливо серед молоді, роботу з дослідження діяльности історичних особистостей, що народились у поселеннях Бойківщини,
і створювати під знаком цих імен
культурно-просвітницькі осередки, які сприяли б розвиткові й
самоорганізації громад в умовах
сучасної Української держави та
глобальних викликів ХХІ століття.
Дискусії, які відбулися на зазначених та инших заходах під
час Бойківських фестин, дають
підставу зробити попередні висновки щодо подальшого вдосконалення діяльности громадських
організацій Бойківщини у справі
започаткування процесів самоорганізації та інноваційного розвитку громад, а також активізації
співпраці українців-бойків у межах усієї України та зарубіжжя,
а саме:
— налагодити системну співпрацю з науковцями львівського
Інституту регіональних дослід-
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❙ Бойківські фестини у м. Турка.
❙ Фото з сайта galinfo.com.ua.

❙ Близько 25 тисяч гостей взяли участь у VI Бойківських фестинах.
❙ Фото з сайта health-loda.gov.ua.

конгреси як чинник
та консолідації
жень імені М. І. Долішнього НАН
України, які розробили наукові
основи формування та шляхи реалізації гірської політики в Україні та законопроєкт «Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в гірських зонах
України» (зареєстрований у Верховній Раді України за № 4102
18.02.2016 р.);
— сконцентруватися на формуванні і реалізації горизонтальних проєктів у сферах культури,
освіти, туризму (пішого, кінного,
лижного, велосипедного), розвитку підприємництва та інноваційної діяльности у середовищі Всеукраїнського громадського товариства «Бойківщина ХХІ століття», яке має свої осередки у 17
областях України;
— сприяти створенню інноваційних бізнес-інкубаторів для допомоги в реалізації новаторських
бізнес-ідей, зокрема у сфері сільськогосподарської кооперації.
Трактувати сільськогосподарські
обслуговувальні кооперативи як
інноваційні осередки місцевого
економічного та культурного розвитку;
— подбати про впорядкування виробничої (дороги, тротуари,
майдани тощо) та соціяльної (народні доми, бібліотеки, стадіони
тощо ) інфраструктури поселень
(міст, містечок, сіл, присілків), а
також про розв’язання проблеми
вивезення сміття;
— створювати СОКи з метою надання допомоги родинним і фермерським господарствам у питаннях енергоефективности, в освоєнні екологічно безпечних інноваційних технологій
виробництва, переробки молока,
м’яса, грибів, ягід тощо і в реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
— працювати над повноцінним збереженням розмаїття карпатської флори і фауни;
— організовувати ефективну
громадську протидію браконьєрству, незаконному масовому вирубуванню карпатських лісів та
сприяти раціональному залісненню територій;
— організовувати приведен-
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ня до належного (европейського)
стану потоків, річок, озер на територіях громад;
— подбати про належне збереження наявних та території громади пам’яток природи;
— ідентифікувати кожну видатну історичну особистість, яка
народилася на Бойківщині і зробила вагомий внесок у розвиток
краю, України, стала носієм імени европейського чи й світового
рівня. Організовувати музеї, проводити науково-практичні і творчі заходи, які стимулювали б процеси самоорганізації територіяльних громад з урахуванням прикладів життя та діяльности цих
особистостей;
— стимулювати написання і допомагати у публікації
об’єктивних досліджень історії
окремих бойківських поселень
(міст, містечок, сіл, присілків,
хуторів) та знаних бойківських
родів;
— у бойківських поселеннях
та на прилеглих до них територіях
впорядкувати і належним чином позначити місця та об’єкти,
пов’язані з історією цих поселень,
боротьбою їх мешканців за свої
права, за свободу, соборність і державну незалежність України. Те
ж стосується місць і об’єктів, згадуваних у народних переказах,
легендах, піснях тощо;
— стимулювати і підтримувати науково-практичне дослідження Бойківщини за широким
спектром природничих, соціяльно-економічних, гуманітарних
та ин. наук, співпрацювати у
цьому аспекті з Асоціацією органів місцевого самоврядування
(АОМС) «Єврорегіон Карпати-Україна». Першою ластівкою такої
співпраці є поданий у 2019 р. ГО
«Агенція регіонального розвитку «Перспективи Стрийщини»
(виконавчий директор Юрій Комарницький) на конкурс ініціятив місцевих карпатських громад
організований АОМС проєкт «Забезпечення розвитку територій та
громад гірських районів Карпат
шляхом популяризації історикокультурної та природної спадщини Бойківщини» (автори Василь
Прусак та Михайло Яворський,
Львівське обласне об’єднання ор-

ганізацій роботодавців).

Про «БоГуЛем» Карпат
Карпатський регіон — це
«мала вітчизна» не лише бойків,
а й гуцулів і лемків. Свого часу
«Науково-культурологічне товариство «Бойківщина» (Дрогобич)
виступило з ініціятивою створення громадської організації під назвою «БоГуЛем», яка б координувала діяльність товариств цих субетнічних різновидів українства у
різних сферах (етнонаціональній,
соціяльній, культурній, освітній, економічній тощо) суспільного життя в Україні, у сусідніх
країнах та в країнах поселення
(у діяспорі). Питання було погоджене з авторитетними представ-

ради від 5 грудня 2017 р., №565,
та Державної програми розвитку регіону українських Карпат
на 2020—2022 рр., затвердженої
постановою Кабінету Міністрів
України від 20 жовтня 2019 р.,
№ 880. За межами України «БоГуЛем», крім иншого, протидіяла б винародовленню, денаціоналізації тамтешніх українців.
Організація, як знаємо, множить силу. Вона потрібна і для
збереження, впорядкування життя та процвітання трьох субетнічних українських гілок — бойківської, гуцульської, лемківської, а тим самим і цілого розлогого дерева української нації в
Україні та за її межами. Але не
тільки.

«Карпатський регіон — це «мала вітчизна» не
лише бойків, а й гуцулів і лемків. Свого часу
«Науково-культурологічне товариство «Бойківщина»
(Дрогобич) виступило з ініціятивою створення
громадської організації під назвою «БоГуЛем», яка
б координувала діяльність товариств цих субетнічних
різновидів українства у різних сферах».
никами цих груп в Україні, ЗСА
і Канаді, а також із керівництвом Івано-Франківської области. Тодішній голова тамтешньої
облдержадміністрації Михайло
Вишиванюк з ентузіязмом сприйняв ідею створення «БоГуЛем» і
публічно пообіцяв ініціяторам допомогти приміщенням, оргтехнікою і навіть кадрами.
Однак через різні причини зареєструвати «БоГуЛем» на державному рівні та розгорнути
діяльність цієї організації не вдалося. Ідея залишилася нереалізованою, попри те, що різноаспектне значення її реалізації актуальне і самоочевидне. Гадаємо,
що створення такої регіональної
«транскордонної» громадської
організації на часі. Вона, зокрема,
посилила б роль громад у реалізації Стратегії розвитку гірських
територій Львівської области на
2018—2020 рр., затвердженої рішенням сесії Львівської обласної

Потрібна виважена державна
гуманітарна політика
У сьогоднішніх умовах гібридної війни путінської Росії проти України діяльність, пов’язана
з бойківськими фестинами та
конгресами, має поширюватися на південно-східні області України, в яких проживають родини вихідців із нашого гірського
краю. Для того, щоб допомогти
людям iз Донеччини, Луганщини, Криму ментально повернутися в Україну, здійснити гуманітарну реінтеграцію, необхідно
достукатися до сердець українців різних груп, які там проживають, зокрема, бойків, лемків
та гуцулів. Численні представники цих групп, особливо бойківської, московсько-радянським режимом були насильно переселені
туди у 50-ті роки XX століття для
роботи в шахтах, на заводах, фабриках, у радгоспах і колгоспах.
У цьому напрямку потрібна

виважена державна гуманітарна
політика, яка, зокрема, має базуватися на партнерстві державних інституцій із чинними громадськими організаціями українців: «Бойківщиною», «Гуцульщиною», «Лемківщиною»
та ин. Доцільна кооперація бюджетних і небюджетних ресурсів
для організації поїздок культурно-мистецьких, освітньо-просвітницьких і ділових пропагандистських груп із Львівщини, ІваноФранківщини, Закарпаття, Тернопільщини, Волині, Буковини,
Поділля у Донецьку та Луганську
області. Реалізація таких проєктів допоможе здобувати перемогу
у війні в культурно-інформаційному просторі — у ЗМІ, бібліотеках, кінотеатрах, концертних залах, у навчальних закладах... Це
неодмінно стане елементом контенту, який Україна транслюватиме на окуповані території через інтернет, мобільний зв’язок,
безпроводове радіо, ефірне телебачення тощо.
Всесвітні Бойківські фестини та конгреси мають також
стати одним з інструментів української публічної (народної)
дипломатії в инших країнах,
майданчиком, на якому ми показуватимемо світові свої досягнення у культурно-мистецькій, промислово-підприємницькій, науково-інноваційній та
освітньо-просвітницькій сферах. Карпатський досвід діяльності ГО бойків, гуцулів, лемків
може бути використаний иншими територіяльно-етнографічними спільнотами українського народу: поліщуками, подолянами, степовиками тощо.
Нові перспективи успішного розвитку українства у цьому
аспекті виникають зі створенням 19 грудня 2019 р. громадської організації «Україна-2050».
За словами її чинного президента, донедавна президента Світового конґресу українців (2008—
2018), юриста світового рівня,
почесного доктора НУ «Львівська політехніка» та Києво-Могилянської академії проф. Євгена
Чолія (Канада), «Україна-2050»
є дуже добре позиціонована, щоб
допомогти Україні та українській діяспорі максимізувати користь від їхнього взаємного співробітництва та підвищити змістовну взаємодію. Це буде досягнуто, між иншим, підтримкою
широких контактів з якомога
більшою кількістю українців
шляхом проведення живих та
віртуальних міських засідань,
симпозіумів та інших заходів,
спрямованих на встановлення
та висвітлення пріоритетів українського народу». ■
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В. МИРОНЕНКО
Миколаїв
Останнім часом багато хто береться
трактувати історію України, особливо
сусідній «царь-государь». Тож хочу дещо
розповісти про чомусь забутого Миколу
Аркаса (Микола Аркас — історик , композитор, поет, просвітянин, автор «Історії
України-Русі», грек за походженням.
Його син, також Микола, був командиром
полку армії УНР. — Ред.). Ось що про нього писала вчителька молодших дітей родини Аркасів: «Как родители, так и дети,
особенно старший сын Микола, большие
патриоты, которые очень любят свою Малороссию и сильно ненавидят Петра Великого и всех, кто не ценит и не любит Малороссию».
Микола Аркас належав до заможної
родини, але не накопичував багатств,
а спрямовував на розвиток української
мови, на збереження української культури. Непохитна Шевченкова віра у
краще майбутнє України передалася і
Миколі. Для нього прикладом слугували сотні постатей історії України,
які своє життя ставили нижче за долю
Батьківщини, за її свободу й незалежність. Ці імена знайшли своє відображення в «Історії України-Русі», яку він
написав. Крім того, перу Аркаса належить історична поема «Гетьман Пилип
Орлик», яка була опублікована 2 лютого 1933 р. в газеті «Радянське Прибужжя», а відтоді більше ніде й не друкувалася. Але її рядки варті того, щоб

Я ВАМ ПИШУ...
■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Є з кого брати приклад
Микола Аркас як парадигма патріотизму
нащадки славного гетьмана згадували
його справу, його діла*.
«У Солониках раним-рано,
Над морем сонечко зійшло,
Своїм промінням ясним, теплим
Весь берег й гори залило.
На березі крутім, високім,
Де море синєє шумить,
Чужинця постать самотняя
Над кручею похмурая стоїть.
Щодня тут сонечко стрічає,
Щодня чогось тут вигляда,
І думка смутная й тяжкая
Одна тіснить його щодня:
«Минають дні, минають роки,
Мине життя, і нічого
Не здолаю я заподіять
Для краю рідного мого.
Мій рідний край, чудовий раю,
За тебе тут тепер конаю,
За волю вільную твою,
За твоє щастя, твою славу,
Ввесь вік свій тяжку і кріваву,
Уперту вів я боротьбу...
Скінчилась боротьба важка...
Без булави та ще й без слави,
Без товариства і без друзів

Я тут конаю... Боже правий!
Невже отут на чужині
Життя ти відбереш мені?
***
«Богдане, Богдане, коли б то ти встав,
Устав, подививсь на Вкраїну свою,
За яку ти кров пролив, як теє море,
Для котрої щастя шукав ти... В чому?
В кайдани закуту,
Сльозами умиту,
Її, рідну неньку,
Залишив ти нам.
Досталась ще й люта,
за волю святую, тяжка боротьба,
Якої, здається, і краю нема».
Ні! Певен я, що встане правда,
Що знов Вкраїна оживе,
Зітхне свободно, вільно, радо,
Криваві сльози обітре!
Ге, устань же, Україно,
Як колись вставала,
І борись за ті права,
Що ти утеряла!
Так старий Гетьман — Орлик сивий,
Над синім морем прогукав,
І поміж скелями чужими
Могутній поклик залунав,

І море його підхопило,
На Україну понесло
Із ранку до ночі клекоче
І нам шепоче за його.
Гетьман Орлик, як і Микола Аркас,
не втрачав надію, що Україна здобуде незалежність, чим автор і завершує
свою поему:
«Гей,устань же, Україно,
Як колись вставала,
І борись за ті права,
Що ти утеряла!»
Дуже сумно, що сьогодні мало хто
може дорівнятися з Миколою Аркасом (і, звісно ж, з гетьманом Орликом)
у його патріотизмі і вірі в свою Батьківщину. ■
*Після програшу Полтавської битви гетьман Пилип Орлик вимушений був перебувати за межами України, щоб не потрапити до московських
застінків. Останні 18 років перебував у Салоніках (Греція), не полишаючи надії на звільнення України від
московського ярма. Там і похований у
1728 р. — Ред.

■ ВІДЛУННЯ

Загиблі живуть,
допоки ми їх
пам’ятаємо
У кожної сім’ї — свій обеліск
Іван КОКОШКО
Миколаїв
Шановна редакціє! Я вдячний Вам за статтю в газеті «Україна молода» № 39 «Вісточка з минулого» автора Бориса Дудченка, який
наштовхнув мене на пошук батька моєї дружини, котрого вважали безвісти зниклим
до кінця липня 1995 року. Коли ми отримали (на наш запит) відповідь Центрального
архіву Міністерства оборони СРСР, в якому
повідомлялось, що Скляр Микола Петрович
загинув 10.06.1942 р. у районі Н-Олександрівки, область і місце поховання не зазначено, ми зраділи й одночасно розгубилися, як
нам діяти далі. А з часом заспокоїлися на цьому.
У Миколи Петровича було троє дітей —
Віктор, Петро і моя дружина Ніна, які вже,
на жаль, відійшли в інший світ. Дружина Миколи працювала в колгоспі ланковою і виховувала трьох дітей. Не витримала тяжкої долі
й померла у 1962 році від онкології.
Я почав пошук із «Великого атласу світу», але результату не було. І випадково я
взяв «Малий атлас СРСР» 1980 р., почав дивитися на літеру «Н» і на сторінці 48 знайшов
«Новоалександровка, Ворошиловградская область». Це те, що я шукав.
Микола Петрович прожив коротке і складне життя: служба в армії, потім Фінська війна, у 1941 призов на Другу світову. Коли народилася моя дружина, 25 листопада 1941
року, батька вона вже не могла побачити.
Тому я хочу, щоб його внуки і правнуки знали, де могила їхнього дідуся: смт Новоолександрівка Краснодонського району Луганської області.
Я знаю, що в багатьох містах і селах України є обеліски, присвячені загиблим воїнам
Другої світової війни. Допоможіть нам знайти наш обеліск. Мені вже 82 роки, і я хотів би
відвідати Новоолександрівку, щоб поклонитися його праху. Але сьогоднішні обставини
не дозволяють здійснити мої бажання. ■

Високосний рік не перестає дивувати нас. Уже не будемо згадувати горезвісний коронавірус, через який три місяці Україна сидить на
карантині, — і крім цього вистачає проблем: безсніжна й аномально тепла зима змінилася холодною і посушливою (на початку сезону)
весною. Та кінець весни «потішив» снігопадами на Закарпатті й Прикарпатті, через що багатьом ґаздам довелося пересаджувати
городину, яка померзла, а садівники вболівають за врожай фруктів. І хоч би як сумно це було, пригадуються поетичні рядки Михайла
Ткача: «...сніг, як сміх, на зеленому листі».

■ ПОЛІТПАРНАС

Батьківська криниця
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ
Житомир
Дитинства згадую простори,
Коли у хаті карантин,
Там небо чисте, неозоре.
Горить багаття, в гору дим
Злітає високо до Бога,

Бере печалі і жалі...
І зачекалася дорога,
Коли вертають журавлі...
Нап’юся правди на світанку,
Пройдуся босим по траві

До хати рідної... Фіранку
Відкрию настіж, бо праві
Усі вітри на білім світі,
Дощі веселі і гроза.
А потім сонечко засвітить
І буде чистою сльоза...
Згадаю прадіда криницю,
Що напувала цілий рід.
Село мені щоночі сниться,
Воно лишило в серці слід;
У цьому просторі і часі
У цій весні, в її красі...
В новій для світу іпостасі
Приймаю долі хліб і сіль.
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації
Наталя МАРЧЕНКО

Серединою травня, у світовий День біографа, оголошуються результати Всеукраїнського
Біографічного
рейтингу, який уже втретє
здійснює Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки імені
Вернадського.

■ БІОГРАФІЧНИЙ РЕЙТИНГ

Життєписи
як читацьке захоплення і тези
майбутніх романів

Довгий номінаційний список у семи категоріях сформовано за пропозиціями провідних бібліотек із 32 міст України. Оцінювали його знані дослідники-біографісти,
серед яких 20 докторів наук різних галузей гуманітаристики (історики, філологи,
філософи, педагоги, фахівці з соціальних

комунікацій), 13 професорів із наукових та
освітніх центрів Києва, Львова, Харкова,
Одеси, Тернополя, Чернігова, Запоріжжя,
Бердянська, Дрогобича, Острога.
Дві перші номінації слугуватимуть добрим навіґатором для усіх поціновувачів
біографічної літератури:

«ЖИТТЄПИС»
1.

Леонід УШКАЛОВ. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов. – К.: Дух і Літера

2.

Євген НАХЛІК. Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література. – К.: Наукова
думка
Станіслав КУЛЬЧИЦЬКИЙ. Володимир Винниченко: «Бути чесним з собою…». – К.:
Парламентське видавництво
Віктор ДАНИЛЕНКО. Володимир Вернадський: Життя в політиці й політика в житті. – К.:
Парламентське видавництво
Тетяна ГУСАРЧУК. Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох. – К.: Музична Україна

3.
4.
5.
6.
7.

Василь МАРОЧКО. Олександр Довженко: Зачарований Десною. – К.: Парламентське
видавництво
Олександр ЗАЙЦЕВ. Націоналіст у добі фашизму. Львівський період Дмитра Донцова.
1922-1939 роки. Начерк інтелектуальної біографії. – К.: Критика

* номінувалося 85 видань

«КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ»
1.

Тамара ВРОНСЬКА. Повторники: приречені бранці ГУЛАГу (1948-1953 рр.). – К.: Темпора

2.

Тіна ПЕРЕСУНЬКО. Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «руського
мира». Місія капели Олександра Кошиця. – К.: Інститут української історіографії НАНУ;
АртЕк
3.
Людмила ТАРНАШИНСЬКА. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. – К.:
Смолоскип
4.
Володимир ПАНЧЕНКО. Літературний ландшафт України. XX століття: 50 «слайдів». – К.:
Ярославів Вал
5.
Ірина МАТЯШ. Іноземні представництва в Україні (1917-1919 рр.): державна місія та
повсякденність. – К.: Інститут історії України НАНУ
6.
Георгій КАСЬЯНОВ. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років. – К.:
Кліо
7.
Тетяна ТАЇРОВА-ЯКОВЛЕВА. Гетьмани України. Історії про славу, трагедії та мужність. – К.:
Кліо
* номінувалося 40 видань

ції «Довідкові біографічні видання»
трійка переможців така: C. Водотика та Т. Водотика, «Українці в арміях світу» (X.: Віват); П. Червяк,
«Медицина України в персоналіях»
у 3 томах (К.: Фенікс); О. Пилипчук,
«Творці української науки» (К.: Талком).
Ще три рейтингові номінації зацікавлять переважно спеціалістів:
«Дослідження з теорії та методики біографістики», «Збірник біобібліографічних матеріалів», «Персональний покажчик».
Серед видавців, котрі фаховопостійно працюють із біографічною
літературою, цьогоріч відзначено
«Парламентське видавництво» та видавництво «Кліо».

■ ХРЕСТОМАТІЯ

Костянтин РОДИК

2002-го вийшов осяжний, на півтисячі сторінок, бібліографічний
довідник «Два століття сковородіяни» (Х.: Акта), де зазначено
2203 джерела. Книжок, всуціль присвячених Сковороді та збірок
його власних творів, доти з’являлося не надто багато. Справжній
бум розпочався наступного 2003-го паралельним виходом у двох
видавництвах (К.: Обереги; Х.: Акта) засадничого дослідження
Дмитра Чижевського «Український літературний барок», осердям
якого є студії про Григорія Савича. Звісно, видання опинилися серед лідерів рейтингу «Книжки року»
Усі наступні новинки були
так само резонансні, а відтак і
високорейтингові: Мирослав
Попович, «Григорій Сковорода:
філософія свободи» (К.: Майстерня Білецьких, 2007); Леонід
Ушкалов, «Сковорода та інші:
Причинки до історії української
літератури» (Л.: Факт, 2007);
Валерій Шевчук, «Пізнаний і
непізнаний Сфінкс: Григорій
Сковорода сучасними очима»
(К.: Пульсари, 2008). Зладжена
Л.Ушкаловим «Повна академічна збірка текстів» Сковороди
(Х.: Майдан) здобула Ґран-прі
«Книжки року’2010». Наймасовіше видавництво «Клуб сімейного дозвілля» випустило 2015-го Сковородинівський
«Буквар миру» із промовистою
адресацією: «Книга для сімейного читання». 2017-го львівське видавництво Terra Incognita
започаткувало серію «Українська езотерика», де первістком
стала книжка «Григорій Сковорода. Найкраще». Торік там
же зладжені візуально розкішні «Байки Харківські», а книжку Л. Ушкалова «Сковорода від
А до Я» (Л.: Видавництво Старо-

Номінанти ще двох рубрик зацікавлять не просто читачів, а й літераторів, котрі працюють у біографічній
белетристиці, — одна з них має виразно прикладну назву: «Джерела біографії». До Топ-10 номінації увійшли,
зокрема, книжки, що вже здобулися на розголос і відзнаки: «Щоденники» Івана Лисяка-Рудницького (К.:
Дух і Літера), укладена Вахтанґом
Кіпіані «Справа Василя Стуса» (Х.:
Віват), записки Романа Зіненка про
Іловайську трагедію «Війна, якої не
було» (Х.: Фоліо), листування Євгена Сверстюка з Валерією Андрієвською (К.: Дух і Літера) та листування
Юрія Шевельова з Юрієм Луцьким
(Х.: Акта), дослідження Володимира Яцюка «Тарас Шевченко і світ фотографії» (Л.: Критика). А у номіна-

го Лева) визнано кращою у сегменті пізнавальної літератури
для дітей.
Аж ось тепер з’явилися
«Вибрані афоризми» (Х.: Фоліо,
2020), укладені Артуром Рудзицьким. Певною мірою, логічне вивершення: від статечного
фоліанта повного академічного видання — до барвистої кишенькової масової книжечки.
Один із творів попередника
Сковороди, барокового віршаря Данила Братковського, має
назву «Світ, розглянений по
частинах» — доволі точна метафора афористичного способу письма. Архітектура нашої
книжки добре улягає цьому
пазловому означенню: Сковородинівські цитати сполучені
з фрагментарними за своєю
суттю картинами художника
Олександра Ройтбурда, котрі
ще й продубльовані виокремленими деталями. Трансавангардний стиль Ройтбурда грається із
сюрреалістичними техніками, а
звідти рукою подати до барокової химеричності. Авжеж: світ,
розглянений по частинах.
Наслідком ілюстративних

Метро і Сковорода,
сучасніший за сучасного
алюзій є, сказати б, «затирання
часу» — нічого не нагадує, що
ці афоризми писані у далекому
XVIII столітті; досить того, що
вони виглядають актуальними
для сучасного ока і вуха. В есеїпередмові до згаданої книжки
«Григорій Сковорода. Найкраще» Андрій Любка уявив собі
Сковороду на платформі «підземки»: «Стоїть собі чоловік
зі стильною короткою стрижкою, у зручному й недешевому
лляному одязі, через плече перекинута полотняна крафтова торба. Кожен би подумав
про такого: гіпстер! Із тих,
що сортують сміття, п’ють
кольорові смузі, мають тисячі
підписників в інстаґрамі, заробляють фрілансом і за кожної нагоди вирушають у закордонні мандри... Сучасніший за
сучасного».
А ще в молодого письменника є цікаве спостереження про те,
що мандрівний філософ «не так
передавав знання, як поширював
саму звичку, а отже, й навичку
думати». Годі з цим не погодитися: його «З видимого пізнавай
невидиме», — то прямий заклик
до плекання у собі медіаграмотності. За бажання знайдете серед
сотні афоризмів приводи замис-

литися над багатьма сьогоденними проблемами. «Не хапайся за хвіст, поминувши голову»,
— хіба це не про антикорупційну
стратегію? Або ось про феномен
міжпоколіннєвого виховання,
коли ефективність оприявнюється не на лінії батьки — діти, а через дискурс онуків та бабусівдідусів: «Той розуміє юність,
хто розуміє старість». Зрештою, і про карантин можна знайти: «Воістину, моя самотність
відкрила мені небо». І навіть про
вихід із кризи, що часто полягає

у відмові від звичних кваліфікацій на користь нових-несподіваних: «Коли зачинається курка,
тоді псується яйце».
Головна проблема класики —
це музейники, тобто, ті літературознавці та вчителі, чиїм незмінним протестним плакатом
є «Руками не чіпати!». Направду, відкритість до інтерпретацій
та адаптацій, ба навіть до незгод
і суперечок є непомильною ознакою високих літературних зразків. Як-от, Сковорода: в одному
місці він співає славень упокоренню: «Я знайшов гавань, прощайте, надії і щастя, досить ви
грали мною, тепер грайте іншими», а в іншому — спростовує сам
себе: «Не кінець те, після чого ще
щось має бути. Після справжнього кінця нічого бути не може».
Саме з цієї «антиканонічності» Сковороди випливає єдиний кумедний компонент «Вибраних афоризмів»: те, що для
ілюстративного супроводу обрано художника, чиї погляди на
українство, м’яко кажучи, не
українські. Схоже, пан Ройтбурд
вважає за підставову характеристику Григорія Савича те, що
той недалекоглядно толерував
тодішній слобожанський суржик. Ну, це вельми нагадує Бузину, котрий за головну характеристику Тараса Григоровича мав
його прихильність до чарки.

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ПОСТАТЬ

Мелодія епохи
полинула
за небокрай
Мойсей української музики Мирослав Скорик —
інтелігент, що творив джаз, оперу й симфонії
Валентина САМЧЕНКО

Він живе в чаруючій музиці й у серцях i спогадах багатьох, тому говорити у минулому часі про Мирослава Скорика якось неправильно. Хоча дійсність невблаганна: 1
червня один із найталановитіших і найвідоміших українських композиторів пішов у
засвіти. Бо й ангели хочуть чути Божественну музику...
Мирослав Скорик — композитор і музикознавець, Герой України, народний артист
України, лауреат Шевченківської премії, кандидат мистецтвознавства, співголова
Спілки композиторів України в 2006—2010 роках, художній керівник Національної
опери України у 2011—2016 роках. Внучатий небіж Соломії Крушельницької. За всім
цим — інтелігентна людина і великий талант, ціла непроста епоха розвитку української музики останніх понад півстоліття.

Сибір не заморозив
талант
У Мирослава Скорика, народженого у 1938
році у Львові, як і в усіх
iз того покоління, було
складне дитинство, ще
й позначене Сибіром.
«Мені було 9-10 років, я
не розумів, чому нас вислали зі Львова, — розповідав раніше «Україні
молодій» Мирослав Михайлович. — Ніхто не
розумів. Висилали, кого
хотіли. Не було якихось
певних критеріїв: і патріоти Радянського Союзу, і байдужі могли туди
попасти».
Батьків, які свого
часу отримали освіту у
Віденському університеті, з дитиною вислали до Сибіру 1947 року.
Дозволили повернутися
лише після смерті Сталіна. Надскладною була
поїздка туди у вагонах
для худоби. Їхало у такому щонайменше чоловік
сорок чи й більше. Везли
десь 20 днів.
«Тих, кого вважали більш небезпечними,
арештували, етапували
на лісоповал, на Колиму і ще далі. Нам було
легше, бо вивезли нас у
шахтарське містечко.
І там ми повинні були
собі давати раду, — ділився Мирослав Михайлович спогадами у Спілці композиторів у Києві,
на вулиці Пушкінській, навеснi 2016 року.
— Спочатку жили в бараці, в одній кімнаті —
дві сім’ї, шестеро чи семеро осіб. Батькам треба
було знаходити роботу,
це було важко. Тому що
фактично ми не розуміли, не знали російської
мови. Не могли працювати, скажімо, учителями.
Їх не допускали до ідеологічних робіт. Батько
спочатку працював нічним сторожем на цегляному заводі, потім касиром у лазні. Потім iз тої
праці вдалося винайняти квартиру.
Я фактично там був
сiм років, закінчив школу. Коли температура

була мінус 50, ми були
дуже раді, бо звучала
сирена — і можна було
не йти на навчання. До
школи було добиратися неблизько. Я виходив дуже рано, фактично ще затемна. Попутчиків не мав. Можна було
йти лише вузькою протоптаною
доріжкою,
ступав трохи зліва — і
відразу провалювався у
сніг десь по пояс. Років
за два призвичаїлися до
умов Сибіру».
Ще коли Мирославу
було сім років, його батькам уславлена співачка
Соломія Крушельницька порадила професійно навчати його музики.
Рідна бабуся хлопчика,
як з’ясувалося, з абсолютним слухом, й оперна прима були сестрами.
«Я й до семи років
грав, — уточнював Мирослав Михайлович. —
У 1945 році Соломія Крушельницька, виявивши в
мене ідеальний слух, порадила віддати мене у
спеціальну музичну школу-десятирiчку. Власне,
вона направила на той
шлях. Я вчився два роки
і частину третього класу. Мав гарних учителів,
гарно вчився, до мене
гарно ставилися. У Сибіру я ходив у звичайну середню школу і музичну семирічну. Там були
добрі вчителі, із засланих: скрипаль зі Львова,
піаністка з Москви».
Дідусь композитора
по материній лінії Володимир Охримович був
відомим українським
фольклористом, громадським та політичним
діячем. Батько Михайло Скорик — історик,
етнограф, був працівником Львівського відділення Академії наук
УРСР, грав на скрипці,
знав і виконував різноманітні карпатські мелодії, пісні й танці. Після повернення сім’ї з
Сибіру в рідне місто у
1955—1960 роках Мирослав навчався у Львівській державній консерва-

торії імені Миколи Лисенка під керівництвом
професорів Станіслава
Людкевича (теорія музики), Романа Сімовича та
Адама Солтиса (композиція). Грав у студентському оркестрі. А в 1963му організував ВІА «Веселі скрипки», для якого
писав естрадні пісні. До
речі, Мирослав Скорик
захоплювався спортом.
Під час навчання в консерваторії здобув спортивні розряди в легкiй
атлетицi, настільному
тенісі, бадмінтонi, шахах.
Дипломною роботою
композитора була кантата «Весна» на слова Івана Франка. Потім написав балет «Каменярі» й
оперу «Мойсей», романси й солоспіви на слова
Тараса Шевченка.
«У творчому доробку
композитора Мирослава Скорика представлені
найрізноманітніші музичні жанри: опера, балет, «Реквієм», концерти (для оркестру, для віолончелі з оркестром, три
фортепіанні, два скрипковi), твори для оркестру, камерних ансамблів
різного складу, фортепіано, — констатує Олександр Пірієв, віолончеліст і керівник концертної агенції UKR Artists,
якому останнє десятиліття пощастило пліч-о-пліч
працювати з уславленим
композитором у багатьох
проєктах. — Покоління
60-х знає його знамениті
естрадні пісні: блюз-танго
«Намалюй мені ніч», перший український твіст
«Не топчіть конвалій».
Маестро Скорик безпосередньо брав участь у створенні епохального фільму «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. Його опера «Мойсей»
— єдиний твір в Україні,
який отримав благословення Папи Римського
Іоанна Павла ІІ, а легендарна «Мелодія» є духовним гімном України. Мирослав Скорик здійснив
редакції оперних творів
українських класиків,

❙ Мирослав Скорик на першому міжнародному фестивалі Operafest Tulchyn.
❙ Архівне фото.
серед яких «На Русалчин
Великдень» Миколи Леонтовича, «Купало» Анатоля Вахнянина, «Роксолана» Дениса Січинського».
У композиторській
стилістиці
Мирослав
Скорик продовжував традиції львівської школи,
дав модерну авторську
візію українського, зокрема карпатського, фольклору і львівського міського й салонного музикування, а також сучасної
популярної музики, насамперед джазу, а також
музики для кінофільмів,
зокрема, «Тіней забутих
предків» Сергія Параджанова. Його твори регулярно виконуються в
Україні, а також у Німеччині, Франції, Австрії, Швеції, Голландії,
Болгарії, Чехії, Словаччині, Польщі, Великій
Британії, США, Канаді
та Австралії.
Кожен твір композитора Мирослава Скорика зачаровує насамперед
мелодiйним звучанням.
Ця особливість його музики єднає всіх — і тих,
хто не знає нот, і аматорів, і музикантів-професіоналів. Тому навіть
дуже далеких від академічної музики слухачів чарує «Мелодія» Мирослава Скорика.

Чи вшанує
по-справжньому Київ
композитора?
Про феномен Мирослава Скорика розповідають ті, хто мав честь
і велике задоволення з
ним працювати.
«Ми з Володею їхали
і плакали, — ділиться
Євгенія Сіренко, скрипалька, дружина Володимира Сіренка, головного диригента і художнього керівника Національного заслуженого
академічного симфонічного оркестру України.
— Говорили, згадували, тоді мовчали, кожен
про своє... і зійшлись на
думці, що «наше море»
болюче мілкішає... Згадували, особливо Володя, так багато спільних
моментів, інколи годин.
Дзвонив телефон, бо
всі хочуть поділити той

сум...
Людина з неймовірним почуттям гумору,
тонка і вразлива особистість, геній. При цьому, спілкуючись iз ним,
ніколи не відчували відстані, дистанції чи межі.
Завжди «на рівних». І це
єдина риса, що вирізняє
людей справді обдарованих і талановитих... без
пафосу! Бо у тебе є талант, і саме це вирізняє
тебе поміж інших, не амбіції та зверхність.
Завжди приємно, затишно і так, наче інакше не буває, наче знаєш
людину все життя... Але
тобі просто пощастило
чути і бачити його поруч».
«На першому міжнародному
фестивалі
Operafest Tulchyn ми
були свідками історичної
мистецької події — виконання опери Миколи
Леонтовича «На Русалчин Великдень», яку закінчив через півстоліття
після вбивства композитора великий Скорик. У
віці 79 років він без сумніву прийняв нашу пропозицію продиригувати
твором саме в Тульчині.
Я пам’ятаю його очі, які
сяяли, коли він приїхав
до Тульчина», — ділиться організаторка фестивалю Ірина Френкель.
Відома скрипалька
Богдана Півненко згадує: «Був час, коли ми
«Мелодією»
починали або закінчували концерт... І я пам’ятаю
1990 рік, коли в Москві на Всесоюзному конкурсі, на гала-концерті, від учня Которовича
публіка вимагала зіграти Скорика... Всі просто кричали: «Скорик!..
Скорик!..».
«З трепетом згадую
нашу останню особисту
зустріч на проєкті-фестивалі
«Гуцульський
тиждень в Мюнхені» у
березні 2017 року. Тоді
на концерті з «Новою
Мюнхенською
філармонією» Мирослав Михайлович був присутнім як почесний гість,
а виконання його твору
мало великий успіх, —
розповідає диригентка
Оксана Линів. — «Особ-

ливе бачення диригентки було розкрито у творі
«Гуцульський триптих»
Мирослава
Скорика,
сповненому
етнічним
фольклором. Інтерпретація вразила чудовим
звучанням символічноархаїчних джерел гуцульської музики у світлі неповторного особистого стилю Мирослава
Скорика», відгукнулася
преса. Такою була для
мене музика Мирослава Скорика, кожен такт
якої дихав нерозривним
зв’язком з українським
мелосом, виростав, як
iз кореня з українського прадавнього музичного космосу...».
«Його музика своє
вже сказала, говорить
щодня в різних країнах і
ще скаже своє в майбутньому», — упевнений
Станіслав Христенко,
піаніст і диригент (Україна—США). І наводить
приклади вшанування
видатних композиторів
в інших країнах. У березні Польща втратила
Кшиштофа Пендерецького, чия пам’ять вшанована побудованим декілька років тому Центром музики Кшиштофа
Пендерецького, де молоді музиканти з усього
світу можуть продовжувати його традиції і концертувати. Найвидатніший композитор Естонії
84-річний Арво Пярт має
побудований Центр Арво
Пярта, де зберігаються його архіви та проводяться концерти його
музики.
«Впевнений,
що
пам’ять Мирослава Скорика буде вшанована в Австралії, Польщі, США, дошками у
консерваторіях, де він
працював та вчився, за
ініціативи викладачів
та ректорів. І музика
його буде жити», — констатує Станіслав Христенко, зауважуючи, що
справжнім вшануванням пам’яті знакового
українського композитора має стати відкриття в Києві концертного
майданчика, освітнього
центру чи подібного масштабного закладу Мирослава Скорика. ■

КУЛЬТУРА
Людмила КОХАН
У період суворого карантину
світом прокотилася хвиля музичних відеороликів у рамках акції
«Залишсявдома»(#StayAtHome)
та на підтримку лікарів, що перебувають на передовій боротьби з пандемією Сovid-19. В Україні карантин накладається на
зневажливе ставлення влади до
культури, тому митці у складних умовах змушені виживати
без грантів підтримки з держбюджету, як це зробили в Польщі, Німеччині й інших країнах,
де є розуміння важливості культурних проєктів і закладів. Українським працівникам не допомогла привернути увагу до галузі навіть всеукраїнська акція
«СтопКультурнийКарантин!»
Вихід на репетиції українських акторів і музикантів ще зовсім не означає, що завтра відкриють двері театри, філармонії,
концертні зали... Люди творчих
професій, колективи — оркестри, солісти, балетні, оперні й драматичні трупи — вийдуть у нас iз
карантину останніми з усіх галузей. А відновлення докарантинного творчого ритму життя може
затягнутися на невизначені терміни. Утім це не означає, що українські митці не творять.
Так, не чекати на «кращі
часи» вирішив симфонічний
оркестр «INSO-Львів» Львівської національної філармонії. Бо
для артиста симфонічного оркестру така зупинка дорівнює
професійній смерті. Колектив
музикантів успішно опанував
нові для себе сучасні технологічні інструменти, організував і
провів серію онлайн подій-концертів iз включеннями «наживо», декілька онлайн майстеркласів та низку репетицій iз диригентом. І вже у квітні оркестр
почав працювати над унікальним продуктом-дебютом, аналогів якому небагато. Принаймні в нашій країні.
Ідея народилась після першої спільної зустрічі оркестру
«INSO-Львів» у ZOOM під час
ізоляції. Проаналізувавши всі
можливості інтернет-ресурсів,
спільно з диригентом Ярославом Шеметом вирішили зроби-
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■ ВИСОКА НОТА

Карантинна «Сила Долі»
Львівські оркестранти
спрацювали на межі
театру і кіно
ти запис увертюри до опери Дж.
Верді La Forza del Destino («Сила
Долі»). Можливо, найкращої
з вердіївських увертюр, — наскрізь драматичної, з потужним філософським підтекстом
про панування якихось надлюдських сил, про провину і відповідальність за трагічний розвиток
подій, обумовлений будовою світу в цілому.
Мережеві віртуальні концерти роблять кожного артиста симфонічного оркестру солістом — у
своїй «домівці»-кадрі. Це особливий спосіб візуалізації оркестрової музики та її колективного
народження майже зсередини —
«кухня», яку багато хто з публіки ніколи не бачив. Адже зазвичай, у концерті «наживо», ми не
завжди бачимо виокремленими
цих «провідників» музики.
«Коли людина опиняється
дійсно у безвихідній ситуації —
народжуються найкращі ідеї. Я
вважаю, що, власне, така ідея народилася в нас спільно з оркестром «INSO-Львів», — каже диригент Ярослав Шемет. — Ми створили унікальний продукт. Поперше, ми провели дистанційні
репетиції через онлайн-конференції, по-друге, ми записали дистанційно твір. Унікальність цього
проєкту в тому, що ми це зробили не так, як усі — ми це зробили
зовсім по-новому, без вживання
метронома. Результат перевищив
усі наші сподівання».
«Відправною точкою для нас
став карантин, соціальне дистанціювання, пристосування
світу до обставин. Цей продукт
— наша відповідь глобальному
виклику, — розповідає Іоланта Пришляк, голова правління «INSO-Львів». — Оркестр є

Анастасія ПРИХОДЬКО
Мистецтво ніколи не стоїть осторонь
життя. Не здатне було не зреагувати й
на суспільний пандемічний екстрім. Як
художники у світі побачили Covid-19? І
що своєю творчістю хотіли передати іншим?
Один із найекстравагантніших митців сьогодення — британський вуличний художник Бенксі, який не розкриває своє справжнє ім’я і не показує обличчя, намалював новий арт у лікарні
Саутгемптон в англійському графстві
Хемпшир. На ньому він зобразив маленького хлопчика, який викинув у
смітник фігурки Спайдермена та Бетмена і тримає в руці свого нового героя —
медсестру Національної служби охорони
здоров’я. Її рука витягнута вперед, наче
в супермена, на обличчі медична маска,
а на фартушку єдиний кольоровий елемент — червоний хрест.
«Спасибі за те, що ви робите. Сподіваюся, картина допоможе зробити це місце
яскравішим, хоч вона і чорно-біла», —
написав художник у записці лікарям.
Також Бенксі зробив інсталяцію на
стінах вбиральні, яку присвятив самоізоляції. На ній він зобразив щурів, які
влаштували погром у ванній кімнаті.
Фотографію картини в Інстаграмі він
супроводив підписом: «Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому». Щури
у художника — то символ, який позначає боротьбу за виживання.
А художниця з Канади Женев’єва
Блейс «посадила на карантин» уже існуючі картини, «надягнувши» маски

❙ Звучить симфонічний оркестр «INSO-Львів».
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
єдиним механізмом. Оркестр —
це світ у мініатюрі. Все в його
звучанні взаємопов’язано: кожен має і виконує свою партію, яка не суперечить iншій у
баченні цілісної картини твору та його відтворенні. Сила,
що об’єднує нас та рухає нашим
світом, — Музика. Поки вона
звучить — є життя. Так і кожна
людина на Землі має свою партію і є невід’ємною частиною
чогось більшого, цілого, і треба
об’єднати зусилля, щоб скерувати нашу енергію на позитивне творення здорового Світу».
Звукорежисер Микола Басюк, який у професії понад 15
років, каже, що проєкт з оркестром INSO-Lviv спочатку нам
здавався нереальним. Бо 57 музикантів робили записи кожен
у себе вдома не на професійний

мікрофон, а на звичайнісінький
мобільний. І з того треба було
зробити гарну звукову «картинку». «Також додає складності
те, що кожен музикант грав без
метронома, а під відео з диригентом, який диригує, — зауважує
Микола Басюк. — Завдання видається, на перший погляд, нереальним. Але ми робимо нереальні речі, створюємо чудовий
мікс і результат, я думаю, повинен увійти в історію».
«У житті завжди бувають моменти, коли сублімована енергія знаходить свій вихід. Саме
такою виявилась доля співпраці з оркестром INSO-Lviv та його
чарівним керівником, пані Іолантою Пришляк, — ділиться
креативний продюсер Михайло
Крупієвський. — Коли ми почали опрацьовувати матеріал і пе-

реглядати окремо кожну партію, зняту музикантами, стало зрозуміло, що кожен iз музикантів, сам того не підозрюючи,
зняв про себе мікрофільм і заклав у нього дещо більше, ніж
свою музичну партію. Стало зрозуміло, що кожен iз них зафіксував свій образ, а всі разом вони
перетворились на персонажів.
Тому рішення слід було шукати
на межі театру і кіно. І саме тому
композиції телевізійних планів
більше нагадують віртуальні театральні мізансцени, а музиканти — персонажів у декораціях
своїх домівок».
Проєкт реалізований завдяки
голові опікунської ради оркестру
Лідії Білас. Відео можна дивитися і слухати на офіційних акаунтах оркестру «INSO-Львів» у соціальних мережах. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Медсестра сильніша за супермена
Митці вдягли маску Джоконді й об’єднали людство у час пандемії

❙ Картина британського вуличного
❙ художника Бенксі.
їх персонажам: скажімо, найвідомішим
Моні Лізі Леонардо да Вінчі та Венері
Сандро Боттічеллі. Сучасна мисткиня
зазначила, що сміх і позитив — те, що
потрібно в складні часи, щоб не з’їхати
з глузду.
Французький художник Saype —
Гійом Легро — намагався уявити світ

❙ «Після кризи». Гійом Легро.
❙ Фото з «Інстаграма».
❙ Женев’єва Блейс із Канади «посадила
❙ на карантин» і Мону Лізу Леонардо да Вінчі.
після пандемії і намалював картину
«Після кризи» в швейцарських Альпах. Для малюнка він використав фарбу, яка на 100% біологічно розкладається. На ній зображено дівчинку, яка пе-

ребуває на самоізоляції. Вона намалювала крейдою людей, що тримаються за
руки. Можливо, це спосіб подолати самотність, з якою зіткнулась через карантин людина.
Можливо, саме цими зображеннями проілюструють згодом підручники
історії. ■
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■ КУХНЯ ЯК ХОБІ

«Страва — щоразу нова
історія, в яку я занурююся»
Маковий та ягідний торти, мусове диво і карасі
з салатами від Катерини Кудляк із Почаєва
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Вітання з червнем, господині! Ми дочекалися літа, а з ним — і сезонних смаколиків: з’явилися перші овочі та ягоди, з яких так і хочеться створити щось особливе
— особливо смачне, особливо вишукане і особливо корисне. Я знайшла рецепти
таких страв у кулінарному блозі Катерини Кудляк: очі розбігаються від буквально
казкової випічки, цікавої нарізки та інтригуючих назв страв!
Щоразу, знайомлячись із кулінарною творчістю майстринь (а кулінарію я вважаю
також творчістю, бо вона вимагає і натхнення, і бажання, і частинки любові та душі),
дивуюся рукам наших господинь: от як можна таке створити?! І квіти на хлібах, тортах — ніби з лугу, і салати — ніби з глянцевих журналів, і м’ясні страви чи рибні, чи
овочеві — ніби для найдорожчих гостей. Пригадала слова бабусі: «Очі страхаються,
а руки зроблять», або мамині: «Невмілому і руки не болять».
Катя Кудляк також ці слова підтверджує, інтерпретуючи їх по-своєму, з власного
досвіду. Вона каже, що можна навчитися пекти найскладніші варіанти тортів абощо, було б бажання і натхнення. Бажання залежить від нас особисто, а натхнення черпається у чудовій природі, у прийдешньому літі і в прекрасних людях, які
обов’язково є в кожного.

«Випічка — моя стихія»
Катерина за освітою журналіст,
але після навчання і практики в
Польщі поки що за фахом не працює.
«Повернулась в Україну, у Почаїв, бо
тут усе своє, рідне», — каже Катя,
мама дворічного синочка Тимофійка та дружина чоловіка Віталія. От
хто зазвичай найкращий мотиватор і
натхненник для мам і дружин! І Катя
цього й не заперечує. «Саме мій чоловік підтримав мою ідею знімати
процес приготування страв та ділитись ними.
Щоразу, коли готую, випікаю —
намагаюсь віддати все. Знаєте, бачити на обличчях рідних вдячність за
приготовану смачну їжу (смаколики, як каже мій чоловік) — найбільша радість. Це додає натхнення. А от
випічка — це моя стихія. Дріжджове тісто обожнюю. Хочу й надалі набиратись знань з кулінарії, бо, як кажуть, вік живи, вік учись», — розказує Катерина Кудляк про свою родинну кулінарію і не лише.
«Завжди любила готувати (це —
від мами, вона за фахом і покликанням у мене кухар). А щоб не витрачати вільного часу вдома, паралельно з вихованням сина, я вирішила
створити блог. І мені здається, що
це була чудова ідея», — додає вона.

Ягідний пиріг на кефірі — привітай
ягідне літо!
У кого вже є ягоди, але мало часу і
досвіду, Катя радить рецепт простого
пирога на кефірі, каже, що всі з ним
упораються швидко і натхненно!
Потрібно: 60 г вершкового масла,
яйце, 130 г цукру, ч. л. ванільного
цукру, 250 мл кефіру, 280 г борошна, ч. л. розпушувача, 1/3 ч. л. соди,
450 г ягід (полуниця, вишня, абрикоси).
Крихта: 100 г борошна, 60 г вершкового масла, 4 ст. л. цукру, ч. л.
ванільного цукру. Готуємо її так: борошно з’єднати з цукром і ванільним
цукром, додати масло і перетерти у
крихту.
Тісто: в миску викласти масло,
додати цукор, ванільний цукор, розтерти. Додати яйце. До борошна додати розпушувач із содою і перемішати. По черзі до тіста додавати кефір і борошно. Вимішувати довго не
потрібно, лише щоб з’єднались інгредієнти. Тісто вилити на деко, застелене пергаментом. Викласти ягоди. Зверху посипати крихтою. Випікати при температурі 170 градусів
годину.

Маковий торт з апельсиновим
курдом — для гарних свят!
Ну що би ви сказала про таку назву торта? От і я нічого сказати не
можу, бо дивуюся і назві, і резуль-

тату — дуже гарно, точно для особливих випадків. Катя Кудляк каже,
що особливі випадки мають бути
обов’язково, що, власне, ми їх собі й
створюємо власними руками. Ось як
цей торт, приміром.
Потрібно: сік з 2 апельсинів, цедра з апельсина, 75 г цукру, 4 жовтки,
100 г масла.
Маковий бісквіт: 5 яєць, 150 г
цукру, 160 г борошна, 50 г маку, ч.
л. розпушувача, дрібка солі.
Крем: 500 г маскарпоне, 300 мл
вершків 33%, 200 г білого шоколаду.
Просочування: вода, цукор.
Курд: у мисці змішати жовтки,
цукор, цедру і сік, поставити на водяну баню, проварити приблизно 20
хвилин до легкого загустіння. У гарячий крем додати масло, розтопити.
Поставити курд у холодильник на 56 годин для стабілізації.
Бісквіт: яйця збити з сіллю і цукром у пухку масу, по черзі додати борошно, розпушувач, вимішати, наприкінці додати мак. Вилити тісто у
тортівницю (20-22 см), випікати при
температурі 170 градусів 30-40 хвилин. Корж охолодити, розрізати на
три частини.
Крем: шоколад розтопити, охолоджені вершки і сир збити у пухку
стійку масу. До крему додати охолоджений шоколад, збити.
Збираємо в такому порядку: корж,

❙ Літній пиріг з ягодами.
❙ Катерина Кудляк.

❙ Маковий торт.
лом довести майже до кипіння, почергово влити яйця разом із сухою
сумішшю. Вимішати, тісто перелити
у тортівницю (22 см), випікати при
температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Охолодити, зрізати шапку в бісквіті.
Бісквіт просочити: кава, цукор,
молоко.
Мус: желатин залити водою і залишити набухати. Жовток, цукор,
молоко змішати, поставити на водяну баню, довести суміш до 80 градусів (щоб злегка загусла). Додати шоколад, розмочений желатин,
вимішати. Сметану збити міксером,
додати в два етапи шоколадну масу,
добре вимішати вінчиком. Перелити на корж (збирати торт потрібно у
кільці з ацетатною плівкою). Поставити у холодильник (краще у морозилку) до повного загустіння. Таким
же чином зробити мус на молочному
і білому шоколаді. Поставити у холодильник на 6-8 годин.
«Цей мусовий тортик чимось нагадує морозиво, дуже смачно!» —
підсумовує свій рецепт Катя Кудляк.

«Очі страхаються, а руки зроблять»
просочування, крем, бортик із крему,1/2 курду, корж, просочування,
крем, бортик з крему, решта курду,
корж, просочування. Рештою крему
вирівняти торт. Прикрасити за бажанням, поставити у холодильник
на 4-5 годин, краще на ніч.
«Тортик хоч і вимагає багато
часу, проте вартий цього, бо дуже
вже смачно!» — ділиться враженнями від результату господиня.

Шоколади на сметані —
довершена невагомість
Це щось надзвичайно ніжне і
смачне. Прикрасити таким мусовим
тортиком стіл — це створити таке
свято, що й не снилося!
Бісквіт: 2 яйця, 90 мл молока,
40 г масла, 100 г цукру, 100 г борошна, 40 г какао, 5 г розпушувача, дрібка солі.
Мус (на одну порцію): жовток, 60
г цукру, 100 мл молока, 12 г желатину, 70 мл води, 160 г темного шоколаду, 400 г сметани.
Бісквіт: змішати борошно, какао,
розпушувач. Яйця збити з сіллю та
цукром у пухку масу. Молоко з мас-

Короп у сметані — смачна
класика!
Пригадуєте про карасі у сметані у
Котляревського? Так от, короп у сметані — також із тих, давніх, рецептів, дуже смачний, поживний, колоритний. Кулінарна майстриня Катерина Кудляк пропонує цю страву
приготувати так: взяти 1,5 кг коропа, 4 малі морквини, 4 цибулини, 2
зубці часнику, 10 ст. л. сметани, зелень петрушки, 3 ст. л. лимонного
соку, сіль, перець.
Коропа почистити, вибрати зябра та плавники, помити та висушити
паперовим рушником. Вздовж хребта зробити надрізи, полити лимонним соком, посолити і поперчити.
Начинка: моркву натерти на тертці, додати 2 нарізаних на «соломку» цибулини. До моркви з цибулею додати петрушку. Інші 2 цибулини нарізати кружальцями. Сметану посолити і поперчити, додати
часник. Вимішати та влити половину заправки до овочів, знову вимішати. Деко застелити фольгою,
змастити олією, викласти «подушку» з цибулі. Рибу перекласти на

❙ Короп за рецептом Каті виходить ніжний
❙ і ароматний.

❙ Кошики з салатом.
деко, начинити. Зверху рибу змастити сметаною, загорнути у фольгу. Випікати при температурі 190
градусів 20 хвилин, затим розкрити фольгу і пекти ще 30 хвилин.
«Риба виходить ніжна та ароматна, готуйте!» — радить кулінарка.

Кошики для салатику
Катя Кудляк радить салат також готувати по-особливому: його
і прикрасити можна всім смачним,
що влітку вже виросло на городах,
і помістити в щось смачне, словом, салат мусить бути ще й оригінальним. Приміром, його можна викласти в кошики з лаваша.
Майстриня розповість, як це зробити.
Потрібно: лаваш, яйце, 6 маленьких варених яєць, 250 г крабових
паличок, 3 огірки, 2-3 ст. л. майонезу, сіль, зелень кропу.
Лаваш порізати на квадратики
(приблизно 10х10 см). Яйце збити
виделкою, взяти квадратик лаваша, середину змастити яйцем, покласти другий квадратик. Викласти
у формочки для мафінів, випікати при температурі 180 градусів 10
хвилин, охолодити. Яйця, крабові
палички, огірки, кріп нарізати. Всі
інгредієнти змішати у мисці, посолити, додати майонез, вимішати і
наповнити кошики. Прикрасити за
бажанням.
Чудова подача салату, хрусткий
лаваш і смачний салат. Утім, як усі
Катеринині страви! Готуйте із задоволенням, смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ 2020

СПОРТ
Леся Цуренко

«Уперше за багато років завдяки карантину відсвяткувала день
народження вдома в колі сім’ї. Раніше ж приймати вітання випадало в
Парижі, на Відкритому чемпіонаті Франції».

українська тенісистка

Григорій ХАТА
Іще не так давно європейська футбольна спільнота готувалася до того, аби в першій половині червня розпочати унікальний чемпіонат Європи. Планувалося, що на честь 70-річчя
заснування Європейського Союзу в 2020 році на континенті відбудеться масштабне футбольне
дійство, господарями котрого
стануть одразу 12 країн Старого світу. Але коронавірус сплутав організаторам усі карти.
Чемпіонат Європи перенесено
на наступний рік, і на найближчій зустрічі свого виконавчого комітету Європейський футбольний союз хоче урегульовувати питання стосовно окремих
арен Євро-2020, котрі виникли
у зв’язку з перенесенням цього турніру. Не виключено, що
кілька країн, які більше за інших постраждали від епідемії
коронавірусу, відмовляться від
проведення на своїй території
майбутнього ЧЄ.
Водночас нинішнє літо
УЄФА повністю присвячує дограванню сезону-2019/2020.
Упродовж червня-липня європейські клуби завершуватимуть
внутрішні змагання. Натомість
серпень стане місяцем єврокубків. Принаймні такий план має
наразі найбільше шансів на втілення. Щоправда, формат догравання Ліги чемпіонів та Ліги
Європи досі не затверджений.
У Європейському футбольному союзі над цією проблемою працює спеціально створена група функціонерів. І 17
червня вони прозвітують про
свої напрацювання на виконкомі УЄФА, де, вочевидь, і затвердять новий формат «плейоф» єврокубкового сезону2019/2020.
Існує велика ймовірність,
що матиме він абсолютно іншу
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■ ФУТБОЛ

Заради телевізійної картинки
У Європейському футбольному союзі розмірковують над можливою зміною формату
«плей-оф» єврокубків сезону 2019/2020 років

❙ «Шахтар» проти «Вольфсбурга»: останні єврокубкові поєдинки докарантинної ери вже проходили без глядачів.
❙ Фото з сайта shakhtar.com.
структуру, ніж виглядали попередні розіграші. Основною
для нової концепції може стати відмова від проведення в
парах повторних поєдинків.
Власне, для визначення повного складу учасників чвертьфінальної стадії окремим командам іще доведеться зіграти свої
другі матчі 1/8 фіналу, на шляху котрих у березні став коронавірус. Натомість, починаючи з чвертьфіналу, переможців визначатимуть за підсум-

ками лише одного матчу. Так,
планується, що матчі 1/4 фіналу суперники гратимуть на
нейтральних полях. Поєдинки ж наступних двох стадій можуть провести в одному місті
— за принципом «фіналу чотирьох». За великим рахунком, такий формат єврокубкових турнірів нагадуватиме класичний «плей-оф» чемпіонатів
Європи та світу.
От тільки баталії, швидше за
все, проходитимуть без гляда-

чів. І цей факт, за повідомленням видання The Independent,
змушує Стамбул відмовитися
від проведення фіналу цьогорічної Ліги чемпіонів, оскільки через неприїзд до міста футбольних уболівальників організатори не зможуть компенсувати
організаційні витрати. Як альтернативу Туреччині функціонери УЄФА розглядають Португалію та Німеччину, де, окрім
спокійної епідемічної ситуації,
наявна й відмінна футбольна

інфраструктура. Нагадаємо,
що Португалія в 2004 році приймала чемпіонат Європи, німці
ж були господарями «мундіалю»-2006. Тож проблем з одночасним розміщенням чотирьох
клубів — учасників «фіналу чотирьох» — виникнути у них не
повинно.
Столицею фіналу Ліги Європи-2020 два роки тому обрали польський Гданськ, і там,
схоже, не збираються відмовлятися від своїх зобов’язань.
У місті, де, нагадаємо, відбулися чотири поєдинки українсько-польського Євро-2012, наголошують, що вже давно готові
до прийому вирішального матчу ЛЄ-2020, щоправда, через
коронавірусні обмеження призупинили рекламну кампанію
фіналу. «Щойно стане відома
його нова дата — ми повернемося до промоції. Але робитимемо це трохи в іншому вимірі,
ніж планували раніше. Оскільки, найімовірніше, на футбольних уболівальників чекає лише
телевізійна трансляція», — зауважив керівник місцевого оргкомітету Адам Король.
Нагадаємо, що чемпіон України — донецький «Шахтар»
— чекає поновлення євросезону, аби зіграти свій матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи
проти німецького «Вольфсбурга». Перша частина їхньої дуелі
завершилася гостьовою перемогою «гірників» — 2:1. ■

■ ТЕНІС

Можливість для знайомства
у передмісті Києва пройшов виставковий тенісний турнір
національного масштабу
Григорій ХАТА
Вітчизняні тенісні професіонали —
дуже рідкісні гості в Україні. Під час насиченого змагального сезону на батьківщину вони зазирають на кілька днів, у
паузах між турнірами або ж у час зимового міжсезоння. Водночас у змагальному форматі побачити їх в Україні ще
складніше, адже, окрім нечастих домашніх матчів національної збірної в Кубку
федерації чи Кубку Девіса, інших можливостей вийти на корт серйозного рівня турніру вони тут просто не мають.
Організація в Україні якогось пристойного турніру під егідою WTA чи ATP
залишається для вітчизняних тенісних
функціонерів поки що нездійсненною
мрією. Однак пандемія коронавірусу, через яку зупинилося все міжнародне спортивне життя на планеті, дозволила зібратися в Україні значній кількості представниць вітчизняного тенісного цеху (за
винятком хіба що тенісисток із першої сотні). Завдяки цій екстраординарній події
Федерація тенісу України організувала
на батьківщині доволі рейтинговий представницький турнір національного масштабу — UTF Ladies Invitational, провести який вирішили за схемою підсумкового річного турніру WTA.
Щоправда, в його перебіг постійно

втручалася погода, щедро зрошуючи
дощем ґрунтові корти Тенісного центру
ФТУ в Ірпені. У підсумку його організатори відчутно вибилися з графіка. Комфортно почуватися на українському
ґрунті вітчизняним тенісисткам заважав і дощ, і вітер, і холодний атмосферний фронт. Думається, не в останню чергу саме ці фактори спричинили те, що
одразу троє учасниць турніру знялися з
розіграшу.
Перед стартом змагань октет тенісисток розділили на два квартети, звідки до
«плей-оф» відібралися по дві кращі учасниці. Із групи А, де змагалися Леся Цуренко, Людмила Киченок, Дар’я Лопатецька й Вікторія Петренко, до півфіналу пробилися Цуренко та Лопатецька. А
в «пульці» В (Марта Костюк, Надія Киченок, Маріанна Закарлюк та Марія Берген) кращий результат показали Костюк
і Закарлюк.
Загалом, усе йшло до того, що у фіналі зійдуться рейтинг-фаворитки турніру, переможниці своїх «пульок». Однак матчу Цуренко — Костюк (139-ї та
141-ї ракеток планети відповідно) бути
не судилося.
Травма ліктя не дала можливості
зіграти Цуренко півфінал проти Закарлюк, на старті якого вона віддала суперниці два гейми. За таким же сценарієм

❙ Маріанна Закарлюк дійшла до фіналу UTF Ladies Invitational.
❙ Фото пресслужби ФТУ.
пройшов і другий матч 1/2 фіналу. Після кількох невдалих міні-партій про дострокове завершення протистояння з
Костюк заявила Лопатецька, котрій,
наздоганяючи графік, випало грати два
матчі в один день.
Додамо, що перша відмова на турнірі
трапилася під час групової стадії. Після
стартової поразки Маріанні Закарлюк
з дистанції зійшла майстер гри в парі
Надія Киченок. Замість неї турнір продовжила перша запасна Катерина Дятлова, проте нічим здивувати організаторів

не змогла. А от наявність у фіналі 23-річної Закарлюк — подія, котра потребує
певного визнання. Незадовго до початку
тотального карантину Маріанна перемогла на турнірі з серії ITF (призовий фонд —
25 тисяч доларів США) в Австралії, піднявшись одразу на 222 позиції в рейтингу
WTA — на 466-ту позицію. Тож вочевидь
тенісистка переживає кар’єрний підйом,
і її участь у фіналі проти Костюк — 3:6,
4:6 —добра нагода нагадати українським
шанувальникам тенісу про своє професіональне існування. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Роман міста
Івано-франківське видавництво «П’яний корабель» видало урбаністичний роман Ростика Шпука
«Модельний ряд. Хроніки». Непосвяченим у тему теж можна читати

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 3 ЧЕРВНЯ 2020

■ СЕЛЕБРІТІ

Голяка? Не проблема!
Леді Гага зворохобила публіку своїм виглядом
ли де тільки можна.
Сумнівно, що всі
коментарі з приводу
згаданої прогулянки були до вподоби самому
об’єкту уваги, адже
жодній
дівчині чи
жінці не сподобаються зауваження на
рахунок її далеко не ідеальної фігури. Що й казати, Стефані справді набрала чималенько зайвих кілограмів
під час вимушеного сидіння
вдома. Ніде правди діти, карантин не пішов на користь
не лише пересічним громадянам, а й зіркам такої величини, проте мети досягнуто — співачку помітили,
про неї пишуть, її обговорюють, отже — пам’ятають. ■

Епатаж, кураж, екзальтованість —
це чи не основні «засоби» підтримувати,
підігрівати увагу публіки до своєї персони багатьох зірок. Всіма цими навичками,
безумовно, володіє американська попспівачка Леді Гага. Згадайте її випадкові (чи
ні?) падіння з рояля під час концерту чи,
м’яко кажучи, незвичне плаття зі шматків свіжого м’яса — все згодиться, аби лишень про тебе говорили. Та карантин — це
час, коли всі ніби потрапляють у тінь. Проте для артиста чи співака це смерті подібно.
От 34-річна Стефані Джерманотта (справжнє ім’я співачки) і вирішила нагадати про
себе дещо у незвичний спосіб. Зірка вийшла на прогулянку разом зі своїм бойфрендом Майклом Поланські, як і годиться,
у захисних масках, проте одяг співачки
відразу привернув до неї увагу перехожих.
Адже Леді Гага була одягнена лишень у
бюстгальтер, хоч і спортивний, та напівпрозорі легінси. Зрештою, мети було досягнуто — фото зірки тут-таки запістряві-

❙ Леді
❙ Гага.

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

У мантії і з докторським
посвідченням
У Вірджинії нагородили почесним званням собаку
Варка ВОНСОВИЧ
Про терапевтичні властивості наших чотирилапих друзів відомо віддавна. Домашні пухнастики здатні зняти стрес чи навіть понизити
тиск, особливо це помітно у соціальних мережах під час пандемії, коли їхні сторінки просто
заполонили фото мімішних котиків чи песиків.
Та в політехнічному університеті штату
Вірджинія справу допомоги двоногим чотирилапими поставили на професійну платформу,
адже у ньому співробітником працює... лабрадор Муз. Цей 8-річний пес із 2014 року бере
участь у програмі ментального здоров’я співробітників та студентів згаданого університе-

страждає на онкологію, проте наразі
лікування проходить успішно.
Тож не лише Муз
допомагає людям, а й вони
приходять на
виручку
вірному
своєму обов’язку собаці. ■

ту, допомагає впоратися зі стресами, психологічними травмами, тривогами та іншими психологічними проблемами. За роки
«служби» лабрадор допоміг провести понад 7,5 тисячі консультацій, розповідає про
заслуги свого вихованця його хазяїн, психолог Трент Девіс.
А нещодавно за заслуги від «рідного»
університету Муз отримав почесне звання
доктора ветеринарних наук. Причому все
відбувалося дуже врочисто: на лабрадора одягнули докторську мантію і боннет,
а також вручили відповідний документ.
Радість події засмучувала лише та обставина, що чотирилапий друг людини

■ ПОГОДА
4 червня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, дощ, мiсцями грози. Вiтер південно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень
+17...+19.
Миргород: дощ. Уночi +7...+9, удень +17...+19.
Вінниця: дощ. Уночi +6...+8, удень +17...+19.
Одеса: невеликий дощ. Уночi +10...+12, удень +17...+19.

Північ
мінлива
хмарність

+3…+8
+15…+20
Схід

хмарно

Центр

2 червня температура води в Чорному та Азовському морях становила 17-19 градусів, у районi Приморського — 13
градусiв, Одеси — 14 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 14.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Трускавець: уночi +5...+7, удень +17...+19. Моршин: уночi
+5...+7, удень +17...+19.
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №47
По горизонталі:
1. Популярний у 70-х іспанський
жіночий дует. 6. Птаха, яку вважають
провісником лиха. 7. Подруга, яка народилася в тих же місцях. 8. Умовна
назва передової, яка безпосередньо
контактує із зоною розмежування.
9. Шкідлива вірусна програма, яка,
проникнувши в систему, може видаляти певну інформацію. 11. Столиця
Іраку. 12. Британський король, батько Єлизавети ІІ. 15. Документ, який
дає право на обшук чи арешт підозрюваного. 17. Глава парламенту. 18.
Українська поетка, директор «Видавництва Старого Лева». 19. Столиця
Перу. 21. Жанр усної народної творчості, коротенький образний вислів.
22. Казковий персонаж, жінка, яка
знається на магії. 23. Спусковий гачок кулемета.
По вертикалі:
1. «На ... і рак — риба» (народна приказка). 2. Придворний чин високого рангу в багатьох європейських монархіях. 3. Герой британських
легенд, ініціатор лицарського Круглого столу. 4. Нахил судна на один
борт. 5. Оголошення в театрі про те,
що всі квитки на виставу розкуплено.

6. Заїжджий політик. 9. Білий рушник із синіми смужками по краях,
якими євреї покривають голови під
час молитви. 10. Вид тюленів. 13.
Справжні та бутафорські речі, необхідні під час вистави. 14. Перший український політичний часопис, який
видавав у Женеві Михайло Драгоманов. 15. Знаменитий давньоримський поет, автор «Метаморфоз».
16. Невисокий бар’єр на передньому краю театральної сцени. 17. Місто на Київщині. 20. Низький дитячий
голос у хорі.■
Кросворд №46
від 2 червня

■ ПРИКОЛИ
— Люба, тобі не здається, що
батьківські збори у нашого сина нагадують секту?
— Чому?
— Спочатку всi мовчки слухають учителя, потім так само мовчки віддають гроші й iдуть додому в
сутінках.
***
— Я прочитав стільки літератури про поганий вплив алкоголю на
людину, що треба зав’язувати.
— З випивкою?
— З читанням.
***
Усі зрозуміли, що весілля не по
любові, коли Яша відпустив голуба з
запискою «Допоможіть».
***
— Моню, а чому ви виходите на
балкон, коли ваша дружина співає?

— Щоб ніхто не подумав, що я
її б’ю.
***
— Софочко, а що таке громадська думка?
— Громадська думка — це
думка тих, кото не питали.
***
Встала на ваги, а вони мені написали: «Зате гарна».
***
У нас по місту розвісили соціальні плакати: «Або пити, або водити автомобіль». Тож якщо в мене
немає автомобіля, то вони мені вибору не залишають?
***
— Моню, ви можете позичити
мені трохи грошей?
— А вам навіщо?
— На пам’ять.
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