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Як позбутися
корків не лише
в пляшках
Шість перехоплюючих паркінгів невдовзі облаштують у столиці

❙ Жити в заторах — сумнівне задоволення.
❙ Фото з сайта 112.ua.
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ІнФорУМ

«Перехоплюючі паркінги зменшать навантаження на вулично-дорожню мережу
і дадуть змогу власнику залишити авто біля кінцевої станції метрополітену та
продовжити рух до центральної частини міста громадським транспортом».

Володимир Левін
депутат Київради

■ ІНФРАСТРУКТУРА

■ НА ФРОНТІ

Як позбутися ПОМітили територію
корків не
Російські окупанти поряд із нашими позиціями
дистанційно встановлюють міни
лише в
пляшках
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Шість перехоплюючих
паркінгів невдовзі
облаштують у столиці
Тарас ЗДОРОВИЛО
Кияни й гості столиці, які пересуваються містом власним авто або
ж наземним громадським транспортом, як правило, потрапляють у величезні затори, адже кількість машин
щороку лише зростає. Згідно з даними Головного сервісного центру МВС
України, кількість транспортних засобів, зареєстрованих у Києві минулого року, — 169,903 тис. (Для порівняння, у 2018-му в столиці було зареєстровано їх значно менше, а саме
— 114,325 тис. авто). А додайте сюди
ще й транзитний транспорт.
Більше того, Київ обігнав багато
мегаполісів світу за кількістю автомобілів, зокрема, Стамбул, Лондон, Берлін. І ця тенденція стрімкого зростання кількості авто притаманна не лише
столиці, а загалом є проблемою номер
один для всіх великих міст України.
Часто бідоласі автовласнику у великому місті просто ніде притулити
своє «дитятко». Особливо ж потерпають від нестачі парковок водії в Києві.
Аби хоч якось розрядити напругу в
цій царині, Київська міська рада нещодавно ухвалила рішення про облаштування шести перехоплюючих
паркінгів. Тим паче, що подібний досвід уже є: перехоплюючі паркінги
дуже популярні в Європі — вони дають змогу зменшити трафік і розвантажити центральні райони великих
міст. Справедливості заради зауважимо, що дещо раніше цей досвід уже намагалися застосувати в Україні, проте
безуспішно.
Та наразі столичні депутати налаштовані більш рішуче: вони вже визначили перелік локацій, де будуть
облаштовані ці паркінги. Зокрема,
майданчики для авто з’являться за
такими адресами: вул. Тираспольська, 12 (на перетині вул. Тираспольської та вул. Щусєва), вул. Стеценка,
1/3 (ст. метро «Сирець»), площа Героїв Бреста (ст. метро «Святошин»),
пр. Броварський (ст. метро «Лісова»,
вздовж лінії метрополітену), вул. Старобориспільська (ст. метро «Червоний
хутір», майданчик №1), вул. Камишинська (ст. метро «Видубичі»).
«Перехоплюючі паркінги зменшать навантаження на вулично-дорожню мережу і дадуть змогу власнику залишити авто біля кінцевої станції метрополітену та продовжити рух
до центральної частини міста громадським транспортом. Тобто водій зможе швидко дістатися в потрібне місце і не буде простоювати в заторах»,
— зазначив ініціатор рішення депутат
Київради Володимир Левін.
Будемо сподіватися, що цього разу
старання не виявляться марними й
таки втіляться в життя, адже, за статистикою, в заторах у годину пік українці втрачають від 20 хвилин до півгодини щодня. І це як мінімум. А за
рік киянам набігає 227 годин, або 9,5
дня, проведених за кермом у найбільш
завантажених i загазованих місцях
мегаполіса. ■

Уже за кілька годин після оголошення перемир’я з боку противника трапився провокаційний обстріл.
Загалом, за даними штабу операції
Об’єднаних сил, у першу добу з початку дії всеосяжного порядку дотримання тиші зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню
російськими окупаційними військами
та їхніми посіпаками. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів iз гранатометів різних систем i стрілецької зброї, а біля
Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів i стрілецької
зброї. Втрат серед наших воїнів унасІрина КИРПА
Група фахівців Миколаївської верфі виконає
повний комплекс робіт із
відновлення та обслуговування рейдового портового
буксира «Тур», який уже
відсвяткував
33-річний
ювілей.
За словами директора підприємства «Південьсудноремонт» Сергія Бурковця, робітники проведуть
очищення, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки й конструкцій корпуса,
відрегулюють систему головного двигуна та дизель-генераторів, а також забезпечать якісне виконання всіх
інших необхідних робіт.
Передати відремонтоване судно замовнику планується до листопада 2020
року.
Відомо, що буксир «Тур»
побудували в 1987 році на
верфі Brodogradiliste Tito
у Белграді (колишня Югославія) й він має цінні для
суднобудування характеристики.
Попри гігантські розміри, судно обслуговується
командою з трьох осіб завдяки високому класу буксира та якісному технічному оснащенню.
Не секрет, що останнім
часом суднобудівники України заробляють переважно на ремонті вже раніше
побудованих суден. У лідери виробництва вибилася
частина фахівців із Херсонщини, а ось на Миколаївщині судноремонтники часто змушені простоювати.
Тому будь-яка новина
про добре виконану роботу
стає справжнім святом для
жителів півдня України.
Буквально тиждень тому
на судноремонтному підприємстві «Південь-Судноремонт» після докової частини ремонту спустили на
воду науково-дослідне судно «Дельта» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Після реконструкції корабель готовий забезпечу-

лідок ворожих обстрілів немає. Зважаючи на те, що обстріли були провокуючими, а не прицільними, підрозділи
ООС відповіді не давали. Втім командування ООС укотре наголосило, що у
випадку виникнення реальної загрози
життю та здоров’ю наших бійців відповідь буде надано із застосуванням
усього наявного озброєння.
Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поряд з українськими позиціями за допомогою
ручних протитанкових гранатометів
противник знову застосував уже звичну для себе практику — здійснив мінування трьома протипіхотними мінами
ПОМ-2. Для інформації — ураження
наноситься осколками, на які дробиться корпус після підриву заряду вибу-

❙ Бойовики «фарширують» наші землі ось
❙ такими мінами російського виробництва.
хової речовини. У той момент, коли
людина зачепиться за один із датчиків цілі (тонка капронова нитка оливкового кольору), міна підірветься. Час
бойової роботи цього виду озброєння
може становити від 4 до 100 годин, після чого має спрацювати пристрій самоліквідації міни, і вона вибухне. До
речі, встановлення ПОМок бойовиками відбувається винятково дистанційно.
На ділянках розведення №1, №2
i № 3 обстрілів не зафіксовано. Українські воїни виконують завдання за
призначенням і продовжують надійно
тримати лінію оборони. ■

■ ГАЛУЗЬ

«Тур» очікує на тур
На судноверфі Смарт Меритайм груп (SMG) у Миколаєві
відремонтують буксир

❙ 33-річний буксир скоро буде як новенький.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
вати дослідні програми українських учених, а також
дозволить студентам проходити морську практику.
Найбільший контракт
вдалося підписати адміністрації суднобудівного-судноремонтного заводу «Нібулон»: там побудують п’ять
патрульних катерів FPB 98
MKI для Морської охорони Державної прикордонної служби України в рамках договору між урядами
нашої країни та Французької Республіки про офіційну підтримку посилення
морської безпеки та охорони кордонів України.
— Проєкт із самого початку був націлений на
співпрацю з вашою країною, тому ми дуже раді, що
знайшли надійного партнера, — зазначив директор

компанії ОCEA Ролан Жосар.
Зі свого боку, генеральний директор ТОВ СП
«Нібулон» Олексій Вадатурський заявив, що розвивати охоронний сектор
України — це велика честь
для всіх членів команди.
«Ми відроджуємо Дніпро,
розвиваємо український
флот та робимо все для того,
щоб Україна була морською
країною, а не країною біля
моря», — наголосив керівник «Нібулона» під час зустрічі з французькими партнерами.
Тим часом на плавучому
доці суднобудівного заводу
«Океан» у Миколаєві в середині липня завершили ремонт суховантажу Sigma.
Цей майданчик відновили недавно, й він дозволяє

не лише брати замовлення
на судноремонт, а й забезпечувати спуск на воду на
лінії будівництва суден середнього тоннажу.
Плавдок заводу «Океан» дозволяє піднімати судна довжиною до 140 метрів
i шириною до 20 метрів або
до чотирьох плавзасобів загальною довжиною до 140
метрів.
Відзначимо, що на даний час в Україні залишилося близько чотирьох тисяч фахівців, залучених до
суднобудівних робіт на заводах півдня України.
Середня зарплата робітників стартує від 10-15 тисяч гривень на місяць, що
дозволяє утримувати висококласних фахівців i зберігати конкурентоспроможність. ■
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■ ВУНДЕРКІНДИ

■ ОСВІТА

Сашків бот

Пігмаліони
для малечі

Школяр став автором винаходу, який допоможе
спілкуватися людям із вадами слуху
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Підліток із райцентру Заліщики на
Тернопільщині Сашко Лучин створив
незвичайного Telegram-бота, який перетворює аудіо на текст і, зокрема, може
допомогти спілкуватися з людьми з вадами слуху. Розробка хлопця, учня
Заліщицької державної гімназії та слухача Малої академії наук України, оцінена золотою медаллю на першій у
світі віртуальній виставці інновацій
E-NNOVATE, що її організувала міжнародна компанія Innovative Business
Solutions (Мала академія наук України
була співорганізатором та партнером
проведення) . Як повідомляє тернопільське відділення МАНУ, бот юного винахідника транскрибує звук до тексту
на десяти мовах, дає змогу спілкуватися з глухими людьми в реальному житті
та дозволяє їм слухати аудіоповідомлення в онлайн-чатах. Він безкоштовний,
простий у користуванні й може функціонувати на різних платформах i навіть на
старих пристроях з обмеженими можливостями. А доступ до нього можна отримати через популярну послугу обміну
повідомленнями у Telegram.
До речі, ще одну золоту медаль на цій
виставці отримав теж хлопчик з України — Ігор Шибка з Дніпра. Він створив
мультипроцесорну комбіновану систему
телемеханіки, яка дає змогу створюва-

Відкрили Центр
розвитку дитини
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

❙ Сашко Лучин.
❙ Фото з сайта Заліщицької державної гімназії.
ти колаборативних роботів iз різного обладнання або механізмів (основна перевага системи — можливість контролювати такого робота з будь-якої точки світу).
Для Сашка Лучина це вже друге високе визнання його таланту за останні
кілька місяців. Раніше він здобув срібну
медаль на Міжнародному конкурсі винаходів та інновацій (INTARG), основне
завдання якого — популяризувати винаходи та інновації для впровадження
їх у промислове виробництво. ■

■ ЕКОЛОГІЧНО

Чисте поле
З’явиться ще один цивілізований полігон твердих
побутових відходів
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Зміївське звалище ТПВ, яке функціонує вже 15 років, невдовзі може набути статусу сучасного підприємства.
Тут заплановано будівництво санітарного полігону з лініями сортування та переробки, що дозволить зменшити обсяги відходів приблизно вдвічі. Як повідомила пресслужба Харківської ОДА, необхідна документація вже розроблена,
наразі очікується експертний звіт. Загальна вартість проєкту становить169
мільйонів гривень.
Сьогодні зміївське завалище займає 8,5 гектара поля і приймає з усієї
округи близько 20 тисяч тонн відходів
на рік. Після відкриття нових ліній загальна вага сміття зменшиться на третину. Впорядкувати територію районному центру допоможе іноземна фірма, назву якої поки що не розголошують. «Ще
з лютого ми ведемо перемовини із зацікавленими іноземними інвесторами,
— повідомив голова ХОДА Олексій Кучер. — Є компанія, готова співфінансувати перероблення сміття: 80 відсотків
дають іноземці, 20 — від нас. Це прийнятні умови, можемо розглянути таку
можливість. Головне зараз — повністю
підготувати необхідну документацію.
Це те, на чому наполягають усі інвестори, які готові вкладати кошти в подібні
об’єкти».
Цього року планується відкриття
нового майданчика і на полігоні поблизу міста Дергачі, куди звозять сміття з
Харкова. Тут уже встановили необхідне обладнання для системного збору та
очистки фільтрату, а також завершують
будівництво комплексу для переробки
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сміття. «Вже збудовано адміністративний корпус, трансформаторну підстанцію, починаємо збирати складські приміщення для відходів, повністю звели
залізобетонні конструкції для сортувального цеху, — повідомив директор
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» Юрій Суярко. — Наприкінці минулого місяця ми почали монтувати приміщення сортувального цеху.
Це дозволить направляти корисні відходи на переробку, зменшивши загальну
масу ТПВ».
Паралельно з пуском нового полігону
буде проведено рекультивацію старого
сміттєзвалища. Його накриють геомембраною, засиплють ґрунтом і висадять
на поверхні тисячі дерев i кущів. У тілі
старого майданчика також пробурять 30
свердловин, якими біогаз надходитиме
на генератори для переробки в електроенергію. Останню використовуватимуть
при роботі промислових об’єктів нового
полігону, а також продаватимуть через
загальну електромережу. Підрядником
цього проєкту виступила турецька фірма, яка зобов’язалася виконати роботу
за рік. Фінансує будівництво Всесвітній
банк реконструкції та розвитку.
Аби оптимізувати роботу полігону, в
Харкові вже зараз запровадили систему
роздільного збирання сміття. Тобто біля
звичайних баків для ТПВ з’явилися контейнери жовтого кольору, куди можна
зносити пластикові пляшки. У місті також будуть встановлені автомати, де городяни зможуть в обмін на пластик поповнити карточку для проїзду у громадському транспорті. Пункти для збирання вторинної сировини організовують і
супермаркети, зараховуючи на внутрішні картки покупців певні бонуси. ■

У Софійки Кривошеї, якій незабаром виповниться чотири рочки,
сьогодні урок у школі.
Так маленька черкаська
дівчинка називає міський Центр розвитку дитини STREAM, куди вони
з мамою Людою ходять із
великим задоволенням.
Недавно цей Центр у
Черкасах відкрила педагог Олена Лугіна.
«Нині у нас навчається вісім діток, загалом
дві групи маленьких учнів. Але з вересня таких
малюків буде більше, оскільки їхні батьки вже подали заяви», — розповідає «Україні молодій»
засновниця Черкаського
центру розвитку дитини
Олена Лугіна.
За її словами, ідея відкрити таку школу для малюків виникла у неї ще в
той час, коли викладала англійську на курсах
підготовки дітей до школи. І недавно цю задумку
їй таки вдалося реалізувати.
«Показати діткам світ
в усіх його барвах — така
альтернативна дошкільна освіта нині на часі.
Тож малюків від чотирьох до шести років ми
комплексно готуємо до
школи. Заняття проводимо двічі на тиждень по
дві години. Робимо перерви, щоб малі не втомлювалися, а мали змогу переключити свою увагу,
відпочити», — веде далі
пані Олена.
І додає, що в них тут
багато дидактичних ігор,
уроки проходять в ігровій
формі, адже дітям цікаво
пізнавати світ через гру.

❙ Навчання у Черкаському центрі розвитку дитини
❙ завжди цікаве дітворі.
❙ Фото з сайта Черкаського центру розвитку дитини.
Вони вчаться читати, малюють, ліплять, вирізають, клеять, розвиваючи
моторику рук, вивчають
англійську мову, педагоги Центру допомагають
їм розвивати й математичні здібності, ознайомлюють із різними видами
мистецтва.
А ще у Центрі проводять природні досліди, приміром наочно пояснюють малечі властивості води, як рухається сонце, яким є повітря,
грунт.
«Досліди дивують,
допомагають зібрати інформацію, встановити
зв’язки й залежності, зрозуміти, як взаємодіють
тварини і рослини, жива
і нежива природа», — пояснює пані Олена.
Між заняттями, уточнює вона, влаштовують-

ся руханки, фізкультхвилинки під музику, діти
співають і танцюють.
«Днями просто малювали пальчиками. Емоцій було море», — ділиться враженнями Олена Лугіна.
Вона переконана, що
в дошкільній освіті майбутнє — за інженерним
мисленням, тому навчальний процес у Центрі
розвитку дитини сформовано ще й так, щоб навчати малечу конструюванню.
«Наші діти мають
можливість спостерігати
світ таким, яким він є насправді, — величезним,
неосяжним, сильним, могутнім, але водночас тендітним і вразливим», —
підсумовує засновниця
Центру розвитку дитини. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги,
шановнi читачi.
Якщо ви не передплатили «Україну молоду» на
2020 рік, це можна зробити до 18 серпня, і ви отримуватимете газету із вересня. Передплата на «Україну
молоду» оформлюється як за електронною версією
Каталогу видань України «Преса поштою», так і за
друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділеннях
поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на два місяці — 131 грн 24 коп.,
до кінця року — 262 грн 48 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця року — 342 грн. 48 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на два місяці — 47 грн 54 коп.,
до кінця року — 95 грн 08 коп.
Передплатний iндекс —
49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп., на
півроку — 10 грн 00 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ 2020

■ ХРОНІКИ МАЙДАНУ
Ольга ЖУК

Ця стаття мала вийти влітку 2015 року. Пройшов понад рiк після
Євромайдану, який змінив багатьох людей. Під час Революції гідності зародилося багато ініціатив, які до певної міри стали одними
з символів Майдану. Що з ними сталося через рік, у 2015 році? Чи
вдалося розширити дух Євромайдану по громадах та інших країнах,
чи все завершилося там, де і почалося? Саме з такими запитаннями п’ять років тому я як журналістка «України молодої» обдзвонила низку активістів, які створили та реалізовували на Майдані
цікаві проєкти. Через певні обставини стаття пролежала весь цей
час у моєму архіві. Та загибель Тараса Матвіїва — одного з героїв
публікації, підштовхнула розшукати її і все-таки опублікувати. Бо
сьогодні це вже новітня сторінка історії України, а не просто «ще
одна стаття».
На початку літа 2015 року війна на Донбасі була у розпалі, уже
були перші сотні загиблих від рук російських загарбників. Та багато хто вірив, що ще трохи — і все завершиться нашою перемогою, сформуюся нові лідери. Серед тих, хто у це вірив, був і Тарас
Матвіїв. На момент підготовки цієї статті він пішов добровольцем у
Курахове, недалеко від Мар’їнки, згодом у складі підрозділу «Карпатська Січ» воював на передовій у селищі Піски біля Донецька.
Тоді Тарас Матвіїв наполіг ніде не згадувати, що є добровольцем,
«напиши, що я — військовий волонтер, а доброволець — це «опечатка», так треба для конспірації», написав мені у повідомленні.
Батьки Тараса не знали, що він захищає Україну зі зброєю в руках
в окопах Донбасу. 25 червня 2015 року Тарас Матвіїв надіслав мені
свою фотографію, підписавши: «Це Піски-2015. Коли таємне стане
явним». Лише друзі знали, що він на передовій, для батьків і всіх
інших у 2015 році він був військовим волонтером і засновником
громадської організації «Пошукова ініціатива Майдану».

Громадська організація
«Пошукова ініціатива
Майдану» — альтернатива
правоохоронним органам
Після закінчення факультету журналістики у Львівському університеті імені Івана
Франка Тарас Матвіїв працював новинарем на каналі ТВІ.
Звільнився, коли канал припинив незалежну діяльність. Почався Майдан. Із 28 листопада
2013 року і до завершення Тарас був там. Входив до Третьої
сотні Самооборони Майдану.
Перебуваючи добровольцем
на Донбасі, Тарас Матвіїв у телефонному режимі розповів
про свою ініціативу, яка народилася на Майдані: «У лютому 2014 року ми зрозуміли, що
багато товаришів і побратимів
не повернулися. Правоохоронні органи не виконували своїх
обов’язків. Виникла ідея шукати зниклих майданівців самотужки. Так народилася «Пошукова ініціатива Майдану». Я
разом із колегою Вадимом Яценюком перевіряли кожну чутку про спалення, захоронення,
фіксували всю інформацію, на
яку міліція не звертала уваги.
Ми обходили кожен житловий
масив Києва, обшукали крематорії, каналізації, Маріїнський
парк.
У березні до «Пошукової
ініціативи Майдану» входила
сотня волонтерів. Тоді ми почали шукати захоронення по лісах навколо Києва. У нас працювала «гаряча лінія». У списку «Пошукової ініціативи»
було 127 зниклих активістів
Майдану. Дякувати Богу, більшість із них живі-здорові. У
кожного своя історія зникнення: хтось переховувався від
рідних, хтось утік за кордон,
хтось хотів від усього відпочити, тож був поза зоною досяжності.
12 активістів зі списку «Пошукової ініціативи Майдану»
були серед загиблих. Міліція
їх не внесла до однієї справи,
бо загинули поза Майданом.
Вже чотири місяці як список
застряг. Ми досі шукаємо 55
активістів.
«Пошукова
ініціатива Майдану» звернулася до депутатів Верховної
Ради, щоб ті від свого імені подавали звернення в Генпрокуратуру і міліцію щодо зниклих
на Майдані. Спочатку на запити мало хто відгукувався. Та
на сьогодні нам вдалося нала-

годити співпрацю з правоохоронними органами і Генпрокуратурою.
Коли Майдан себе вичерпав, потрібно було ідеї Революції гідності переносити в
район, у спільноту, яку я знав.
Так я повернувся у Жидачів
Львівської області, звідки родом. У невеликому містечку,
де 12 тисяч людей, знайшлося
20 активістів, які заснували ГО
«Народний легіон». Я приєднався до них. Разом ми провели не один доброчинний ярмарок, парад вишиванок, активно займалися волонтерством,
допомагали фронту. В школах
проводили заняття з цивільної
оборони, надання першої медичної допомоги, організовували скорочений курс бійця. За 35 годин нам вдавалося школярам про все розповісти і показати.
Коли я себе достатньо зреалізував у Жидачеві, наважився піти добровольцем на схід.
Зараз я в Кураховому, недалеко від Мар’їнки. Хочу і тут започаткувати проєкт, щоб медики провели тренування з надання першої медичної допомоги
для всіх добровольців Курахового».

Від «Артіль Майдану» до
дітей-біженців
«Донецьк. Площа Леніна.
13 березня 2014 року. Мітинг
за Єдність України. Той день
я запам’ятаю на все життя»,
— з гіркотою згадує громадський активіст Максим Потапчук. Після побиття російськими силовиками хлопець півтора місяця зі струсом мозку
пролежав у київській лікарні.
Йому суворо заборонили бігати, стрибати, дивитися вгору.
Як тільки виписався з лікарні, Максим узявся за старе — організацію культурних
проєктів і роботу з дітьми. Він
— член донецької «Просвіти».
До Майдану займався культурно-освітнім центром «Джерельце» у Красноармійську,
мав бюро перекладів у Донецьку.
«Донецький Майдан виник
одночасно з київським. Я возив людей до столиці. Майдан
для мене був ковтком свіжого повітря, нарешті прийдуть
зміни. За те, що я організовував красноармійський Майдан, мою сестру, співробітника красноармійського відділу

Як розвивалися ініціативи,
Революції
Що відбулося з організаціями, які народилися на Євромайдані
у 2015 році
міліції, викликали на допит.
На неї досі тиснуть. Дай Боже
їй терпіння це все пережити»,
— розповів Максим.
Ще під час Майдану він закохався у розмальовані шоломи і щити. Сам малювати не
вмів. Вже тоді разом із художницями зареєстрував ГО «Артіль Майдану». Навесні 2014го вони прийняли рішення провести виставки артефактів із
Майдану за кордоном. Грошей
було обмаль.
«У дорозі до Франції та
Чехії їв лише «Мівіну» і хліб.
Та виставки були того варті.
Європейці не стримували сліз.
Казали, що бачили все по телебаченню, в інтернеті. Та коли
змогли доторкнутися до розмальованих і ще в кіптяві, а подекуди з краплями крові касок,
лише тоді зрозуміли Україну»,
— згадав він.
Після виставок «Артіль
Майдану» волонтери з Європи
почали ще активніше допомагати захисникам і біженцям,
надсилали одяг, гроші, медикаменти. Одну каску «Артілі
Майдану» тодішній міністр
культури Євген Нищук подарував Леху Валенсі. «Паралельно
з «Артіллю Майдану» я заснував дитячий табір «Київ-СхідДіти». У нас одночасно перебувало 150 дітлахів. У всьому нам
допомагали кияни, влада не
дала ні копійки. У таборі діти
відвідали більше заходів, аніж
я за все життя. Ми допомагали
не тільки діткам, а й дорослим.
У табір приходили кращі психологи Києва і проводили реабілітацію для батьків.
Восени 2014-го табір припинив свою діяльність. Більшість дітей пішла в школу. Я
переключився на допомогу людям і військовим на сході. Зараз я везу півтори тонни ліків і
підгузків у пологові будинки у
Костянтинівку і Краматорськ,
передаю «Новою поштою» продукти харчування в Горлівку»,
— зазначив Максим Потапчук.

Пошта Майдану: щоби всі
знали і не насміхались
Ще навесні 2015 року біля
Головпошти можна було безкоштовно отримати листівку,
марку і конверт із майданівською печаткою та надіслати листа в будь-яку частину світу. Все
починалося з того, що активіст
Майдану Юрій Регліс з однодумцями носив написані киянами листи подяки і побажань
від намету до намету, щоби
розрадити людей.
«До нас підійшов один хлопець і запитав, де наші марки,
— пригадує Юрій Регліс. — Ми
йому пояснили, що марки — це
спосіб оплати, а майданівська
пошта безкоштовна. Наступного дня він зробив марку з написом «Українська революція
— одна добра справа». Відтоді
одна добра справа стала ціною
кожної одиниці нашої продукції».
За час існування Пошти
Майдану активісти розробили і

❙ Тарас Матвіїв, який загинув 10 липня 2020 р. Фото 2015 року.
випустили понад 100 художніх
марок тиражем 150 тисяч. Навіть не вірилося, що через рікдва десятки музеїв у світі матимуть у своїх колекціях їхні
листівки з серії «Світ Майдану», «Свято весни», «Шевченко» і «Крим — це Україна», а
частина з них виставлятиметься на чотирьох виставках в Україні.
«Щовихідних Пошта Майдану працює на Майдані Незалежності. Будь-хто може підійти і написати листа своїм рідним, друзям, знайомим, воякам на передову. Таким чином
ми популяризуємо не тільки українську культуру та історію, а й листування, і заохочуємо людей до добрих справ»,
— сказав Юрій Регліс.
«Ми
дуже
тішимося,
коли приходять листи з-за
кордону. Нам пишуть, здебільшого англійською, з різних
країн, у тому числі з Малайзії,
Філіппін, Таїланду, Тайваню,
В’єтнаму, Бразилії, Китаю та
Японії. Просять надіслати марок і листівок із Майдану, розповісти про наші справи, бажають миру Україні», — розповів
головний поштар.
Через руки Пошти Майдану

пройшло понад 20 тисяч листів
по Україні і світу. Нині (у червні 2015 року) активісти збирали гроші на Поштомобіль, аби
листи від українців із проханнями та описом ситуації розвезти пересічним європейцям
і діаспорі у 16 країн Європи.
«Коли повернемось в Україну, організуємо виставку та
показ документального фільму про проєкт у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі
та Львові. Понад 10 тисяч фотографій європейців із табличками в руках iз написами «Я
люблю Україну» та «Я підтримую Україну» місцевими мовами опублікуємо в соцмережах», — пообіцяли активісти
Пошти Майдану.

«Відкритий університет»:
що далі?
«Люди приходили на Майдан з одним запитанням: «Що
робити?» Дев’ятого грудня
2013-го, коли біля Лядських
воріт (спиною до головної сцени Майдану) запрацював «Відкритий університет», ми запитали себе і людей, які шукали
відповіді: «Уявімо, що Януковича вже немає. Ми перемогли.
Що далі? Як я маю діяти? Як
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народжені під час
гідності
я маю прийняти виклик, який
дає Майдан?» — згадує Остап
Стасів, засновник «Відкритого
університету Майдану», випускник Києво-Могилянської бізнес-школи.
«Ідея навчання на Майдані
виникла одночасно у кількох
людей. Від самого початку гаслом Майдану було «Візьми і зроби сам!». Якщо щось треба змінити, ми беремо і робимо. Освіта — це якісний шлях до змін,
і ми наближали ці зміни кожною лекцією унікальних носіїв
інформації.
Майдан — це трагедія. Однак вона дала пробитися молодим паросткам через старий
покручений асфальт. Молодезелене є сильнішим за старе.
«Відкритий університет» є тiєю
спільнотою, яка дає сили паросткам прагнути до сонця.
Наприкінці
лютого
2014-го ми перетворилися на
всеукраїнський рух неформальної освіти, через який здійснюємо будівництво громадянського
суспільства. Зараз «Відкритий
університет» покликаний дати
відповідь на два питання: 1) Яке
моє місце у цьому світі? Хто я?
і 2) Яка діяльність і праця приносить мені максимальне задоволення? Отримані знання у
«Відкритому університеті» допоможуть кожному українцеві
розпочати рух саморозвитку і
самозростання, відбутися як
громадянин, особистість і взяти на себе відповідальність.
Після того як «Відкритий
університет» вийшов за межі
Майдану, ми створили кілька
проєктів. Проводимо публічні лекції в різних місцях, наприклад, у Національному музеї
Шевченка, є партнерами «Гогольфесту», Дому освіти і культури «Майстер-клас», відкрили
Школи свідомого громадянина
у Броварах, Полтаві, Чернівцях, Бердянську, Маріуполі,
Запоріжжі, Дніпропетровську
та інших містах. Тепер на їхній основі по всій Україні почали виникати осередки «Відкритого університету». І все це на
безкоштовній основі», — сказав
Остап Стасів.
Станом на травень 2015 року
на сайті vum.org.ua можна було
подивитися 175 лекцій. Незабаром «Відкритий університет» запустив новий проєкт —
vum.online. Це перша в Україні
неформальна платформа дистанційної освіти, яка допомагає навчитися прикладних речей. Прослухавши відповідний
курс, можна отримати сертифікат у конкретному напрямi.
«Ми стаємо неформальним
університетом. Якщо «Відкритий університет» призупинити
і не довести до успішного завершення, років через 10 нам знову доведеться виходити на Майдан. І це буде фатальна ціна.
Освітній рух дозволяє мені захисти свої інтереси як громадянина, батька, підприємця. Цей
проєкт — моя громадянська відповідальність. Я не збираюся
покидати країну, турбуюся про
своє майбутнє у свій країні», —
наголосив він.

«Бібліотека Майдану»: книжку
в кожну хату
«За лютий-березень 2014-го

«Бібліотека Майдану» в «Українському домі» зібрала понад
20 тисяч книг. Ми їх відправили у 250 бібліотек по всій Україні, у тому числі в ті населені
пункти, звідки родом бійці Небесної сотні», — каже засновниця одного з інтелектуальних
центрів під час Революції гідності Анастасія Макаренко.
Віднедавна
«Бібліотека
Майдану» зареєстрована як
громадська організація, метою
якої є культурно-просвітницька діяльність, спрямована на
поширення культури читання
та розвиток доброчинної платформи для книжкових обмінів.
За останній рік волонтери
«Бібліотеки Майдану» зібрали, надіслали і відвезли сотні
книг пораненим бійцям у лікарні й госпіталі в різних містах, у
штаб Нацгвардії в Артемівськ,
захисникам у Піски, у звільнені
міста і села Донбасу, в інтернати і дитячі бібліотеки Луганщини. За українською художньою
літературою скучили, сказала
Настя Макаренко.
«На початку 2015 року виник спільний проєкт із Фундацією «Відкритий діалог» —
«Бібліотека Майдану. Варшава». Це простір, у межах якого
поляки та українці, що проживають у Польщі, зможуть користуватися багатим фондом літератури на тему Революції гідності, конфлікту на сході України, ознайомитися з будь-якими
виданнями, що стосуються історії, політики чи культури України. Ми збираємо книги польською, українською та іншими
мовами», — поділилися волонтери «Бібліотеки Майдану».

IT-намет: без айтішників
ні туди і ні сюди
Звичайний брезентовий намет із десятками робочих місць, планшетами, підзарядками
для мобільних і безкоштовним
Wi-Fi у радіусі 5 км по всьому Майдану не припинив свою
діяльність.
«Зараз IT-намету як чинної організації немає. Однак
ми тоді всі перезнайомилися,
тож досі підтримуємо стосунки і працюємо разом над іншими проєктами», — сказав Максим Тульєв, директор компанії
«НетАссист».
«Завдяки IT-намету народилося кілька волонтерських проєктів для допомоги армії. Так,
я з Олегом Лепріком маємо стосунок до «Аеророзвідки» (група ІТ-спеціалістів модернізує
безпілотні літаючі апарати або
«пташки», як їх називають захисники. — Ред). Я організував інтернет-канал на передову. І ще дещо розробляємо. На
жаль, уточнити не можу. Секрет», — додав він. «Ми не маємо
права втрачати надбання IT-намету», — переконаний Валерій
Явтушенко, підприємець, займається консалтинговим бізнесом.
«Я підсвідомо бажав Майдану все життя. Майдан дав нам
можливість реалізувати себе,
побачити альтернативні вирішення проблем. Коли я туди
прийшов, вирішив запустити
процес поєднання айтішників
із суспільством, щоб вони своїми вміннями приносили ко-

ристь людям, які мерзли біля
сцени», — згадав Валерій Явтушенко.
«Незважаючи на те, що у
мене є три вищі освіти — економічна, юридична та інженерна, — я засукав рукави і почав майже цілодобово працювати, забивав цвяхи, приносив
майданівцям необхідні речі. Я
мав дуже швидко завоювати
авторитет. Через кілька днів я
зумів організувати перший хакатон «Інструмент суспільної
взаємодії». За 48 годин я провів конкурс, на якому перемогли три проєкти — сервіс для волонтерів CherryTea, редизайн
спільнобачення SpilnoTV 2.0 і
проєкт програми-кнопки SOS
«Колективна безпека». Наші
IT-добровольці, серед яких є як
ceo samsung, так і студенти, виконали для них певну роботу.
Також завдяки цьому марафону вдалося реалізувати ще 15
проєктів», — розповів він.
За його словами, після першого «Майдан-хакатону» були
інші марафони. В лютому Валерій запустив унікальний стартап «Суспільна ланка» (Social
Hyperlink). Це певна ідеологія,
так звана толока, яка дозволяє
спільними зусиллями реалізувати ідею, пояснює Валерій.
Як це працює? На онлайн-

втратив роботу через участь у
революційних подіях. За тиждень почалась анексія Криму,
а потім конфлікт на Донбасі, і
потреба в нашій діяльності суттєво збільшилась», — згадують
волонтери ЦЗВЛ.
Станом на 2015 рік «Центр
зайнятості Вільних людей»
(ЦЗВЛ) була громадською організацією, що допомагала у
працевлаштуванні та соціальній реабілітації тим громадянам України, які цього найбільше потребували, — вимушеним
переселенцям із Криму та східних областей України, а також
учасникам АТО, які повертаються додому.
Центр нараховував близько 130 постійних волонтерів по
всій Україні. Понад 4000 переселенців отримали допомогу.
ЦЗВЛ мав офіси у Дніпрі, Харкові, Краматорську та Львові.
Також в Одесі були волонтери,
які могли надати дистанційну
консультацію. Працювала «гаряча лінія».
«Ми сформували потужну
програму навчання та розвитку. Через цю програму пройшло понад 600 переселенців. Окрім того, постійно відбуваються
різноманітні курси й «точкові»
майстер-класи, — розповідає
Ірина Коваль. — Самим лише
працевлаштуванням проблеми
переселенців не вирішиш. Потрібні нові робочі місця. Тому думаємо над тим, як мотивувати
підприємців. Дуже тісно працюємо з роботодавцями, з громадським сектором, з job-порталами, державними інституціями. Ми не є конкурентами
ні для кого», — розповіла Ірина Коваль.

Після Майдану люди почали значно більше вільного
часу приділяти громадській діяльності. Їм не потрібні
високі зарплати, готові на жертовність. Єдине, що
багато пасіонарних хлопців пішли на схід. А тут
відбувається те ж саме, що за Януковича. Корупція
процвітає, схеми працюють. Все прикривається
подіями на Донбасі. Якщо війна, то можна все.
майданчику hackathon.org.ua
можна розмістити інформацію
про соціальний або ж комерційний проєкт, запропонувати ідею, спрямовану на розвиток України, або приєднатися
до групи ІТ-добровольців.
«На сьогодні на платформі
зареєстровано майже 250 проєктів, які є зрізом суспільної думки на момент Майдану. Люди
хочуть відкритий бюджет, зрозуміле самоврядування, контролю і впливу на владу. Наступний крок — реалізація проєктів
за допомогою зареєстрованих
на платформі 500 IT-волонтерів
(від CEO Samsung до студентів),
та інших спеціалістів», — поділився планами Валерій Явтушенко.

«Центр зайнятості Вільних
людей»: в біді не залишимо
«Під час Євромайдану я потрапила під скорочення в агрохолдингу «Мрія», де працювала HR-фахівцем. На Майдані я
долучалася до різних ініціатив
— чергувала, брала участь у роботі Громадського телебачення,
в «Жіночій сотні». А потім виникла ідея «Центру зайнятості
Вільних людей». Ми почали роботу в лютому 2014-го в ІТ-наметі», — розповіла громадська активістка, співзасновниця
«Центру зайнятості Вільних
людей» Ірина Коваль.
«До нас зверталися ті, хто

«Антикорупційний комітет
Майдану»: вихід є!
«У лютому 2014-го разом із
представниками «Правого сектору» ми заявили зі сцени Майдану про «Антикорупційний
комітет», — починає історію
Антон Черниш, громадський
активіст, голова ГО «ПРАВО»,
айтішник.
«Ми незалежні посередники. Держава не може створити структуру боротьби з корупцією. Потрібний погляд із боку,
яким АКМ і є.
Після Майдану люди почали значно більше вільного часу
приділяти громадській діяльності. Їм не потрібні високі зарплати, готові на жертовність.
Єдине, що багато пасіонарних
хлопців пішли на схід. А тут
відбувається те ж саме, що за
Януковича. Корупція процвітає, схеми працюють. Все прикривається подіями на Донбасі.
Якщо війна, то можна все.
В «Антикорупційний комітет Майдану» входить понад 30 киян. Маємо осередки в
багатьох містах України. Правда, часом їхнім керівникам не
вистачає юридичної освіти, роблять помилки. Буває, що проводимо внутрішню люстрацію, доводиться звільняти людей iз Комітету.
Одна з наших найгучніших справ — звільнення ректора медуніверситету ім. Бо-
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гомольця Віталія Москаленка. На початку березня 2014-го
наші хлопці чергували в ректораті разом зі студентами і професорами, не пускали Москаленка на роботу. Пізніше в судах добилися, щоб університет
мав гідного ректора. В результаті призначили тимчасово виконувати обов’язки Катерину
Амосову. Тепер її обрали новим
ректором.
Зараз збираємо інформацію щодо діяльності ректора
Київського національного університету технології та дизайну Івана Грищенка. Співробітники університету звернулися
по допомогу, розповіли, що він
дерибанить бюджет, знищує
професорський склад, приховує корупціонерів. Ми ведемо переговори щодо його усунення з Міністерством освіти,
МВС, Генпрокуратурою. Також ведемо боротьбу з Фондом
державного майна», — підсумовує діяльність Антон Черниш.

«Всеукраїнська
координаційна рада
Майдану» — нас не зупинити
Координатор ГО «Всеукраїнська координаційна рада
Майдану» Тетяна Скрипаченко: «До Майдану я працювала менеджером у клініці
«Оберіг». Особливої громадської активності ніколи не виявляла. Та з перших днів Майдану моє життя кардинально змінилося. Ми до світанку стояли
машиною біля стели Незалежності та обігрівали студентів,
лікували дівчаток.
Пізніше я увійшла до складу «Всеукраїнської координаційної ради Майдану». Ми координували діяльність людей,
підтримували функціонування Майдану, в неділю на віче
звітували про свою діяльність.
23 березня 2014 року «Всеукраїнська
координаційна
рада Майдану» першою з Майдану була зареєстрована як громадська організація.
Згодом наші хлопці і друзі
пішли в Нацгвардію. Довелося
розширювати функції. Частина представників ВКРМ розробила законопроєкт про Нацгвардію, який згодом зі змінами не на користь захисникам
був ухвалений.
Також наші активісти були
одними з організаторів кредитного Майдану, що відбувався
2-3 тижні тому під Верховною
Радою.
Більшість волонтерів переключилася на допомогу хлопцям в АТО. Ми постачали на
схід медикаменти, збирали гуманітарну допомогу.
У жовтні минулого року
наш ідейник, професійний психолог, ветеран Афганістану
Юрій Білоконь створив неурядову організацію Спілку учасників, ветеранів та інвалідів
АТО і бойових дій (СУВІАТО).
Сьогодні я є його заступником.
СУВІАТО за три місяці відкрила Реабілітаційний центр
на 40 осіб на Саксаганського,
75. Він працює вже півроку.
Понад 180 хлопців iз допомогою наших психологів отримали дуже гарні результати.
Лікарі надають професійну
допомогу. Психологи лікують
захисників від «синдрому війни». А ми, волонтери, влаштовуємо для них майстер-класи, допомагаємо матеріально,
знаходимо роботу, опікуємося дітьми, які на війні втратили батьків. Словом, повертаємо
хлопців у соціум», — розповіла
вона. ■
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ПОСТАТЬ
■ ДО ДАТИ

Наталія ОСИПЧУК

Виповнюється 155 років від дня народження митрополита Андрея
Шептицького — величної постаті, духовний чин якої важко переоцінити. Він походив зі стародавнього знатного українського роду,
який у XIX столітті зазнав полонізації. Пішовши проти волі батька,
Шептицький повернувся до свого коріння, щоб служити «селянській» церкві, як тоді називали греко-католицьку. Інтелектуал, людина виняткових чеснот, митрополит заповідав українцям «Божу
батьківську землю любити і не пускати її з рук».

Трьох синів назвали іменами
галицьких князів

«За вас готовий життя своє
віддати»

Рід Шептиицьких подарував
українцям ціле гроно видатних
постатей — владик, монахів,
державних діячів, сільських
господарів. Представники цього роду, владики Афанасій та
Лев Шептицькі, побудували кафедральний собор Святого Юра
у Львові (1745—1770).
Батько майбутнього митрополита Андрея, Іван Шептицький, мав свій маєток у Прилбичах Яворівського повіту на
Львівщині. Родина мала там дві
тисячі моргів лісу і поля (морг
— середньовічна загальноєвропейська одиниця вимірювання площі ґрунту, переважно
в рільництві, для вимірювання земельних наділів. — Авт.)
Дружина графа Івана Шептицького, аристократка Софія,
мала чеське коріння. У родині
Шептицьких народилося семеро синів. Трьох батьки назвали
іменами галицьких князів: Романом, Львовом, Юрієм. Трагічна доля судилася кільком синам. Олександра вбили у 1940
році гестапівці. Лева краяни
згадували як скромну та ввічливу людину, яка з великою повагою ставилася до селян. Своїми коштами граф Лев Шептицький утримував місцевий
дитячий садок. Проте для «визволителів», які прийшли на Галичину, граф був відвертим ворогом. Енкаведисти розстріляли його 27 вересня 1939 року.
Славним сином своїх батьків
був майбутній митрополит Андрей, якому батьки від народження дали ім’я Роман-Марія
-Олександер (29.07.1865 —
1.11.1944). «Він був дуже гарний з себе, високий на зріст, інтелігентний, чемний, надзвичайно працьовитий. Дечим він
нагадував митрополита Петра
Могилу, а дечим митрополита
Дмитра Туптала», — пише літературознавець Микола Француженко. У 1875 р. Роман почав
вивчати предмети початкових
класів гімназії приватно, в домашніх умовах. Іспити зрілості
склав 11 червня 1883 року в
Кракові. Батько Романа мріяв,
аби син став військовим. Тому
юнак проходив службу в австрійській кавалерії, проте з військовою кар’єрою не склалося.
Захворівши, Роман був змушений залишити службу. Скарлатина дала ускладнення, відтак
почалося запалення суглобів,
від якого графу не вдалося вилікуватися. На початку 1930-х
років митрополит уже був прикутий до інвалідного візка.
Відбуваючи військову службу
у Кракові, молодий граф записався восени 1883 року на юридичний факультет Ягеллонського
університету. Йому було цікаво
все! Андрей Шептицький захоплювався церковним і римським
мистецтвом, багато мандрував,
відвідавши всі відомі пам’ятки
культури. Він міг стати дипломатом, правником, мистецтвознавцем. Проте рішення Роман обрав шлях служіння українському народові і його греко-католицькій церкві. 1 липня 1888 року
Роман разом iз братом Казимиром стає послушником в монастирі отців Василіян у Добромилі
на Львівщині.

Невдовзі Казимир прийняв
чернече ім’я Климентій. А згодом, коли Андрей Шептицький
заснував у Галичині орден студитів і в Уневі було відкрито їхній монастир, отець Климентій став ігуменом того монастиря. Чернець Роман Шептицький
не обмежився юридичною освітою, а після перших чернечих
обітниць й одержання ім’я Андрей повернувся до Кракова, де закінчив факультет філософії і теології, здобувши ступінь доктора наук з обох цих наук. Інтелектуал Шептицький вражав своїми
лінгвістичними здібностями. Окрім класичних мов, грецької та
латинської, добре знав польську, українську, німецьку, французьку, англійську, чеську, сербсько-хорватську.
У 1897 році Шептицький
почав видавати релігійний місячник під назвою «Місіонер»,
ініціював створення власної друкарні й видавництва отців Василіян у Жовкві, яке випускало
твори церковної культури та історіографії.
У «благословенному для галицьких земель України році
Божому 1899-му», як пише дослідник Микола Француженко,
розпочалася нова доба в житті
Андрея Шептицького, яка тривала понад 45 років. Приймаючи єпископський сан, митрополит обрав ім’я Андрей — на честь
святого апостола України-Русі.
Читаючи послання митрополита Шептицького вірним, не
втомлюєшся захоплюватися величчю цією особистості. Мит-

Духовна велич та
підприємницький хист
Відколи Андрей
Шептицький був
главою церкви, в
Галичині без упину
змінювалася влада:
австрійська, російська,
українська, польська,
радянська, німецька
році митрополит пише листа до
Святійшого отця Бенедикта XV і
просить благословити його на...
мученицьку смерть.
«Що хотів осягнути митрополит цим проханням? — розмірковує науковиця, дослідниця спадщини митрополита Шептицького Оксана Гайова. — Знаючи, що
кожна війна — це злочин, кровопролиття, насильство, бажаючи, щоб Господь простив людям
порушення п’ятої Божої заповіді:
не убий, митрополит хотів узяти
на себе гріхи людей і в той спосіб,
щоб Господь простив народові,
благословив українську державу
християнською душею».
Ватикан відмовив Шептицькому в його проханні, а в 1917
році митрополита звільнили з
російського ув’язнення. У Петербурзі, виступаючи перед українською громадою, він говорив про те,
що готовий не кілька років, а все
своє життя просидіти у в’язниці,
аби лише побачити свій український народ вільним. Вдруге мит-

Говорячи сучасною мовою, митрополит сформував у
середовищі УГКЦ так званий Кабінет Міністрів, який
займався економічними питаннями.
рополит iз любов’ю звертався
до вірних: «Уже тільки для вас
маю жити, для вас усе посвятити — ба навіть: за вас, як треба
буде, і життя своє віддам». Самозреченню митрополита Шептицького не було меж. Відколи
Андрей Шептицький був главою
церкви, в Галичині без упину
змінювалася влада — австрійська, російська, українська, польська, радянська, німецька. І щоразу митрополита переслідував
черговий окупаційний режим.
Коли у 1914 році царськоросійські війська вступили до
Львова, митрополит Андрей закликав вірних триматися своєї
церкви і віри. Під час обшуку в
митрополичих палатах російські солдати знайшли меморандум про майбутній устрій України, який Шептицький написав до австро-угорського уряду. Мав надію, що після Першої
світової війни український народ отримає право на незалежну
державу, а тому, в разі перемоги
над Російською імперією, вважав за необхідне «у радикальний спосіб очистити військову,
правову, церковну організації
майбутньої української держави від московських впливів». За
таку «анархічну» позицію митрополита арештували і вивезли
в Росію, де він два роки відбув
в ув’язненні в Суздалі. У 1916

рополит звернувся з проханням
про мученицьку смерть до Папи
Пія ХІ у 1939 році. Митрополит
розумів, що його в будь-який момент можуть вбити, і хотів, щоб
Господь прийняв його смерть як
жертву за людей, і за це отримав
ласку прощення для українського народу.
У 1939 р. енкаведисти вивели
на Святоюрське подвір’я митрополита з клиром для розстрілу.
Проте піти на такий злочин не
наважились, бо побоялись розголосу. — Авторитет митрополита
був незаперечним. Втретє Шептицький звернувся по благословення на мученицьку смерть до
Святійшого отця Пія ХІІ у 1942
році, під час німецької окупації Галичини. Митрополит Андрей Шептицький свідомо й добровільно висловив свою готовність, якщо випаде така потреба, віддати своє життя за Христа,
за народ. Проте Господь зберіг
духовного пастиря українців.
У листі «Сила народу — через
Христа» митрополит Шептицький пише про важливість економіки, без якої не побудувати могутньої держави.

«Коли триматиметеся разом...»
Громадська діяльність посідала в житті митрополита надзвичайно важливе місце. Владика недаремно закликав україн-

❙ Андрей Шептицький.
ців: «Лучіться разом в організації. Заводіть по своїх селах
християнські крамниці, громадські шпихлірі (комори для зерна. — Авт.). У нас, священників,
знайдете завжди не тільки пораду, але також конкретну допомогу. Коли триматиметеся разом
— тоді в кожному ділі виказуватимемо більшу силу». Владика
вважав, що священники повинні були опанувати світські ремесла: торгівлю, бухгалтерію, землеробство, кооперацію. Говорячи сучасною мовою, митрополит
сформував у середовищі УГКЦ
так званий Кабінет Міністрів,
який займався економічними
питаннями. Отець Тит Войнаровський відповідав за фінанси
— саме йому Шептицький доручав важливі економічні питання церкви. За дорученням митрополита отець Тит Войнаровський очолив процес створення кооперації.
Митрополит у 1904 році видав працю «О квестії соціальній»,
в якій обґрунтував важливість
створення кооперативів. Кооперативи були вигідні не лише місцевому населенню, адже українські
товари були такої високої якості,
що швидко завоювали європейські ринки. Молочні продукти з Галичини возили до Франції та Німеччини. Завдяки ініціативі Андрея Шептицького було створено
господарське товариство взаємного кредиту «Дністер» під патронатом греко-католицької церкви. Гарантією кредитоспроможності було не майно позичальників, а довіра до нього. «Дністер»
щороку поліпшував умови для
своїх клієнтів і через десять років
домігся найвищих здобутків. А
знаменитий «Маслосоюз» був відомий насамперед авторитетними постатями своїх організаторів, їхньою жертовною працею.

До Першої світової війни «Маслосоюз» розвивався стрімкими темпами, у міжвоєнний час за п’ять
років зумів відновити повний обсяг своєї діяльності. І хоча в Польщі українців було всього16,5 відсотка, проте «Маслосоюз» контролював близько 60 відсотків
усього експорту молочної продукції Польщі.
Кооперативи на Галичині
були створені на п’ятдесят років
раніше, ніж в інших областях України. І хоча кооперація розвивалася у дуже складних умовах (у
1930 році, під час пацифікації,
було знищено чимало кооперативів разом iз будинками «Просвіти». — Авт.), вони відіграли
важливу роль у житті українців.
З’явилися такі відомі гасла, як
«Свій до свого по своє», «Спирайся на власні сили», «Українські
гроші — в українські руки — на
українські справи». Чим міцнішими ставали українські кооперативи, тим більше виділялося
грошей на загальнонаціональні
справи, видавництво книжок, фінансування сиротинців, стипендій для бідних студентів. Митрополит створив унікальну економічну модель, тож недаремно
його вважали талановитим підприємцем.
Коли письменника Василя
Стефаника свого часу запитали,
чому він, щоразу приїжджаючи до Львова, вирушав на Святоюрську гору до митрополита Андрея, — той відповів, що любить
дивитися на посріблену сивиною
голову, котра думає про всіх. Таким він і запам’ятався сучасникам — величною постаттю, духовним провідником нації. Владика, який заповів народові «не
лише Божу науку, а й душу —
життя своє», закликав українців триматися свого і дбати про
своє. ■

СВІТ
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■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Київ — центр європейського ісламу?
У центрі столиці України збудують найбільшу в Європі мечеть
Ігор ВІТОВИЧ

У центрі Києва за сприяння турецької сторони планують побудувати мечеть,
на даний момент триває
обговорення проєкту. Про
це заявив посол Туреччини
в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

Європі на заздрість
«Україна — це дім
для значної кількості мусульман, включно, звичайно, з кримськими татарами. Особливо після 2014 року ми бачимо,
що багато кримських татар були змушені переїхати, і в Києві мешкає значна їхня спільнота. До нас
звернулися з проханням
про співпрацю і допомогу
Україні та її мусульманській громаді в будівництві
мечеті в Києві», — сказав посол в інтерв’ю агенції Інтерфакс-Україна. Інформація була поширена
27 липня.
За його словами, питання з виділенням земельної ділянки вже вирішене — мечеть планують звести в центрі Києва. Точне розташування
чомусь приховують і розкриють лише після завершення всіх формальних процедур. Земельну
ділянку для будівництва
мечеті подарував найбільший олігарх України Рінат Ахметов.
«Поки варто сфокусуватися на дизайні. Коли
буде виконана ця робота,
почнуться офіційні процедури затвердження, і
потім стане відомо, де вона буде. Сподіваюся, що
більше деталей з’явиться

в найближчі місяці», —
додав Гюльдере. Також
він наголосив, що цей проєкт доповнить унікальну
та особливу красу Києва.
Нагадаємо, що про
плани побудувати в центрі Києва найбільшу в Україні мечеть уперше повідомив 23 листопада минулого року лідер кримськотатарського народу
Мустафа Джемілєв. Він додав, що мечеть буде розрахована на п’ять тисяч людей. Під проєкт, який профінансує Туреччина, вже
виділена ділянка вартістю
близько $5 млн.
Джемілєв також додав, що проєкт будівництва готовий. «Були невеликі розбіжності. Туреччина наполягала: ви, мовляв, плануйте мечеть
на 10 тисяч осіб, проте в
Києві немає такого співтовариства. Ми відповідали: «Але це мечеть не тільки для кримських татар,
а й для всіх мусульман».
Зрештою, домовилися будувати мечеть на 5 тисяч
віруючих. І навіть це буде
найбільшою мечеттю в Україні», — заявив Мустафа
Джемілєв в ефірі телеканалу ATR.
Зараз у Києві працює
одна велика мечеть АрРахма, відкрита в 2011
році. Вона розрахована
на 2 тис. віруючих. Мечеть розташована на Подолі, за адресою: вулиця
Лук’янівська, 46. Споруда має мінарет висотою 27
метрів. У «Вікіпедії» навіть зазначено, що мечеть
розрахована не на дві тисячі відвідувачів, як зазначається в більшості
довідників, а на три.

Великі мечеті діють ще
в кількох інших містах України, зокрема Харкові,
Луганську, Маріуполі та
в Одесі. Тому зведення ще
однієї гігантської мечеті
просто в серці української столиці викликає багато запитань. Тим більше що заява посла Туреччини пролунала через два
дні після проведення першого намазу у відібраній у
християн одній iз найбільших християнських святинь світу — соборі святої Софії у Стамбулі. Це
був виклик християнам iз
боку турецької влади і особисто президента Реджепа
Таїпа Ердогана.

Чутливе питання
Прикметно, що нова
мечеть у Києві буде найбільшою не лише в Україні, а й у всій Європі.
На цей час найбільшою є
Центральна мечеть у німецькому місті Кельн, яка
розрахована на одноразовий прийом до чотирьох
тисяч вірян. Площа мечеті
становить 4,5 тис. квадратних метрів, а вартість
її будівництва оцінюють
у більш ніж 20 млн євро.
Будівництво розпочалося
2009 року, а урочисте відкриття за участю того ж
президента Туреччини Ердогана — 2017 року. Частина німецьких політиків
та суспільства критикувала мечеть, особливо за висоту її мінаретів, які псують панораму Кельнського кафедрального собору,
однієї з найбільших церков Європи.
Якщо поглянути на
всю Європу, то найбільше мечетей у Франції —

понад 2 тис. 200. На другому місті — Велика Британія з більш як 1 тис. 500
мечетями. Третє місце —
за колискою європейського та світового християнства — Італією, де близько
тисячі мечетей. Але серед
них лише вісім великих
мечетей, а решта — менші
чи взагалі більш скромні
молитовні будинки.
Італія посідає четверте місце в Європі за чисельністю мусульманського населення. Але воно
постійно зростає за рахунок міграції з країн Північної Африки та Балкан.
На цей час в Італії мешкають 2,6 млн мусульман.
За прогнозами, в наступні
10 років їхня чисельність
подвоїться. В Римі нараховується 900 церков, але,
починаючи з 1994 року,
збудовано також 28 мечетей. Це на додаток до вже
існуючих 906 молитовних
будинків, які за розмірами
відповідають невеликим
церквам. Тобто вже тепер
у Вічному місті кількість
місць відправляння віри
християнами та мусульманами чисельно зрівнялась. Чи можна тепер вважати Рим винятково «колискою християнства»?
Махмуд Закі — журналіст та медіадослідник
ісламських радикальних
рухів iз Вестмінстерського університету — пише
у статті під назвою «Мусульманам у Європі дають хворі поради перетворювати церкви в мечеті»,
яка з’явилася у виданні
Arab Weekly («Арабський
тиждень»), що тенденція купівлі церков і перетворення їх на мечеті дає

❙ Вежі Кельнського собору ледве видно за
❙ новозбудованою мечеттю.
крайньо правим рухам ще
одну карту для закріплення свого панування над Європою шляхом розпалювання ворожнечі проти
мусульман. Бо обертається все так, ніби це крайньо
праві винні в тому, що мусульмани перетворюють
християнські храми на мечеті.
Але наведені автором приклади варті уваги. Християнська асоціація під назвою «Друзі протестантської церкви в Берліні» опублікувала звіт
про перетворення десяти
церков минулого року в
Німеччині на мечеті. Явище ніби й не нове, але воно
зловісно повторюється з
року в рік і виглядає цілеспрямованою тенденцією.
Наприкінці 2018 року
в Гамбурзі було відкрито мечеть Нур після того,
як мусульманський інвестор купив церкву і подарував її ісламському центру
міста. Аналогічні випадки
маємо в Нідерландах, Великій Британії та Франції. Найвідомішими прикладами є відкриття мечеті Аль Фатех в Амстердамі, мечеті Султана Аюба

та мечеті Осман-Газі в Нідерландах. У Франції Домініканська церква в Ліллі та церква Святого Йосифа в Парижі були перетворені на мечеті.
Європа переживає кризу ідентичності не лише
на політичному та економічному рівнях, а й на
релігійному та ідеологічному рівнях. Це призвело
до зменшення будівництва
храмів і закриття близько
250 церков щорічно через
скорочення кількості молебнів.
Питання перетворення церков на мечеті є чутливим між Сходом та Заходом уже понад тисячу
років. Дехто може подумати, що оскільки прихильність європейського громадянина до своєї християнської віри зменшилася,
тому настав час для поширення ісламу на «порожні місця». Однак історичні конфлікти між ісламом
та християнством давно
пов’язані з питаннями гідності та перемоги. А перетворення церков на мечеті
виглядає як перемога ісламу та приниження гідності
християнської Європи. ■

■ ПРОТЕСТИ

Ми обирали, ми й звільнятимемо
У Хабаровському краї Росії вже майже три тижні тривають
масові акції непокори
Олег БОРОВСЬКИЙ
Станом на сьогодні, 29 липня, у Хабаровському краї Росії
вже 19-й день тривають масові
протести проти арешту та звільнення з посади губернатора краю
Сергія Фургала. У «бідні» дні
протести збирають до 5-6 тисяч
учасників, а в суботи, 11-го та 25
липня, кількість учасників мітингів зростала до 50 тисяч, що
дуже багато як для 600-тисячного Хабаровська. Хоча правоохоронні органи нараховували лише
по 10-12 тисяч учасників. Маніфестанти обурені звільненням обраного на виборах губернатора (з
формулюванням «втратив довіру президента РФ») та призначенням «свого» нового очільника краю. Відтак протести супроводжуються плакатами і скандуваннями «Путіна у відставку!»,
«Геть царя!», «Росіє, прокидайся».
Варто зазначити, що звинува-

чення проти 50-річного Фургала
висунуто досить серйозні. Його
було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.
Басманний суд столиці 10 липня заарештував його до 9 вересня. Губернатора звинувачують
в організації двох убивств і замаху на вбивство. Його затримали в
рамках розслідування багатоепізодної справи щодо організованої
злочинної групи, причетної до
скоєння особливо тяжких злочинів проти життя і здоров’я підприємців у Хабаровському краї і
Амурській області. Знайомого і
партнера Фургала по бізнесу колишнього депутата регіонального парламенту Миколу Містрюкова заарештували за підозрою
у вбивствах підприємців-конкурентів. У підсумку Містрюков,
який перебуває в СІЗО «Лефортово» з листопада 2019 року, і дав
свідчення проти губернатора.
У понеділок, 27 липня, прокуратура висунула Фургалу

звинувачення у викрадені людей та причетності до вбивств
бізнесменів Олександра Адамова та Романа Сандалова. Сам
Фургал усі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності.
Сергій Фургал народився в
Амурській області — був 10-ю дитиною у багатодітній родині, 1992
року закінчив Благовіщенський
державний медичний інститут та
у 90-х роках кілька років пропрацював за фахом, паралельно входячи в бізнес, який у ті роки був
невіддільний від кримінальних
структур.
Паралельно Фургал розумів,
що для просування бізнесу та
міцного запліччя від можливого кримінального переслідування йому потрібна партійнополітична підтримка. Він є членом Ліберально демократичної
партії Росії. Партію Володимира Жириновського з самого початку її заснування називали

❙ Таких масових протестів у Росії давно не було.
«партією червоних піджаків»,
бо такого кольору піджаки у
90-х роках носили учасники
різних кримінальних структур.
Саме як кандидат від ЛДПР
Фургал і переміг на виборах губернатора Хабаровського краю
в 2018 році.
Протести в Хабаровському
краї та їх масштаби виявилися повною несподіванкою для
Москви. Дехто закидає, що вони
проплачені, мовляв, Фургал усвідомлював неуникненність арешту і підготувався на цей випадок. Але повірити, що проплаченим є мітинг чисельністю в 50
тисяч осіб — важко. Незалежні
російські оглядачі вважають, що
масовість виступів пояснюється

регіональним патріотизмом колонізованої провінції проти центру-колонізатора, тобто Москви. Особливо турбує Кремль, що
частина учасників протестів виходять із гаслами «Геть Путіна!»
чи «Путін — ворог російського
народу!». Це вже вираз невдоволення та втоми народу від нескінченного правління «російського
царя».
Москва наразі зайняла очікувальну позицію з надією, що масові виступи не можуть тривати
вічно. Водночас російські ЗМІ
повідомляють про вісьмох затриманих під час цих акцій... ■
Продовження теми —
стор. 8—9
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Юрій ЮЗИЧ,
історик, голова Крайової пластової ради «Пласту — НСОУ»,
випускник історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Півмільйонний Хабаровськ, який довший час був найбільшим містом
російського Далекого Сходу, — місто молоде. Заснував його у 1858
році українець Яків Дяченко (він же заснував ще близько 30 населених
пунктів на Далекому Сході). У 2008 році, з нагоди 150-ліття міста, в
самому центрі, на вулиці Тараса Шевченка, вдячні городяни відкрили
йому пам’ятник. Бронзовий, у повний ріст.
Вулиця Т. Шевченка з’явилась у Хабаровську в далекому 1921 році. За
клопотанням місцевої «Просвіти», із нагоди 60-річчя смерті Кобзаря.
Навколо Хабаровська наприкінці XIX і на початку XX століття українські
колоністи заснували розгалужену мережу сіл. І творили там близько 90%
населення. Домінували подоляни — вихідці з Подільської губернії.
У самому ж Хабаровську на початку ХХ століття був окремий район,
заселений переважно українцями — Хохлацька слобода (на південь від
вул. Леніна). Далі на південь була ще Дальнєхохлацька слобода (тепер район 19-ї школи). У 1918 році рішенням міськради ці поселення
перейменовано на Українську і Дальноукраїнську. Про ці слобідки досі
нагадує одна з центральних вулиць міста — Слобідська.
Великі міста Приморщини, за твердженням В’ячеслава Чорномаза, основного дослідника Зеленого клину, виступали трансляторами офіційної російської культури. А от — більш молоді міські поселення, які виникали на основі колишніх українських сіл (Микольськ-Уссурійський,
Спаськ, Іман), мали більш численнiше українське населення та типовий
український зовнішній вигляд.

Початки українського
громадянського суспільства в
Хабаровську
Зародки українського громадського життя в Хабаровську були
ще до Першої світової війни. У
1911 році в гоголівській бібліотеці
української слобідки молодь збирала та читала українські книги.
А учителі Миколаївської міської
школи надсилали вітання у Київ
iз нагоди уродин Т. Шевченка.
У перші ж дні російської революції 1917 року активісти створили «Хабаровську українську
громаду». Об’єднала вона більше
940 родин, тобто близько 3000
осіб. Згуртовано було майже всіх
українців міста. Показовою є
доля першого голови української громади міста Гаврила Кириченка-Могили. Родом він був
із с. Чернігівка на Примор’ї. Ще
до Першої світової війни займався українською агітацією по місцевих селах і переслідувався за
це поліцією. З червня 1917 року
власним коштом почав видавати
першу українську газету в Хабаровську — тижневик «Хвилі України». Г. Кириченко-Могила
став членом хабаровського «Ісполкома» від партії есерів, де завжди відстоював українські інтереси. На ІІ Далекосхідному українському з’їзді, що проходив у
січні 1918 року в Хабаровську,
його обрано головою українського Виконавчого комітету краю.
Коли у вересні того ж року місто
зайняли білогвардійці, Гаврила
заарештували і розстріляли.
У серпні 1917 року Українська громада реалізувала ще довоєнну мрію — заснувала в місті
Український клуб. Назвали його
«Затишок». Клуб розглядався як
джерело залучення коштів на фінансування власних проєктів (через вистави і концерти, роботу буфету). На його базі у тому ж таки
році створено українську початкову школу, театральний гурток,
хор на понад 50 осіб.
Розвивався i профспілковий
рух українців. Делегати Крайового учительського з’їзду, що
проходив у перші тижні революції у Хабаровську, створили Далекосхідну українську учительську спілку. На початку 1918 року
створено в місті ще дві українські
крайові профспілки: поштово-телеграфну і залізничну. Найбільшу діяльність розгорнула учительська спілка. У квітні 1917
року вона добилась вимоги про
відкриття в краю українських
класів — за наявності принаймні 14 дітей-українців. А в червні
організувала в Хабаровську перший український учительський
з’їзд Далекого Сходу. На вимоги освітян та громади в листопаді

1917 року Хабаровська міська
дума виділила окреме приміщення для української школи.
Улітку 1917 року в місті створювались перші українські військові відділи Зеленого Клину методом українізації. «Хвиля України» писала про організацію
українців-вояків i старшин 7-го
Заамурського прикордонного куреня та про їхнє рішення скерувати до Києва п’ять своїх делегатів.
Очевидно, на ІІ Всеукраїнський
військових з’їзд.
У 1917-1921 роках у Хаборовську діяла й українська православна парафія. Організував її
священник iз Подільської губернії отець Прокоп Гордзієвський,
якого синод РПЦ за «мазепинську» працю вислав до Приморщини. Богослужіння вів українською мовою. Він же організував у
місті українську початкову школу, а також був редактором місцевої української газети «Ранок» (продовження «Хвилі України»). Православний отець
П. Гордзієвський разом з іншими
українськими діячами міста влітку 1917 року висувався кандидатом до міської думи. Від блоку українців і (!) мусульман.
Депутатом тоді став інший подолянин — скарбник української
громади Василь Никуляк (розстріляний хабаровським НКВС).
Гордзієвського та Никуляка згодом обирали головами Хабаровської української громади, у 1918 та
1919 роках, відповідно.
До організації українського
руху в Хабаровську доклались
також і галицькі українці. Їх, як
військовополонених Першої світової війни, утримувано в таборі
неподалік міста. За поданням
Української громади наприкінці
1917 року їх звільнили. Найбільш
активні серед них одразу включились до громадського життя міста
й краю. Так вчинили Василь Кийович, Яків Рудницький та багато інших галичан.
Заходами господарської секції Української громади у серпні
1919 року в Хабаровську створено ще й кооперативне товариство
«Запорожець». 30 вересня того ж
року урочисто відкрито крамницю кооперативи, яка розташувалася у приміщенні громади (вул.
Театральна, 4). Прибутки переважно скеровувалися на утримання української школи.

Рішення про приєднання
Зеленого Клину до України
У першій половині 1918 року
Хабаровськ був центром усього українського руху Далекого
Сходу. Саме в Хабаровську розміщувався і діяв обраний ІІ Далекосхідним українським з’їздом
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Хабаровськ
Нової України
Хабаровськ у 1917—1922 роках був ключовим центром «Нової
України» — співмірної за площею з європейською Україною. Тут
діяли потужна українська громада, школи, кооперація. Видавались
українські газети і навіть формувалась частини українського війська.
А у 1930-х роках Хабаровськ став центром українізації Далекого Сходу
виконавчий комітет на чолі з
Г. Кириченком-Могилою. Наступний з’їзд трансформував комітет у Крайовий секретаріат на
чолі з Юрієм Глушком — «Мовою». Крайовий секретаріат заснував у Хабаровську перше українське видавництво у Зеленому
Клину. Фактично це була окрема
комісія, оформлена як Далекосхідне видавниче товариство імені
Тараса Шевченка. Видавництво
надрукувало матеріали перших
українських з’їздів, а також видавало газету «Нова Україна».
ІІІ український з’їзд Далекого
Сходу в Хабаровську в квітні 1918
року одним iз ключових своїх рішень ухвалив наступне: «Всі українські вояки, як сухопутні, так
і морські, повинні організуватись
в окремі частини згідно зі статутом українського війська… [при
Крайовому] секретаріаті засновується штаб Далеко-Східного
українського війська».
Також було вирішено оформлювати Зелений Клин у формі колонії незалежної України.
З’їзд ухвалив звернутися до українського уряду з проханням зареєструвати членів новообраного
Крайового секретаріату як урядових осіб УНР.
Надіслано й телеграму на українсько-російські мирні переговори, що відбувалися у Смоленську, з
домаганням узяти до уваги «далекосхідні українські інтереси».
У червні 1918 року українська делегація від Далекого Сходу
прибула до Києва, на переговори з урядом Української держави. Вважалось, що сколонізоване українцями узбережжя Тихого океану є більшим, як територія
української метрополії. А мешкало тут 1,5 мільйона українців, які
становили більшість населення
краю. Великобританія, Франція
та Німеччина, навіть Голландія і
Данія мали в той час багато подібних колоній по світу.
На відміну від Хабаровська,
у Маньчжурії війська генерала
Дмитра Хорвата вже давно прогнали більшовиків. Делегація
трактувала цю військову силу українською.
Петро Твардовський, очільник делегації й організатор двох
українських куренів у Маньчжурії (створені за підтримки
Д. Хорвата), заявив у Києві про
рішення вищезгаданого хабаровського ІІІ українського з’їду:
«На Далекім Сході згуртовані українцї підготовляли проголошене
усього Далекосхіднього Клину,
себто Приморщини, Амурщини,
Уссурійщини, Забайкальщини й
Маньчжурії, частиною України…
І з’їзд постановив прохати Центральний український уряд вимагати від російського уряду признання вище зазначеної частини

❙ Засновник Хабаровська — Яків Дяченко, уродженець Полтавщини.
Далекого Сходу частиною України на основі самоозначення народів, маючи на увазi численність
українцiв на Зеленому Клину (до
80% усього населення)».
За твердженням П. Твардовського, генерал Д. Хорват не
лише вважав себе українцем, а й
схвалив вищезазначені постанови з’їзду у Хабаровську. А також
заявив про свою готовність служити уряду України. Генерал,
який очистив Маньчжурію (з допомогою китайців), вважав, що й
з японцями можна буде домовитись про витиснення більшовиків
із Зеленого Клину за Байкал.

Хабаровська українська
окружна рада
Уряд П. Скоропадського реально намагався дбати про українців у Росії, зокрема й на Зеленому Клину. Згідно з попереднім
мирним договором між Українською державою та РРФСР від 12
червня 1918 року, Українські окружні ради на теренах більшовицької Росії отримали право виконувати функції консульських установ Української держави.
Того ж місяця 1-й український з’їзд Хабаровського повіту
створив Окружну раду — територіальний орган національного
самоврядування українців повіту. На Далекому Сході діяло 10
таких рад — від Маньчжурської
до Сахалінської. Хабаровська
Рада об’єднала всі місцеві українські організації: Українську
громаду, «Просвiту», Далекосхiдні українські поштово-телеграфну та залізничну спілки. До Ради
входили теж представники громад із місцевих українських сіл
Лермонтовка, Переяславка, Катеринославка, Кругликове, Заївка, Михайлівка, Кам’янецьПодільське, Анастасіївка тощо.
Села були свідомі.
Ще до Першої світової війни
в одному селі під Хабаровськом
представники чорносотенного
«Союзу руського народу» дізнались, що селянин тут є українсь-

ким, а не «істинно русскім» населенням. Головою ради обрано
Григорія Могилецького — чиновника царських часів у канцелярії Приамурського генерал-губернатора, яка базувалась у Хабаровську. У революційний період
він розвивав українську кооперацію. Секретарем ради став галичанин Яків Рудницький, який теж
вів кооперативну працю. У 19201921 році вони обоє суміщали ці
свої функції з аналогічними посадами у Хабаровській Українській
громаді.
Міністр закордонних справ
Української Держави Дмитро Дорошенко призначив П. Твардовського консулом Української держави на Далекому Сході. А Окружна рада діяла як консульське
представництво України. Попри багаторазову зміну влад у Хабаровську Рада більше чотирьох
років координувала український
рух у регіоні, аж до часу встановлення влади більшовиків наприкінці 1922 року.

Формування українського
війська Зеленого Клину
в 1918-1919 роках
Повертаючись із Києва влітку 1918 року, П. Твардовський
досяг домовленості з Сибірським
урядом щодо створення українських військових формацій. Цей
план підтримував i командуючий війск Антанти у Росії генерал
Моріс Жанен. Був задум створити
два українські корпуси загальним
числом до 40 тисяч воякiв. Вважалось, що кількість українців у регіоні дозволяла організувати 200тисячну українську армію.
Генерал Борис Хрещатицький
почав формувати у Маньчжурії,
під опікою генерала Д. Хорвата,
українську дивізію. Однак Колчак відправив її подалі… на протибільшовицький фронт у Сибір.
Панувала типова «єдiнонєдєлімая» політика — мобілізувати
українців у російську армію, без
виділення в окремі українські
частини.
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— дух свободи
Репресії проти українців
Хабаровська

❙ Міська рада у Хабаровську, яка у 1918 році офіційно перейменувала
❙ «хохляцькі» слобідки міста на Українську та Дальноукраїнську
❙ (Фото з архіву Андрія Ковальова).
❙ Фото з сайта istpravda.com.ua.
IV Далекосхідний український з’їзд у жовтні 1918 року поставив своїм пріоритетом справу
організації українського війська
на Зеленому Клину. З’їзд сформував військову комісію, до якої «як
делегат від українських козаків»
увійшов і генерал Б. Хрещатицький. Одним із делегатів з’їзду та
членом його військової комісії
був і представник уссурійського
козацтва Юрій Савицький, згодом — генерал-майор.
Адмірал Олександр Колчак,
який у листопаді 1918 року захопив владу в регіоні, все ж дозволив формування українських частин iз числа добровольців, але забороняв долучатись до них тим,
хто вже був у його армії.
Весною 1919 року за справу взявся комендант Хабаровська генерал-майор Леонід Вериго,
який вважав себе українцем і планував покозачити край — створити добровольчі загони «Вільного
козацтва». Уповноваженим для
формування українських частин
у Хабаровську Л. Вериго призначив вищезгаданого Ю. Савицького. Планувалося сформувати в Хабаровську, Владивостоці, НікольУссурійську, Благовіщенську та
Імані п’ять куренiв (батальйонів)
пiхоти та двi гарматнi батареї. Цi
частини мали вирости в полки й
бригади. Командний склад мав
призначатися особисто Л. Вериго. Вiдзначалася велика кiлькiсть
добровольців.
Козаки українських куренiв
мали мати окремi однострої —
сині шаровари з жовтими лампасами в два ряди та з блакитним
кантом посерединi. Погони, як у
кінних єгерiв, але жовтого кольору з блакитним кантом. Кокарда
росiйського зразка, але поверх неї
мало бути розташоване зображення архiстратига Михаїла.
Російські шовіністи швидко
звинуватили курінь, що творився
у Владивостоці, в «мазепинстві».
О. Колчак, як «Верховний правитель Росії», 19 травня 1919 року
взагалі заборонив формувати окремі українські частини. Курінь
було розформовано, а особовий
склад розпорошено. Подібна ситуація, очевидно, склалась і з куренем у Хабаровську.

Українці в соціалістичній
Далекосхідній Республіці
1920—1922 років
Даремно білогвардійці забороняли українцям формувати власні військові частини. Така політика привела основну їх частину
у соціалістичний табір, у партизанщину. А коли на початку 1920
року Хабаровськ і Владивосток за-

хопили червоні партизани, то серед них домінували українці. Показовий приклад — у лютому 1920
року владу в Хабаровську здобув
Революційний комітет на чолі з
В’ячеславом Яременком-Заболотнім — не просто звичайним делегатом ІІІ українського з’їзду в Хабаровську, а й обраним тоді членом
Крайового секретаріату. Нова соціалістична влада міста, як писав
Іван Світ: «визнала доцільність
формування українських частин,
і коли місцеве громадянство забажало його, дала дозвіл; але через брак досвідчених людей i колосальний спротив ворожих московських партій не можна було
перевести його в життя».
11 березня 1920 року Хабаровські повітові земські збори,
на вимогу української Окружної
ради, майже одноголосно ухвалили рішення про фінансування українських шкіл по селах, курсів із
підготовки українських учителів,
видання відповідних підручників.
Галичанин Василь Кийович
у січні 1921 року очолив список
від українців Хабаровська на виборах до Установчих зборів ДСР.
Як випускник юридичного факультету Львівського університету він брав участь у розробцi законодавства цієї республіки, яке
гарантувало права нацменшин.
У травні 1921 року в складі
міністерства з національних
справ ДСР утворено український
відділ. Голова Окружної ради
Г. Могилецький став Уповноваженим цього міністерства в Приамурській області. А Василь Никуляк, депутат Хабаровської міської думи від українсько-мусульманського блоку в 1917—1919
роках, очолив відділ iз національних справ Приамурщини.
Хабаровська українська окружна рада отримала новий статус — Приамурської обласної української ради. Станом на жовтень 1921 року у віданні Ради
було 22 школи (доки місто знову
не захопили білогвардійці). По
кожній iз них відповідні сільські
громади ухвалили рішення щодо
викладання українською мовою. Відновила свою діяльність
i початкова, 5-класна, українська школа в Хабаровську. У міській учительській семінарії діяли
українські педагогічні курси та
викладалось українознавство.
Приамурській обласній українській раді 1 червня 1922 року
вдалось ще одне важливе рішення. Українські ради, що існували
в Імані та семи селах Хабаровського повіту, отримали статус місцевих органів культурно-національної автономії.

Після ліквідації більшовиками Далекосхідної Республіки в
листопаді 1922 року арештовано
близько 30 українських активістів
Хабаровська. Усі українські школи, організації, зокрема Приморську обласну українську раду,
закрито. Їхнє майно, книги та архіви конфісковано. Арештованих
вивезено в січні 1923 року в Читу.
Головні причини арешту — контрреволюційність, симпатії до УНР і
тому подібне.
Сутність комуністичних репресій у Хабаровську найкраще
ілюструє приклад із кооперативним товариством «Запорожець».
Наприкінці 1920 року воно налічувало 400 членів та володіло майном на суму 5000 золотих рублів.
Саме його зусиллями у 1921—
1922 роках вдалось утримувати
українську школу та фінансувати видання підручників.
Комуністи заарештували голову Хабаровської української
громади та Окружної приморської
ради Г. Могилецького. Арештовано й членів його ради: Івана Булаха (голова Ради української поштово-телеграфної спiлки), Микуляка, Скрипченка. Серед арештованих був і голова «Просвіти»
Давид Коваленко, його заступник галичанин В.Кийович, а також інші активні просвітяни.
Арештованих судили в Читі
у 1924 році по 59 і 70 параграфах
Карного кодексу СРСР. Серед обвинувачень називалось намагання організувати в Хабаровську українські військові частини і контакти з українським консулом на
Далекому Сході П. Твардовським.
Не подобався більшовикам і часопис «Ранок», де «велась агітація
на користь буржуазії».
Водночас із репресіями проти
українців нова влада всебічно підтримувала китайців. Вони мали
свою школу, пресу і видавництва, театр та олімпіаду тощо. Так
само все це мали корейці, доки їх
у 1937 році не депортували до Казахстану. Мали все й тунгуси, голди (нанайці), коряки і чукчі. «Не
мали нічого тільки українці», —
резюмував Іван Багряний.
Хабаровський більшовицький
офіціоз «Тихоокеанская звєзда» у
1931 році офіційно визнав помилку далекосхідних комуністів. Газета писала, що впродовж 10 років
влада була шовіністичною у відношенні до українського населення.
Що закрила всі українські організації. А на всі заходи у справі повернення українцям прав більшовики відповідали притягненням
їхніх провідників до відповідальності — за контрреволюцію.

Українізація Хабаровська та
Зеленого Клину 1932—1933 років
Коли в Україні тривав Голодомор, то на Далекому Сході більшовицька влада влаштувала українізацію. У серпні 1931 року
головою виконкому Далекосхідної крайової ради став Панас Буценко — харківський комуніст і
один із засновників компартії України. Його через донос заслали із
Харкова далеко на Схід. Тут він і
став мотором українізації.
До 1933 року теперішню
Амурську область, Уссурійський край, південну частину Хабаровського краю радянська влада називала Новою Україною.
Адже, за офіційними її даними,

українське селянство й робітництво на Далекому Сході складало «переважну більшість — 7075%. А в деяких місцевостях — i
80-99% усього європейського, білого, населення».
У Хабаровську створено крайову комiсiю з українізації, а також український сектор вiддiлу
у справах нацiональностей. Станом на 1931 рік у Далекосхідному краї вже діяло 73 «хати-читальні» й тому подібні установи,
пересувний український театр,
відділ української книги в Хабаровському книжковому магазині, український сектор на радіо.
На початку 1932 року на Далекому Сході працювало 1076 початкових українських шкіл, де рідною мовою навчалося 52,5 тисячі
дітей. Також відкрито 219 українських середніх шкіл із ще 8,8
тисячами учнів. Микола Скрипник надіслав з України 500 молодих учителів, а для українського
сектору видавництва «Дальгізу»
— редакторів.
Хабаровськ, за свідченням
Івана Багряного, став важливим
центром українізації Далекого
Сходу. У 14 районах з українським населенням проводилась українізація всього державного апарату, шкіл, преси… Як тоді було
модно говорити (писав І. Багряний), це «райони суцільної українізації». Крім мережі шкіл,
кожен район мав українську бібліотеку і газету.
У Хабаровську з 15 березня
1932 року почала виходити загальнокрайова щоденна українська газета «Соціялістична перебудова». Перше ж число цього часопису повідомило, що 48 районів
Приморщини, згідно з постановою
Далькрайвиконкому, переходять
на українські підвалини, як то діловодство, школи тощо. Станом на
серпень 1933 року в місті виходила українська газета «Комуніст».
«Невідомо, до чого би воно
дійшло…» — писав І. Багряний.
І наводив приклад, як в українській газеті Іманського району,
яку редагував галичанин Дідушок, можна було зустріти корейця Кім-Гі-Сула. Останній не лише
був ілюстратором у газеті, а й уже
спілкувався українською мовою.
Однак П. Буценка зняли, редакторів розігнали. Школи закрили. Учителів посадили до підвалів
НКВС, як «агентів фашизму».

Русифікація і «шароваризація»
українського руху на Далекому
Сході
Розгромивши українізацію,
московський уряд усіляко підтримував відоме тепер явище під назвою «шароварщина». Організовувались приїзди різних агітбригад з України — хорів, театральних
груп, окремих авторів. Скеровувались вони передусім для армії і
прикордонних застав, де служили переважно українці (там навіть
певний час ще зберігали українські газети). Хоч допускали їх і до
виступів перед селянами.
Попри все українська колонізація Далекого Сходу тривала.
Тут після служби залишались
солдати й офіцери, українці. У
1936—1937 роках приїхало багато дівчат з України, в рамках руху
«хетагуровок» (від імені нардепа
СРСР Велєнтіни Хетаругової, яка
закликала дівчат до переїзду). Їх
Іван Багряний назвав «дівочою
армією».
Згортання українізації Зеленого Клину стало явною проблемою,
навіть для розгортання праці комуністичної партії. У 1937 році
«Тихоокеанская звєзда» опублікувала листа, який відзначав, що великим недоліком політосвіти є те,
що немає літератури й політ.підручників на місцевих національних мовах. Дітям тяжко вчитись,
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навіть iз найлегших підручників,
написаних російською мовою.
Під час Другої світової війни у
Хабаровську ще виходили радiопередачі українською мовою.
У 1940—1950-х роках у сучасний Хабаровський край, створений у 1939 році, масово засилались українські політичні в’язні.
Члени і симпатики ОУН, вояки
УПА, їхні родичі.
Осідали вони на так званих спеціальних поселеннях. «Спецпосьолкі» можна було залишати лише
за дозволом коменданта. Частина
цих вимушених поселенців згодом так і залишились на Далекому Сході. Хтось у могилах, хтось
інтегрувався у цивільне життя.
Комуністам усе одно бракувало українців для заселення Хабаровського краю. Так, наприклад,
у 1954 році київське радіо запрошувало до переселення мешканців західних i центральних областей України — індивідуально,
сім’ями, бригадами. Пропонувались компенсація до 3000 карбованців, безкоштовний переїзд,
довгостроковий кредит на будівництво. Переселенці звільнялись
від податків на 2-5 років.
До початку 1990-х українське
культурне життя у Хабаровську
могло виявлятись головним чином лише через дiяльнiсть аматорських самодiяльних вокальних та драматичних колективів.
Вони мали нацiональномiшаний
склад та включали до свого репертуару українські пiснi, танцi
та вистави. Жодних шкіл, газет,
теле- і радіопередач рідною мовою. І, звісно, жодних українських організацій.
Більш як сорок років агресивної русифікації призвели до того,
що після розпаду СРСР українці
Далекого Сходу по суті лиш легалізували дотеперішні форми
культурного життя.
У 1992 році створено Товариство української культури Хабаровського краю «Зелений Клин».
А у 1999 році Хабаровський крайовий центр української культури (згодом — земляцтво) «Криниця». На базі цих двох структур
діяли хори «Мрія» та «Батьківська криниця».
У 2007 році в Хабаровську почав виходити український журнал «Далекосхідна хвиля» (до березня 2014 року вийшло 33 числа). А в журналі «Экумена» від
2003 року друкувався український розділ «Амурська хвиля». Інколи на Зелений Клин приїздили
активісти чи мандрівники власним коштом. А Російська Федерація, відчуваючи експансію Китаю, створювала спеціальне законодавство, щоб спростити і відновити переселення українців.
За майже 30 років незалежності України на Далекому Сході
наш уряд так і не спромігся відкрити консульство чи, бодай, Український культурний центр. Що
вже говорити про українські школи… Сьогодні громадяни України, які опинились в Хабаровському краї, щоб узяти участь у виборах до українського парламенту,
мають летіти аж у Новосибірськ,
долаючи 5000 кілометрів. А тим
часом українці й далі перетворюються на «дальнєвосточніков».
І все ж український дух свободи, гідність, нікуди не діваються. Російський імперіалізм, який
виплекав проєкт Новоросії, щоб
розвалити Україну, наштовхнувся на проєкт Новоукраїни (Нової України), ропочатий «бандеровцями» на Далекому Сході задовго до народження С. Бандери.
Серед протестувальникiв у наші
дні у Хабаровську є не лише онуки й правнуки маси українських
переселенців, а також діти й онуки засланих у Хабаровський край
справжніх бандерівців. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ 2020

■ У ГЛИБ ВІКІВ

Хто ж автор
«Слова про похід
Ігоря»,
або «Слово про антського короля
Божа»
Вадим ПЕПА, письменник
Київ
Хто ж автор «Слова про похід Ігоря»? Відповідь — у
моїй щойно виданій книжці «Слово про антського короля
Божа». Ходина, як довільно називають його деякі дослідники, не вказав ні свого імені, ні прізвища з тієї ж причини, що й автор «Історії Русів», який остерігався розправи
від царських слуг. Відділяли першого від другого чимало віків, але не могли говорити прямо, відверто. Наприкінці ХІІ ст. панувала «візантійська ортодоксія». Лише
анонімно можна було заявити: «Се вітри, Стрибожі онуки», «гинуло добро Даждьбожого онука», «кликнули Карна і Жля», «Із Києва добігав до півнів у Тмутаракань, Великому Хорсові вовком путь перебігав» «Світлеє і Трисвітлеє
Сонце!». Бо ж усе те проклиналося як «поганське».
Ходина успадковував духовні здобутки українського
роду з розквіту Трипільської культури, відлуння від якої
доносять до сучасності чарівною українською мовою колядки й щедрівки та пісні дотепер збережених календарно-обрядових дійств. Скористався «піснетворець Ігоря» народнопоетичним із V ст., щоб нагадати про страшне лихо,
яке спіткало антів на чолі з незабутнім Божем. Трапився
для втілення задуму й привід — згубний похід проти половців чернігівського князя, котрий у кровопролитній битві
на річці Каялі зазнав нищівної поразки.
Ясно, що Ходина наражався на небезпеку, розворушуючи спомин про Божа, а понад усе — воскрешаючи «поганських богів»: Стрибога, Даждьбога, Хорса. Мова рідного роду для нього природна. І вона зблискує, як золоті
вкраплення у нав’язаний Візантійською імперією солунський діалект болгарської, з якого лише фахівцям доступне
старослов’янське й церковнослов’янське:
На Немизі снопи стелять головами,
Молотять ціпами харалужними,
На току життя кладуть,
Віють душу од тіла.
Немиги криваві береги не добром були засіяні —
Засіяні кістьми руських синів.
Таке ж, як і в колядках та щедрівках, відчуття рідного
слова нащадком одвічних рільників, хліборобів. Окрім того,
з якого ж дива несподіваний заспів геніального твору:
Хіба не гоже було нам, браття, почати
старими словами трудних повістей о полку Ігоревім,
Ігоря Святославовича?
Доводжу у своєму виданні «Слово про антського короля Божа», надіюсь, переконливо, що Ходина звертається
до первозданного народнопоетичного, створеного в п’ятому
столітті по свіжих слідах трагедії, яка спостигла антів,
котрих М. Грушевський визнає предками українського народу. В ХІІ ст. гірка недоля одноплемінників була на слуху в їхніх нащадків. Нагадування про вікопомне Ходина
зумів усупереч несприятливим обставинам увічнити на всі
прийдешні віки.
У головному творі візантійсько-готського історика Йордана, доведеному до 551 р., скупі рядки обпікають серця
синів українського роду:
«З цього самого острова Скандзи (тепер Готланд у Балтійському морі навпроти гирла річки Вісла. — Авт.), як нібито
з майстерні, що виготовляє племена, або, точніше, начебто з
утроби, яка народжує племена, вийшли, як доносять перекази, готи з королем своїм на ім’я Беріг». Спадкоємець його
влади Амал Вінітарій «двинув військо в межі антів, і коли
вступив туди, в першій битві був переможений, але в подальшому став діяти рішучіше і розіп’яв короля їхнього Божа із
синами його та з сімдесятьма старійшинами для залякування, щоб тіла розіп’ятих подвоїли страх підкорених».
«Слово о полку Ігоревім» — плід не одного, а двох невідомих авторів. Причому обидва — сини народу, який з VІІІ
ст. н. е. заявляє себе на міжнародній арені українським. До
спадщини загребущого північного сусіда геніальний твір —
шедевр світової культури — не має ніяковісінького стосунку. Це надбання сповідників правічних вірувань українського роду. Обидва — виразники пам’яті про такі ж золоті,
як і в еллінів, віки Трипільської цивілізації. На превелике
лихо, після хрещення киян 988 р. усе одвічне ганьбилося
як «поганське». Після понад тисячолітнього приниження
чи не переродилася українська еліта, окрім видатних особистостей, на безпам’ятних Іванів, котрі не знають і не хочуть знати: «що ми?.. чиї сини? яких батьків?». Ходині вдалося розворушити невмирущу пам’ять не лише про Божа, а
й про осмислення українськими пращурами таїн світу десь
так, як це відображено у збереженій для всього людства давньогрецькій міфології. ■

Я ВАМ ПИШУ...
Віктор РАДІМОВ
Олешки, Херсонська область
«Індексація пенсій буде! А разом із нею — і нова стратегія зростання пенсій. Ініціатива полягає у планомірному підвищенні
виплат — уже до 2023 р. розмір
середньої пенсії зросте на 1200
грн!» — запевнила колишній
міністр соцполітики О. Соколова.
Те саме торочить і теперішня «соціальна» міністерша Марина Лазебна. Та поцікавтеся в облуправлінні ПФУ в Херсонській області,
чи одержали вони хоч якісь документи (інструкції) на цей перерахунок?
І тут тобі класика: «Червоні
приходили — грабували, білі
приходили — грабували», зеленi
(начебто «слуги народу») — ці
теж не соромляться пошарудіти
в кишенях громадян. Далі — стежимо за датами...
Верховна Рада затвердила новий уряд і нового міністра соцполітики, і таким чином питання
індексації та перерахунку пенсій
вирішилося саме собою. Мовляв,
потрібен час, аби вникнути в суть
проблеми, внести зміни до бюджету тощо. А поки урядовці шукають нам кошти на пенсії, хочу
поділитися з вами, шановні читачі «УМ», таким.
У світовій практиці вік виходу на пенсію визначається багатьма факторами. Серед них —
середня тривалість життя, його
рівень і якість у похилому віці,
нюанси фізіологічного старіння,
структура зайнятості населення,
інші характеристики. Такий показник, як строк перебування на
пенсії — середня тривалість життя з моменту настання пенсійного віку, — у 18 розвинених країнах варіюється з 10,8 року в Данії
до 19,8 у Франції для чоловіків
та з 14,5 до 24,9 року для жінок,

■ У НАС І В НИХ

У бабці був кіт і пенсія,
яку кіт наплакав
Невеселі роздуми над пенсійною реформою
відповідно. Українські чоловіки живуть на пенсії у середньому 2,3 року. Гірша ситуація хіба
що в росіян, які в середньому 13
місяців не доживають до пенсійного віку. Відносно жінок, то Україна за тривалістю їх перебування на пенсії поділяє 7-8-ме місця
зі Швейцарією: 19,7 року. Тож,
можливо, закономірно підвищити для жінок вік виходу на пенсію
до 60 років? Для чоловіків же в
найближчі 15-20 років підвищення пенсійного віку просто аморальне.
Тут доречно навести приклад Франції, де після виходу на пенсію у 60 років у середньому живуть більше 20 років
(підкреслюю: живуть, а не животіють, як у нас). І цю ситуацію французи змінювати поки не
збираються. Цікаво, що в ЄС десь
половина громадян виходить на
пенсію в середньому на 1-3 роки
раніше встановленого терміну.
Після виходу на пенсію в нашій країні до 80% керівників підприємств та установ ще на 10-15
років залишаються на посадах.
В Україні часто-густо пенсіонери керують бюджетними установами більше 20 років після виходу на заслужений відпочинок.
Безумовно, авторитет і досвід —
річ хороша, та це ознака застою.
Але й обмеження оплати праці чи розміру пенсії працюючих
пенсіонерів, на мою думку, при-

несе більше шкоди, ніж користі.
Життя українців змінилося в 2014 році. Тоді було змінено
або зупинено дію чималої кількості «пенсійних» законів, у
тому числі й призупинена норма
щорічного підвищення пенсій до
поліпшення економічної ситуації в країні. Так вона лише погіршується! Також iз 2014 р. не
проводилася індексація пенсій,
натомість введено норми щорічного підвищення пенсій, яке названо індексацією. Іншими словами, мало бути два підвищення,
а зробили одне, зліплене з двох.
Зрозуміли? Перед вами класичний приклад словоблудства.
Колишніх урядовців (правда,
не всіх) запрошено на вихід. Однак надія на те, що нові-старі будуть опікуватися пенсіонерами,
невелика. Україна як була, так і
залишається найбіднішою країною Європи. І в цьому, мабуть,
посильний внесок наших урядовців — як колишніх, так і теперішніх...
Ви звернули увагу, що, відповідно до закону, доля пенсіонерів визначена межами бюджету Пенсійного фонду. А це
— найбільша фінансова піраміда, гроші в яку вкладають усі, а
отримують тільки «ізбранниє»
і «вижившиє». А пенсії? Підвищать? Потім... коли рак свисне,
чи, може, після дощику в четвер... ■

В Україні є чим пишатися, зокрема й архітектурними спорудами.
Скажімо, Мерефо-Херсонський міст, що в місті Дніпро, який
занесено до реєстру пам’яток архітектури України. Його
довжина сягає 1627 м, і він є найбільшим арковим мостом
Європи. Ширина ж Дніпра у цьому місці сягає 1250 метрів
— дійсно, не кожна пташка долетить до середини нашого
Славутича, за Гоголем.
Будівництво цієї унікальної споруди планувалося ще до революції,
проте рішення про його початок було ухвалене аж у 1929 р.
Розпочато ж спорудження цього красеня у 1931 році.
Федір ТИШКО

■ ПОЛІТПАРНАС

Гроші, гроші. Всюди гроші
Беруть гору над людьми.
Справи здійснюють хороші,
А буває і сумні;

Добрі гроші

Верховодять скрізь по світу.
Розділяють весь народ
На багату геть еліту
Й категорію біднот.

З вами, гроші, жити краще,
Ніж без вас, — відомо всім,
Але все ж буває, бачте,
Люд лишається ні з чим.

Гроші добрі! Ви потрібні.
Правди нікуди дівать,
Але люди не повинні
Без вини від вас страждать.

Гроші в будь-якій країні
Джерелом прогресу є —
Не розкрить талант людини,
Якщо їх не достає.

Добрі гроші люблять тишу
І не можуть полюбить
Чисті руки, совість чисту...
Честь за гроші не купить.
Хто придумав гроші? Нащо
Їх видумувать було?
З ними ходять поряд часто
І добро, й велике зло.
Громадяни України!
Дасть Бог, землю збережем
Заодно й Державу, гроші
До нас підуть з врожаєм.

ОСВІТА
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■ СВІДОМИЙ ВИБІР

На вірність
українському
народові
Після складання присяги деякі
випускники столичних вишів
заявляють, що хочуть продовжити
службу у війську
Валентин
ОБРАМБАЛЬСЬКИЙ
Понад 250 студентів
Національного університету біоресурсів і природокористування України
та його відокремлених
навчальних підрозділів
iз Ніжина і Бережан, а
також їхні ровесники з
кількох провідних національних вишів столиці, завершаючи підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу,
пройшли польовий вишкіл на базі навчального
центру «Десна».
І ось настав момент,
до якого вони йшли два
роки навчання на кафедрі
військової підготовки, —
складання присяги на
вірність українському народові. Змужнілі випускники в урочистому шикуванні на стройовому плацу НУБіП стверджували:
«присягаю ніколи не зрадити Українському народові!»
Студентка факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Аліса Семеняга знає не

зі слів, що таке військова
служба: «проходила» її
змалечку як офіцерська
донька. І от тепер, пройшовши польовий вишкіл
на полігоні, цілком упевнено почувається у військовому однострої. По закінченні університету й
отриманні погонiв молодшого лейтенанта дівчина
планує подальшу службу
як прикордонеколог.
А студент механікотехнологічного факультету Владислав Деркач,
склавши присягу, поки
що стоїть на роздоріжжі:
будувати кар’єру цивільного логіста чи військового — командира танкового підрозділу, на якого вчився на кафедрі військової підготовки. Що
спонукало хлопця до набуття військового фаху?
Одкровення його друзів,
які проходили службу
в АТО в найскладніші
роки військової кампанії на сході України.
Якщо його товариш Євген Гончар уже воював,
коли Влад тільки закінчував коледж, то тепер
— уже його черга захи-

Ірина БІЛОУС

Мейсаа Джордж Хейр, мріючи
про фах лікаря ветеринарної медицини, вже рік як навчається на
підготовчому відділенні Національного університету біоресурсів
і природокористування, де стала
кращою студенткою. Дівчина приїхала з Палестини і вже розмовляє
українською фактично вільно. Та
й потрапила вона на навчання до
нашого університету, пройшовши
шлях, який мало хто долає самостійно: Мейсаа звернулася до
Українського державного центру
міжнародної освіти, офіційно подала документи до Міністерства
освіти і науки, а потім цей пакет
уже надіслали до НУБіП.
■ Як людині, рідною мовою
якої є арабська, вдалося так
швидко і гарно заговорити українською?
— По-перше, у нас чудовий
вчитель — Надія Завальна. Вона
допомогла мені не тільки у вивченні мови, а й адаптуватися в
абсолютно нових для мене умовах. Я завжди можу до неї звернутися. По-друге, багато читаю
українською: новини, підручник з фізіології сільськогосподарських тварин. Тому зараз
написане розумію краще. Спілкуватися трошки важче: поки
що не такий великий словниковий запас. Але, звісно, це не йде
в жодне порівняння з першими

❙ Студенти столичних вишів під час складання присяги.
щати суверенітет держави. І присяга на вірність
українському народові,
яка лягла на серце в цей
складний час, тому підтвердження.
А от Артема Масленнікова, студента юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, в урочистих
шикуваннях не було:
доброволець, зарахований солдатом до складу
93-ї окремої механізованої бригади, він присягав
українському народові
п’ять років тому, 25 червня 2015 року, в смт Черкаське. І майже відразу потому — бої в Пісках, Водяному. Сьогодні
не треба розповідати, яке
пекло там було. А зараз
він прийшов привітати
своїх товаришів, з якими два роки навчався на

❙ Серед офіцерів запасу є також дівчата.
кафедрі військової підготовки НУБіП і пройшов
польовий офіцерський
вишкіл. Ось він уже конкретно знає майбутнє
місце роботи, і воно поки

що аж ніяк не пов’язане з
юриспруденцією:
— Служитиму в Збройних силах України на посаді командира танкового взводу 72-ї механізова-

■ ОСОБИСТА ІСТОРІЯ

Палестинка, яка обрала Україну
Чому іноземці їдуть у нашу країну здобувати фах

❙ Мейсаа Джордж Хейр.
місяцями в Україні, коли не розуміла мови.
■ То чому для навчання обрали Україну і НУБіП?
— Моя історія досить романтична. Два роки тому в Палестині познайомилася з українським хлопцем Артуром. Він приїздив ще кілька разів, а я почала

розглядати можливість навчання у Києві, де він живе. Прочитала багато інформації і відгуків про виші вашої країни.
Вони були одностайні на рахунок того, що НУБіП дає найкращу освіту з ветеринарної медицини — фаху, про який мрію.
Так я опинилася тут на підгото-

вчому відділенні.
■ Любите тварин?
— Обожнюю! Вірю, що вони,
як і люди, мають душу. А ще —
тварини все розуміють, тільки
говорити не можуть. Тому хочу
їм допомагати.
■ Рік — це не так і довго, та
все ж. Подобається навчатися
саме в цьому університеті?
— Дуже! Я до цього три роки
навчалася в Пакистані, і знаєте,
в Україні зовсім інша якість освіти. Подобається ваша система
і, звісно, викладачі. Вони уважні, завжди пояснять, якщо виникли питання, шукають до
кожного підхід. Навіть те, що з
березня заняття проходили онлайн, не позначилося на наших
успіхах.
■ А які враження від України?
— Найяскравіші, адже тут
багато що пережила вперше.
Ніколи в житті не бачила такої
розкішної зелені довкола, стільки лісів. Я дванадцять років
прожила в Об’єднаних Арабських Еміратах, потім переїха-

ної бригади. Адже бачите, яка напруга останніх
днів, хоча б ті ж заплановані маневри росіян
«Кавказ 2020» біля наших кордонів... ■

ла до Палестини, а там +20 за
Цельсієм — то вже зима. У Київ
я приїхала навіть без теплих речей: у мене їх просто не було. І
десь у листопаді був період акліматизації. Зараз усе нормалізувалося. А коли мій хлопець
повіз мене взимку в Карпати й
на горі Захар Беркут я вперше
побачила сніг, то була просто в
захваті! А потім iще й спробувала стати на сноуборд і порелаксувала в чанах. Емоцій не передати словами. Дуже подобається Київ. Тут відчувається своя
багатовікова історія, навіть легенда.
■ Десь ще встигла побувати?
— Так. В Одесі. Там свій характер: вона жива і постійно в
русі, на вулицях гамірно. Але
море для мене холоднувате, самі
розумієте.
■ Чим займаєшся у вільний
час?
— Читаю — українською і
англійською мовами, займаюся йогою, багато гуляю в парках. Можливо, спробую сісти на
велосипед. Виявляється, в Україні велосипедні прогулянки
дуже популярні.
■ Сумуєш за домом?
— Звісно. Через карантин не
можу поїхати навідати рідних.
А ще чекаю, коли відкриють
кордони, щоб забрати свою собаку Альфу: не ризикнула везти її,
поки не облаштувалася сама. ■
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■ ПОГЛЯД

Найпростіший
вияв
патріотизму —
виховувати
у своїй
країні
дітей
Сергій ЖАДАН,
письменник
У наш час багато чого змінюється і деформується, випадає із суспільної уваги. Тим паче,
зараз дуже легко можна за певних подій чи ситуацій маніпулювати. Тому важливо все фіксувати
і бути непохитними у своїх переконаннях. Зокрема не забувати про те, що відбувалося сім років
тому. Хто такий патріот? Мені здається, це людина, яка робить щось корисне для своєї країни,
яка залишається тут не зважаючи ні на що, виховує тут дітей. Це, мабуть, і є для мене найпростіший вияв патріотизму.
Востаннє в зоні ООС я був кілька тижнів тому
— у Карлівці, працював на радіо. Там ситуація
стабільна, фронт давно стабілізований, він не рухається ні вперед, ні назад. Війна застигла, час
від часу виникають збройні сутички, час від часу
гинуть військові. Зараз там те, що було і два, і
три роки тому. Військові нарікають на владу, кажуть, що не розуміють головнокомандувача, його
політики і його плану завершення цієї війни.
Мені би дуже хотілося, щоби Зеленському вдалося завершити війну. Та в цьому я не впевнений.
Аналізуючи перший рік його президентства, я,
чесно кажучи, зовсім не бачу, щоби в нього була
якась стратегія і розуміння того, як це припинити. Воно могло би відбутися за умови максимальної мобілізації суспільства, активної підтримки
наших західних партнерів і послаблення Росії.
Війна не завершиться якимись домовленостями.
Вони можливі лише, якщо задовольнять наші
інтереси. Та ні про що він із російською владою
не домовиться. Росію можна тільки перемогти і
лише в цей спосіб повернути наші території.
Останнім часом здається, що спроби наступу на здобутки українського національно-культурного життя, спроби відвоювати проросійські
позиції активізувалися. Скажімо, законопроєкт
Максима Бужанського щодо навчання російською мовою. Це яскравий вияв можливого реваншу. І ми повинні протидіяти: виходити на вулицю, протестувати, говорити, не давати можливості політикам робити те, чого ми не хочемо, захищати своє, захищати те, що в нас є.
Харків, де я живу, — спокійне місто, яке завжди було українським. Російськомовність його
населення ще не означає, що місто не українське. По-перше, там українська мова є, її стає більше. А по-друге, я знаю велику кількість російськомовних харків’ян, які вже сім років працюють
волонтерами або йдуть воювати добровольцями
за Україну. Безперечно, мова — це дуже важливо, і я не хочу сказати, що вона не має значення,
— навпаки. Але я б за цією мовною ситуацією не
визначав би рівень українськості.
А от чи сумісні мистецтво і політика? Мені цікаве політичне мистецтво, подобається, коли в
митця є громадянська, політична позиція. До такого мистецтва цікавіше долучатися. Я не люблю
писати про політику, але пишу, і говорити про це
не люблю, бо це не моя сфера, я не політолог. Та
ми всі доволі політизовані громадяни, все наше
суспільство. Питання політики постійно виникає. Це питання відповідальності, коли потрібно десь виступити, щось сказати. Мені здається, що неправильно мовчати.
...Я найбільше люблю слухати голоси людей,
з якими зустрічаюся, яких помічаю, і намагаюся відтворити їхні історії. Надихає, коли в розмові людини помічаю характер, коли бачу, що
в неї є своя історія, що це не просто порожня
людина. Мені подобається розповідати про інших. Про себе писати не дуже цікаво. ■
З інтерв’ю для сайта
«Молодий буковинець».

ЛІТФРОНТ
Олександр ІРВАНЕЦЬ

Головні герої двох книжок, про які
хочеться поміркувати, — молоді
люди, українці, щоправда, хронологічно розділені — наш сучасник і
юний поліський новобранець з-понад восьми десятиліть. Тож ці книжки різняться між собою, як і описувана в них доба.

Детектив у Рівному,
детектив про Рівне
Ірина Баковецька-Рачковська та
Олександр Євтушок — письменники
з Рівненщини. І їхня проза, про яку
хочеться поговорити, також описує
Рівненщину. В романі БаковецькоїРачковської «Пластилін», що побачив світ нещодавно у видавництві
«Моноліт», саме місто Рівне, хоча й
неназване, є також одним із персонажів. Дія саме там і відбувається — у
середньому за розмірами обласному
центрі України.
Головний герой — молодий журналіст, який береться за розслідування загадкової справи — загибелі його
колег під час пожежі в приміщенні
редакції. Образ персонажа виписаний доволі впізнавано — це приблизно 20-літній юнак, достатньо освічений, щоб писати зв’язні тексти для
сайтів та газет, русявий, з ріденькою
бородою і залишками пубертатного
висипу на щоках. Віталій Кекух на
прізвисько «Кекс» живе і діє так, як
живе і діє більшість представників
його генерації — родини ще не надбав і не збирається, винаймає житло (це, з певністю, якась однокімнатка в панельному будинку), заробляє
на це житло, а також на хліб і зрідка
на наркотики насущні, орієнтується
в сучасній музиці, має чуття краси,
бо реагує на гарних жінок, таких, як
слідча поліції Ольга Янцевич. Така
умовна пара: зріла владна жінка і ще
не дуже досвідчений юнак, добре відома у світовій літературі. Від Паоло
з Франческою до «Театру» Сомерсета Моема. (Втім жодних стосунків,
окрім суто службових, між Кексом і
Ольгою впродовж тексту так і не виникає. Авторка не йде далі натяків
на симпатію. Але жіночий субстрат
у тексті дуже потужний і активний).
І взагалі роман Баковецької-Рачковської — це справді жіночий твір.
Не феміністичний, а, власне, саме жіночий. У оповідача/оповідачки (хоча
там і немає роду) — погляд жінки, розумної й саркастичної жінки років
тридцяти плюс. Саме з такої, жіночої,
точки зору йде опис подій і загальний
перебіг сюжету. І навіть другорядні
персонажі жіночої статі — дві лесбійки, з якими на початку оповіді прокидається головний герой, чи його
колеги-журналістки, описані більш
виразно і соковито, ніж персонажі
мужеської статі, за винятком, хіба,
головного героя.
Не хочеться спойлерити, але можна підказати читачам, що подібний
сюжет присутній у фільмі Алана Паркера «Серце Ангела», з молодим Мікі
Рурком у головній ролі. А ще автор
післямови Андрій Кокотюха у своєму тексті посилається на творчість
Ірвіна Велша, сучасного британського (шотландського) письменника,
автора знаменитого Trainspotting-а,
екранізованого Дені Бойлом. (Тільки Кокотюха наводить якийсь інший
роман Велша.) Тож низка асоціацій,
що їх викликає роман «Пластилін»,
достатньо шляхетно насичена. І як
текст роман виглядає достатньо цілісним; не вибиваючись за рамки детективного жанру, «Пластилін» водночас подає й загальну картину життя
у пересічному обласному центрі нашої країни. Картина ця сатирична,
почасти трагічна і комічна, як, власне, і щоденна наша дійсність.
Хоча... Цей образ людської маси
великого міста, яко «пластиліну»,
доволі вдалий, але не до кінця переконливий. Ми, сучасники, знаємо, що декілька разів у критичні для
себе моменти цей пластилін перетворювався на камінь і крицю. Проте у

■ РЕЦЕНЗІЯ ВІД ІРВАНЦЯ

Однолітки
з різних сторіч
Українська література існує і твориться не тільки
в мегаполісах типу Києва, Харкова, Львова.
Цікаві, варті уваги книжки з’являються останніми
роками і в містах меншого калібру

житті щоденному той вміст «маршруток» і тролейбусів з центру до околиць і справді виглядає м’якою, податливою, безформною масою, останнім часом зеленого кольору.
Віталій Кекс цікавий і своєю філософією. Він є людиною з певними гуманістичними цінностями і за
розслідування береться, маючи для
цього й особистий, і професійний мотиви. Водночас Кекс не цурається й
забави о trois із двома привабливими лесбійками (так-так, читачу, в
обласних центрах також водяться
лесбійки, не все ж їм у Києві тусуватися!), і легких наркотиків із алкоголем, як це й було колись рекомендовано в «Депеш Моді» Жадана. Кекс
— наш сучасник, достатньо інтелектуальний, щоб розуміти ситуацію, і
ще достатньо активний, щоб намагатися на неї вплинути.

А між поколіннями – прірва...
Що ж до роману Олександра Євтушка «Чорний солдатик» (видавництво «Богдан» (Тернопіль), серія
Magistra Vitae, то в ньому порушуються теми важкі й серйозні. Також
і щодо мови — «Пластилін» написано
розповідною, буденною, середньою
українською (загалом лексика в романі збагачена переважно за рахунок
моложіного сленгу), а «Чорний солдатик» змушує напружувати мозок,
аби збагнути бодай з контексту значення тих діалектизмів, якими О. Євтушок доволі щедро нафарширував
свій текст. Тому книга стане особливим читвом для мовних гурманів, які
кохаються в діалектах, зокрема в південно-поліському.
Якщо в романі Баковецької-Рачковської місцем дії обрано місто, то в
«Чорному солдатику» ми знаходимо
все, окрім міста. Герої роману — прості сільські хлопці. Час дії — 1943-44
роки, місце дії — Рівненщина, західні її райони, вже у бік Луцька.
Герої «Чорного солдатика» —
сільські юнаки, мобілізовані німецькою владою у тогочасні «легальні»
українські збройні формування, тобто це не УПА. Це — поліційний батальйон, найпряміша співпраця
з окупаційною владою гауляйрату Україна. Хлопці прості, без освіти, зі своїми, селянськими уявленнями про світ і життя в ньому. І ці
наївні сільські юнаки потрапляють

на службу під оруду німецьких офіцерів, отримують мундири і зброю.
Виділяються у розповіді Лонгин Бас
і Борис Ковровський. Фактично вони
і є двома головними героями. Лонгин
простий, часом аж примітивний, марить спокійним, затишним життям,
ностальгує за дідом, за родиною. Борис Ковровський глибоко сприймає
ідеї нацизму і прагне жити згідно з
вимогами німецької влади. Такий собі
фанат «орднунгу». Але виписаний цікаво, його міркування логічні, хоча й
поверхові. Євтушок узагалі прагне
глибоко працювати у психологізмі
своїх персонажів. Це трохи знуджує
текст, проте водночас і поглиблює.
Цікаво, що герої і роману «Пластилін», і роману «Чорний солдатик»
— практично однолітки, молоді українські чоловіки, але суспільні умови й обставини за вісім десятиліть
змінилися настільки докорінно, що
складається враження, ніби два твори розповідають про світи на двох різних планетах. Бравий хіпстер Кекс
навряд чи пережив би й малу частину тих випробувань, принижень і
страждань, які випали на долю Лонгина Баса, одного з головних героїв
роману О.Євтушка. Читається роман нелегко, і не лише через діалектизми. Описані там події — далеко не
героїчні, швидше болісні і нікчемні
у своїй суті. Тогочасна Волинь була
заселена польськими «осадніками»,
траплялися й змішані родини. Одну
з таких родин — жінку з дитиною і
старого діда — піддають акту «колхозірування». Трагічна і дуже психологічно виписана сцена, одна з найкращих у романі. Відчувається у ній
ота майже гемінгвеївська зневага до
війни і водночас готовність до війни.
Якщо б уявити романи «Пластилін» і «Чорний солдатик» у вигляді коміксів, то роман Баковецької
був би такою жорсткою мангою із виписаними вродливо-потворними обличчями, а роман Євтушка мав би
взагалі бути чорно-білим, із траурно-фатальною графікою та безліччю
гострих кутів.
Загалом у вже потужне річище сучасної української прози вливаються
два цікаві і непогано виписані твори.
Ірина Баковецька та Олександр Євтушок ведуть свої розповіді зграбно
й охайно. Чого від них хотілося б і надалі, у майбутніх їхніх творах. ■
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■ МЕДІА ДЛЯ МАС

■ ВИСОКА НОТА

Залишитися в музеях на роки

Літні музичні
промені

Ведуча Ольга Носко — про любов до артефактів, 11 музеїв Києва
та Музейний острів Берліна
Юлія ФУТЕЙ

На суспільному телеканалі UA: Культура
щосуботи вранці виходить єдина на українському телебаченні тематична програма «Музеї. Як це працює». Проєкт
розвіює міф про те, що музеї — це
нудно, і розповідає найцікавіші історії вітчизняних закладів. Про
телепрограму ми розпитали її співавторку та ведучу Олю Носко.

Подарунок долі
■ Олю, як виникла ідея
програми про музеї? Яку
мету ви ставили перед зйомками?
— Ми дуже хотіли розповісти про музеї так, як
ми це робимо для друзів.
Просто й цікаво. А ще зрозуміли, що на українському телебаченні немає жодної програми про музеї. А
де ж, як не на Суспільному, з’явитися такому проєкту?!
Де б не жили наші глядачі — вони вже зможуть
відвідати 11 київських музеїв разом із UA: Культура.
Канал має загальнонаціональне покриття і не потребує додаткової абонплати,
тому контент виходить максимально доступний. А для
тих, хто не вмикає телевізора, — завантажуємо все на
ютуб-канал UA: Культура!
Крім того, програма
вийшла з певною документацією: пройде десять, двадцять років — і ми зможемо
поглянути, як виглядали
музейні експозиції колись.
■ Окрім роботи на телебаченні, ви працюєте кілька років комунікаційницею
в Музеї Ханенків, а за освітою — психологиня. Розкажіть, що вас привело в музей, і особливо, що спонукало залишитись там на
роки?
— Так вийшло випадково
— через пост у «Фейсбуці» з
вакансією. До речі, побачила я його на свій день народження. Вийшов такий собі
подарунок долі. Тоді я навіть
уявити не могла, що пропрацюю в музеї понад п’ять
років. А зараз уже важко навіть уявити, як воно — жити
без музею.
У музеї весь час шалений темп і безліч напрямів
для розвитку. А ще спільні цінності — відкритість і
доступність Музею Ханенків приваблювали мене ще
до того, як я приєдналася
до команди. Тоді я ще трішечки побоювалася музеїв
і, мабуть, до іншого працювати не пішла б.
■ Серед молоді побутує
стереотип, що музей — це
нудно. Як сучасним інституціям цього позбутись? Що
для цього можуть зробити
журналісти, музейні працівники й самі потенційні відвідувачі?
— Мені здається, що цей
стереотип давно відходить
у минуле. В музеях відбувається такий двіжняк, що
звинуватити їх у занудстві
можуть лише ті, хто давненько не переступав музей-

❙ Ведуча Оля Носко.
❙ Фото Анастасії МАНТАЧ.
ного порога. Як то кажуть,
варто лише відкрити своє
серце і підписатися на музейні інстаграми.
Стереотипи відходили б
у минуле швидше, якби не
такі сумні бюджети інституцій. Звідси й кадровий голод, і відсутність реклами.
Але навіть у цих умовах музейники створюють проєкти
для батьків у декреті, квести експозиціями, VR-занурення у живопис, заняття
для дітей або дорослих з ментальною інвалідністю, адаптують екскурсії для людей з
вадами зору та слуху й безліч усього іншого.
І саме журналісти допомагають розповсюджувати інформацію про музейні
проєкти. Звичайно, в епоху
соціальних мереж, коли кожен собі медіа, можна працювати з «Фейсбуком» та
«Інстаграмом» і горя не знати, але саме ЗМІ допомагають якісно розширити аудиторію та ввести відвідання музеїв до свого звичного
дозвілля.
■ У першому сезоні програми «Музеї. Як це працює» ви розповіли про 11
музеїв Києва. Який був найцікавішим, що особливо
запам’яталося?
— Особливі почуття у
мене, звичайно ж, до Музею Ханенків — саме з нього
почалася моя «музейна любов». Тому зйомки розпочинали саме тут. Про що я, до
речі, пізніше дуже пожалкувала — адже тепер хотілося
б «узятися» за нього з більшим досвідом.
Запам’ятовуються моменти, пов’язані з «нетиповим» відвідуванням музею.

Наприклад, неймовірне відчуття, коли ти у зачиненому
музеї, де лише ти і твори (а
ще доглядачі й знімальна команда, звісно!).
Було цікаво знімати у
фондах. Ми були у фондах
Національного художнього та Природничого музеїв. Змії у банках, акули
у ванній, шафи з птахами
— таке запам’ятається
на все життя. Як і кавування на терасі Булгакова (до речі, доступне
всім відвідувачам!)
чи на верхньому
поверсі Історичного з видом на
місто, перебігання з музею в музей у Видатних
діячів, начебто ми ходимо в
гості, як Леся
Українка та
Іван Франко.
Важкими,
але потрібними були зйомки у Музеї історії
України у Другій
світовій війні.
Кожен музей —
це калейдоскоп історій, що складаються в одне ціле й
дають змогу повніше побачити загальну
картину. І хоча часто
в ході підготовки сценарію
я просто хапалася за голову
від того, скільки всього пережила наша країна, але це
ще раз дало зрозуміти: треба
знати своє минуле, щоб побудувати майбутнє.

Музеї Мадрида, Відня і
Пархомівки
■ Назвіть музеї, про які
вам хотілося б зробити програму. Чи плануєте продовжувати проєкт? Що в ньому
буде?
— У другому сезоні ми запланували знайомство з музеями з усієї України. Маємо проїхатися не лише великими містами, а й селами.
Адже подивитися справді є
на що! Давно мрію потрапити у Пархомівку, де зберігаються роботи Пікассо, Малевича й Кандинського — оминути цей музей ми ніяк не
могли. Весь список поки розкривати не буду, але чекаю
зйомок з великим нетерпінням! Передчуваю, буде багато сюрпризів.
А ще цієї весни ми мали
робити спецпроєкт про Музейний острів у Берліні. Отримали всі дозволи, ухвалили бюджет, запланували
зйомку. Але Суспільному заблокували рахунки. А потім
ще й епідемія коронавірусу
почалась.
У третьому сезоні, звісно ж, хотілося б перетнути
кордони й почати знайомити глядачів з європейськими музеями!
■ Які закордонні музеї ви
відвідували, що сподобалось
і чим саме?
— Мої маршрути у подорожах будуються саме навколо музеїв. Під час остан-

ньої поїздки я провела два
дні у Берліні. З них — дванадцять годин блукала Музейним островом. Якось на
свій день народження зайшла у Лувр і не виходила, поки
мене не «витягли». На п’яту
чи шосту годину у залі з голландцями відкрилося якесь
третє дихання і враження
було, наче зможу пройти ще
стільки ж.
Мабуть, улюбленими музеями я б назвала Тіссен-Борнеміса у Мадриді та Кунсхісторішес у Відні. Більше все
ж полюбляю художні музеї.
Після відвідування кожного нового музею я проводжу
внутрішню інтеріоризацію і
вибудовую новий ТОП-3. Ці
два закріпилися просто намертво!
Оцінюю музеї за своєю
внутрішньою системою: яка
атмосфера панує, яка айдентика — приємно, коли додатково тебе оточує сучасна візуальна складова. Мені
важливо, яке кафе на території музею (спробуйте проходити залами сім годин!),
яка добірка сувенірної продукції й наскільки асортимент представляє колекцію саме цього музею, а не є
просто строкатою добіркою
сувенірів з бюджетних сайтів.
Коли заходжу до саме такого музею, відчуваю, що
навіть пульс змінюється і
дихається інакше.
■ Що, на вашу думку, перешкоджає музеям бути сучасними, соціально активними і, зрештою, цікавими
для відвідувачів?
— Хіба сьогодні музеї не
саме такі? (Посміхається).
■ Який музейний маршрут вихідного дня від Олі
Носко?
— Оооо, яке чудове питання! Маршрут залежатиме від актуальних виставок.
Обов’язково подивлюся, які
музеї розташовуються поруч — найприємніше зайти
в один з улюблених і в той, де
ще не були. Начебто і старого друга провідав, і горизонти розширив.
Якщо запропонувати
конкретний маршрут, то
він виглядав би так: починаємо з Музею народного
декоративного мистецтва
— дивимося кераміку, вишивку, килими. Дивуємося тому, наскільки сучасно
та стильно виглядає. Переходимо дорогу та перевіряємо, що там у Мистецькому арсеналі. Не забуваємо пообідати! Спускаємося
схилом до Національного
художнього. Обов’язково
навідуємо
українських
авангардистів. Закінчуємо подорож перенесенням
в інші епохи та країни у
Музеї Ханенків. Надихаємося.
Раджу заходити до музеїв не лише, щоб дізнатися
щось нове, а й просто походити залами, посидіти помедитувати та навести фокус.
У сучасному ритмі життя це
надважливо. ■

В одинадцятий раз у
Києві відбуватиметься
філармонійний фестиваль
Ольга ПРИНДЮК
Фестиваль «Літні музичні промені» завжди був особливим, адже проходив у так
званий «мертвий сезон», час відпусток та
завершення концертного сезону. Карантин дещо вніс корегування у роботу усіх
мистецьких закладів. Утім ця традиція не
зазнала особливих змін: одинадцятий музичний форум проходитиме з 6 до 26 серпня. Цей фестиваль має своїх прихильників: не лише киян, а й гостей з інших міст
України та зарубіжжя, які влітку відвідують Київ.
Про цікаві події та особливості фестивалю «Літні музичні промені-2020» розповідає Олена Зеніна, помічник художнього керівника Національної філармонії:
«Фестиваль «Літні музичні промені» започаткувала Національна філармонія України у 2010 році. Цього року ми запланували провести 10 концертів. Головна мета
форуму — задовольнити різні естетичні смаки. Концертні програми упорядковані таким чином, щоби слухачі, насолодившись прекрасною музикою, відпочили
та отримали приємні враження».
До цього року Фестиваль «Літні музичні промені» мав статус форуму оркестрової музики. Але довелося прибрати з назви ці слова, тому що один із заходів фестивалю — це сольний концерт гітариста,
заслуженого артиста України Андрія Остапенка.
«У фестивалі завжди брали участь симфонічні оркестри. Проте через карантин
ми не маємо право розмістити на одній
сцені великі колективи, які нараховують
більше 25 осіб. Тому склад артистів зменшився», — уточняє Олена Зеніна.
«Літні музичні промені-2020» — це
виступи таких колективів: Київський камерний оркестр, Національний камерний
ансамбль «Київські солісти», Національний ансамбль солістів «Київська камерата» та Біг-бенд Національного академічного духового оркестру України. Солісти: народна артистка України Б. Півненко, лауреати міжнародних конкурсів:
Ю. Стьопін , Н. Коляда, М. Скрипа, Н. Булат, К. Мороз, А. Юша-Криса, Я. Морозова, А. Рахманін, В. Іванов, О. Колесник,
І. Рябінін (скрипка), заслужений артист
України Д. Таванець та лауреат міжнародних конкурсів Д.Яворський (фортепіано); лауреати міжнародних конкурсів:
А. Васильківський (альт), І. Пацовський
та В. Рекало (віолончель), Б. Голосюк (гобой), Н. Стець (контрабас) та Я. Некляєва (арфа); лауреат міжнародних конкурсів
Т. Журавель (сопрано), джазові вокалісти
К.Пурцеладзе та В. Костенко (вокал), фіналістка телешоу «Голос країни» А. Башкіна.
Прозвучить класична, джазова та популярна музика. Меломани зможуть насолодитися творами західноєвропейської
класики: Моцарт, Вівальді, Гайдн, Шуберт, Брамс, Гріг. Виконанають також
для українського слухача маловідомі опуси Бріттена, Шпергера, Діттерcдорфа.
Відкриє фестиваль «Літні музичні
промені-2020» 6 серпня концерт «Тільки
хіти» від ансамблю солістів «Київська камерата», народної артистки України Богдани Півненко (скрипка) та інших професіоналів. Прозвучать шедеври оперної
класики в інструментальних транскрипціях Глінки, Боттезіні, Венявського, Массне, Сарасате, Кастельнуово-Тедеско, Левковича.
Упродовж фестивальних днів звучатимуть «Хіти джазу-2020», підготовлені Бігбендом Національного академічного духового оркестру України, концерт «Гріг,
Чайковський, Елгар», сольний виступ гітариста Андрія Остапенка. ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Насолода — в моментах
Ягідні смузі, м’ясні цікавинки, піца-конструктор і сирна фантазія — з патріотичним
присмаком — від Оксани Копиняк iз Болехова
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Гарними літніми ранками треба прокидатися так само гарно, з новими ідеями
і хорошим настроєм. Там вважає молода
кулінарна майстриня, мама двох чудових
маленьких дівчаток — чотирирічної Софійки і однорічної Вікусі, які надихають
її, «як дюймовочки», Оксана Копиняк.
«Поки спить маленька, старша уже чаклує
зі мною на кухні: готуємо смузі! — каже
Оксана. — Смузі буде корисним: iз фруктами, ягодами, з насінням льону, бо це
корисно і дуже смачно. І кубики льоду,
щоб додати літу приємної прохолоди.
Доброго раночку! Усе гарне починається
з маленьких деталей, які «майструємо»
ми. Чудові моменти з милих родинних
дрібниць — безцінні!».
«Доброго раночку!» — хочеться відповідати на таке вітання! І виходити на кухню,
викладати на стіл сезонні продукти і починати своє кулінарне чаклування.

«Необов’язково відразу хапати
кулінарні зорі з небес»
Я люблю писати про господинь, які
охоче діляться своїм кулінарним досвідом. Бо вони уміють надихати на
це, мотивувати своїм прикладом, а
ще вони — талановиті в інших сферах. Тому, коли ближче познайомишся з майстринею, стаєш ніби співучасницею її смачних діянь, і все відразу
вдається. «Необов’язково відразу хапати кулінарні зорі з небес, — каже Оксана. — Якщо ви захочете спекти високий торт, ви його спечете! Там навіть не вміння головне, а бажання». І
демонструє пишний, неймовірно гарний торт iз великими рожевими трояндами, облямований ніжними солодкими гілочками, і з написом: «Найкращій
матусі на світі!».
Чоловік Василь підтримує талановиту дружину і так само, як і донечки,
чекає на її смаколики.
«У вільний від кухні й догляду за
дітьми, — жартує Оксана, — час я працюю бухгалтером у транспортній фірмі
з міжнародних перевезень. Коли постало питання про вибір освіти, то між
педагогічною й економічною я вибрала
економічну.
З появою донечок з’явилося
натхнення готувати. Все починалося з
солодкої випічки: тістечка, кекси, тортики. Згодом моє натхнення переросло в захоплення випічкою й усім, що
зв’язано з нею. І чимраз більше я відкривала все нове і нове для себе. Можна сказати, що це цілий окремий світ
продуктів, технології й обов’язково
твоєї фантазії».
Кулінарія — не єдине захоплення
Оксани. Вона любить швидкісну їзду
на автомобілі, а ще — поезію і книги.
«Мама в дитинстві навіть ходила до
бібліотеки, щоб мені хоч менше книжок давали, бо я де могла, там і читала (навіть під ліжко залазила чи на черешню). Вона боялася, щоб зір не погіршав, бо читала і лежачи, і при ліхтарику, — згадує молода кулінарка.
— Мама розказувала, що колись, як
вона була маленька, то в сім’ї було багато роботи (бабуся сама з п’ятьма
дітьми залишилася, а дідуся (псевдонім
Місяць у нього був, він писав вірші) вбили, він з Івасюком, Левком
Лук’яненком, Мандриком й іншими
був у Гельсінській спілці. То мама пізно
вночі ставала на стілець і читала книги,
підкручуючи лампу, яка висіла на стелі
(керосинкою в нас називалася). Думаю,
це мені від дідуся і мами передалося».
«Звали мого дідуся Гаїв Михайло
Федорович, — продовжує Оксана. —
Жив у селі Козаківка Івано-Франківської області, працював шофером. А загинув після того, як вирахували його й

❙ Цвітна капуста з фаршем.

❙ Оксана Копиняк iз чоловіком.
інших націоналістів на похоронах композитора Івасюка у Львові. Зловили на
польсько-фінському кордоні на той час,
і уже згодом привезли покатоване тіло
додому… На жаль, така історія є в нашій родині. Але дідусь завжди говорив,
що поки ми будем боротися за Україну,
доти і ми самі будемо існувати як нація».
От така історія родини. Ми заговорилися, але рецепти будуть — у Оксани їх
дуже багато.

Фарширована цвітна капуста
«Хочу поділитися з вами рецептом
смачної страви, яка може бути як окрасою на святковому столі, так і смачною
вечерею чи обідом. А в приготуванні
надзвичайно легка», — переходить уже
до рецептів Оксана Копиняк і починає з
цього, дуже цікавого!
Отже, нам знадобиться: цвітна капуста — 1 шт. (я брала більшу
середньої), 0,5 кг м’яса (перемолоти
на фарш), одна цибулина (також перемолоти), цибулина для смаження, два
яйця (одне до фаршу, одне — для змащування зверху), сіль, перець, приправи, зелень до смаку.
Цвітну капусту відварюємо у злегка підсоленій воді. Далі виймаємо, щоб
стекла вода і капуста охолола. Тим часом перемелюємо цибулю і м’ясо, додаємо приправи і яйце. Все гарно вибиваємо руками. Далі кладемо нашу капусту
на деко, змащене олією. Поміж суцвіття накладаємо фарш. Окремо збиваємо
яйце і щедро зверху змащуємо нафаршировану капусту. Ставимо в розігріту духовку на 200 градусів на 45 хвилин. Ароматна, соковита капуста готова. Смакуйте на здоров’я!

М’ясні пальчики
«Цю страву у мене в сім’ї полюбляють усі без винятку», — каже про свій
наступний кулінарний шедевр Оксана.
І готувати її просто!
Потрібно: 2 свинячi вирізки (полядвиці), 150-200 г сала, 500 г свинини (я
брала передню шинку), 4 зубчики часнику, сіль і перець за смаком, 2 лаврові
листки, 2-3 духмяні перці.
Промити і просушити паперовими
рушниками вирізки, розрізати на шматочки так, як на відбивні (тільки шириною я роблю близько 5 см, щоб можна
було скрутити рулетики). Кожен шматок гарно відбити і посолити та поперчити з двох сторін. Все скласти в миску і
накрити харчовою плівкою. М’ясо, сало
і часник пропускаємо через м’ясорубку.
Отриманий фарш солимо, перчимо і
добре вимішуємо. Беремо наше підготовлене м’ясо і на кожен шматок кладемо фарш. Скручуємо (я для зручності кожен рулетки «прошиваю» зубочисткою, щоб він при смаженні не розкрився). Готові пальчики викладаю на
розігріту сковороду з олією і ледь обсмажую, так, щоб вони з усіх сторін прихо-

❙ Коктейлів улітку багато не буває.
пилися. Коли всі пальчики вже будуть
обсмажені, виймаємо з них зубочистки, складаємо у каструлю швом донизу,
як голубці. Вливаємо воду, щоб трошки не накривала пальчики, додаємо
сіль, перець, лавровий лист, духмяний
перець і тушкуємо 1,5-2 години (або
якщо є мультиварка, то можна в ній). Я
цього разу мала бульйон курячий, тому
заливала бульйоном. Наші пальчики
виходять надзвичайно ніжні, аж тануть
у роті, а начинка соковита. Ця чудова
страва може бути як самостійною, так і
додатком до гарніру. Готуйте!

❙ Пальчики оближеш!

Піца-конструктор
на тонесенькому тісті
Піца — це точно те, що люблять усі,
а на тонесенькому тісті — й поготів!
Чому конструктор? Ба начинка до неї
«конструюється» за вашим уподобанням: любите помідори, перець, кукурудзу? Кладіть! М’ясо, гриби — також,
словом, конструюйте!
Виходить 2 піци діаметром 30 см.
Інгредієнти: 2/3 склянки досить теплої води, 1 ст. л. оливкової олії, 1 ч.
л. цукру, 0,5 ч. л. солі, 6,5 г сухих
дріжджів, 2-2,5 склянки борошна.
Воду змішуємо з оливковою олією.
У більшій мисці вимішуємо борошно з
дріжджами, цукром і сіллю. Робимо в
борошні заглиблення і виливаємо туди
воду з олією. Замішуємо нетуге тісто
і ставимо в тепле місце на пів години.
Коли тісто підійде, ділимо його на дві
частини і розкачуємо у формі, змащенiй
ледь олією. Зверху тісто можна змастити кетчупом чи томатним соусом. Далі
викладаємо начинку на ваш смак чи
що є в холодильнику: м’ясо (відварена
грудка), ковбаса, кукурудза, оливки,
помідори, перець, шампіньйони тощо.
Зверху добре натерти сиром (я беру моцарелу). Випікати при температурі 200250 градусів близько 20 хвилин. М’яка,
соковита і з тонесеньким тістом піца готова.

Шоколадно-сирний пиріг
Не знаю, як кому, а мені сирної випічки багато не буває! В Оксани якраз
є хороший рецепт: швидко, красиво і
дуже смачно! «Хочу поділитися з вами
простим і водночас надзвичайно смачним десертом. До того ж він дуже гарно
виглядає при подачі», — запевняє господиня і розповідає, як це сирне диво
створити тим, хто взагалі нічого не пік
досі.
Для тіста: 160 г борошна, 150 г цукру, 100 мл олії, 4 яйця, 2 ст. ложки какао, 2 ч. ложки розпушувача.
Для начинки: 300 г сиру, 2 ст. ложки
крохмалю, 4 ст. ложки цукру, 1 яйце, 1
пакетик ванільного цукру.
Спочатку всі інгредієнти додаємо до

❙ Пиріг із сирними «кубиками».
сиру і перебиваємо блендером до однорідної маси. Консистенція повинна бути
така, щоб легко проходила через кондитерський мішок.
Для тіста яйця з цукром збиваємо в
пишну піну. Далі додаємо олії і знову
збиваємо. Додаємо всі сухі інгредієнти
і збиваємо ще раз.
Виливаємо тісто у підготовлену форму, злегка постукуємо, щоб рівномірно
розподілити по формі, і за допомогою
кондитерського мішка викладаємо начинку поверх тіста, утворюючи квадратики.
Випікаємо при 180 градусах 45 хвилин. Це так смачно, спечіть!

Сезонний вітамінний напій
Дуже смачний і корисний! А ще й
вигляд — ніби у тебе свято!
Для цього беремо: 1 банан, 15 очищених від кісточки черешень, 1 столову
ложку льону, 2 листочки м’яти, 300 мл
молока, кілька кубиків льоду. Всі інгредієнти збиваємо в блендері, розливаємо в склянки. Додаємо по кілька кубиків льоду і посипаємо зверху льоном.

Коктейль-мікс
І ще такий коктейль приготуйте
влітку.
Треба банан і різні ягоди, які знайдете, столова ложка насіння льону, 350
мл молока. І далі вже звичайним способом збиваємо блендером і насолоджуємося.
Оце і є ті прості родинні хороші моменти, про які говорила Оксана. Готуйте, смачного літа! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ 2020

СПОРТ

«Ми разом приймаємо нові виклики та разом продовжуємо писати славну
історію «Динамо». Сподіваємося, що свою яскраву сторінку
в цьому літописі залишить і легендарний Мірча Луческу. Наша синергія —
запорука успіху та нових перемог!».

Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)
Григорій ХАТА
Лише кілька днів минуло
відтоді, як у київському «Динамо» оголосили про співпрацю з Мірчою Луческу, а футбольну Україну почало лихоманити від іншої шокової новини,
пов’язаної з цим спеціалістом.
За повідомленням румунського видання Gazeta Sporturilor,
керівник котрого є багаторічним товаришем новопризначеного очільника «біло-синіх»,
Луческу вирішив відмовитися
від роботи в київському клубі.
На сторінках цього видання
з’явилося розгорнуте пояснення рішенню румуна, в якому
йдеться про те, що в Києві він
наштовхнувся на неконструктивну атмосферу, яка аж ніяк
не сприятиме його продуктивній роботі на чолі динамівського колективу.
«На жаль, я вирішив відмовитися від можливої співпраці
з «Динамо» (Київ). Спасибі братам Суркісам за проявлену довіру й запрошення в клуб. Але я
не можу працювати у ворожій
атомсфері, котра особливо виходить від групи ультрас клубу, чиєї підтримки так потребує
команда», — йдеться у повідомленні.
Після того як Луческу наштовхнувся на критику одразу з двох — динамівського та
гірницького — таборів, а там
знайшлося чимало невдоволених вибором румунського тренера, бажання 74-річного румуна відмовитися від наростаючої
конфронтації можна було зрозуміти.
Узгодивши минулого четверга з Ігорем Суркісом на стадіоні
«Динамо» умови конракту, Луческу одразу повернувся на батьківщину, де 29 липня готувався святкувати свій 75-річний
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Спекуляції й плітки
Керівництво «Динамо» готується до нових інформаційних штормів, а динамівські ультрас
обіцяють непрості умови праці для румунського наставника «біло-синіх»

❙ «Біло-сині» ультрас продовжують висловлювати своє невдоволення приходом Луческу на пост очільника «Динамо».
❙ Фото з сайта unian.ua.
ювілей. Наступного ж дня Мірчу чекали в столиці України, де
він мав розпочати роботу з динамівськими футболістами після
завершення їхньої відпустки.
Проте свої плани Містеру довелося підкорегувати й прибути до Києва 28 липня, аби своєю
присутністю в динамівському
таборі спростувати інформацію, що з’явилася на шпальтах

румунського видання. «Мірча
Луческу — тренер київського
«Динамо». Крапка», — заявив
президент «біло-синіх» Ігор
Суркіс. Підтвердив цю інформацію й агент румунського тренера Аркадій Запорожану.
Як з’ясувалося, фраза про
«відмову співпраці через ворожу атмосферу» була лише частиною приватного листування

між Луческу та Суркісом-молодшим, котра відбулася через
два дні після узгодження деталей контракту. Тож, аби «припинити спекуляції на цю тему
й не плодити чутки про реальні наміри сторін», у «Динамо»
вирішили оприлюднити всю переписку Луческу та Ігоря Суркіса.
Відповідаючи на тривожне

повідомлення з Румунії, президент «Динамо» відзначив, що
«хвиля емоцій частини вболівальників «біло-синіх» не може
стати визначальним фактором для майбутнього команди,
котра готова до нових випробувань під керівництвом Мірчи
Луческу». При цьому Ігор Суркіс наголосив, що «керівництво клубу готове не тільки почути новий тренерський штаб,
а й на практиці створити йому
необхідні умови для досягнення найамбітніших цілей».
Попри те, що власники
«Динамо» публічно заявили
про всебічну підтримку ініціатив Мiрчи Луческу, динамівські ультрас продовжують гнути
свою лінію й попереджають румуна, що прописані в контракті мільйони євро будуть найважчими в його кар’єрі.
Утім, дивлячись на тренерську кар’єру досвідченого
румунського наставника, можна
помітити, що робота в непростій
атмосфері для нього не така вже
й нова. Свого часу він двічі робив
переходи між таборами принципових опонентів. У рідній Румунії він змінював бухарестське «Динамо» на бухарестський
«Рапід». У в Туреччині — «Галатасарай» на «Бешикташ». І, що
цікаво, з кожним із цих клубів
Луческу зумів виграти титул національного чемпіона. ■

■ ПЕРША ЛІГА

У зоні
турбулентності
Почесного президента «Агробізнесу» відсторонили
від футболу, а президенту ПФЛ висловили недовіру
Григорій ХАТА
Нинішній чемпіонат України в першій
лізі абсолютно не схожий на всі попередні.
Одразу сім команд веде боротьбу за три путівки до елітного дивізіону, тож не дивно, що в
умовах такого турнірного напруження навколо першості створилася потужна зона турбулентності.
Одним із тих, хто потрапив до цього бурхливого виру, став почесний президент «Агробізнесу» Олег Собуцький. Після матчу
його команди проти «Минаю» головний арбітр цього протистояння звернувся до правоохоронних органів про побиття, звинувативши в цьому саме власника «Агробізнесу».
Як не намагалися у Волочиську довести, що суддю побили інші люди, проте КДК
УАФ пожиттєво заборонив Собуцькому
(який до того ще й мав статус віце-президента УАФ) займатися будь-якою діяльністю,
пов’язаною з футболом.
Покарали у вітчизняній футбольній асоціації й сам клуб, заборонивши «Агробізнесу» проводити домашні матчі на своєму
стадіоні, де, за твердженням Контрольнодисциплінарного комітету, відсутні належні

умови для створення безпеки учасників футбольних змагань. Утім і поза рідними стінами команда з Волочиська продовжує перемагати, зберігаючи таким чином місце в призовій трійці. У минулому турі, до слова, підопічні Олександра Чижевського, приймаючи
свого опонента в місті Винники, розгромили
луцьку «Волинь», котра також претендує на
підвищення у класі.
Інший футбольний функціонер, який,
перебуваючи в турбулентному вихорі, може
позбутися своєї посади, — це президент ПФЛ
Сергій Макаров. Днями на офіційному сайті ФК «Прикарпаття» з’явився відкритий
лист, у якому йдеться про те, що 24 клуби
ПФЛ висловили недовіру її чинному очільнику, звинувативши того в непрофесіоналізмі.
«Своєю неорганізованістю та неможливістю винайдення компромісу серед клубів під
час обумовленої коронавірусом тривалої паузи, відсутністю чіткої позиції як керівника організації та пасивністю у винайдені
шляхів повернення до футболу Сергій Макаров призвів до розколу та конфліктної ситуації серед клубів ПФЛ», — йдеться у відкритому зверненні.

❙ Футболісти «Агробізнесу» переграли
❙ прямого конкурента й зберегли місце
❙ у призовій трійці.
❙ Фото пресслужби ФК «Волинь».
Іще одним наслідком його некомпетентності, як твердять підписанти, стало перетворення ПФЛ у фінансово неспроможну організацію без будь-яких заощаджень, яка самостійно не може об’єднати клуби та забезпечити проведення футбольних змагань.
Відтак 24 клуби ПФЛ, посилаючись на
Статус організації, внесли до порядку денного наступної Конференції ПФЛ питання щодо висловлення недовіри президенту
ПФЛ, а також закликають провести фінансовий аудит ліги, очолюваної Сергієм Макаровим. Раніше очільник ПФЛ уже заявляв,
що не тримається за крісло, проте просить
учасників Ліги діяти згідно з регламентними нормами організації. ■

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Перша
ліга. 26-й тур. «Черкащина»
— «Минай» — 2:6, «Інгулець»
— «Чорноморець» — 0:0, «Металург» (З) – «Авангард» —
3:1, «Балкани» — «Миколаїв»
— 1:3, «Кремінь» — «ОболоньБровар» — 1:0, «Агробізнес»
— «Волинь» — 3:0, «Металіст1925» — «Прикарпаття» —
3:1, «Рух» — «Гірник-Спорт» —
2:1.
Лідери: «Інгулець» — 54,
«Минай» — 53, «Агробінес» —
50, «Волинь» — 48, «Рух» —
48 (25 матчів), «Металіст-1925»
— 47, «Оболонь-Бровар» — 46.

Читайте
в наступному
номері:
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І покращення фізичних кондицій
Кенійська зима у період українського літа легкоатлетки Ольги Ляхової

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 29 ЛИПНЯ 2020

■ СІНЕМА

Відійшла у вічність
«Міс скромність»
Не стало 104-річної Олівії де Гевіленд
Якось так повелося, що в літературі чи
кіно запам’ятовуються лише погані дівчатка,
такі собі «відірви та викинь», які дурять голови головним героям, руйнують сім’ї, роблять
«неблаговидні» вчинки. Хороші ж дівчатка
мало кому запам’ятовуються, адже вони такі
правильні, скромні й виховані, а це так нудно. Ось і героїню Олівії де Гевіленд — Мелані — у фільмі «Віднесені вітром» мало хто
пам’ятає, адже всіх там затьмарила харизматична Скарлет О’Хара у виконанні Вів’єн Лі. Та
все ж багатьом із глядачів припала до душі
героїня Олівії — віддана, добра, всепрощаюча Мелані. Актрису Гевіленд навіть номінували на «Оскара» за роль другого плану, але
всі лаври і всю славу від фільму отримала,
звісно, Вів’єн. Та свою порцію слави блискуча
красуня й чудова актриса Олівія Гевіленд усе
ж одержала, завоювавши «Оскари» за фільми «Кожному своє» у 1946 р. та «Спадкоємиці» у 1949 р. (за цей фільм актриса отримала
ще й «Золотий глобус»).
Днями у Парижі 104-річна Олівія де Гевіленд відійшла у вічність. Сьогодні молодь не
знає згаданих імен, проте для знавців і любителів кінематографа це — легенди. Окрім
високих кінематографічних нагород, Олівія
ввійшла в історію Голлівуду ще й за так званим «законом Гевіленд», згідно з яким, актори не повинні платити штрафи за відмову грати у певних фільмах, — зірка ще на початку
Варка ВОНСОВИЧ
Узимку неможливо дочекатися літа, а
коли воно приходить, думаєш, куди подітися
від нестерпної спеки. Що вже казати про тварин, які, на відміну від людей, не можуть роздягнутися і зняти свої вовняні «шуби». Добре, коли в ареалі їхнього перебування є водойми, а якщо ні?
Ось і клишоногий житель вірджинських
лісів, що в США, шукаючи порятунку від надмірної літньої спеки, забрів на обійстя до Реджини
Келлер. Там, на задньому дворику, він і знайшов те, що шукав, — басейн із водою. І попри те, що басейн був дитячий і, відповідно, не
зовсім підходив за розмірами для непроханого

❙ Олівія
❙ де Гевіленд.

своєї акторської кар’єри через
суд довела незаконність
цих санкцій щодо акторів. На долю цієї
тендітної жінки випало чимало горя
— у віці 42 роки
помер її син, від раку
згас чоловік — редактор «Парі Матч» П’єр Галанте (хоча вони були на той
час розлучені, актриса без вагань
стала доглядати хворого), підтримувала у важкий час доньку, яка
втратила чоловіка. Та ніщо
не минає непоміченим —
за всі здобутки у творчості і не тільки у
2008 р. Олівія
де Гевіленд із
рук

тодішнього президента США отримала високу
нагороду — Національну медаль мистецтв, а
в 2010 р. президент Франції Ніколя Саркозі
нагородив актрису найвищою відзнакою краї-

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №68

ни — орденом Почесного легіону. Доброю
згадкою про актрису стане перегляд фільмів
із її участю — старих добрих стрічок 30-40-х
років минулого століття. ■

■ БРАТИ МЕНШІ

Можна до вас у гості?
Ведмідь звабився на купання у басейні
гостя, проте чорний ведмідь розкошував у ньому понад годину. Господиня водойми у той час
поливала квіти і, побачивши таку незвичну картину, побігла фотографувати і знімати на відео
клишоногого, адже не кожен день до вас приходять у гості такі цікаві персони. Водні процедури, а заодно і фотосесія, тривали понад годину.

«Нам достоту потрібен більший басейн», — із
гумором підсумувала цей візит Реджина.
Слід зазначити, що у США нараховується
900 тисяч (!) чорних ведмедів, зокрема шість
тисяч — у штаті Вірджинія. Тож імовірність
згаданих візитів, особливо у спекотні дні, досить висока. ■

■ ПОГОДА
30 липня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 7-12 м/с.
Температура вночi +18...+20, удень +25...+27.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +29...+31.
Вінниця: короткочасний дощ, гроза. Уночi +16...+18, удень
хмарно
+28...+30.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +27...+29.
28 липня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 23-28 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +12...+14, удень +22...+24. Моршин: уночi +13...+15, удень
+23...+25.
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По горизонталі:
1. Один із трьох найбільших островів, на яких розташована Японія. 3.
Історична гірська область на північному заході Грузії. 9. Іудейський священник. 10. Пряжа, намотана на веретено. 11. Шрифт, схожий на писане від руки. 13. Аркуш із запитаннями, які студенти тягнуть на іспиті. 14.
Гроно калини чи горобини. 16. «Умирають майстри, залишаючи спогад,
як ...» (Ліна Костенко). 17. Суперечка, полеміка, парі. 19. Будинок на
стадії спорудження. 21. Друковані
ЗМІ. 23. Хвороба психіки, коли дитина відгороджується від світу. 26.
Давньогрецька богиня землі й плодючості. 27. Станція на Чернігівщині, під якою у січні 1918 відбувся знаменитий бій за Київ. 28. Один
із способів запобігання поширенню
пандемії коронавірусу. 29. Стовп,
що забивається в ґрунт як опора для
якої-небудь споруди.
По вертикалі:
1. Отруйний павук. 2. Ім’я ватажка козацького повстання проти Речі
Посполитої. 4. Представник одного
з фіно-угорських племен, що населяють Росію. 5. Місце для ночівлі.
6. Офіційна валюта Казахстану. 7.
Конспіративна квартира. 8. Свій-

ська птаха. 12. «Біля млина калина, біля ставу ... Біля тину дівчина,
біля серця журба» (пісня). 13. Ім’я
«покірної» сестри головної героїні
комедії Шекспіра «Приборкання норовливої». 15. Магазин. 18. Сексуальні ігри наших предків, коли хлопець любився з дівчиною без статевого контакту. 19. Регіон центрального Кавказу. 20. Кавоварка,
джезва. 22. Знаменитий французький поет. 24. Ім’я американської актриси, зірки фільмів «Римські канікули» та «Сніданок у Тіффані». 25.
Індійське жіноче національне вбрання. ■
Кросворд №67
від 28 липня

■ ПРИКОЛИ
— Нерозумно створювати запаси продуктів, я завжди запасаюся тільки горілкою!
— Чому ?
— По-перше, в неї терміну придатності немає, а по-друге, ще дідусь учив
мене, що це валюта, тільки рідка!
***
Зустрілися двоє.
— А ти чув, яке опудало сусід
поставив у себе на гоpодi?
— Яке?
— До того жахливе, що воpони
повернули вpожай за минулий рік.
***
Затримав полiцiянт небезпечного злочинця. Зібрали з цього приводу пресконференцію. Журналісти
запитують:

— Як же вам удалося його затримати? Він же був переодягнений
у жiнку! Як ви здогадалися?
— Та дуже просто! Йшов цей
тип по вулиці й не зупинився перед
жодною вітриною.
***
Жiнка — чоловiковi:
— Любий, ти не міг би пропилососити кімнату?
— Я так утомився, що в мене
навіть руки трусяться.
— Чудово, тоді витруси килим.
***
Мати каже синові:
— Hу що ти тягнешся через
увесь стіл рукою? У тебе що, язика
немає?
— Є. Але рукою я дістаю далі.
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