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загнати економіку в тінь і розв’язати руки фіскальним органам
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«Математична модель рахує відносні прирости, кількість хворих та 
спроможність медичної системи витримувати ці навантаження. Звичайно, 
наша мета — це зелений рівень на всій території України». 

Денис Шмигаль
прем’єр-міністр України 

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗАРАЗА

Хотілося б 
«позеленіти»
Україна почала підготовку до другої 
хвилі коронавірусу, адже кількість 
інфікованих щодня зростає
Катерина БАЧИНСЬКА

 Понад 1 тис. 400 нових випадків коронавірусу вия-
вили в Україні за попередню добу. Впродовж минулого 
тижня щодня в нас фіксували нові антирекорди за кіль-
кістю хворих на ковід. Найбільше нових інфікованих 
зараз у Харківській, Чернівецькій та Івано-Франківсь-
кій областях, а також у місті Київ. Загальна кількість 
інфікованих у країні вже складає понад 93 тисячі осіб, 
адже щоденний приріст становить понад 1 тис. 300 но-
вих випадків захворювання. 
 У Міністерстві охорони здоров’я  заявили — коро-
навірус почав поширюватися швидше, ніж прогнозува-
ли. Таким чином, у МОЗ запевняють: почали готувати-
ся до другої хвилі ковіду в Україні.  «Ми вважали, що в 
нас буде так звана друга хвиля — суттєве збільшення хво-
рих десь у жовтні або листопаді. Але, як бачимо, вірус по-
чав дуже активно прогресувати», — заявив міністр охо-
рони здоров’я Максим Степанов. За словами Степанова, в 
країні вже підготували лікарні другої хвилі. Вони розра-
ховані приблизно на 10 тис. пацієнтів. «Але все одно ми 
повинні розуміти, що скільки б не передбачили — є пев-
на межа. Саме тому це викликає в нас велике занепокоєн-
ня. Саме тому ми кажемо про дуже напружену ситуацію 
з розвитком COVID-19», — додав Степанов. 
 Тим часом на Львівщині занепокоєні, що вірус по-
ширюється дуже швидко, тому готові до відкриття лі-
карень  другої хвилі.  «Всі лікарні, які приймали па-
цієнтів із COVID-19, продовжують працювати. Хво-
рих приймають Львівська обласна інфекційна лікар-
ня, Центр легеневого здоров’я та наші міські медичні 
заклади — 8-ма лікарня, 1-ша лікарня, лікарня швид-
кої медичної допомоги. Медична система міста справ-
ляється. Ліжка в лікарнях є», — зазначив мер Львова 
Андрій Садовий. 
 Минулого тижня Кабмін оновив перелік регіонів, які 
потрапили під жорсткіші обмеження. Таким чином, у 
кожній з областей України (за згаданим списком) має 
бути запроваджено нові карантинні обмеження. Зале-
жатимуть вони від трьох чинників: завантаженості лі-
жок, середньої кількості тестувань методом ІФА й ПЛР 
та показника захворюваності за останні 14 днів.  Якщо 
ж будь-який із цих пунктів перевищено, то населений 
пункт або район області зобов’язані запровадити серйоз-
ніші обмеження — відповідно до наступного рівня «ко-
льору» карантинної зони. «Надзвичайно важливо сьо-
годні комунікувати з керівниками районів, міст облас-
ного значення. Надзвичайно важливо, що поділ на кольо-
ри, який запровадило МОЗ, має дуже чіткі параметри. 
Математична модель рахує відносні прирости, кількість 
хворих та спроможність медичної системи витримувати 
ці навантаження. Звичайно, наша мета — це зелений рі-
вень на всій території України», — наголосив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. 
 Найбільше обмежень, як і раніше, має червона 
зона. Там заборонена робота громадського транспор-
ту, відвідування освітніх установ, робота ТРЦ, кафе 
і ресторанів, а також посадка в міжобласний транс-
порт. До цього переліку потрапили: Городенківський 
та Косівський райони Івано-Франківської області, міс-
то Самбір Львівської області, місто Біляївка Одеської 
області, місто Дубно, Костопільський та Рівненський 
райони Рівненської області, Кіцманський район Черні-
вецької області. «Львівщина, на жаль, продовжує по-
казувати неприємну статистику, вже близько місяця 
ми — на стабільно високих цифрах. За рішенням Цен-
тральної комісії ТЕБ та НС, уся Львівська область від-
носиться до помаранчевої зони, окрім міста Самбір — 
воно із 17 серпня у «червоній». Останнім часом збіль-
шилася кількість звернень у стаціонар — щоденно по 
області 120-130 людей, приблизно така ж кількість ви-
писується. Стаціонарні хворі — це зазвичай пневмонії з 
важким перебігом, які потребують тривалого лікуван-
ня, від трьох до чотирьох тижнів», — поскаржився ди-
ректор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА 
Орест Чемерис
 Таким чином, кожні сім днів комісія з техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пере-
глядатиме рішення про те, які регіони потрапляють у 
певну зону. Однак послабити карантин у будь-якій зоні 
зможуть не раніше, ніж через 14 днів після його поси-
лення. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація в районі проведення 
Операції Об’єднаних сил залишаєть-
ся контрольованою. За минулі чоти-
ри доби в цілому зберігався режим 
тиші. За даними штабу Операції 
Об’єднаних сил, за цей період вої-
ни задокументували шість випад-
ків порушення збройними форму-
ваннями Російської Федерації, їх-
німи найманцями та посіпаками до-
мовленостей, досягнутих 22 липня 
в рамках Тристоронньої контактної 
групи. Зокрема, поблизу тимчасо-
во окупованого населеного пункту 
Ужівка противник здійснював мон-
таж  інженерного обладнання пози-
цій поряд із нашими підрозділами. 
На околицях Авдіївки зафіксова-
но вогневу активність окупаційних 
військ зі стрілецької зброї. Пострі-
ли були провокативними та не не-
сли загрози життю наших воїнів, 
тому українські захисники зброю у 
відповідь не застосовували. Також 
виявлено факти інженерного облад-
нання ворожих позицій неподалік 
населених пунктів Хутір Вільний 
iз напрямку тимчасово окуповано-

го Золотого-5 i Новгородського з на-
прямку непідконтрольної Широкої 
Балки.
 На жаль, під час пересування 
автотранспортом у районі відпові-
дальності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід» від підриву на 
невідомому вибуховому пристрої 
загинув старший сержант 42-го ок-
ремого мотопіхотного батальйону 
57-ї окремої мотопіхотної бригади 
імені кошового отамана Костя Гор-
дієнка Сергій Похович. Ім’я загиб-
лого назвали у Кіровоградській обл-
держадміністрації. Сергій Похович 
родом із села Новогригорівка Пер-
ша Долинського району Кіровоград-
ської області. Був призваний на вій-
ськову службу за контрактом у лис-
топаді 2018-го.
 У воїна залишилися батько 
та двоє дорослих дітей: донька та 
син, які також проходять службу в 
ЗСУ.
 Разом із ним у машині був iще 
один військовослужбовець. Пора-
неним його евакуювали до Дніпра. 
У своєму профілі у «Фейсбуці»  го-
ловний лікар Дніпропетровської об-
ласної клінічної лікарні імені Іллі 

Мечникова Сергій Риженко пові-
домив, що стан пораненого «вкрай 
важкий». «Відкрита черепно-моз-
кова травма. Десятки осколків про-
шили тіло. Один із них пошкодив 
праве око. Безліч осколків у голо-
ві, обличчі, шиї, грудині, передній 
черевній стінці, в кінцівках. Пере-
ломи пальців рук і ніг, термічні опі-
ки голови, обличчя, правої руки». 
За словами головлікаря, поранено-
му Олександру 37 років, він стар-
ший солдат,  родом із Миколаєва. В 
лікарню його доставили на апараті 
штучної вентиляції легень. Офталь-
мологам удалося врятувати праве 
око. Попереду тривале лікування в 
«Мечникова». Віримо, що виживе», 
— написав Риженко.
 Наразі його просто з реанімацій-
ної перевели в операційну. Стан по-
раненого стабілізовано.
 Режимом тиші скористався 
один із бойовиків — і пішов зда-
ватися. Підрозділи об’єднаних 
сил затримали стрільця-снайпе-
ра, в якого було виявлено військо-
вий квиток так званої «ЛНР», не-
велику суму коштів у російських 
рублях i знеболювальний медич-
ний препарат наркотичної дії. За 
словами затриманого, він не вит-
римав свавілля та знущань від ва-
тажків, які командують окупацій-
ними підрозділами, і добровільно 
вирішив здатися Збройним силам 
України. Зараз ним займаються 
компетентні органи. ■

Світлана МИЧКО

 Парадом випускників, на якому 
навіть було встановлено рекорд Ук-
раїни з довжини шлейфу сукні, Тер-
нопіль нещодавно вже довів, що, поп-
ри всі пандемії, свята тут конче ма-
ють бути. І ось — знову, незважаючи 
на те, що місто не так давно перебу-
вало в «червоній» зоні й наразі епі-
демічну ситуацію тут не можна на-
звати благополучною. Однак в облас-
ному центрі повним ходом iдуть при-
готування до відзначення 480-річчя 
міста, що триватиме з 27 по 30 серп-
ня. І неабиякого! Передусім у рамках 
святкування відбудеться аж два фес-
тивалі. У Центральному парку імені 

Тараса Шевченка — всеукраїнський 
фестиваль гончарства «Не святі гoр-
шки ліплять». А на Театральнoму 
майдані — фестиваль «Файне небo», 
під час якого професійні команди з 
різних міст України змагатимуть-
ся у пoльoтах на пoвітряних кулях зi 
спецефектами, а пересічні тернопо-
ляни теж матимуть змогу піднятися 
в повітря. 
 Відбудуться також вуличні кон-
церти, історичний пленер і фото-
виставка, відкриття трансфер-міс-
течка і традиційна мистецька імпреза 
«Крізь терни до зірок», нагороджен-
ня кращих тернополян і урочис-
те «поповнення» міської Алеї зірок. 
До речі, одна з п’яти нових зірок 

з’явиться там на честь уродженця 
Тернопільщини, відомого шоумена, 
волонтера, а віднедавна ще й канди-
дата на посаду міського голови Киє-
ва Сергія Притули. А ще одна — як 
вшанування Медичної спільноти. ■

ДО ДАТИ

А свято — за розкладом!
Тернопільська міська влада не боїться 
організовувати масові гуляння під час пандемії

■

Під час одного з минулих «дефіле» 
 повітряних куль над Тернополем.
Фото з сайта Тернопільської 

міської ради.

❙
❙
❙
❙

Морпіхи «розвантажуються».
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

НА ФРОНТІ

Упасти, віджатися
В окремій бригаді морської піхоти імені контр-
адмірала Михайла Білинського ВМС України 
відбулися змагання з кросфіту «Сталеві духом»

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Наші воїни використовують режим 
тиші собі на користь. В окремій бригаді 
морської піхоти імені контрадмірала Ми-
хайла Білинського ВМС ЗС України від-
булися змагання з кросфіту «Сталеві ду-
хом». За звання кращих боролися 54 вій-
ськовослужбовці — 18 команд по три осо-
би. За правилами змагань, учасники мали 
пробігти 950 метрів iз ящиком вагою 25 
кілограмів, по команді виконати 100 підтя-
гувань на перекладині, 200 відтискань від 
підлоги, 300 присідань. На завершально-
му етапi морпіхи знову долали ту ж саму 
відстань iз вищевказаним інвентарем. 
У командному заліку «золото» виборо-
ли військовослужбовці 1-го окремого ба-
тальйону морської піхоти. Другими були 
спортсмени самохідного артилерійського 
дивізіону. Бронзові призери — батальйон 
морської піхоти. 
 Слід зауважити, що подібні заходи 
не тільки підтримують бійців у належній 
спортивній формі та укріплюють бойовий 
дух, а також є одним зi способів розванта-
ження і відновлення.

■
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«Золотий» 
батон
Хліб в Україні може зрости в ціні 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Подорожченнями українців здивувати справа 
марна, адже щороку ціни підскакують і на про-
дукти, і на комунальні послуги, і на бензин, і на 
багато чого іншого. Тож як щось звичне й невід-
воротне сприймаються свіжі прогнози, зроблені 
в департаменті розвитку промисловості та АПК 
Хмельницької облдержадміністрації, згідно з 
якими ще до кінця року вартість буханця може 
підвищитися на 7—10 відсотків. 
 Пояснюють чиновники свої невтішні розра-
хунки тим, що на аграрному ринку складаються 
передумови для збільшення вартості зерна, на-
самперед через виробничі витрати, які вже тра-
диційно пов’язані з подорожчанням енергоносіїв, 
засобів захисту рослин, насіння тощо.
 Не останню роль зіграла й цьогорічна посуш-
лива літня погода, відсутність опадів узимку, мо-
рози навесні — все це суттєво вплинуло на уро-
жайність зернових: наприклад, у Хмельницькій 
області намолоти колосових менші від минулоріч-
них майже на 20%. 
 Якщо до осені ціни на збіжжя не знизяться, 
а наразі в агропромисловому департаменті вже 
фіксують зростання цін на пшеницю на 7—10 
відсотків порівняно з минулорічною жнивною по-
рою, то цілком вірогідним є зростання вартості бо-
рошна – і, як наслідок, подорожчання всіх хлібо-
булочних виробів.
 Щоправда, самі виробники зерна не сподіва-
ються на надто стрімке зростання його вартості 
та запевняють, що дефіциту пшениці навіть за 
нижчих врожаїв усередині країни не спостеріга-
тиметься, зокрема цьому має посприяти і мемо-
рандум щодо обмеження експорту, котрий підпи-
сали уряд та потужні зернотрейдери.
 Нагадаємо, що ціна на хліб піднімалася неод-
норазово й досить суттєво, що призводило до лан-
цюгової реакції зростання цін на цілу низку то-
варів і послуг, від чого страждали найбільш не-
захищені верстви населення, зокрема пенсіоне-
ри, яких в Україні більше 11 мільйонів із середнім 
розміром пенсії «аж» у 3 тис. гривень. ■

■

Ірина КИРПА

 Перший у цьому сезоні 
вантаж солодких смугас-
тиків відправили по воді з 
південного порту Гола При-
стань до української столи-
ці.
 Кавуни найближчи-
ми днями розвантажать 
на спеціальному терміналі 
ТОВ СП «Нібулон» у Пере-
яславі та доставлять до тор-
гових мереж «Сільпо» та 
Fozzy Group.
 Уперше кожну гігантсь-
ку ягоду забезпечили 
яскравою налiпкою з QR-
кодом, у якому міститься 
інформація про туристич-
ний потенціал Херсонсь-
кої області.
 — Сто тисяч налiпок 
надрукували на кошти 
Агентства США з міжна-
родного розвитку (USAID), 
а потім «досипали» трохи 
грошей з міського бюджету 
та надрукували ще 100 ти-
сяч налiпок, — розповів го-
лова правління ГО «Центр 
живої історії «Олешшя», 
президент регіональної 
туристичної організації 
«Туризм Херсона» Пав-
ло Білецький. — Частина 
налiпок потрапить разом 

із херсонськими кавунами 
до мешканців столиці Ук-
раїни, а ще якась кількість 
— до потенційних туристів 
iз різних куточків світу.
 Відомо, що стікери з qr-
кодом розробили у рамках 
проєкту Trip must go. Зако-
дована інформація веде на 
однойменний сайт. А там 
уже є де розгулятися: ко-
жен бажаючий зможе по-
дивитися чудові знімки, ві-
део, почитати захопливі ре-
портажі та, зрештою, зако-
хатися у південь України, 
захотіти приїхати сюди на 
відпочинок.
 Нагадаємо, що достав-
ка кавунів водним шляхом 
iз Херсонщини до Києва та 
в північні регіони практи-
кується четвертий рік пос-
піль.
 Транспортування ка-
вунів баржами по Дніпру 
дозволяє знизити їх собі-
вартість, та й збереження 
вантажу виявляється на-
багато ефективнішим, ніж 
при перевезенні на ванта-
жівках.
 Одна баржа за ванта-
жопідйомністю є еквіва-
лентом п’ятнадцяти фур, 
отже, перевезення вироще-
ного врожаю по воді знач-

ною мірою знімає наванта-
ження з доріг. 
 Як раніше повідомля-
ла «Україна молода», се-
зон кавунів у 2020 році по-
чався зі значною затрим-
кою через пандемію коро-
навірусу в світі, а також 
через аномальні погодні 
умови на початку літа.
 Тому й ціна за кілограм 

кавунів ще два тижні тому 
була рекордною за остан-
ні п’ять років: від 10 до 15 
гривень за кілограм.
 Із прибуттям партії сму-
гастиків iз Херсонської об-
ласті вартість солодкої 
ягідки з херсонських полів 
знизиться у п’ять разів i 
стане по кишені абсолютно 
всім покупцям. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У двох медичних закладах 
Черкас готуються втілювати пі-
лотний урядовий проєкт транс-
плантації. Вперше пересаджува-
ти серце збираються в Черкась-
кому обласному кардіологічному 
центрі, а нирки — в обласному 
онкодиспансері.
 Як повідомляють у Черкаській 
ОДА, заступник міністра охорони 
здоров’я України Ігор Іващенко 
разом із начальницею обласного 
управління охорони здоров’я Ла-
рисою Кошовою відвідали ці два 
медзаклади і перевірили, чи го-
тові там реалізовувати задума-
не.
 «Черкащина останнім часом 
є лідером в Україні з трансплан-
тології. І не лише трансплантації 
кісткового мозку, а й судинних 
органів. Однак на цьому меди-
ки області зупинятися не збира-
ються. Керівництво кардіологіч-
ного центру звернулося із заявою 
включити заклад у пілотний про-
єкт уряду з трансплантації», — 
наголошує Ігор Іващенко.
 За його словами, лікарі кар-
діоцентру планують розпочати 
трансплантацію серця і у вересні 
їх включать у пілотний проєкт. 
 «Ознайомившись із потужнос-
тями та поговоривши з командою, 
ми впевнені, що цей заклад гото-
вий працювати у згаданому на-
прямi», — каже заступник мініс-
тра. І додає, що міністерство за-
цікавлене, аби якомога більше 
закладів долучалося реалізову-
вати проєкт iз трансплантології.
 Водночас у Черкаському об-
ласному онкологічному диспан-
сері планують розпочати транс-
плантацію нирок. У серпні он-
кодиспансер включили в перелік 
закладів, які реалізовуватимуть 
такий проєкт.
 Заступник міністра говорить, 

що в диспансері успішно прово-
дять трансплантацію кісткового 
мозку, вже зробили 21 операцію. 
Ще 10 пацієнтів потребують та-
кої ж операції. Фінансують реалі-
зацію пілотного проєкту з транс-
плантації з державного бюджету. 
Операція з трансплантації кіст-
кового мозку коштує близько 700 
тисяч гривень. Одна трансплан-
тація нирки — близько 400 тисяч 
гривень.
 Як зазначає головний чер-
каський медик Лариса Кошова, 
в обласному управлінні охорони 
здоров’я наразі затвердили план 

трансплантації на Черкащині і з 
вересня 2020 року готові його вті-
лювати. До кінця 2020 року в об-
ласті планують провести органну 
трансплантацію кісткового моз-
ку.
 До речі, обласна програма 
«Трансплантація аутологічних 
гемопоетичних стовбурових клі-
тин кісткового мозку та пери-
феричної крові» розрахована на 
2019-2023 роки. Цього року за-
планована реконструкція ще чо-
тирьох спеціальних палат. Це 
дозволить збільшити кількість 
трансплантацій. ■

ВІДНОВЛЕННЯ

Під’їзди на 
ремонті
Смілянську дорогу на Черкаси 
почали приводити до ладу
Людмила НІКІТЕНКО

 Розпочалися довгоочікувані роботи з поточно-
го середнього ремонту автодороги Н-16 на в’їзді в 
обласний центр iз боку міста Сміла. Як повідомля-
ють у Службі автомобільних доріг області, старту-
вав поточний середній ремонт лівого проїзду авто-
дороги державного значення «Золотоноша—Чер-
каси—Сміла—Умань». На 8,7 км цієї дороги роз-
почато ремонт проїзної частини: фрезерування 
зношеного асфальтобетонного покриття. 
 У рамках поточного середнього ремонту ді-
лянки автодороги передбачено також облашту-
вання основи «дорожнього одягу» з органо-міне-
ральної суміші, вирівнювального шару асфаль-
тобетонного покриття, укріплення узбіч, пере-
хідно-швидкісних смуг, нанесення розмітки 
холодним пластиком i фарбою, встановлення до-
рожніх знаків, перильне огородження. Роботами 
займається підрядна організація ТОВ «Ростдорс-
трой».
 Якість проведення ремонтних робіт на всіх 
етапах поточного середнього ремонту контролю-
ють спеціалісти відділу якості, технічного конт-
ролю та нових технологій, лабораторії з контро-
лю якості Служби автомобільних доріг у Черкась-
кій області та ДП «Дорожній контроль якості». 
Цьогоріч на цій автодорозі державного значен-
ня буде відремонтовано 67,2 км дорожнього пок-
риття, повідомили у Службі автомобільних доріг 
у Черкаській області. ■

■

УРОЖАЙ

КОД насолоди 
Водами Дніпра до Києва пливе 
перша баржа з 300 тоннами 
знаменитих херсонських кавунів

■

ПИЛЬНУЙ!

 Співробітники Головного управління Держпродспоживслужби Хер-
сонської області попереджають, що, намагаючись заробити, деякі аг-
рарії занадто щедро використовують хімічні препарати для боротьби з 
бур’янами та шкідниками. 
 Пізніше ці шкідливі для здоров’я людини речовини можуть потра-
пити всередину солодких кавунів разом із дощовою водою. Тому 
фахівці суворо посилили контроль та активно вилучають із продажу 
небезпечну продукцію з нітратами, не допускаючи потрапляння її на 
ринки та до супермаркетів.
 Поки що сумний рекорд за вмістом нітратів міцно утримують дині: 
«хімії» у них часто знаходять майже вдвічі більше за норму. 
 Самостійно уникнути проблем зі здоров’ям може кожна людина: 
медики рекомендують купувати кавуни та дині винятково в офіційних 
«точках» продажу, ретельно їх мити та перед вживанням зрізати шкір-
ку не менше, аніж у три сантиметри.

■

МЕДИЦИНА

Заміна з гарантією
Черкаські лікарі трансплантуватимуть серце і нирки

■

Керівник директорату медичних послуг Василь Стрілка, заступник міністра охорони 
здоров’я України Ігор Іващенко, головний позаштатний кардіохірург Олег Журба.
Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.

❙
❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Українська влада перед місцеви-
ми виборами планує суттєво під-
няти електорату заробітні плати. 
Підвищення хоча й невелике, але 
сам факт може надати підтримку 
соціально незахищеним верствам 
населенням, а також мати пози-
тивний вплив на економіку. Втім 
експерти радять не надто радіти 
такому рішенню: негативні наслід-
ки не забаряться. 

Зеленський запропонував 
зібратися
 25 серпня, одразу після Дня 
Незалежності, депутати Вер-
ховної Ради України зберуть-
ся на позачергову сесію. У пар-
тії «Слуга народу» зазначили: 
нардепи цілком переконані, 
що їхні колеги проголосують 
за президентський законопро-
єкт про збільшення мінімальної 
заробітної плати до 5 тисяч гри-
вень. Потім настане другий етап 
цієї програми — збільшення з 
2021 року до 6 тисяч гривень. І 
впродовж 2021 року буде третя 
частина — зарплату збільшать 
до 6,5 тисячі гривень. 
 При цьому сам гарант Кон-
ституції Володимир Зеленсь-
кий зазначив: після підвищен-
ня мінімальної заробітної пла-
ти зростуть доходи працівників 
бюджетної сфери, насамперед 
учителів, медиків, соціальних 
працівників, оскільки їхні по-
садові оклади розраховують-
ся за єдиною тарифною сіткою, 
прив’язаною до мінімальної за-
рплати. При цьому сам Зеленсь-
кий зізнався: він сам звернувся 
до очільника українського пар-
ламенту з проханням про поза-
чергове засідання. 
 Історія з підвищенням 
виплат розпочалася ще 6 серп-
ня, коли у Раді було зареєстро-
вано законопроєкт №3963 про 
внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про Державний бюджет 
України на 2020 рік». Цей до-
кумент, власне, і має підвищи-
ти розмір мінімалки до круглої 
цифри — 5 тисяч гривень — вже 
з 1 вересня 2020 року. Сьогодні, 
як відомо, вона становить 4 723 
гривні.
 Експерти назагал погоджу-
ються з точкою зору очільника 
держави: позитивно такі змі-
ни позначаться насамперед на 
бюджетниках, зарплатня біль-
шості з яких розраховується на 
підставі мінімальної заробіт-
ної платні. Зростуть також і со-
ціальні виплати, оскільки вони 
також залежать від розміру міні-
малки. Плюс буде і для Пенсій-
ного фонду, який отримувати-
ме більше внесків: податки, як 
відомо, також розраховують на 
підставі мінімальної зарплати. 

Детінізація та відхід від 
диспропорцій
 Голова Ради НБУ Богдан Да-
нилишин вважає, що зміни на-
загал підуть на користь вітчиз-
няній економіці. З одного боку, 
на думку банкіра, це вирів-
няє диспропорції в оплаті пра-
ці. Якщо в 2016 році співвідно-
шення мінімальної і середнь-
ої заробітної плати в економіці 
склало лише 30%, то в 2017 році 
після підвищення «мінімалки» 
з 1 600 до 3 200 грн воно зрос-
ло до 45%. У 2019-му це спів-
відношення знизилося до рівня 
менше 40%, тому заплановане 
підвищення «мінімалки» у ве-
ресні дозволить відновити його 
до 45%.
 «Для порівняння: співвід-
ношення мінімальної і серед-
ньої заробітної плати на рівні 
45-55% підтримується в біль-
шості країн Східної, Централь-
ної та Південної Європи: Хор-

ватія, Польща, Румунія, Чехія, 
Албанія, Угорщина, Словаччи-
на та країни Балтії (Латвія, Лит-
ва, Естонія)», — заявив Богдан 
Данилишин. І зазначив: одним 
з основних факторів розвитку 
вітчизняної економіки є роз-
ширення ємності внутрішнього 
ринку. Збільшення доходів гро-
мадян України дозволяє збіль-
шити споживання товарів і пос-
луг: частка споживчих витрат у 
структурі сукупних витрат до-
могосподарств стабільно пере-
вищує 90%. 
 «Це стимулюватиме збіль-
шення інвестицій у розширен-
ня виробництва як вітчизня-
ними, так і зарубіжними стра-
тегічними інвесторами. Свого 
часу таку стратегію застосував 
Китай, який зараз є не тільки 
найбільшим ринком у світі, а й 
головним виробничим майдан-
чиком для товарів, які спожи-
вають в усьому світі», — конс-
татував Данилишин, додавши, 
що експерти також сподівають-
ся на детінізацію економіки. 
 Адже, за його підрахунками, 
майже третина штатних праців-
ників в Україні за всіма видами 
економічної діяльності отри-
мує заробітну плату, близьку 
до мінімального значення. Од-
нак сукупні витрати в середнь-
ому за місяць у розрахунку на 
одне домогосподарство в 1,5-2 
рази вищі. «На мій погляд, не-
обхідно удосконалювати подат-
кову систему, наприклад шля-
хом скасування обмежень на 
розмір заробітної плати, з якої 
сплачується єдиний соціальний 
внесок. Також підвищення міні-
мальної заробітної плати спри-
ятиме виведенню частини фонду 
оплати праці з тіні і підвищення 
доходів державного бюджету», 
— додав голова Ради НБУ.
 Зрештою, зростання зарпла-
ти дорівнює підвищенню рівня 
життя громадян. Адже за пари-
тетом купівельної спроможності 
— за обсягом товарів і послуг, 
які може придбати громадянин 
України з урахуванням рівня 
цін — Україна, за підрахунка-
ми Данилишина, вдвічі посту-

пається іншим країнам Європи. 
Наприклад, у Польщі цей показ-
ник є вищим за середньоєвро-
пейський. «Це не створює тис-
ку на ціни, але стимулює підви-
щення продуктивності праці і 
внутрішню зайнятість, яка час-
тково покривається за рахунок 
трудової міграції, — констату-
вав фінансист і додав: — З ог-
ляду на те, що в першому квар-
талі 2019 року вперше в історії 
незалежності України заощад-
ження населення стали мінусо-
вими, державна політика, спря-
мована на підвищення рівня до-
ходів громадян, є не тільки вип-
равданою, а й необхідною».

За доплату заплатять усі!
 Водночас експерти зазна-
чають і про можливі ризики. 
Адже, по-перше, податки, які 
відтепер зростуть, платять гро-
мадяни України, і вони їх збіль-
шенню навряд зрадіють. Фізич-
ні особи-підприємці при цьому 
також платитимуть більше по-
датків, бо єдиний соціальний 
внесок залежить від «мінімал-
ки» — він становить 22% від 
мінімальної зарплатні. Тобто з 
1 вересня ЄСВ за місяць склада-
тиме 1100 гривень.
 Проти підвищення мінімаль-
ної зарплати будуть також ма-
лий і середній бізнес: сьогод-
ні, коли економіка перебуває у 
кризі, їм доведеться шукати до-
даткові гроші на зарплати пер-
соналу. Або не шукати, а просто 
піти у «тінь», видаючи зарпла-
ти в конвертах. Або застосувати 
третій варіант — звільнити пра-
цівників.
 Із проблемами зіткнуться не 
лише підприємці — активні ук-
раїнці середнього віку, які, до 
речі, є головними виборцями Зе-
команди. А також і державні під-
приємства, які не можуть вида-
вати зарплати у конвертах, але 
їм треба звідкись брати додат-
кові гроші. А тому рішення буде 
не найкращим для української 
економіки: керівництво цих за-
водів переводитиме своїх праців-
ників на неповний робочий день 
чи половину ставки.

 Ну і нарешті «зайві» гроші 
можуть спровокувати в Україні 
більшу інфляцію, ніж передба-
чено у фінансових документах 
уряду. Таким чином доплата від 
президента може просто-напрос-
то згоріти у народних руках. 
 І загалом кожен житель Ук-
раїни може відчути на собі зрос-
тання «мінімалки», бо є ймовір-
ність пришвидшення інфля-
ції, тобто зростання цін може 
«з’їсти» ці додаткові гроші.
 Зрештою, абсолютно незро-
зуміло, звідки держава візьме 
гроші. Особливо з огляду на еко-
номічну кризу та дефіцит держ-
бюджету: видатки у ньому пере-
вищують доходи на майже 300 
мільярдів гривень. Брати ці гро-
ші треба на фінансових ринках, 
простіше кажучи — позичати. 
Тобто наступними роками все 
більше грошей із бюджету пі-
дуть на те, аби ці борги виплачу-
вати. А отже, ми з вами ще раз 
заплатимо за урядові доплати. 

Фіскалам розв’яжуть руки
 Небезпеку від підвищення 
визнає і Богдан Данилишин. 
Який зазначає: уряд мусить 
враховувати ризики посилення 
інфляційного тиску внаслідок 
підвищення мінімальної зарпла-
ти. «Для їх мінімізації уряду 
спільно з Нацбанком треба вжи-
вати заходів і спеціальні програ-
ми, спрямовані на стимулюван-
ня внутрішньої економічної ак-
тивності та збільшення пропози-
ції товарів і послуг. Зокрема, в 
рамках Державної програми «5-
7-9», — зазначив він. — А Мініс-
терству фінансів і Державній по-
датковій службі України варто 
посилити увагу до моніторингу 
сплати податків, що нарахову-
ють на фонд оплати праці, аби 
запобігти схемам із їх мініміза-
ції, зокрема через формальний 
перехід найманих працівників 
на часткову зайнятість.
 Проти ініціативи Володими-
ра Зеленського і Європейська 
бізнесасоціація, яка наполягає: 
ухвалювати ініційований пре-
зидентом законопроєкт не мож-
на у жодному разі, якщо не буде 

знижена максимальна величи-
на бази нарахування ЄСВ — для 
недопущення зростання наван-
таження на сумлінних платни-
ків. 
 На думку ЄБА, урядові змі-
ни збільшать фіскальний тиск 
на оплату праці та спричинять 
зростання «тіньових» зарплат. 
«Немає сумнівів, що саме сум-
лінні платники відчують поси-
лений тиск із боку держорганів, 
яке вони здійснюватимуть у 
спробі компенсувати неминучі 
податкові втрати, що виникли 
через зростання тіньового сек-
тору, — зазначили в ЄБА і на-
голосили: — Незважаючи на 
заклики бізнесу обговорити цю 
ініціативу, законопроєкт був 
внесений без будь-яких кон-
сультацій з підприємницькою 
спільнотою».
 Такої ж думки економіч-
ний експерт Борис Кушнірук. 
На його думку, підвищення за-
робітних плат у період падін-
ня економіки необґрунтоване і 
може відбуватися тільки за ра-
хунок емісії. «Коли зарплати 
ростуть в умовах економічно-
го зростання — це нормально, 
а коли економіка падає, а за-
рплати ростуть — це свідчить 
тільки про те, що починається 
«друкування грошей», — за-
значив він.
 Президент Українсько-
го аналітичного центру Олек-
сандр Охріменко стверджує: 
навіть за найбільш оптиміс-
тичними прогнозами, рівень 
економіки не покаже значно-
го зростання, а підвищення за-
робітних плат призведе до зрос-
тання цін та інфляції. «Замість 
зростання доходів людей гро-
ші знеціняться, відбудеться 
девальвація гривні. І ми поба-
чимо курс понад 30 грн. за до-
лар», — сказав він.■

Українським працівникам радять якнайшвидше витратити свої зарплати — поки їх не з’їла інфляція.
Фото з сайта vinbazar.com.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Торгувати стали менше
 Через пандемію коронавіру-
су падіння у зовнішній торгівлі при-
скорилося. Обсяг зовнішньої торгів-
лі товарами за сім місяців 2020 року 
склав 55,4 млрд доларів, що на 10% 
менше, ніж за аналогічний період 
минулого року (61,7 млрд доларів). 
За даними Державної митної служ-
би, за шість місяців зовнішньотор-
говельний оборот упав на 9%. 
 При цьому експорт товарів за сі-
чень-липень упав на 7% — до 26,6 
млрд доларів, імпорт упав на 13% 
— до 28,8 млрд доларів. Негативне 
сальдо, тобто різниця між імпортом 
і експортом, склала 2,2 млрд до-
ларів. 
 Експорт металів знизився на 19% 
— до 5,2 млрд доларів, продоволь-
ства на 1% — до 11,7 млрд доларів. 
Імпорт паливно-енергетичних товарів 
упав на 28% — до 4,5 млрд доларів.

А ТИМ ЧАСОМ...

 Працедавці платити не  
 квапляться

 Заборгованість підприємств 
із виплати заробітної плати в Ук-
раїні у квітні 2020 року зросла на 
1,1% у порівнянні з березнем, і 
на 1 травня 2020 року становила 
2,997 мільярда гривень. За дани-
ми Державної служби статистики, 
заборгованість працівникам еко-
номічно активних підприємств на 
1 травня поточного року станови-
ла 1,822 мільярда гривень, що на 
0,3% більше показника на 1 квітня 
2020 року.
 Як зазначають експерти, голо-
вними причинами утворення цих 
боргів є корупція і неготовність до 
ринкової конкуренції. При цьому 
після того, як підприємство ого-
лошує себе банкрутом, отримати 
виплату працівникові вкрай важко.

■

■

НАШІ ГРОШІ

Хабар від президента 
Ймовірне підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. грн може 
збільшити інфляцію, загнати економіку в тінь і розв’язати руки 
фіскальним органам

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У суботу, 15 серпня, у Варшаві 
міністр національної оборони Польщі 
Маріуш Блащак та державний секре-
тар США Майк Помпео підписали но-
вий польсько-американський оборон-
ний договір. Президент Польщі Анджей 
Дуда повідомив, що візит американсько-
го державного секретаря Майка Помпео 
до Польщі мав два аспекти: символічний 
та практичний. Символічний, на переко-
нання президента, пов’язаний зі сторіч-
чям Варшавської битви. А практичний 
— з підписанням нового польсько-аме-
риканського оборонного договору. Пре-
зидент нагадав, що 1920 року польсь-
ке військо, яке тоді отримало історичну 
для самої Польщі та всієї Європи пере-
могу над більшовицькими інтервентами 
Ульянова-Леніна, забезпечили підтрим-
ку саме американські сили. «І це дозво-
ляє нам повернутися до цього практич-
ного елементу, а саме — до договору про 
посилену оборонну співпрацю між Поль-
щею та Сполученими Штатами, що пе-
реносить нас до чергового, ще міцнішо-
го етапу військової співпраці», — заявив 
польський президент.
 Пакт є результатом переговорів про 
збільшення військового контингенту 
США у Польщі. Тут буде створено ви-
сунуте командування 5 корпусу США. 
Польща зобов’язалася забезпечити аме-
риканцям безкоштовну дислокацію, 
харчування і пальне, а також допомогу 
у збереженні зброї. Міністр закордонних 
справ Яцек Чапутович заявив, що підпи-
саний у суботу польсько-американський 
оборонний пакт має історичне значення. 
Зустрівшись з американським політи-

ком, Яцек Чапутович наголосив: підпи-
саний документ свідчить про довготер-
мінове заангажування США у військові 
справи Польщі, де має бути дислоковано 
щонайменше 5,5 тисячі американських 
вояків.
 Договір ще на стадії його підготов-
ки викликав настороженість та неспри-
йняття у частини країн ЄС та європей-
ських членів НАТО. Бо додатковий аме-
риканський військовий контингент 
прибуде до Польщі не зі США, а буде пе-
реведений з американського військово-
го контингенту, створеного за часів «хо-
лодної війни» на території Німеччини. 
Берлін розглядає скорочення амери-
канських військ у ФРН i переведення 
їх до Польщі як «покарання» німців за 
ігнорування пропозиції збільшити обо-
роний бюджет ФРН до розмірів, озвуче-
них адміністрацією президента Дональ-
да Трампа. Угода, натомість, є подякою 
польській владі за готовність демонстру-
вати свою відданість США на противагу 
європейській солідарності.
 Москві також не подобається пере-
сування певної частини американських 
сил до Польщі, що робить цю країну за-
хищенішою від кремлівських зазіхань. 
Але Кремль наразі утримується зі своєю 
«рішучою відповіддю», зауважує його 
старо-нова маріонетка, президент Біло-
русі Олександр Лукашенко, якому після 
ганебного провалу з «перемогою на вибо-
рах» доводиться стрибати на мотузочках 
іще енергійніше. «Нам пропонують сол-
датів НАТО — чорношкірих, жовторо-
тих і білявих. Нас хочуть одягнути в пос-
толи і поганяти батогом. Невже ви цього 
не бачите? Якщо хтось цього хоче — без 
мене! Я ніколи не піду на злам нашої дер-

жави. Цьому не бувати», — нарікав Лу-
кашенко в неділю, 16 серпня, на мітингу 
«на його підтримку» за участі підневіль-
них бюджетників.
 У НАТО одразу, в той самий день, 
відкинули звинувачення Лукашенка в 
гіпотетичному нарощуванні військової 
потужності Альянсу поблизу західного 
кордону його країни. Міністр оборони 
Литви Раймундас Каробліс запевнив, що 
Вільнюс точно не становить військової 
загрози для сусідньої Білорусі. «Біло-
руська криза має політичний характер, 
а будь-які заяви білоруського керівниц-
тва про втручання іноземних держав або 
про погрози є спробою перекласти про-
вину і виправдати власні агресивні дії», 
— цитує очільника міноборони Литви 
агенція «Рейтер». Міністр повідомив, 
що на поточний місяць у Литві ніяких 
маневрів не заплановано. У свою чер-
гу міністр закордонних справ цієї краї-
ни Лінас Лінкявічюс заявив, що заява 
Лукашенка про нарощування військо-
вої потужності «є брехнею» і поклика-
на створити привід для звернення по до-
помогу до Росії. Тим часом міністерство 
оборони Білорусі оголосило намір про-
вести 17-20 серпня військовi навчання 
неподалік кордону з Литвою. 
 Тим часом довгожитель президент-
ського палацу Білорусі на мітингу своїх 
прихильників у Мінську заявив що тан-
ки і літаки НАТО розгорнуто за 15 хви-
лин їзди від білоруського кордону. «На-
товські війська брязкають гусениця-
ми біля наших воріт. Литва, Латвія, 
Польща і, на жаль, наша рідна Украї-
на і її керівництво наказують провести 
нам нові вибори. Як тільки ми підемо на 
повiдку в них — ми зірвемося в штопор», 
— заявив Лукашенко, намагаючись пе-
ревести вістря протестів проти фальси-
фікації ним президентських виборів на 
зовнішню загрозу. У переддень такої за-
яви, в суботу, на нараді у Центрі страте-
гічного управління в білоруському мініс-
терстві оборони він підкреслив, що стур-
бований ситуацією у Польщі та Литві. 
«Там, як відомо, відбуваються навчан-
ня натовських військ. У цьому не було 
би нічого особливого, але триває ескала-
ція й розбудовування збройного компо-

ненту на цих територіях», — стверджу-
вав білоруський президент. Варто звер-
нути увагу, що тут Лукашенко говорить 
iз чужого голосу: в неділю під час теле-
фонної розмови з ним Путін підтвердив 
готовність допомогти «у розв’язанні про-
блем» у межах пострадянської Органі-
зації договору про колективну безпеку 
(ОДКБ).
 Нарешті набралася державної відва-
ги й українська влада, яка досі реагу-
вала на фальсифікацію виборів у Біло-
русі «нейтральними заявами». Певно, 
офіційний Київ очікував, що йому таки 
видадуть заарештованих у Білорусі най-
манців ПВК Вагнера. І лише після того, 
як стало зрозуміло, що Лукашенко об-
вів команду Зеленського навколо паль-
ця, відважилися показати «характер». 
Офіс президента України 16 серпня оп-
рилюднив заяву щодо безвідповідаль-
них звинувачень Лукашенка на адресу 
керівництва України, яке нібито «на-
казує» провести нові вибори в Білорусі. 
«Це не просто відверта неправда. Це сві-
доме нагнітання. Свідома провокативна 
поведінка. Для чого? Чи навіть не так: 
до чого тут Україна, якщо події стосу-
ються суто Білорусі та внутрішньої не-
довіри?» — йдеться у заяві ОПУ, опри-
людненій на офіційному порталі. У за-
яві наголошується, що Україна поважає 
і географічні, й політичні кордони кож-
ної нації та не втручається у вирішення 
питань про вибори або чиюсь перемогу 
на них. Також в офісі президента заува-
жили: звинуваченнями на адресу керів-
ництва іншої країни не заповнити дефі-
цит довіри у власного народу.
 Наостанок у Зеленського пригадали 
про принизливу для нього історію з під-
ступним звільненням «вагнерівців» і на-
голосили: такі дії офіційного Мінська де-
монструють, що «історична близькість 
наших двох народів та принцип взаєм-
ної допомоги сусідів для ниніш ньої біло-
руської влади нічого не вартує».
 Напередодні Лукашенко наказав си-
ловикам країни не допустити проведен-
ня у Білорусі подальших акцій протесту. 
На додачу він повідомив, що доручив пе-
рекинути бригаду десантників з Вітебсь-
ка до Гродно. ■

СОЮЗИ

Промовиста угода
Польща та США підписали договір 
про військову співпрацю

■

Ігор ВІТОВИЧ

 На протестний «Марш сво-
боди» в Мінську минулої неділі 
вийшли десятки тисяч людей. 
Як повідомляє «Єврорадіо», 
протестантів було понад 100 ти-
сяч. Найбільший білоруський 
інформаційний портал TUT.by 
називає іншу цифру: біля сте-
ли «Мінськ — місто-герой» на 
проспекті Переможців зібра-
лося не менше 200 тисяч. Люди 
скандували: «Геть!», «Віримо, 
можамо, переможемо!», «Лу-
кашенка в автозак!», «Не забу-
демо, не пробачимо!», «Дай до-
рогу!». «За нашими оцінками, 
це найбільша акція протесту в 
історії суверенної Білорусі», — 
пише TUT.by.
 Як повідомило «Єврорадіо», 
перед учасниками маршу висту-
пила представниця Об’єднаного 
штабу опозиції Марія Колесни-
кова. Вона заявила: «Колиш-
ній президент повинен подати 
у відставку. Він утопив краї-
ну в крові». Одночасно «Марші 
свободи» відбулися в інших ве-
ликих містах країни: Гродно, 
Бресті, Могильові, Гомелі, Боб-
руйську, Мозирі, Ліді, Бресті, 
Барановичах. Кількість учас-
ників — від тисяч до десятків 
тисяч осіб. У Гомелі та Бара-
новичах підняли біло-червоно-
білі прапори поруч з офіційни-
ми червоно-зеленими.
 Того ж недільного дня, але 
за дві години до масового про-
тесту, на площі Незалежності 
в центрі Мінська пройшла ак-
ція на підтримку Олександра 
Лукашенка, де виступив він 
сам. Акцію організувала вла-
да, позвозивши автобусами з 
усіма можливими реєстрацій-

ними номерами Білорусі до 
Мінська залежних від бюджет-
них виплат держслужбовців, 
лікарів та вчителів.
 За словами Лукашенка, про-
тести проти нього організував 
Захід. А глава МВС Юрій Ка-
ранік заявив, що учасникам 
протестних акцій платять з-за 
кордону: «Хлопцям платять 30 
рублів, дівчатам — 60», — за-

певнив глава МВС. Яка гендер-
на несправедливість! Недопла-
чені хлопці тепер повинні про-
тестувати проти такої нерів-
ності...
 Напередодні недільної про-
владної акції Олександр Лука-
шенко ще й на засіданні Ради 
безпеки звинуватив в організа-
ції протестів у Білорусі зовніш-
ні сили. І, зокрема, громадян 

України. «Сьогодні вже понаї-
хали сюди з Польщі, Голлан-
дії, України, з цієї «Відкритої 
Росії», Навального і так далі і 
тому подібне. Вже агресія поча-
лася проти країни», — заявив 
він. Загалом провладна акція 
відбувалася нервово. Виступ 
Лукашенка розцінюють як та-
кий, що прозвучав на межі іс-
терики: це вже був нехарактер-

ний для нього агресивний тиск 
зразка 1994 року, він апелював 
до співчуття, нагадуючи про те 
хороше, що зробив за поперед-
ні 26 років свого правління. 
Але, оскільки виступив не пе-
ред народом, а перед номенкла-
турою і звезеними до Мінська 
держслужбовцями і робітника-
ми, ефект його зусиль сумнів-
ний. Схожу тактику звезення 
бюджетників та працівників зі 
східних регіонів на підтримку 
влади свого часу використову-
вав Віктор Янукович. Ті акції 
отримали назву «антимайдан» 
і не досягли очікуваного успі-
ху.
 Учасники провладної ак-
ції тримали роздані їм зазда-
легідь надруковані в поліграф-
комбінатах плакати «Ми — за 
Батьку!», «Збережемо Біло-
русь!», «Ні — кольоровим рево-
люціям!», «Відведемо Білорусь 
від прірви!».
 Не забракло і так званих 
«представників культури», на 
зразок сестер-співачок Груздє-
вих, які верещали в мікрофон: 
«Він — наш президент, і діти 
його гідні керувати країною. 
Нам не потрібні зрадники! Сиг-
нали машин (білоруси вислов-
люють протест сигналами авто. 
— Ред.) заважають нам спати, 
відпочивати. Всім цим людям 
платять гроші за те, що вони 
стоять зі своїми квіточками на 
дорогах!».
 Дисципліновані «при-
хильники» Лукашенка швид-
ко роз’їхалися автобусами, в 
яких їх сюди і привезли, після 
чого розпочалася справді веле-
людна хода білоруського наро-
ду за свою гідність та справед-
ливість. ■

СПРОТИВ

Білорусь на перехресті історії
Сотні тисяч протестуючих у Мінську, тисячі — 
в інших містах країни

■

На проспекті Переможців у Мінську — найбільша акція протесту в історії суверенної Білорусі.❙
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Щорс і Переяславська рада
 Пам’ятник харизматичному Миколі 
Щорсу був встановлений на бульварі Шев-
ченка з нагоди 300-ліття Переяславської 
ради (тяжко зрозуміти, яке він до неї мав 
відношення) 30 квітня 1954 року. Відо-
мо, що задум зарахувати Щорса до ко-
горти комуністичних святих виник ще в 
1936-му. Роком раніше (в 1935-му) кри-
вавий практик деспотичного централіз-
му Йосип Сталін запропонував Олексан-
дру Довженку створити фільм про «ук-
раїнського Чапаєва», що останнім і було 
втілено в життя. Ось так маловідомий ви-
ходець із Чернігівщини і перетворився на 
народного героя. Роботи зі встановлення 
монумента розпочалися 1940 року, однак 
через початок бойових дій Другої світової 
війни на теренах України і втечу комуніс-
тично-окупаційних зграй з Києва восени 
1941-го, реалізацію сталінського проєкту 
було відтерміновано на кілька років.
 Монумент, про який ідеться, — це 
композиція коня з припіднятим у стре-
менах вершником загальною висотою 
13,8 метра. Статую виготовлено з бронзи 
та встановлено на гранітному постаменті 
заввишки 6,5 метра, верхня частина яко-
го прикрашена карнизом та барельєфами 
із зображеннями, що упереджено тракту-
ють совєтсько-українську війну 1918-21 
років.
 Фігуру Щорса, за проєктом, було зап-
ропоновано зобразити з піднятою рукою, 
у якій він тримає картуз. Однак цю ідею 
адепти сталінської інтерпретації марксо-
вого вчення потрактували надто вульгар-
ною (розмахувати призначеним для пок-
риття маківки предметом гардеробу доз-
волялося лише Володимиру Ульянову 
на псевдо «Ленін»), тому справу триман-
ня кашкета (а заодно й вуздечки) переда-
ли іншій кінцівці. Авторами монумента 
були скульптори Михайло Лисенко, Ми-
кола Суходолов, Василь Бородай та архі-
тектори Олександр Власов і Олексій Зава-
ров.
 Відкинувши політичні вподобання, 
доведеться визнати, що сам скульптур-
ний силует дійсно є витвором мистецтва. 
Бронзове лиття досить правдоподібно пе-
редає форми тіла, риси обличчя та части-
ни одягу. Зайве дивуватись, що замилу-
вані творінням людських рук зарахували 
його до числа об’єктів культурної спадщи-
ни, а скульптурне поєднання коня з верш-
ником було визнано одним із найкращих 
у світі.
 Нинішні заклики патріотично на-
лаштованої громадськості демонтувати 
гранітно-бронзову суміш мають глузд, 
чітке пояснення і логіку. І саме вони, 
в часі процесу відродження нації та 
збройного спротиву войовничому та вод-
ночас злодійкуватому зовнішньому чин-
нику, котрий прагне втягти Україну до ан-
тицивілізаційного й згубного москвинсь-
кого світу («русскага міра»), мають стати 
мірилом у справі вирішення його подаль-
шої долі. Історія вже неодноразово дово-
дила, що поклоніння силоміць накину-
тому жодним чином не сприяє постанню 
шляхетної величі, багатства і краси, про-
те спричиняє нікчемність, вузькість і бру-
тальність, верхівкою яких є сіра посеред-
ність.

Витвір «пролетарської культури»
 Побіжно щодо Щорса. Наприкінці по-
заминулого ХІХ й на початку вже мину-

лого ХХ століть, унаслідок відсталості й 
законсервованості царської Московщини, 
антинаціональні за суттю й водночас про-
гресивні у справі протидії визиску люди-
ни людиною соціалістичні ідеї пропаган-
дою й терором вибили собі право на буття. 
Супутній соціалізмові матеріалістичний 
позитивізм опанував і українські рево-
люційні та культурологічні середовища. 
В подальшому байдужість й вивищення 
матеріалістичного над духовним стало од-
нією з причин поразки національно-виз-
вольної війни українського народу, який 
наприкінці 1917 року спромігся змусити 
очільників Центральної Ради проголоси-
ти постання Української держави. Непри-
родні ідеї комунізму задля пошуку адеп-
тів потребували камуфляжу, і великою 
трагедією для України є той факт, що без 
сумніву харизматичні і талановиті, про-
те збиті на манівці атеїстичною блекотою 
Віталій Примаков, Юрко Коцюбинський, 
Микола Хвильовий і, зрештою, сам Мико-
ла Щорс опинились в одному таборі з ні-
веляторами національних ідентичностей 
і практиками механічної зрівняйлівки, 
котрі аж ніяк не приховували своєї нена-
висті до України та українців. 
 Невблаганний у своєму плинові час 
жорстоко покарав марновірів у байки і 
побрехеньки про всезагальну рівність. 
Незаздрісна доля згаданих вище є яскра-
вим тому доказом. Прагнучи полегшити 
справу утримання українців у стані поне-
волення, окупаційний режим заходився 
створювати нову, нічим не пов’язану з на-
ціональними традиціями «пролетарську 
культуру». Особа Миколи Щорса вияви-
лась для архітекторів «безнаціонального 
й безкласового суспільства» вкрай дореч-
ною, оскільки, згідно з офіційним пові-
домленням, він загинув у бою з антагоніс-
тами «пролетарського інтернаціоналіз-
му» й прихильниками національної неза-
лежності. (Правдоподібну версію вбивства 
Щорса троцькістами згадували лише лі-
чені особи). 
 На жаль, проголошена в 1991 році на-
садженою москвинами в часи поневолен-
ня адміністрацією псевдонезалежність 
і привласнення нею собі владних повно-
важень унеможливили початок проце-

су донесення до загалу правдивої історії. 
Неочікувано для самої себе суверенізова-
на окупаційна адміністрація жодним чи-
ном не прагнула реальних змін у звичній 
для неї, проте збоченій у дійсності системі 
координат. Так і не покарана УРСРівська 
верхівка залишила за собою домінуван-
ня в економічній царині. Формально не-
залежна Україна продовжувала (і про-
довжує нині) жити згідно з унормовани-
ми в часи поневолення правилами, якими 
є щорічні показово-помпезні псевдопро-
щі 9 травня, святкування запроваджено-
го в часи комуністичного свавілля 8 Берез-
ня, збереження пільг тим, хто мотивував-
ся злочинними ідейками Маркса, Леніна 
і Сталіна й відмовляв українцям не лише 
у власній державі, а й у праві на існуван-
ня. Перейнявши від колонізаторів знева-
гу, зверхність і негативну оцінку стосовно 

себе, поневолена нація визнає безсилість і 
неспроможність бути господарем на влас-
ній землі. Хіба факт дотеперішнього вша-
нування зрадника не є проявом стану ду-
ховного рабства й моральної деградації? 
Якщо ми кращі, мусимо довести це.
 Згадані вище здоровий глузд і логі-
ка свідчать, що монумент Миколі Щор-
су є символом брехливо-тенденційної ін-
терпретації змагання українців за дане 
Творцем право бути господарем на влас-
ній землі. Голосисті адепти комуністично-
го псевдовчення апелюють нині навіть не 
до «доказової бази», котра постала на бру-
тальних фактах совєцької дезінформації. 
Єдиним аргументом прихильників його 
збереження є скигління про художню 
вартість. Злочинну практику руйнуван-
ня більшовиками храмів (а Щорс воював 
саме на їхньому боці) незгодні скромно за-
мовчують. Така поведінка є маніпулятив-
ним використанням подій української ми-
нувшини й унеможливлює здоровий пос-
туп. 

Чому досі не на «смітнику історії»?
 У часі ініційованих активістами пат-
ріотичних середовищ дискусій, посадов-
ці Київської міської державної адмініст-
рації, навіть не позичивши в Сірка очей, 
спочатку посилались на його культурну 
цінність, а нині цинічно брешуть про від-
сутність коштів у міському бюджеті. Гро-
ші. Ось тут доля й екзаменує українців 
на усвідомлення першочерговості й на-
ціональну свідомість. Що є головнішим у 
справі вирішення долі прикріпленого до 
гладенько обтесаного граніту бронзового 

лиття? Нещире скиглення про високі та-
рифи й малі пенсії і, як наслідок, «потре-
бу державним коштом компенсовувати 
витрати незахищеним верствам» чи гід-
ність, вшанування знищенних окупанта-
ми українців й історична справедливість? 
Зрештою, суспільство вже поінформоване 
про започаткування музею тоталітариз-
му. Чому цей, без сумніву, чудовий екс-
понат для його фонду донині не доправле-
ний до місця призначення? Зволікаючи з 
цим, влада ризикує, що «художньо цін-
ний» експонат демонтують і без неї, але 
тоді вже нічого буде везти в музей. 
 Нині травмована війною Україна 
стоїть перед колосальними викликами, 
спричиненими зовнішньою агресією та 
необхідністю здійснення докорінних ре-
форм. Великим гальмом у справі їх реалі-
зації є ріст політичного популізму. Це я 

про бюрократів, котрі, практикуючи «до-
плати за високу продуктивність праці», 
верещать про відсутність у бюджеті кош-
тів. Мусимо зрозуміти, що інституція з 
атрибутами державності, котра є байду-
жою до здорового глузду й правди і дозво-
ляє зневагу гідності автохтонів, є циніч-
ною профанацією національної держави.
 У першій половині 2018 року зусилля-
ми небайдужих до долі України вдалось 
призупинити фінансування державним 
коштом значної частини так званих «ве-
теранських організацій», керівництво й 
члени яких відверто декларували свою 
антинаціональну і антидержавну суть. 
23 травня того ж року з ініціативи народ-
ного депутата Юрія Шухевича у Верхов-
ній Раді було ліквідовано комісію у спра-
вах «колишніх партизанів Великої Віт-
чизняної війни». Непотрачених на украї-
нофобську орду більше ніж 20 мільйонів 
гривень було достатньо для демонтажу 
пам’ятника, котрий вихваляє зрадника й 
період окупації. Відмовляючись від вико-
нання власних обов’язків, влада провокує 
патріотів до радикальних дій. Мовчанка 
на зло робить споглядача співучасником 
злочину. На щастя, відпиляна нога щор-
сового жеребця (а можливо, і кобили) за-
свідчила, що, окрім збайдужілого обива-
теля й самозакоханих кар’єристів, в Ук-
раїні наявний і духовно здоровий люд.
 Нинішні посадовці-управлінці є гід-
ними продовжувачами лихих комуніс-
тичних традицій і духовними (а нерід-
ко і фізичними) нащадками тих, хто ра-
зом зі Щорсом допомагав поневолювати 
Україну. Прагнення і болі українців для 
них є чужими і незрозумілими. Лицемір-
не скиглення про відсутність коштів або 
необхідність узгодити демонтаж з од-
ним або і кількома міністерствами є про-
явом небажання здійснювати оновлення 
й гонитвою за легким політичним зиском. 
Практикований нинішньою бюрократією 
цинізм є болючим, але майбутнє все одно 
не за ним. 
 Історія знає приклади, коли патріо-
тично налаштований люд змушував вла-
ду йти на поступки. Під тиском патріотів 
Київська міська рада ухвалила перейме-
нувати значний відсоток вулиць і демон-
тувати кілька псевдоісторичних монумен-
тів, котрі возвеличували поневолювачів. 
До переліку несумісних з ідеєю українсь-
кої державності «архітектурних витворів» 
потрапив і кінь з вершником Щорсом. 
Так само, і геть не з власної ініціативи, на 
діяльність москвинських банків в Україні 
(нині вже колишнім) президентом були 
накладені обмеження й застосовані санк-
ції. Час минув, і про вкрай доречну (хоча і 
запізнілу) ухвалу в Україні починають за-
бувати. Це влаштовує і владу, і сповідни-
ків ідеї комуністичного реваншу. Але зло 
не вічне. Здолаємо. ■

Червоного командира Щорса вже зачекалися в музеї тоталітаризму.
Фото з сайта 112.ua.

❙
❙

Суспільство вже поінформоване про започаткування музею 
тоталітаризму. Чому цей, без сумніву, чудовий експонат для його 
фонду донині не доправлений до місця призначення?

ВІН ЖЕ ПАМ’ЯТНИК!

Вершник під червоним знаменом 
Роздуми довкола монумента Щорсу в Києві

■

Олесь ВАХНІЙ

Геть не темної (оскільки подія відбулась у центрі української столиці на непогано ос-
вітлюваній вулиці) та ще не теплої ніченьки з 20-го на 21-ше березня 2017 року донині 
«не встановленими слідством особами» від нижньої частини бронзового пам’ятника 
Миколі Щорсу по самісіньке коняче коліно було від’єднано одну з передніх кінцівок. 
Падіння з кількаметрової висоти важкої ваги залізяки жодним чином не стало при-
чиною уваги новітньої поліції. Що їй до подій на вулицях міста? Але йдеться не про 
«правоохоронців» із кілька років тому створеної «патрульної поліції», а про бовван 
одному з ворогів української державності, демонтаж якого (байдуже, чи з причини 
прийнятого владою рішення, чи внаслідок старань патріотично налаштованого люду) 
насправді є справою часу. 
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 За три роки існуван-
ня волонтерського загону 
«Невтомні бабусі», що є 
структурним підрозділом 
ГО «Агенція сталого роз-
витку», поважні люди ві-
ком від 60 років, які вхо-
дять до його складу, спле-
ли 7,5 кілометра маску-
вальних сіток для фронту. 
А скільки ще виготовили 
й передали нашим бійцям 
подушок, килимків, бі-
лизни, оберегів тощо, годі 
й порахувати. Збиралися 
разом активні пенсіонери 
в кімнаті бібліотеки-філії 
№7, що в полтавському 
мікрорайоні Половки. Та 
коли небезпечний вірус 
COVID-19 став стрімко по-
ширюватися, це стало не-
можливим.
 — Спершу ми навіть 
розгубилися, адже за ці 
три роки настільки здру-
жилися, весь час працю-
ючи разом, — зізнаєть-
ся одна з полтавських 
«невтомних бабусь» Ми-
рослава Плешкова. — А 
тоді очільниці ГО «Аген-
ція сталого розвитку» На-
талії Костіній, котра доб-
ре знає проблеми у війсь-
кових частинах, які пе-
ребувають на фронті, і в 
лікувальних закладах, 
спала на думку ідея шити 
захисні маски вдома. 
Вона й запропонувала по-
шити пробну партію. І все 
вдалося! Бачте, у нашо-
му волонтерському цент-
рі лишилося багато неви-
користаного краму: коли 
ми шили білизну для бій-
ців, нам вдалося налаго-
дити стосунки з менедж-
ментом київської фабри-
ки «Ярослав». У підсумку 
звідти постійно підкидали 
такий потрібний для нас 

матеріал. І коли ми вирі-
шили шити захисні мас-
ки, то чимдуж збіглися 
до бібліотеки й перебрали 
залишки цієї тканини. А 
тоді спакували її в торби-
ни й порозбирали по до-
мівках. І відтоді кожен 
почав працювати вдома. 
Наші маски на зав’язках, 
а тому добре фіксуються 
на голові, через що й ко-
ристуються попитом. До 
того ж вони багаторазові, 

бо пошиті з натуральної 
тканини, а отже, їх мож-
на прати й прасувати.
 У цьому проєкті за-
діяні вісім волонтерок по-
важного віку, які мають 
власні швейні машин-
ки. Найбільшою ударни-
цею, за словами Миросла-
ви Плешкової, є пані Анна 
Нелаєва, якій невдовзі ви-
повниться 80 років. При-
чому вона у волонтерській 
групі ще й не найстарша.

 На сьогодні «невтомні 
бабусі» пошили вже кіль-
ка тисяч захисних масок. 
Волонтери з ГО «Агенція 
сталого розвитку» На-
талія Костіна, Зоя Воро-
нянська, Ірина й Олексій 
Іванови, котрі розвозять 
засоби індивідуального 
захисту адресатам, раз 
по раз передавали їх лі-
карям 1-ї міської клініч-
ної лікарні, а також ор-
топедам-травматологам 

казенного експеримен-
тального протезно-орто-
педичного підприємства. 
 «Медики гідно оціни-
ли роботу наших «невтом-
них бабусь». Вони ствер-
джують, що їхні маски 
найкращі за якістю й, до 
того ж, зручні в експлу-
атації», — зазначає На-
талія Костіна. За її сло-
вами, захисні маски ра-
зом з іншою гуманітар-
ною допомогою передали 
«Новою поштою» бійцям 
30-ї, 57-ї, 25-ї, 92-ї, 54-ї, 
72-ї бригад, які перебува-
ють в епіцентрі збройного 

протистояння і де несуть 
нелегку службу й бага-
то полтавців, а також во-
якам із 81-ї бригади, які 
повернулися з передової.
 «Отак              продовжує-
мо підтримувати наших 
воїнів на фронті і в тилу, 
а також медпрацівників, 
котрі опинилися на пе-
редньому краї боротьби, 
щоправда, з коронавіру-
сом, — резюмує Наталія 
Костіна. — Модель маски 
весь час удосконалюємо. 
Заявки на нові партії ма-
сок постійно надходять і 
далі». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах відбувся тради-
ційний Міжнародний заплив 
через Дніпро. 
 Як повідомили «УМ» у від-
діленні Національного олім-
пійського комітету України в 
Черкаській області, яке долу-
чилося до організації та прове-
дення цього заходу, це був уже 
11-й заплив із часу заснування 
таких «водних» стартів у Шев-
ченковому краю. 
 «Ці змагання досить 
схожі на Міжконтинентальний 
заплив через Босфор: той про-
водиться уже 32-й раз, збирає 
учасників з усього світу, його 
дистанція — 6,5 кілометра. У 
Черкасах же найвитриваліші 
змогли здолати відстань, біль-
шу за Босфор, — 10 кілометрів 
води. На одних і на інших зма-
ганнях учасники перевіряють 
власну витривалість та силу 
волі», — наголошують у відді-
ленні НОК у Черкаській облас-
ті. 
 Участь у запливі через 
Дніпро взяли спортсмени з різ-
них куточків України, зокре-

ма, були представлені Харків, 
Львів, Дніпро, Бровари, Гос-
томель, Київ, Житомир, Кро-
пивницький, Шпола, Жов-
ті Води, Кривий Ріг, Херсон, 
Запоріжжя, Луцьк, Вінниця, 
Святопетрівське. Через каран-
тин цьогоріч не вдалося зібрати 
лише учасників з інших країн.

 Переможцем основної дис-
танції у 10 кілометрів став 
Дмитро Маляр із Дніпра. Він 
першим переплив Дніпро зі 
значним відривом від супер-
ників — за 2 години 25 хв. Він 
уже втретє бере участь у зап-
ливі, 2018 року також став пе-
реможцем, тоді його годинник 

зафіксував час 2 години 26 хви-
лин. 
 «Маємо в планах і в подаль-
шому прославляти Черкащи-
ну, адже наш регіон має всі 
умови, аби збирати такі мас-
штабні спортивні заходи. На-
ступного року плануємо втіли-
ти нові спортивні проєкти», — 
відзначив головний організа-
тор змагань Олексій Сюткін. 
 Антон Кардаш із Дніпра 
першим здолав дистанцію 3 кі-
лометри, Ірина Озерянська ста-
ла переможницею серед жінок 
на цій дистанції.
 «Усі охочі мали нагоду 
випробувати свої сили і здій-
снити заплив. Кожен обирав 
дистанцію на рівень власної 
підготовки: 10 км, 5 км, 3 км, 
естафета 5 км + 5 км, діти дола-
ли на воді 800 м», — наголошу-
ють у відділенні Національно-

го олімпійського комітету Ук-
раїни в Черкаській області.
 І додають, що старт основ-
ної дистанції на 10 кіломет-
рів відбувався на лівому березі 
Дніпра, спортсмени переплива-
ли акваторію у найширшому її 
місці з фінішем на правому бе-
резі — в Черкасах. Уся дис-
танція пролягала уздовж чер-
каської дамби, найдовшої в Ук-
раїні. 
 До речі, заплив на 5 км стар-
тував із Панського — єдиного в 
Україні поселення на шість бу-
динків, розташованого на дам-
бі. Заплив на 3 км починався з 
води, тож плавці дісталися до 
місця старту кораблем. Учас-
ники естафети долали по 5 км, 
команди складалися з двох 
осіб. Наймолодші ж учасники 
змогли пропливти Дніпром 800 
метрів. ■

ЗМАГАННЯ

Переправа, переправа! 
Берег лівий, берег правий
Відбувся міжнародний заплив через Дніпро

■

Міжнародний заплив через Дніпро стартував, переможець 
10-кілометрової дистанції Дмитро Маляр із Дніпра.
Фото надане відділенням Національного олімпійського комітету України 

в Черкаській області.

❙
❙
❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Із тилу - з любов’ю
«Невтомні бабусі», які плели маскувальні сітки для 
фронту, під час епідемії коронавірусу переключилися 
на пошиття захисних масок

■

Тепер у захисних масках від полтавських «невтомних бабусь» і бійці 25-ї окремої 
повітряно-десантної бригади, яка дислокується у Станиці Луганській.

❙
❙

Волонтери з ГО «Агенція сталого розвитку» 
Наталія Костіна та Зоя Воронянська передали захисні 
маски, пошиті «невтомними бабусями», для бійців, 
які вийшли з передової.

❙
❙
❙
❙
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Микола ГРИНЬ, уродженець 
Чернігівської областi

Мій дідусь по маминій лінії 
Микола Митрофанович Плот-
ник досить часто за будь-якою 
роботою любив мугикати собі 
під вуса слова невідомої мені в 
шкільні роки пісні. Найбільше 
мені запам’яталися з неї слова: 
«москалики-«соколики» поїли 
наші волики, а як повернуться 
з Криму здорові, то поїдять і 
свині, й корови». Їх дідусь чо-
мусь завжди наспівував речита-
тивом з особливим притиском 
і тональною протяжністю. При 
цьому і «москалики», і «соко-
лики» звучали від нього з не-
прихованою презирливістю, яка 
вже тоді здавалась мені непри-
хованою ненавистю. Моя підоз-
ра підтверджувалася й словами 
бабусі Марії, яка нерідко на ці 
мугикання говорила: «Співай-
співай, колись знову доспі-
ваєшся...»

Дідову родину показово 
розкуркулили
 Про особливу «любов» ді-
дуся і бабусі до кацапів чи мос-
калів, а по-іншому вони ніколи 
не називали росіян, я — шко-
ляр старших класів восьми-
річної школи, вже трохи знав 
зі скупих розповідей не тіль-
ки бабусі з дідусем, а й своєї 
мами та дядька Михайла і тіт-
ки Ольги — моєї хрещеної ма-
тері. Річ у тім, що на межі двад-
цятих-тридцятих років мину-
лого століття, коли в Козаць-
кому Бобровицького району на 
Чернігівщині розпочалася ко-
лективізація, дідусь, який тоді 
ледь досягнув віку розіп’ятого 
Ісуса Христа, категорично від-
мовився усуспільнювати виді-
лену новою владою землю, ко-
ней, овець, корову, вовночесал-
ку та інший реманент. Більше 
того, він підбурив не йти огид-
ним шляхом колективізації i 
родичів дружини Марії, які на 
той час теж міцно стали на хлі-
боробські ноги. 
 Комнезамівці, звісно, не це-
ремонилися. І родичів, і дідову 
родину для остраху селян пока-
зово розкуркулили. Майно звез-
ли на усуспільнений двір із кон-
торою в хаті ще одного «курку-
ля», а все майно і хатні речі ски-
нули в «колбуді», де вже горою 
височіли реквізовані пожит-
ки інших заможних односель-
ців. Тоді ж трійка за столом із 
червоним сукном оголосила ви-
рок: вислання всієї родини у Во-
логодську область. 
 Малолітні троє дітей iз ма-
мою, тобто моєю бабусею, по-
вернулися в рідне село у перед-
день Другої світової, а дідусь ці-
лих сімнадцять років пиляв там 
пилкою-дворучкою білі берези. 
Його більшовицька влада зро-
била таким злочинцем, що на-
віть під час війни у штрафний 
батальйон не призвали. Прав-
да, він двічі намагався втекти з 
цієї каторги, але щоразу «любі 
російські брати і сестри» допо-
магали повернути його назад до 
зони. Прибув він у рідне село аж 
через два роки після капітуля-
ції нацистів. 
 Ще на зоні дідусь дав собі 
слово, що коли повернеться 
живим додому, то в колгосп 
не ступить і ногою. Він дотри-
мав свого слова. Більше трид-
цяти років він у будь-яку по-
году щоденно міряв ногами 
п’ять кілометрів в один і стіль-
ки ж у зворотний бік до сусід-
нього села Новий Биків. Там 
на відгодівельнику цукроком-
бінату, який у просторіччі всі 
звали «откормочне», доглядав 
волів і бичків, яких і возили ва-
гонами-«скотовозами» на за-

бій у м’ясокомбінати московії. 
Слова про москаликів і воликів 
особливо не сходили з вуст діда 
після поїздок у Москву або ж у 
Пітер, як він постійно називав 
тоді Ленінград. Бував він там 
щонайменше раз на два-три мі-
сяці. Отож я весь час і вважав, 
що слова із його піснеспіву сто-
суються саме цих поїздок.
 Уже в десятому класі, коли 
я був активним дописувачем 
районної газети, запитав дідуся 
про його «любов» до тієї пісні. 
І зовсім несподівано почув від-
повідь, що вона не стосується 
його відряджень до кацапії. А 
слова ці мають значно давнішу 
історію, і він їх пере йняв ще від 
свого дідуся, у дідуся якого за-
куповували воли для царської 
армії та обіцяли за них розра-
хуватися після війни, але мос-
ковити так і не дотримали сво-
го слова. Вийшло, як у приказці 
про цигана, який обіцяв людям 
кожух дати, а вони й гріли-
ся взимку його словом. Отож і 
царські інтенданти, говорив ді-
дусь, теж, мабуть, вчилися у 
циган.

Про набір... волів у військо 
царської Росії, 1739 рік
 Звісно, щось написати тоді 
до газети із розмов з дідусем 
не було можливості і фактів 
не вистачало. З роками розмо-
ва ця призабулася. Слова ж про 
«москаликів-«соколиків», які 
поїли в Козацькому воликів...» 
несподівано зринули в пам’яті 
кілька років тому, коли працю-
вав над книгою про історію рід-
ного села. Саме тоді в Централь-
ному державному історичному 
архіві України в Києві знайшов 
цікавий документ — відомість 
від 20 квітня 1739 року про на-
бір волів у військо царської 
Росії.
 Нагадаю, що під час російсь-
ко-турецької війни 1735-1739 
років щороку українські землі 
мали постачати армії 70-80 ти-

сяч волів. Адже в той час воли 
були головною тягловою силою 
для продовольчої армії та арти-
лерії. Їх утримування було знач-
но дешевшим, бо не потребува-
ло, як для коней, вівса. Царські 
військові власті енергійно зай-
малися збиранням волів для пе-
ревезення грандіозного обозу 
та артилерійського парку, які 
прямували за російськими вій-
ськами. Крім цього, волів зби-
рали для харчування солдатів 
м’ясом. 
 Історичні джерела свідчать, 
що саме з цією метою у 1737 
році у населення Гетьманщи-
ни і Слобідської України ви-
лучили 28 тисяч пар волів. На-
ступного року з Лівобережних 
козачих полків зібрали 23 ти-
сячі пар. У 1739 році команду-
вання царської армії поставило 
завдання зібрати 22 тисячі пар 
волів. Від 1736 до 1739 року ук-
раїнцям заборонили продавати 
худобу за кордон. 
 Саме 1739 року воли в Коза-
цькому та навколишніх селах 
набирали для Архангело-го-
родського піхотного полку по-
ручика Фрідріха Берка Павзи-
на. У Басанській сотні Переяс-
лавського полку Гетьманщи-
ни, до якої було приписане й 
моє рідне село, це був набір під 
орудою бунчукового товариша 
Івана Случановського. Дослід-
ники говорять, що саме цього 
року ситуація із реквізицією 
волів в українських селах ста-
ла настільки критичною, що на-
селення вже не могло виконати 
чергову вимогу про постачання 
худоби. З уже забраних у людей 
13 тисяч пар майже 7,5 тисячі 
виявилися непридатними до ро-
боти. Цього року навіть козаць-
ка старшина не могла уникнути 
виконання цього обов’язку.
 Того весняного дня спер-
шу для війська у Козацькому 
взяли 75 волів на 218 рублів 
67 копійок. До цієї відомості є 
додаток. Згідно iз записами до 

нього, в селі ще взяли 39 волів 
на 104 рублі 05 копійок. Згада-
ний список набору волів у Ко-
зацькому відкриває представ-
ник козацької старшини сіль-
ський курінний отаман Петро 
Кирильченко, в якого забрали 
чотири воли. Крім того, в до-
кументі є заувага, що в мужи-
ка Корнія Радіонового зятя віл 
на службу «не взят», бо був для 
цього непридатний. 
 До цього додатка прикла-
дається ще одна додаткова ві-
домість. У ній зазначено, що 
по квитанціях офіцерів того ж 
полку в селі також забрано ще 
десять волів. Як бачимо, лише 
протягом одного дня в одному 
селі мобілізували 124 воли. І 

це в останній рік війни. Скіль-
ки їх було мобілізовано за попе-
редні чотири роки бойових дій, 
залишається таємницею, бо до-
кументів в архіві про це немає. 
Але можна сміливо говорити, 
що дуже й дуже багато. Адже 
оті слова з пісні про москали-
ків-«соколиків», які насправ-
ді були справжніми хижими 
яструбами, красномовно ха-
рактеризують великі масшта-
би реквізиції, адже вимагалося 
зібрати таку велику кількість 
худоби, яка значно перевищу-
вала можливості населення. Це 
вкрай негативно вплинуло на 
розвиток економіки тогочасно-
го українського села і суміжних 
iз нею галузей.

Сучасники можуть побачити волів лише в етнографічних парках. 
У Києві — у «Мамаєвій слободі».

❙
❙

Воли не одне століття були помічниками в роботі українцям.❙

ЯК ЦЕ БУЛО

Москалики-«соколики» поїли 
нашi волики
Для чого в українців у ХVIII столітті лише за кілька років «старші брати» реквізували 
понад сотню тисяч худоби

■
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Воли — в борг, з обіцянкою 
розрахуватись після війни
 До цього варто додати, що 
рядове українське козацтво, 
яке складало значну частину 
царської армії, на період бойо-
вих дій та походів мало забез-
печити себе провіантом та фу-
ражем за рахунок свого госпо-
дарства. Курінний отаман та 
інші представники старшини 
відповідали за спорядження 
кожного козака та наявність 
достатнього запасу продоволь-
ства в усьому козацькому вій-
ську. Документи історично-
го архіву столиці свідчать що 
в 1739 році кожен козак Ні-
жинського полку віз із собою 
чверть і чотири четверики бо-
рошна, четверик і два гранці 
крупи, 12 фунтів солі, 40 фун-
тів товчі, 30 фунтів толокна. 
Таку ж кількість харчів віз із 
собою і підпомічник. Козаки 
мали не тільки забезпечити 
себе провіантом, а й організу-
вати транспортування його під 
час пересування військ власни-
ми кіньми або волами на влас-
них возах. Як бачимо, російсь-
кі генерали не балували коза-
ків у складі своєї армії. 
 З архівних документів 
можна зробити висновок, що 
в моїх земляків на той час ще 
були досить міцні господарс-
тва, які дозволяли їм продати 
водночас до десяти волів. Звіс-
но, що вони залишили тварин і 
для власних господарств, щоб 
було чим виорати поле. Так, 
мужик Іван Коломієць продав 
того дня вісім волів. Їм було по 
шість-дев’ять років. У поспо-
литої Марії Омельчихи забра-
ли чотири воли. Козак Павло 
Романенко продав шість волів. 
Та найбільшою вдачею в цьому 
документі вважаю те, що в ньо-
му фігурує козак Демко Плот-
ник, у якого забрали трьох 
волів і їм було по 7-10 років. Се-
мирічного оцінили у три рублі 
10 копійок, а десятирічного — 
в 2 рублі 30 копійок. Чи не від 
цього козака Демка й переда-
валася гірка правда з поколін-
ня в покоління роду Плотників 
про загарбницькі дії офіцерів 
царської армії? Чи не від цьо-
го козака Демка такий норов-
ливий характер передавався з 
покоління в покоління Плот-
ників? 
 Брали воли для армії і в 
сусідніх селах тієї ж сотні Пе-
реяславського полку. Напри-
клад, у Білоцерківцях рекві-
зували 13, у Веприку — 55, а 
у Вороньках — аж 77 волів, у 
Старому Бикові — лише п’ять, 
а в Новобиківській слобідці 
забрали 54 воли. Із сусідньо-
го Ніжинського козачого пол-
ку в 1737 році належало зібра-
ти 31 тисячу пар волів. Збиран-
ня волів проходило з великими 
труднощами, бо воно перетво-
рилося для українців на ще 
один податок. Інколи волiв 
забирали примусово. Так, 15 
травня 1738 року з Петербур-
га генералітету армії надійш-
ла вказівка: волів, яких в ук-
раїнських обивателів, у пос-
политих та інших чинів не 
вистачає, сповна дібрати і від-
правити належить. 
 У ті роки влада часто-густо 
забирала воли в борг, обіцяю-
чи розрахуватись після війни. 
Збирання «під розписку» на-
було масових розмахів. Одер-
жали такий «привілей» вла-
ди і моє Козацьке та інші села 
округи. У вже згаданому істо-
ричному архіві відшукав ще 
один документ, у якому ствер-
джується, що мужик Іван Ко-
ломієць iз Козацького віддав 
воякам вісім волів і за жодно-
го гроші не одержав. За шість 

волів не розрахувалися з ко-
заком Павлом Романенком, 
за чотирьох — iз посполитою 
Марією Омельчихою. А всьо-
го у Биківській волості не за-
платили людям за 47 забраних 
волів. 
 А тепер ще один документ, 
уже з обласного архіву. Він під-
тверджує тезу про те, що бюд-
жетні гроші на закупку волів 
осідали в кишенях армійських 
офіцерів. Майже через десять 
років після реквізиції худоби, 
в листопаді 1836 року, в канце-
лярію цивільного губернатора 
надійшла справа від тимчасової 
лічильної комісії Кавказького 
корпусу. Вона просила розібра-
тися зi справою майже десяти-
річної давності. Тоді поручи-
ку Кулешову було відпущено 
30 голів худоби (волів), але до-
кументів, куди вони поділися, 
комісія знайти не може. Куле-
шов же в чині капітана звіль-
нився зі служби і тепер живе 
на території Чернігівської гу-
бернії, де, очевидно, й набира-
ли худобу. Отже, нема слідів ні 
від волів, ні від грошей, ні від 
представника військового ін-
тендантства... Словом, з’їли 
москалі наших воликів.
 Специфіка ведення війн 
iз Туреччиною та Кримським 
ханством, інших воєнних кам-
паній царської армії вима-
гала також створення вели-
ких обозів. Історичні джерела 
стверджують, що вояки інколи 
везли з собою до 90 тисяч возів. 
Цю незліченну силу тогочасно-
го транспорту також мала за-
безпечити Україна. При від-
правці волів до російської армії 
посполиті й козаки зобов’язані 
були постачати їх необхідним 
оснащенням і просторими во-
зами. Вимагалося, щоб вони 
були «міцні та до дальніх поїз-
док надійні», значного розмі-
ру та місткістю не менше чоти-
рьох чвертей провіанту. Лише 
1738 року Лівобережна Ук-
раїна мала поставити для ар-
мії російського фельдмаршала 
Мініха 23 тисячі підвод. 
 Уже згадуваного 1836 року 
дворянському чиновнику Па-
сенку з села Кобижча теж ар-
мійці видали квитанцію з не-
розбірливим підписом про 
те, що для потреб армії взяли 
«шесть обивательских подвод» 
на випадок виникнення хво-
рих у супроводжуваному цим 
командиром партії нижніх 
чинів, які йдуть у безстрокову 
відпустку з батальйонів резер-
вної дивізії шостого піхотного 
корпусу. Ці підводи взяті без 
оплати за використання і бу-
дуть використані на відстань 
24 версти від Кобижчі до Ста-
рої Басані. Ці підводи поїхали 
також у безвість, бо до Кобиж-
чі вони не повернулися. 
 Ще одним справжнім ли-
хом для пращурів мого краю 
стало розквартирування мос-
ковського війська після невда-
лих походів на Крим і Туреч-
чину. Людям і місцевостям, де 
зимувало військо, доводилося 
досить тяжко, бо москалі зну-
щалися над українцями, си-
лою забирали від людей май-
но, продовольство, збезчещу-
вали дівчат і жінок. Такі пос-
тої і регулярні грабежі, утиски 
і народили тоді в моєму краї 
оту журливу пісню про мос-
каликів-«соколиків», які пої-
ли наших воликів. Як бачи-
мо, безчинствували без огляду 
на совість. Тому не дивно, що 
гірка пам’ять про злочинні не-
подобства, масштаби пограбу-
вання так званими «старшими 
братами» передавалася україн-
цями з покоління в покоління 
і дійшла до наших днів. ■

Валентина САМЧЕНКО

 У Києві до 18 вересня трива-
тиме виставка «Рік 1933. Шлях 
додому». Це історія про народ-
женого в Україні Віктора Цим-
бала, життя якого проходило 
у різних країнах світу, та його 
«Рік 1933» — чи не найпершу 
свого часу картину про геноцид 
українців, яка нещодавно, у лю-
тому, була привезена до нас зі 
США.
 Митець-емігрант, живучи 
на трьох континентах та у п’яти 
країнах, завжди залишався ук-
раїнцем. 
 Це перше експонування його 
картини «Рік 1933» в Україні і 
масштабна розповідь про шлях 
митця. На виставці в Музеї Го-
лодомору представлені й інші 
твори одного з кращих графіків 
Південної Америки, ілюстра-
тора таких відомих брендів, 
як General Motors, Ford, Shell, 
Kodak, Martini, National City 
Bank of New York, Nestle. До 
речі, впродовж життя Віктор 
Цимбал був дописувачем бага-
тьох часописів. 
 Народився 1901 року в селі 
Ступичне нині Черкаської об-
ласті. Мистецьку освіту почав 
опановувати в II Київській гім-
назії ім. Кирило-Методіївського 
братства. Юнак буремного 1917 
року записався до Студентсько-
го куреня, члени якого сходили-
ся в клубі «Родина» на Володи-
мирські вулиці. Не став учасни-
ком бою під Крутами лише тому, 
що батько категорично, силою, 
не пустив. 
 Вступивши добровольцем 
у 1917-му в армію Української 
Народної Республіки, дійшов 
до Кам’янця-Подільського, пос-
тупив до Старшинської школи і 
брав участь у боях до листопада 
1920 року.
 Інтернований і перебував у 
таборах полонених вояків УНР у 
Польщі. 1923 року Віктор Цим-
бал переходить кордон і зна-
ходить кращі умови для жит-
тя й праці в чеській Празі. Там 
навчається в Мистецько-про-
мисловій школі, яку успішно 
закінчує в 1928 році з нагоро-
дою одномісячної стипендії до 
Італії. Згодом удосконалює вмін-
ня у празькій Українській студії 
пластичного мистецтва, де вчив-
ся, зокрема, у Сергія Мако й Іва-
на Мозалевського. 
 Саме у Празі українець Вік-
тор Цимбал здобув собі перше 
визнання, ставши найкращим 
графіком Чехословаччини.
 Під тиском тривожних но-
вин художник переїхав до Ар-
гентини, а в 1960 році — до 
США. Ставши на ноги, митець 
на свої кошти відкрив українсь-
ку школу в Буенос-Айресі, пра-
цював для Товариства «Просві-
та», малював і писав для украї-
номовних видань, робив декора-
ції до українських вистав. 
 Особливою віхою для Вікто-
ра Цимбала був початок 1930-х. 
У 1933 році він організував збір 
коштів для допомоги біженцям 
з УРСР, які тікали від голодної 
смерті, повідомляють у Музеї 
Голодомору. Українці, яким 
вдавалося перетнути кордон із 
Румунією, опинялися під за-
грозою репатріації до Радянсь-
кого Союзу, тому фінансова до-
помога, безсумнівно, рятувала 
їм життя. 
 У 1933 році художник роз-

почав роботу над картиною про 
винищення українців голодом. 
Уперше представлена в 1936-
му, картина Віктора Цимбала 
«Рік 1933» є, імовірно, першою 
картиною на тему Голодомору.
 Під час першого експонуван-
ня роботи того ж 1936 року в Бу-
енос-Айресі вона викликала не-
абиякий резонанс — прихиль-
ники комунізму протестували 
під дверима галереї. Ця карти-
на вважається вершиною досяг-
нень митця в поєднанні глибо-
кого історіософського змісту зі 
зрілою мистецькою формою. 
 Віктор Цимбал є одним iз 
перших митців, які працювали 
у стилі «видрапуваної техніки». 
Мав виставки у Буенос-Айресі 
(1936, 1948, 1956, 1959), Нью-
Йорку (1960, 1961) і Детройті 
(1961, 1963).
 Творчість Віктора Цимба-
ла позначена сильним впли-
вом символізму: олійні компо-
зиції «Три душі», «Катакліз-
ми», «Рік 1933», краєвиди з 
Патаґонії. Йому належать гра-
фічні портрети, зокрема Тара-
са Шевченка, В’ячеслава Ли-
пинського, Данила Скоропадсь-
кого, Богдана Хмельницького, 
Івана Мазепи. Малював числен-
ні політичні карикатури для гу-
мористичного журналу «Міт-
ла» у Буенос-Айресі — з Бори-
сом Крюковим — і є автором са-
тиричних творів «Лукоморія», 
«Репатріація» та інших. Пі-
шов у засвіти художник у квіт-
ні 1968 року.
 Разом iз картиною «Рік 
1933» Віктора Цимбала Ук-
раїнська вільна академія наук 
(УВАН) у США подарувала Ук-
раїні монографію за редакцією 
відомого українського худож-
ника і мистецтвознавця Свя-
тослава Гординського «Віктор 
Цимбал. Маляр і графік», ви-
дану в Нью-Йорку 1972 року, а 
також книгу спогадів дружини 
художника Тетяни Михайлівсь-
кої-Цимбал «Спогади. Моє жит-
тя на еміграції» з дарчим напи-
сом Дори Винницької, донь-
ки світлої пам’яті викладачки 
УВАН у США Марії Іщук-Вар-
варової, яка була співавторкою 
вказаного видання.
 Олеся Стасюк, директор-
ка Національного музею Го-
лодомору-геноциду, переко-
нана: «Передача і повернення 
мистецьких та історичних цін-
ностей, пов’язаних із Голодо-
мором, в Україну є дуже важ-
ливим процесом для створення 
єдиного й цілісного Музею Го-
лодомору. Неможливо оцінити 
вартість картини Віктора Цим-
бала — твору, що був написаний 
через три роки після вчинення 
совєцькою владою геноциду ук-

раїнського народу. Це полотно у 
1936 році розповідало нашу іс-
торію там, за кордоном, в Аме-
риці. Одним із ключових за-
вдань команди музею сьогодні 
є пошук та збирання унікаль-
них артефактів, що стосують-
ся 1932–33 років, в Україні та 
за кордоном». ■

Картину Віктора Цимбала «Рік 
1933» передали в Україну зі США.
Фото з сайта holodomormuseum.org.ua.

❙
❙
❙

ІМ'Я З МИНУЛОГО 

Гіркі фарби Голодомору 
У Києві розповідають про художника-емігранта Віктора Цимбала

■

Віктор Цимбал під час подорожі до Патагонії.❙

Віктор Цимбал.❙
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Тетяна УРИСЬ

Факультет філософії та суспільст-
вознавства НПУ імені М. П. Драго-
манова порівняно молодий — йому 
цього року виповнюється 15. Але 
нагадаємо, що свою історію у лоні 
університету Святого Володимира 
1834 року педагогічний інститут 
розпочав iз лекції з філософії про-
фесора Київської духовної академії 
Ореста Новицького. Про підготовку 
філософів сьогодні та значення цієї 
науки в сучасному світі говоримо з 
деканом факультету, доктором іс-
торичних наук, професором Іваном 
Дроботом.

«Найважливішу сесію — 
відгуки наших учорашніх 
студентів — складаємо на 
«відмінно»
 ■ Іване Івановичу, у вас ди-
вовижний факультет! Тут від-
бувається підготовка філо-
софів, культурологів, істори-
ків, психологів, богословів, 
релігієзнавців та дизайнерів. 
Чим обумовлена така широка 
палітра спеціальностей на од-
ному факультеті?
  — Чудова метафора, яка по-
яснює сутність факультету. Іс-
нує думка, що філософія виникла 
саме в той момент, коли люди по-
чали дивуватись і піддавати під 
сумнів явища і феномени зі сво-
го життя. Продовжуючи мета-
форичність, скажу так: наш фа-
культет засновано в період пос-
тійного дивування. Початок ХХІ 
століття окреслений появою різ-
номанітних інтелектуальних та 
культурно-мистецьких концеп-
цій, доступ до джерел інформації 
стає простiшим, змінюється ло-
гіка та психологія людини, тому 
виникає потреба нових способів 
підготовки молоді до динамічно-
го світу. Тому наш факультет — 
це своєчасна відповідь педагогіч-
ного університету умовам нового 
тисячоліття. 
  У сучасному суспільстві клю-
човою проблемою освіти стає не 
передача знань, а інноваційні 
якості особистості, її здатність 
сприймати і створювати щось 
нове й раніше невідоме. Щоб 
сьогодні суттєво переорієнтува-
ти всю систему освіти, необхідно 
подолати негативні стереотипи в 
ній самій за рахунок посилення 
значення філософії в системі ви-
щої освіти. Саме тоді можна буде 
сподіватися на вирішення таких 
завдань, як підвищення культур-
ного рівня студентів, створення 
ефективної системи контрпро-
паганди як складової національ-
ної безпеки, залучення молоді до 
європейських цінностей та поси-
лення теоретичної (філософської) 
підготовки. 
 ■ Озвучена місія відповідає 
сучасним викликам, наскільки 
ви задоволені її втіленням? На-
скільки задоволені випускники 
здобутою освітою?
 — Результати підготовки сту-
дентів вимірюються під час iс-
питiв i заліків. Це важлива скла-
дова навчання, коли одразу зро-
зуміло, наскільки вдало засвоєні 
знання, але важливо розуміти 
навчання у широкому контекс-
ті — де знаходять себе випуск-
ники і як саме знання, досвід та 

уміння допомагають у професій-
ній та особистій самореалізції. 
Двері наших кафедр завжди від-
криті для випускників. Ми регу-
лярно проводимо різноформат-
ні зустрічі, «круглі столи», учас-
никами яких є студенти, випуск-
ники та викладачі. Серед наших 
випускників, незважаючи на мо-
лодий вік, уже є відомі громадсь-
кі діячі, експерти, аналітики, 
лідери думок, арт-діячі. Це по-
справжньому Україна молода. 
Тому, коли дізнаюсь про успішні 
кар’єри завдяки вмінню поєдну-
вати різноманітні концепції для 
генерації нових проєктів, я від-
чуваю, що наші викладачі та фа-
культет загалом проходить най-
важливішу сесію — відгуки на-
ших учорашніх студентів-тепе-
рішніх колег — на «відмінно».

«Філософія формує культуру 
мислення людини»
 ■ Розкажіть про особливості 
різних спеціальностей вашого 
факультету. Мабуть, варто роз-
почати з серця факультету — фі-
лософії. Філософ — це теоретик 
чи практик? Чим займаються 
ваші філософи, отримавши дип-
ломи?
  — Філософія, по-перше, фор-
мує культуру мислення людини. 
Важливим проявом міркувань 
сучасної людини є критичність, 
тому в умовах перманентної ін-
формаційної війни підготовка 
філософів є вкрай актуальною. 
Отто фон Бісмарк казав, що війни 
виграють не генерали, а вчителі 
та священники. Події останніх 
років підтверджують влучність 
цих слів. Інформаційна політи-
ка є невід’ємною складовою на-
ціональної безпеки, але її про-
ведення не може обмежуватись 
тільки контролем за інформацій-
ним простором, газетними публі-
каціями та статтями в iнтернеті. 
Відмова від гуманітарної складо-
вої вищої освіти, осердям якої є 
філософська освіта, чи надання 
їй «необов’язкового» характеру 
послаблює нашу інформаційну, 
а значить, і національну безпеку, 
а тому є вкрай небезпечною тен-
денцією. По-друге, вивчення фі-
лософії пробуджує креативність, 
тобто здатність вирішувати про-
блемні питання, діючи гнучко і 
нестандартно. Філософія навчає 
стратегічно мислити й розвиває 
аналітичні та комунікативні на-
вички, які є корисними у будь-
якій сфері діяльності. Світові ек-
сперти зазначають, що макси-
мально зможуть реалізуватись 
саме ті фахівці, які вміють нав-
чатися впродовж усього життя, 
критично й креативно мислити, 
ставити цілі та досягати їх, пра-
цювати в команді, спілкуватися 
у мультикультурному середови-
щі. 
 ■ Чи багато школярів сьогодні 
хочуть стати філософами? І яка у 
них мотивація? 
 — В Україні, як і в усьому 
світі, зростає покоління Y, або ін-
коли їх iще називають «діти ти-
сячоліття», тобто молодь, яка на-
родилася з 1990 по 2000 рр. Пог-
ляди і спосіб життя цих дітей 
суттєво відрізняються від стар-
ших поколінь. Для них немає 
чіткого розмежування між робо-

тою, навчанням і відпочинком. 
Робота необов’язково має бути 
серйозною і нудною. Жити для 
них — це постійне творення, гар-
монія між зароблянням коштів, 
пізнанням нового, самовдоско-
наленням, грою та розвагою. Ос-
новна мета нашого навчально-на-
укового підрозділу — підготовка 
фахівців, які здатні осмислюва-
ти сучасні світоглядні, культур-
но-мистецькі, гуманітарні тен-
денції і створювати нове: органі-
зація і проведення освітніх проєк-
тів; креативна діяльність у сфері 
культури — музеї, арт-центри, 
галереї; інтелектуальна робота у 
різноманітних інституціях нашої 
країни, які формують гуманітар-
ну політику. Саме для цих пот-
реб, які виникли в нашому сус-
пільстві, потрібно було й переос-
мислити підготовку студентів у 
межах наявних спеціальностей. 
Спираючись на сучасні світові та 
вітчизняні моделі освітнього про-
цесу, нашi викладачi підготува-
ли новітню програму навчання 
для дітей тисячоліття. 
  Щодо інтересу до філософії се-
ред школярів, то як приклад мож-
на навести нашу співпрацю з Ма-
лою академією наук. Спільними 
зусиллями нам вдається постій-
но проводити різноманітні захо-
ди, воркшопи, лекторії. Зокрема, 
хочеться згадати Всеукраїнську 
олімпіаду для школярів, пере-
можці якої беруть участь у міжна-
родному конкурсі. Чудово зареко-
мендували себе літні школи з фі-
лософії, релігієзнавства. На всі ці 
події маємо велику кількість за-
явок з усіх регіонів України, а 
учнівські есе приємно вражають 
інтелектуальним потенціалом. 
Спільно з МАН нещодавно навіть 
було створено Школу мислення і 
комунікацій.
 ■ Сьогодні в державі прово-
диться реформа школи «Нова ук-
раїнська школа». Як вважаєте, 
чи потрібна філософія в школі?
 — Якісні трансформації в ос-
віті та суспільстві — це насампе-
ред зміни у мисленні людей. Це 
тривалий процес, що пов’язаний 
передусім з бажанням навчати-
ся самопізнанню та критичному 
осмисленню інформації і навко-
лишньої дійсності. Часто для до-
рослих вийти за межі свого звич-
ного способу розмірковування, 
набутого досвідом, бути відкри-
тими до нових знань і формуван-
ня життєвих і професійних на-
вичок сучасності є вкрай склад-
ним процесом. Тому чим рані-
ше людина розпочне «мислити 
про мислення», тобто філосо-
фувати, тим упевненішою та 
успішнішою вона ставатиме у 
майбутньому. Викладачі нашо-
го факультету і я особисто дотри-
муємось думки тієї частини нау-
ковців світової спільноти, що фі-
лософія — це не якийсь випадко-
вий додатковий предмет у школі, 
а ядро навчального процесу. Фі-
лософія для загальноосвітнь-
ої школи — це навчальний про-
стір, де педагоги й учні провадять 
пізнавальні діалоги. Проте тут не 
йдеться про філософію у її тради-
ційному значенні університетсь-
кого курсу, а те, що кожен педа-
гог може і має право допомагати 
дітям розвивати свої мисленнєві 

навички. Адже від того, що і як 
говорить учитель, залежить по-
чаток процесу бажаних перетво-
рень учнівства і громад. 
  Ми готові підготувати фахів-
ця, який розумітиме, що філосо-
фія в школі — це про те, як зба-
гатити учнів досвідом мислення 
засобами мови, мистецтв. Важ-
ливо також, щоб діти, які сприй-
мають школу як місце, де можна 
висловлювати свої думки, запиту-
вати про світ і себе в ньому, спіль-
но досліджували речі та явища, із 
задоволенням ставлячись до нав-
чання. Філософія у школі спри-
яє тому, щоб учні осмислювали 
взаємозв’язки дисциплін. 

«Наші спеціальності й 
випускники затребувані в 
сучасному світі»
 ■ В останні роки помітно зріс 
інтерес абітурієнтів до спеціаль-
ності «Культурологія». Чим це 
зумовлено?
 — Ми пишаємось тим, що 
кафедра культурології нашого 
університету є однією з перших 
профільних кафедр в Україні. 
В першій половині дня студен-
ти навчаються в аудиторіях на-
шого університету, а ввечері ра-
зом iз викладачами відвідують 
художні виставки, театраль-
ні прем’єри, кінопокази, твор-
чі фестивалі. Київ — чудове міс-
то для розкриття потенціалу сту-
дентів цієї спеціальності, адже 
тут є можливість живого спіл-
кування з митцями, акторами, 
критиками, галеристами. Інте-
рес до цієї спеціальності обумов-
лений розвитком сфери креатив-
ної індустрії в Україні, де значну 
роль відіграють творчі ідеї, знан-
ня та технології. Саме це приваб-
лює молодь, яка зростає в умовах 
нової культурної парадигми. 
 ■ У складі факультету є кафед-
ра дизайну, чому вона з’явилася 
на вашому факультеті? 
 — Дизайн у сучасному світо-
вому просторі розуміється крізь 
призму філософії, а не ремесла. 
Важливий концепт, зміст, про-
блематика та шляхи її вирішення 
— саме ці питання розглядають і 
саме цього навчають дизайнерів 
на філософському факультеті. 
Сучасний дизайн — міждис-
циплінарний, він актуалізує пи-
тання екології, етики, культури, 
діджитал-технологій тощо. Саме 
тому кафедра дизайну є у складі 
нашого факультету.
 ■ Наскільки ця спеціальність 
популярна серед абітурієнтів? 
 — Сьогодні вона входить у 
десятку найбільш затребуваних 
і добре оплачуваних професій! 
Наша кафедра дизайну та рек-
лами готує фахівців iз дизайну 
одягу, дизайну інтер’єру та гра-
фічного дизайну. Це такий фах, 
що залишатиметься актуальним, 
незважаючи на будь-які обстави-
ни. Сучасні дизайнери одягу пра-
цюють над екологічною пробле-
матикою, шукають шляхи вирі-
шення того, як уникнути забруд-

нення планети речами індустрії 
моди. Графічні дизайнери в май-
бутньому будуть іще популярні-
шими, адже віртуальний світ не-
забаром стане невід’ємною части-
ною нашого життя. А дизайнери 
середовища/інтер’єру сьогодні 
вирішують питання проєктуван-
ня розумних та енергоефектив-
них будинків.
 ■ Чи не є набір студентів на 
спеціальність «Психологія», об-
разно кажучи, даниною моді?
 — Торік ми зробили перший 
набір на спеціальність «Психо-
логія» за освітньо-професійною 
програмою «Психологія врегу-
лювання конфліктів», яка зміс-
товно доповнює філософсько-
суспільствознавчу концепцію 
факультету практичним спря-
муванням, оскільки конфлікти 
виникають між членами суспіль-
ства, виконують різні функції і 
можуть бути врегульовані пси-
хологічними засобами різного 
рівня. Студенти вказаної програ-
ми отримують глибоку практич-
ну підготовку, яка дозволить їм 
працювати в закладах освіти, со-
ціальних організаціях, психоло-
гічних консультаціях, на вироб-
ництві. До речі, психологія бере 
витоки у філософських ученнях, 
тому це відповідає загальній кон-
цепції розвитку нашого факуль-
тету.
 ■ Наскільки затребуваними на 
ринку праці сьогодні є ваші спе-
ціальності? Де ваші студенти мо-
жуть застосувати свої знання? 
  — Наведу кілька прикладів. 
Антон Дробович нещодавно очо-
лив Український інститут націо-
нальної пам’яті. Співробітника-
ми цієї установии також є наші 
випускники Костянтин Поліщук 
та Ігор Чорний. В Інституті філо-
софії імені Г. С. Сковороди НАН 
України чудово себе зарекомен-
дував Володимир Волковсь-
кий; культурним менеджером 
GlobalLogicUkraine працює Оль-
га Курна; Дмитро Лебединський 
є проєктним менеджером у сус-
пільній організації UPLAN; Оль-
га Гончар очолює музей «Тери-
торія терору» у Львові, а Анна 
Яценко — завідувачка інформа-
ційного центру цього ж музею; 
Марія Якнюнас — співзаснов-
ниця українського бренду одя-
гу SIL-Wear; Сергій Савченко 
— популярний екскурсовод та 
києвознавець. Це випускники 
різних років і різних спеціаль-
ностей нашого факультету, про-
те можемо говорити щодо їх за-
требуваності як у державному, 
так і в приватному секторі. Крім 
того, понад 30 випускників фа-
культету за останній період ус-
пішно захистили кандидатські 
дисертації з філософських спе-
ціальностей. ■

ВИЩА ШКОЛА 

«Філософія — ядро 
навчального процесу»
Дивовижний факультет традицій та інновацій

■

Іван Дробот.❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

  Студенти-філософи на нашо-
му факультеті мають унікальну мож-
ливість отримати додаткову кваліфіка-
цію, яка має практичне спрямування. 
Наприклад, на освітньому ступені «ба-
калавр» студенти отримають кваліфі-
кацію «Аналітик суспільних питань» 
та «Практичний психолог», а магіст-
ри — «Філософ. Науковий співробіт-
ник. Викладач філософських дис-
циплін», «Філософ. Викладач закла-
ду вищої освіти. Оглядач з економіч-
них питань», «Філософ. Викладач 
філософських дисциплін. Консультант 
з психолого-філософських питань та 
арт-терапії». Тому після здобуття ви-
щої освіти успішно працевлаштовують-
ся у закладах вищої освіти, школах, 
наукових установах, у сфері медіа, ко-
мунікації та журналістики, PR, консуль-
тування (бізнес-, медіасектору), пси-
хологічного консультування, у сфері 
громадської діяльності, управління та 
політики.

■
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Подарунок Артеміди
 Найбільші в Україні ост-
рови — Тендрівська коса та 
Джарилгач — iз 20-х років 
минулого століття стали за-
повідниками дикої природи.
 Цікаво, що в перекладі 
з кримськотатарської мови 
«Джарилгач» означає поря-
тунок», а, згідно з легендою, 
вдихнула в нього життя сама 
богиня Артеміда.
 Щороку тисячі туристів 
їдуть насолодитися перво-
зданною красою «українсь-
ких Мальдівів» та відвіда-
ти Національний природний 
парк «Джарилгацький». Ба-
гатьох вабить перспектива 
погріти ноги в найчистішому 
білому піску, який букваль-
но «співає» під ногами під 
час прогулянки по дюнах не-
займанного острова Джари-
лгач. А ще тут можна поба-
чити два незвичайні за своєю 
архітектурою маяки, один із 
яких спроєктував учень са-
мого Ейфеля.
 Єдиний недолік — це до-
сить скромна інфраструкту-
ра, хоча є на острові Джа-
рилгач i своє джерело з най-
чистішою прісною джерель-
ною водою.
 Дістатися на Джарилгач 
можна винятково водним 
транспортом: від 35 хвилин 
на моторному човні до однієї 
години, якщо вибрати плав-
засобом пасажирський ко-
раблик. Залежно від комфор-
ту плавзасобу, ціни на поїзд-
ку з курортного Скадовська 
на острів Джа також будуть 
різнитися: від 160 гривень в 
обидва боки та вище.

І ця краса — наша!
 Чорне море у Херсонсь-
кій області за своєю красою 
нічим не поступається зна-
менитим курортам Іспанії, 
Туреччини та окуповано-
го Криму. Незважаючи на 
свою назву, воно завжди різ-
не: вранці — блакитне, вдень 
— смарагдове, а ввечері — 
майже біле й зливається за 
кольором із м’яким пісочком 
на пляжі.
 Акваторія Чорного моря 
у районі острова Джарилгач 
складається з безлічі піща-
них кіс, які тягнуться по 
всій території.
 Тому відпочивати з дітьми 
тут просто чудово та віднос-
но безпечно — на мілковод-
ді вода зберігає тепло впро-
довж усього дня, та й міс-
ця для веселих ігор предо-
статньо. При бажанні можна 
знайти на підводній косі таке 
місце, що в обидва боки буде 
видно лише море та сонце.
 Навіть новачок тут отри-

має неперевершені за ефект-
ністю екзотичні фотознімки, 
щоб потім гордо демонстру-
вати друзям, які будуть гу-
битися у здогадах: у якій же 
точці світу зняли таку ней-
мовірну красу?
 На відміну від тради-
ційних пляжів на матери-
ковій частині, на острові 
Джарилгач небагатолюд-
но, є природна тінь від де-
рев просто біля води, а та-
кож можливість побачити не 
лише зграйки дельфінів, а й 
інших представників дикої 
природи.

«Олені, олені, небриті і 
неголені...»
 Всіх туристів, які при-
їжджають на Джарилгач, за-
хоплює можливість поглади-
ти диких тварин, коли вони 
прибиваються до наметів ту-
ристів у пошуках їжі. На 
цьому фантастично прекрас-
ному острові можна зустріти-
ся з гордими оленями, муф-
лонами, а також побачити 
неполохливих зайців та май-
же ручних диких кабанів.
 Чимало тут зустрічається 
й екзотичних червонокниж-
них представників флори та 
фауни, наприклад, непри-
мітний на вигляд метелик iз 
грізною назвою Сатир Заліз-
ний.
 Спеціальні таблички по-
переджають туристів, що во-
дяться тут i досить отруйні 
павуки, змії та інші кома-
хи, яких краще не турбува-
ти. Адже якщо людина сама 
не спровокує агресію меш-
канців піщаних дюн, то на-
віть небезпечний каракурт 
поводиться цілком пристой-
но: він просто спостерігає за 
тим, що відбувається.
 Особисто я на острові 
Джарилгач зібрала чудову 
колекцію з екзотичних му-
шель, такі не зустрінеш на 
загальному пляжі: вони ве-
ликі та дуже яскраві.
 Тут дуже легко дихаєть-
ся, зміцнюється імунітет, 
а нервова система заспоко-
юється: всі політичні чвари 
здаються такими далекими 
та несуттєвими перед велич-
чю Чорного моря й Вічності.

Древній маяк — як промінь 
світла у темному царстві
 На острові Джа є де роз-
гулятися, адже його про-
тяжність орієнтовно стано-
вить 42 кілометри. А дві ру-
котворні та незвичайні для 
безлюдного острова будови 
розташовані поруч та чимось 
подібні до легендарних нью-
йоркських веж-близнюків.
 Щоправда, один iз маяків 

— скромний та добродушний 
велетень, якому мало приді-
ляють уваги, проте він гідно 
відтіняє красу свого більш 
знаменитого та мереживного 
«брата», який вірою та прав-
дою служить людям й у наш 
час.
 Технічне оснащення, а 
також каркас для будівниц-
тва маяка привезли на ост-
рів Джа у 1902 році з само-
го Парижа. Його висота пере-
вищує 24 метри, а видимість 
ліхтаря з верхньої точки до-
сягає майже 15 миль, і це 
світло доходить аж до бере-
гів Криму.
 За словами заступника го-
лови Скадовської райдержад-
міністрації Сергія Павленка, 
60 років тому на безлюдному 
острові Джарилгач вирував 
настільки потужний шторм, 
що 100 метрів прибережної 
території опинилися під во-
дою. Внаслідок цього маяк 
опинився просто біля води 
Чорного моря, й відтепер 
металева конструкція три-
мається за рахунок сходів: 
до них поки що солона вода 
не добралася, плюс загальну 
конструкцію підтримують 
міцні бічні опори.
 У Скадовську розповіда-
ють історію про дзвін, який 
колись був на цьому маяку. 
Кажуть, існує акт передачі 
його від адміністрації Джа-
рилгацького маяка до Се-
вастополя. Є версія, що це 
не простий дзвін i що раніше 
він був на одній iз веж Нотр-
Дам де Парі, а потім, під час 
війни 1812 року, його пере-
правили до Російської імпе-
рії, звідки він і потрапив на 
маяк острова Джарилгач.
 На оглядовий майдан-
чик маяка, з якого відкри-
вається розкішна панорама 
не лише на весь острів Джа, 
а й на причорноморське уз-
бережжя Південної Херсон-
щини, ведуть 105 сходинок, 
але з 2005 року вхід сюди, на 
жаль, закритий для туристів. 
Попри те, що Джарилгацький 
маяк має історичну цінність, 
періодично порушується пи-
тання про його демонтаж че-
рез руйнування будівлі.
 Проводити реконструк-
цію на безлюдному острові у 
сучасних реаліях українсь-
кого життя виявилося не-

можливим: ніхто з можно-
владців не хоче виділяти на 
роботи майже 9,5 мільйона 
гривень, хоча дехто з тутеш-
ніх чиновників безсоромно 
роз’їжджає на крутих доро-
гих іномарках.
 На щастя, місцевим 
краєзнавцям поки що вдаєть-
ся стримувати божевільні 
наміри про демонтаж спо-
руди, вони зуміли довести, 
що мереживна будова з бето-
ну та металу — візитна кар-
тка причорноморського Ска-
довська.

Зорепад над Чорним морем
 Щоб повноцінно оціни-
ти красу українських Маль-
дівів у серпні, на острові 
Джарилгач слід переночува-
ти хоча б одну ніч.
 Адже саме наприкін-
ці літа, від Першого та до 
Третього Спаса, в небі мож-
на спостерігати найкрасиві-
ший зорепад року під назвою 
«Персеїди». Це нічне шоу 
люди спостерігають уже по-
над дві тисячі років, а пер-
ші згадки про Персеїди зуст-
річаються у древніх рукопи-
сах від 36 року нашої ери.
 Візуально джерело по-
тужного зорепаду знахо-
диться у центрі сузір’я Пер-
сея, внаслідок чого він отри-
мав свою прекрасну назву. 
Завдяки небувалій насиче-
ності (від 60 до 120 «пада-

ючих зірок» на годину) він 
увійшов до трійки найбільш 
видовищних явищ на зоря-
ному небі.
 Якщо в місті побачити бо-
жественну красу Всесвіту за-
важає штучне освітлення, то 
тут, на безлюдному острові, 
усіяний зірками небосхил 
утворює неповторне шатро 
над Чорним морем. І від за-
ходу до світанку тут можна 
«зловити» оком добрий де-
сяток метеоритів, які всю 
ніч діамантовим розсипом 
доповнюють природну кра-
су острова Джа. Мені, нап-
риклад, пощастило за пару 
годин побачити цілих сім 
«падаючих зірок» із сузір’я 
Персея.
 Унікальність серпневого 
зорепаду полягає у тому, що 
візуально метеори летять по 
небу повільно, їх можна бачи-
ти на нічному оксамиті кіль-
ка секунд. Отож цілком мож-
на встигнути придумати та 
загадати заповітне бажання.
 Загадкові метеори зали-
шають за собою у небі дов-
гий шлейф, схожий на хвіст 
комети, й не поспішають гас-
нути: прикрашають собою 
зоряне небо над Україною. 
Тож я встигла загадати до-
сить багато бажань не лише 
особистих, а й навіть помо-
лилася про мир в Україні та 
здоров’я для всіх людей, що 
живуть на Землі. ■

Олені тут — майже ручні.
Фото з сайта vsviti.com.ua.

❙
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Острів Джарилгач.
Фото з сайта discoverkherson.com.ua.

❙
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ВАРТО ПОБАЧИТИ

Острів Джа — українські Мальдіви
Поїздка на найбільший в Україні безлюдний острів запам’ятається кришталево чистим Чорним морем, співучим піском 
та діамантовим розсипом серпневого зорепаду

■

Ірина КИРПА
Херсонська область 

Нинішній туристичний сезон через пандемію коронавірусу видався 
для Херсонської області не таким прибутковим, як попередні, але 
довів свій високий потенціал на майбутнє. Адже на Херсонщині є 
багато місць, вартих уваги туристів. Одне з них — таємничий ост-
рів Джарилгач, що розташований у Чорному морі. 
Як зазначила директор Департаменту туризму та курортів Хер-
сонської облдержадміністрації Тетяна Волинець, щорічно безлюд-
ний острів Джа відвідує все більше туристів. Якщо в 2015 році тут 
побувало 22 тисячі відпочивальників, то в 2019 році число туристів 
зросло більш ніж удвічі. 
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Аритмія може спровокувати 
інсульт і призвести до інфаркту
 «Таке враження, що серце 
спершу завмирало, а потім почи-
нало «тріпотіти», як пташка», — 
розповідає сорокарічна киянка 
Олена. Рік тому жінка несподіва-
но відчула дивні поштовхи у гру-
дях. Каже, такі перебої у серце-
битті траплялися після тривалої 
фізичної праці, швидкої ходи чи 
хвилювання. Але, відпочивши 
або вгамувавши стрес, знову по-
чувалася як зазвичай». Однак за 
якийсь час перебої у серцевому 
ритмі почастішали і вже вини-
кали незалежно від настрою чи 
фізичної втоми. До лікаря жінка 
не поспішала. «Раптом — саме 
мине?» — думала. На жаль, не 
минуло...
 Лікарі, після ретельного об-
стеження, виявили у Вікторії 
миготливу аритмію. Кардіолог 
пояснив пацієнтці, що її серце 
скорочується хаотично, кров 
нерівномірно рухається судина-
ми, звідси — втома і задишка, 
яка так докучала жінці. Уль-
тразвукове дослідження пока-
зало: ліва камера серця розши-
рена, і вже помітна серцева не-
достатність. Усе це — наслідок 
тривалої аритмії, яку вчасно не 
почали лікувати.
 Фахівці застерігають: нехту-
вати таким діагнозом украй не-
безпечно. Аритмія може спрово-
кувати інсульт і призвести до ін-
фаркту. Тому, запідозривши у 
себе будь-які перебої серцевого 
ритму, не кажіть собі, що пробле-
ми немає.
 — У спокійному стані люди-
на відчуває роботу свого серця, 
але не помічає ритму, — пояснює 
лікар-кардіолог Володимир Крав-
ченко. — При аритмії перебої у ро-
боті головного «двигуна» організ-
му важко не завважити. Це може 
бути прискорене серцебиття, рап-
тові завмирання ритму, хаотичні 
скорочення. Якщо ви відчуває-
те надмірну слабкість, швидко 
втомлюєтесь, задихаєтесь, рап-
тово бліднете, а в грудях час від 
часу з’являється гострий біль — 
так, ніби серце стискають леща-
та, — миттю в лікарню. Імовірно, 
до вас підкрадається ця недуга.
 Зазвичай аритмія «прихо-
дить» не сама, а у супроводі інших 
неприємних діагнозів. Артеріаль-
на гіпертензія, ішемічна хворо-
ба серця, атеросклероз часто ста-
ють призвідниками небезпечного 
«трепету» у грудях. Трапляється, 
аритмія минає сама — так само 
швидко, як і з’явилася. Але якщо 
тривожні симптоми не відступа-
ють упродовж кількох годин або 
виникають ускладнення — запа-
морочення чи й втрата свідомості, 
— це вже серйозний дзвіночок. У 
такому разі негайно викликайте 
«швидку».
 — На жаль, від цієї недуги не 
застрахована навіть здорова лю-
дина, — зауважує лікар. — Іноді 
аритмія виникає після інфекцій-
ного захворювання, внаслідок 
гормональних порушень, коли 
щитоподібна залоза дає збої. Бу-
вають і вроджені, так звані фун-
кціональні аритмії. Часто рап-
тове порушення ритму серця 
стається внаслідок різкого або й 
хронічного стресу, трапляється 
така прикрість і з тими людьми, 
що потерпають від захворювань 
центральної нервової системи.

Стрес чи надмір кофеїну?
 Діагноз, який Олена почула 
від лікарів: миготлива аритмія. 
Це лише один із різновидів неду-
ги. Фахівці визначають кілька 
типів порушень серцевого рит-
му: тахікардія, брадикардія, па-
роксизмальна тахікардія та екс-
трасистолія.
 — Якщо кількість серце-
вих скорочень сягає понад 90 за 
хвилину, фіксуємо тахікардію, 
— пояснює Володимир Крав-
ченко. — Спричинити її може і 
стрес, і надмірне фізичне наван-
таження, а також — недокрів’я, 
запалення серцевого м’яза — 
міокардит. Якщо за хвилину ви 
нарахували менш як 60 ударів 
— імовірно, йдеться про бради-
кардію, синдром уповільнено-
го пульсу. Брадикардія вини-
кає через неврози, ендокринні 
порушення, коли у крові над-
мір калію, а в організмі — не-
гаразди з органами травлення. 
Уповільнений ритм небезпеч-
ний насамперед тим, що слаб-
кий кровообіг негативно позна-
чається на роботі всіх внутріш-
ніх органів. Брадикардія робить 
людину кволою, хронічно втом-
леною, часто призводить до рап-
тової втрати свідомості. 
 Найпоширеніший вид арит-
мії — екстрасистолія, зазначає 
Володимир Кравченко. Її симп-
томи — раптове «завмирання» 
серця, нерівномірний пульс, 
слабкість, відчуття, що бракує 
повітря. Часто екстрасистолія 
стається внаслідок якихось внут-
рішніх порушень в організмі — 
збоїв у шлунково-кишковому 
тракті чи сечостатевій системі. 
Тютюн, кофеїн, спиртні напої, 
стреси — прямі призвідники цьо-
го лиха, зауважує фахівець.

Зарядіть свій «двигун» 
вправами 
 Аритмія серця часто при-
ходить «за компанію» з інши-
ми хворобами. Тож для одужан-
ня часом вистачає «підрихтува-
ти» (під наглядом лікаря) слаб-
кі органи і системи організму. 
Протиаритмічні засоби, які за-
радять при брадикардії чи тахі-
кардії, підбере кардіолог під час 
особистого огляду. Однак дещо 
хворий може зробити і сам. На-
самперед — за порадою лікарів  
уважніше компонувати щоден-
ний раціон. Їсти продукти, зба-
гачені калієм та кальцієм. Обме-

жувати вживання гострого і сма-
женого, натомість поповнивши 
раціон тушкованими овочами і 
білим м’ясом. Для раціонально-
го підживлення нашого «двигу-
на» необхідна риба, приготовле-
на на пару. Серце «любить» віта-
міни групи В, які покращують 
жировий обмін. Зернові, м’ясо, 
субпродукти — ось що нам пот-
рібно. А також вітамін С, яко-
го достатньо у цитрусових, яго-
дах, квашеній капусті. Кардіоло-
ги радять пам’ятати і про вітамін 
Р, що зміцнює судини. Його бага-
то у помідорах, гречці, капусті. 
Крім того, серцю необхідний йод, 
незамінне джерело якого — у мо-
репродуктах. У раціоні хворих на 
аритмію, наголошує Володимир 
Кравченко, постійно мають бути 
овочі і фрукти, особливо петруш-
ка, лимони, груші, яблука, огір-
ки, кабачки, гарбузи, які знижу-
ють прояви атеросклерозу.
 — І не забувайте: серцевий 
м’яз необхідно зміцнювати фі-
зичними вправами, — зауважує 
лікар. — Плавання, тривалі про-
гулянки на свіжому повітрі, біг 
роблять наше серце витривалі-
шим. Спорт важливий у будь-
якому віці і навіть, маючи збої 

серцевого ритму, можна робити 
фізичні вправи, інтенсивність 
і кількість яких вам порадить 
фахівець. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Серце «в лещатах» і ритм завмирає...
Хронічна втома, інфекційні захворювання і гормональний дисбаланс можуть стати причиною серцевої аритмії

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Аналізуючи численні дослідження, психо-
логи дійшли висновку: закохана людина знач-
но краще адаптується до нових умов життя і 
знаходить вихід із «глухих кутів», аніж та, 
яка ухиляється від «стріл Амура». За слова-
ми столичного лікаря-психотерапевта Валерії 
Комарницької, під час закоханості в організмі 
людини виникає сприятливе гормональне тло, 
що оптимізує процес мислення, стабілізує пси-
хологічний стан, позбавляє від стресів і фобій, 
підвищує захисні сили організму. Все це під-
тверджено науковими дослідженнями. Науков-
ці навіть проводили спеціальні тести діяльності 
головного мозку — серед людей у період зако-
ханості і тих, хто вживав наркотичні речовини 
сильної дії. Результати досліджень виявилися 
ідентичними. 
 Багато хто з людей каже: для того, аби мати 
снагу до життя і здатність втілювати нові пла-
ни і наміри, варто закохатися. Для людей твор-

чих стан закоханості є найкращим стимулом до 
створення нових творів. 
 Однак стан сильної закоханості, як стверд-
жують психологи, може переживати далеко не 
кожен. У чому причина — лікарі і дослідники 
однозначно пояснити не можуть. Однак факт 
залишається фактом: чимало людей наприкін-
ці життєвого шляху із сумом визнають, що так і 
не пізнали щастя кохати. Можливо, допускають 
фахівці, причина тут психологічна. Якщо дити-
ну з ранніх літ батьки не навчили кохати, якщо 
між самими батьками не було теплих зворушли-
вих стосунків, якщо самому малюку мало пере-
падало любові від найрідніших людей, — такій 
людині в дорослому віці важко самотужки нав-
читися кохати. Крім того, треба зважати на тем-
перамент і характер людини. Якщо людина — 
егоїст, то прийняти іншу людину в серце їй ча-
сом просто не під силу. Адже любов — це і здат-
ність до самопожертви заради іншого. А той, хто 
зосереджений лише на собі, чекає уваги суто до 
себе. І «любить себе» з допомогою інших. ■

ЦІКАВИЙ ФАКТ

 Кохайте на здоров’я!
 Стан закоханості стабілізує психіку й оптимізує процес мислення

■

Тільки на прийомі у лікаря можна з’ясувати причину порушення серцевого ритму й отримати поради щодо лікування. 
Фото з сайта myvin.com.ua.

❙
❙

ПОРАДНИК

 Швидка допомога при аритмії
 1. Насамперед слід покласти людину на рівну поверхню і забезпечити притік свіжого 
повітря.
 2. Якщо людина у свідомості, попросити її зробити глибокий вдих і сильно натужити-
ся. Іноді це перериває напад аритмії.
 3. Якщо людина без свідомості — зробити масаж в області так званого синуса сон-
ної артерії. Для цього треба натискати (на 1-2 секунди, не більше!) на шию — за 5 см від 
правого кута нижньої щелепи. Однак цей спосіб не можна застосовувати літнім людям, 
коли вірогідний атеросклероз сонних артерій. Можна порушити цілісність судини.
 4. Якщо згадані заходи не допомогли, а людина без свідомості, і є ознаки порушення 
кровообігу (синіють губи, виражена блідість), можна спробувати перервати аритмію пря-
мим сильним ударом в середину грудної клітки. Але цей спосіб виправданий лише, якщо 
є небезпека для життя людини.

■

ДО РЕЧІ

 Іноді хворий навіть не підозрює, що має аритмію. Водночас виявити її може зви-
чайна електрокардіограма. Це нескладне дослідження, яке можна пройти в будь-
якій поліклініці, фіксує біоелектричні потенціали серця і дозволяє простежити збій 
у його роботі. У разі необхідності лікар назначає ультразвукове обстеження серця, 
яке допомагає зважити рівень органічних ушкоджень. Тож насамперед не ігноруймо 
профілактичні огляди у фахівців. До речі, після 30 років, навіть якщо серце не тур-
бує, слід хоча б раз на місяць вимірювати тиск і раз на рік робити ЕКГ. Ці несклад-
ні заходи допоможуть розпізнати захворювання серцево-судинної системи на ранніх 
стадіях і вчасно зайнятися лікуванням

■

ВАЖЛИВО!

 Що потрібно пам’ятати, дбаючи про 
здорове серце? Насамперед те, що спати 
слід не менше восьми годин на добу, до-
тримуватися режиму харчування (не про-
пускати обід на користь роботи), а після 
трудового дня, перш ніж братися за до-
машні справи, обов’язково перепочити як 
мінімум півтори години. Ще важливо нав-
читись урівноважувати власні емоції, не 
засмучуватися через дрібниці і, за пора-
дою психотерапевтів, учитися знаходити 
радість у простих речах. Важливо стежи-
ти за рівнем холестерину. На думку діє-
тологів, добре починати ранок з грейп-
фрута, який допомагає знизити «пога-
ний» холестерин у крові, запобігаючи 
утворенню жирових бляшок на стінках су-
дин. З-поміж злісних ворогів нашого сер-
ця — зайва вага, нікотин і алкоголь. Ін-
фаркти у повних людей — незалежно від 
віку — стаються у чотири рази частіше, 
аніж у тих, хто має нормальну вагу. Курін-
ня, яке спалює корисний для серця віта-
мін С, звужує артерії і сприяє утворюван-
ню тромбів. Спиртні ж напої, як ми знає-
мо, спершу розширюють судини, а потім 
різко їх звужують. Звісно, це перешкод-
жає нормальному кровоплину і боляче б’є 
по серцю.

■Мирослава КРУК
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До свята Медового спасу, або Маковія, 
який щойно минув, поговоримо про 
мед! Перший підсолоджувач людства. 
Навколо цього продукту багато міфів: 
хтось вважає його чи не панацеєю від 
усіх хвороб, хтось замінює ним цукор, 
а хтось боїться кидати в чай, бо вірить, 
що за високих температур мед стає 
токсичним.
Розповідаємо про найпоширеніші міфи 
щодо цього чудового продукту та пуб-
лікуємо рецепти, які смакуватимуть до 
свята, i не тiльки.
Для цього ми поговорили з такими екс-
пертами: дієтологом Юлією Ергешевою, 
педіатром Сергієм Макаровим, біоло-
гом Олексієм Коваленком, алерголом 
Катериною Хайдакіною.

Чи дійсно мед такий корисний?
 Мед — густа солодка маса, яку бд-
жоли виробляють iз нектару квітів. За-
галом у світі є до 320 видів меду. Вони 
різняться за своїми смаковими якостя-
ми та поживною цінністю. В меді дій-
сно є такі поживні речовини як цинк, 
калій i залізо. Проте, на жаль, у дуже 
мізерних кількостях.
 Наприклад, в одній столовій лож-
ці меду заліза всього 0,5% від денної 
норми. Проте цей продукт має велику 
кількість вуглеводів i калорій. Столо-
ва ложка меду еквівалентна 17 грамам 
цукру та 64 кілокалоріям.
 Мед містить незначну кількість ан-
тиоксидантів та має доволі сильну бак-
теріальну дію. Антиоксиданти захища-
ють клітини нашого організму від віль-
них радикалів. Вільні радикали — це 
молекули, які виробляються, коли наш 
організм перетравлює їжу або якщо ви 
були під впливом тютюну чи радіації. 
Раціон, багатий на антиоксиданти, 
може знизити ризики інфаркту. Тому 
— так, мед можна назвати продуктом 
трохи кориснішим за цукор.

То, може, мені краще замінити 
звичайний цукор медом?
 Звичайно, ви можете це зробити. 
Це буде корисніше, ніж їсти звичай-
ний столовий цукор, якщо говорити 
про вміст поживних речовин. Важли-
во розуміти, що, як і з цукром, iз ме-
дом, який ви додаєте до чаю або страв, 
головне — це міра. Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я (ВООЗ) радить 
споживати не більше 6 чайних ложок 
цукру на день (25 грамів). Ця порада 
цілком підходить і для меду.
 «Основна частина меду — це цукри. 
Залежно від сорту, якості та ступеня 
зрілості мед містить 21,7% — 53,9% 
фруктози та 0,4% — 44,4% глюкози, 
— пояснює дієтолог Юліанна Ергешо-
ва. Також до його складу входить пев-
на кількість мінералів, ферментів, які 
виділяються підглотковою залозою бд-
жоли, трохи вітамінів та вода. Столо-
вий цукор теж складається з фруктози 
та глюкози. Калорійність меду та цук-
ру — приблизно однакова — це 3,5-4 
ккал на 1 грам продукту. В деякому ро-
зумінні мед може бути кориснішим за 
звичайний цукор лише за рахунок не-
значної кількості вітамінів i мінералів 
у його складі. Але! Ці ж домішки мо-
жуть зробити мед алергеном».
 Також дієтолог додає, що мед нарів-
ні з цукром при надмірному вживанні 
може призвести до розвитку надлиш-
кової ваги, ожиріння, цукрового діабе-
ту та інших захворювань. Він так само, 
як і цукор, може викликати карієс i по-
гіршувати перебіг шкірних захворю-
вань.
 «До того ж фруктоза, що міститься 
в меді, при надлишковому її вживанні 

«навантажує» печінку. Це може приз-
вести до розвитку неалкогольної жиро-
вої хвороби печінки», — застерігає діє-
толог. 
 Чи можна класти мед у чай чи як 
інгредієнт до випічки? Чи не стає він 
небезпечним під дією високих темпе-
ратур? Міф про небезпечність нагрі-
вання меду вже спростовував для «Ук-
раїнської правди. Життя» кандидат 
біологічних наук Олексій Коваленко.
 «Є теорія, що під дією високих тем-
ператур відбувається процес карамелі-
зації меду, утворюється 5-гідроксиме-
тилфурфурол — органічна сполука, 
яку отримують зневодненням деяких 
цукрів. 5-гідроксиметилфурфурол 
вважався потенційно канцерогенним 
для людини й був предметом масштаб-
них досліджень. Однак поки геноток-
сичність in vivo не була підтверджена. 
Немає підтверджень канцерогенних та 
генотоксичних ефектів на людину», — 
заспокоює Коваленко.
 Також він додає, що ця речовина 
не є ексклюзивом для меду. «Підсма-
жте собі тост і створите собі гріночку 
з 5-гідроксиметилфурфуролом. Утво-
рення 5-гідроксиметилфурфуролу за-
лежить від концентрації меду та тем-
ператури. У водному розчині, яким є 
чай, через розведення ця реакція буде 
суттєво гальмуватися. Так само з ме-
довою карамеллю. 
 Якщо вживати ці страви у нор-
мальних концентраціях, то магічні 
та загадкові продукти в меді вам не 
зашкодять. А якщо ваша дієта — це 
лише чай iз медом i бекон, карамелі-
зований медом, то й тоді 5-гідрокси-
метилфурфурол теж не встигне вам 
нашкодити, адже незбалансований i 
калорійний раціон зруйнує ваш ор-
ганізм значно швидше», — пояснює 
науковець. 

Чи безпечно давати мед дитині?
 Це залежить від багатьох факторів. 
Зокрема, від віку дитини. Мед катего-
рично заборонений дітям до першого 
року життя, пише Центр iз профілак-
тики та захворювання США (CDC).
 Річ у тім, що у маленьких дітей до 
року мед може викликати ботулізм.
 «Із клострідіями ботулізму, які мо-
жуть міститися в медi, легко впораєть-
ся доросла людина, але для маленької 
дитини це може бути смертельно. Бо-
тулізм у немовлят протікає дуже нети-
пово і його важко діагностувати», — 
каже педіатр Сергій Макаров. 
 Отже, підсолоджувати кашку або 
вмокати в мед соску категорично не 
можна! CDC також застерігає проти 
крекерів, мюслів та інших продуктів 
iз вмістом меду для маленьких дітей 
до року.

Мед — це алергенний продукт?
 Люди можуть мати чутливість чи 
сильну алергію на певні компоненти 
меду. Наприклад, на бджолиний бі-
лок.
 «Алергія на мед — дійсно розпов-
сюджене явище. Її часто мають люди з 
алергією на цвітіння трав i квітів. Та-
кож у зоні ризику й ті, хто має алергію 
на бджолину отруту, бо в меді також 
містяться білки бджіл, але це вкрай 
рідкісні випадки», — пояснює алерго-
лог Катерина Хайдакіна. 

Як обирати мед
 В якісному меді має бути більше 
фруктози, а не глюкози, каже дієто-
лог Юліанна Ергешева. Якісний мед 
iз часом кристалізується.
 А кандидат біологічних наук Олек-
сій Коваленко наголошує, що дуже 
важливо мати перевіреного бджоля-
ра. «Правильний вибір меду і в давни-

ну мав велике значення. Наприклад, 
армія завойовника та письменника 
Ксенофонта, попри його заборону, на-
ласувалася дикого меду й масово пот-
руїлась — місцеві бджоли створюва-
ли мед з отруйних квіток рододендро-
на жовтого», — розповідає біолог.
 Щоб не стати таким горе-дегус-
татором, експерт радить пам’ятати 
кілька речей:
 — Недбалість бджоляра може при-
звести до забруднення меду хіміката-
ми чи природними токсинами. Низ-
ка рослинних отрут не впливають на 
бджіл, але дуже небезпечні для нас. 
Випадки ботулінової інтоксикації в 
українському меді рідкість, але ця 
можливість, на жаль, ніколи не дорів-
нює нулю. Бактеріальне ураження та 
наявність токсинів неможливо пере-
вірити простими методами. Тому сер-
тифіковані продавці та бджолярі з ре-
путацією — наше все.
 — Якщо сталося диво і на вашій 
тарі з медом є етикетка — перевірте її 
склад. В ідеалі там має бути аж один 
складник — ви не повірите — це мед. 
Загалом ароматизація медів — це нор-
мальне явище, якщо ви робите його 
самі перед вживанням — дрібка роз-
марину, лаванди чи іншої спеції. Не 
давайте виробникам робити це за вас, 
адже це зайвий ризик псування про-
дукту, над яким так ретельно працю-
вали бджоли.
 — Фальсифікація меду, на жаль, 
є таким же поширеним явищем, як 
і фальсифікація виборів. Часто для 
створення медоподібного продук-
ту використовують мед, цукор, ли-
монний сік та згущувачі. Саме остан-
ні часто дозволяють визначити мед-
підробку. Якщо капнути у пробу меду 
з водою краплю йоду і рідина стане си-
ньою чи чорною, то до ваших ласощів 
хтось досипав крохмалю. Дуже рідко 
використовується порошок крейди — 
але якщо додати у склянку з водою та 
медом трішки оцту і відбудеться утво-
рення бульбашок — то це саме вона. 
«Можна перевірити мед іншими спо-
собами — крапнути продукт на шма-
ток паперового рушника, якщо утво-
рюються мокрі плями чи «мед» проте-
че, то це, на жаль, не мед, а суміш iз 
цукровим сиропом. Чистий мед пос-
тупово розчиняється у теплій воді, 
утворюючи прозору рідину. Якщо 
утворюється каламуть, то й мед був 
створений за допомогою «муток». Не 
забудьте звернути увагу на консистен-
цію меду до купівлі. Улітку мед має 
бути рідким, а взимку твердим. Тут не 
обійтися без винятків — рапсовий мед 
може стати «зацукрованим» ще в сер-
пні, а перетоплений за низьких тем-
ператур мед збереже більшість своїх 
вітамінів. Проте, знову ж таки, пе-
ревірити технологію топлення меду 
складно і за потреби її краще зробити 
самостійно», — каже науковець. ■

ПРОДУКТ НАЦІЇ

Прийшов Спас...
Як обирати мед, чим він корисний та чи заміна він 
цукру + рецепти випічки на меду

■

РЕЦЕПТИ

 Що смачного приготувати з меду
 Вікторія Мостовенко — кондитер та мама чарівної Со-
фійки. Її батьки мають власну пасіку, отож Вікторія любить 
готувати солодощі на меду. А ще, окрім меду, вона радить 
не нехтувати й іншими продуктами бджолярства, наприклад, 
квітковим пилком. Звичайно, якщо у вас немає алергії.
 «Зранку я люблю прийти на кухню і випити склянку 
води. Це означає прокинутись для мене. Періодично додаю 
у воду мед, лимон чи квітковий пилок. Квітковий пилок — 
збалансований і повноцінний продукт харчування. Він на 
20% складається з білка», — розповідає Вікторія. Вона 
пропонує спробувати приготувати медово-бананові кекси та 
медовик, тісто для якого вона готує винятково на меду.

 Медово-бананові кекси з шоколадом
 Інгредієнти: 1 банан, 2 яйця, 2 ст. л. меду, 2 ст. л. олії 
без запаху (наприклад, оливкової)/вершкового масла, 4 ст. 
л. йогурту без наповнювача, сода/розпушувач, дрібка солі, 
6 ложок цільнозернового борошна.
 Приготування: змішайте й збийте виделкою/вінчиком 
усі мокрі інгредієнти. Додайте сіль, соду і борошно. Ще раз 
усе перемішайте. Має вийти густе тісто, як на оладки. Силі-
конову форму змастіть олією без запаху. Ложкою напов-
ніть форми до половини. Втопіть у кожному кексику шма-
точок шоколаду. Випікайте 25-30 хвилин при температурі 
180°C.
 Кекси можна посипати цукровою пудрою, полити роз-
топленим шоколадом чи прикрасити вершковим або сир-
ним кремом.

 Медовик без цукру
 «Мене відверто дивує рецептура медовиків, у яких 2-3 
ст. л. меду і 175-200 грамів цукру. Раніше я теж пекла ме-
довик, але цей рецепт найвдаліший!» — запевняє Вікторія 
Мостовенко.
 Інгредієнти на коржі: 2 яйця, 50 г вершкового масла, 
200 г меду, 300 г муки, 10 г соди, 10 мл лимонного соку, 
дрібка солі
 Інгредієнти на крем: 300 г сметани 20%, 150 г вершків 
від 30%, цукрова пудра на смак (приблизно 100 г).
 Приготування: каструлю з товстим дном поставте на во-
гонь. У неї покладіть мед і масло та грійте хвилин 10. Маса 
має стати однорідною. Зніміть iз вогню. Зачекайте, помі-
шуючи, щоб маса трохи охолола. Введіть по одному яйця, 
перемішуючи все вінчиком. Соду погасіть лимонним со-
ком і додайте в основну масу. Просійте борошно, додай-
те дрібку солі й перемішайте, спочатку вінчиком, а потім 
дерев’яною лопаткою. Маса має бути липка і поки тепла — 
стікати з лопатки. Охолоджуйте при кімнатній температурі 
хвилин 10-15 (не довше). 
 Починайте працювати з тістом, коли воно ще ледь теп-
ле. Воно має бути щільне (для того, щоб перемішувати ло-
паткою) й надто липке, щоб розкатати чи брати руками. 
 Присипте борошном пергамент, на якому випікатиме-
те корж. Лопаткою викладіть 1/4 тіста на пергамент і рука-
ми в борошні розплющіть його якомога тонше на весь лист. 
Зверху посипте трішки борошном і густо попроколюйте ви-
делкою. Випікайте рівно 5 хвилин при температурі 180 гра-
дусів . Так випікаємо всі 4 коржі. Вони мають бути золотис-
того кольору, але не пересушені. Пергамент можна знімати 
з теплих коржів. Можна обрізати-підрівняти коржі ножем 
і з обрізаного тіста зробити крихту для посипання боків. У 
крихту можна також додавати смажені подрібнені горіхи.
 Щоб приготувати крем, збиваємо сметану 20% iз цук-
ровою пудрою й окремо збиваємо вершки 30%. Потім 
з’єднуємо дві маси силіконовою лопаткою, акуратно пере-
мішуючи. 

■
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Григорій ХАТА

 Підготовка команд прем’єр-
ліги до нового сезону наближаєть-
ся до фінішу. Уже наступної 
п’ятниці відбудеться частина поє-
динків стартового туру ювілейно-
го, 30-го за ліком, чемпіонату Ук-
раїни, участь у якому візьмуть 14 
колективів, а його формат — на 
відміну від кількох попередніх 
— матиме традиційну двоколову 
схему.
 Повний склад учасників май-
бутнього турніру з’ясувався лише 
минулого четверга, коли в першій 
лізі завершилися матчі заключ-
ного ігрового дня. До останньо-
го моменту на три призові місця, 
володарі котрих за регламентом 
отримували путівки до елітно-
го дивізіону, претендували п’ять 
команд. Зрештою, перепустки до 
УПЛ дісталися «Минаю», «Руху» 
та «Інгульцю».
 Жоден із цих колективів в еліті 
вітчизняного футболу ніколи рані-
ше не змагався. При цьому «Ми-
най», який вийшов переможцем 
цього напруженого першолігово-
го турніру, ще кілька сезонів тому 
перебував у аматорському статусі. 
«Якщо чесно, не думав, що хлопці 
витримають такий темп», — ска-
зав після фінішу першості настав-
ник сенсаційного клубу із Закар-
паття Василь Кобін. У заключно-
му турі першолігового чемпіонату 
«Минаю» довелося відстоювати 
право на підвищення в класі з 
прямим конкурентом за місце в 
еліті — «Волинню». У матчі, де 
на кону стояло місце в еліті, пі-
допічні Кобіна не дали суперни-
ку навіть мінімального шансу на 
успіх. «Усю відповідальність беру 
на себе», — так відреагував на не-
вихід луцької команди до ПЛ її 
очільник Андрій Тлумак, після 
чого залишив клуб.
 Одразу по завершенні чемпіо-
нату про зміни на тренерському 

містку заявили й у «Русі». Про-
вівши посткарантинну части-
ну сезону в ролі тренера-кон-
сультанта львівського колек-
тиву, знаний вітчизняний на-
ставник Мирон Маркевич після 
вдало виконаної роботи завер-
шив співпрацю з «рухівцями» й 
повернувся до виконання своїх 
обов’язків на посту керівника 
комітету національних збірних 
УАФ. «Ми, як актор Ді Капріо, 
повзли до свого «Оскара». На 
сьогодні УПЛ — наш «Оскар», 
який ми здобули», — оцінив здо-

буток своєї команди президент 
«Руху» Григорій Козловський.
 Як народження дитини, ви-
ходу до вищої футбольної ліги 
країни чекали в «Інгульці». За 
словами президента цього про-
вінційного клубу з Кіровоград-
щини Олександра Поворозню-
ка, здобуття довгоочікуваної 
путівки до ПЛ у селищі Пет-
рове святкували всім районом. 
«Ми ще винесемо мозок не од-
ній команді з вищої ліги. Я від-
повідально про це кажу», — по-
обіцяв Поворознюк, який ніко-

ли за словом до кишені не лізе.
 Не дивно, що напередодні за-
ключного туру навколо «Інгуль-
ця» зародилася майже фантас-
тична версія про те, що проти 
команди готується змова, спря-
мована на те, аби не допустити 
її до еліти. Фантастична, бо, ок-
рім гостьової поразки відверто 
скромним «Балканам», до якої, 
за легендою, мали б долучитися 
і судді, проти «Інгульця» не зов-
сім за спортивними правилами 
повинні були зіграти ще кілька 
додаткових «аргументів». Зреш-

тою, під час доленосного виїз-
ду до Одещини підопічні Лаври-
ненка досягли необхідного для 
підвищення в класі мінімуму (ні-
чиєї — 1:1), вибивши таким чи-
ном з-під теорії змови будь-яке 
матеріальне підґрунтя.
 Відзначимо, що змагальний 
процес, який проходить під егі-
дою ПФЛ, досі не завершено. Фі-
нальна крапка в сезоні буде пос-
тавлена лише після стикових 
матчів за право участі в першій 
лізі, в яких змагаються дві най-
гірші команди Д-1 — «Мета-
лург» та «Черкащина», а також 
пара представників із третього 
за силою дивізіону країни, котрі 
напряму не підвищилися в класі, 
— рівненський «Верес» та «Аль-
янс» із Сумщини. ■

Свій дебютний сезон у першій лізі закарпатський «Минай» завершив перемогою над «Волинню», 
котра, в підсумку, «подарувала» команді Василя Кобіна чемпіонські відзнаки.
Фото з сайта fcminaj.com.

❙
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Олексій ПАВЛИШ

 У Лізі чемпіонів фінальний 
турнір восьми, який через пан-
демію коронавірусу проходить у 
Португалії, наближається до сво-
го завершення. Аби визначити во-
лодаря титулу, боротьбу за який 
продовжують лише команди з Ні-
меччини та Франції, залишилось 
провести три матчі. Наприкінці ж  
минулого тижня відбулись матчі 
1/4 фіналу — в деяких поєдинках 
результат зовсім не той, на який 
очікували експерти та фанати.
 Зокрема, у протистоянні «РБ 
Лейпциг» — «Атлетико» фавори-
тами вважали саме мадридців, ос-
кільки ті вибили чинного чемпіо-
на — «Ліверпуль», та мають до-
свід гри у фіналі (дві поразки від 
«Реала» у 2014 та 2016 роках). 
Утім вийшло все зовсім по-іншо-
му: «бики» з Лейпцига контролю-
вали хід поєдинку та завдали ви-
рішального удару тоді, коли пі-
допічні Сімеоне вже готувались 
до овертайму. Зазначимо, що ні-
мецький клуб заснували лише у 
2009 році, і за 11 років із допомо-
гою потужного спонсора — ком-
панії «Ред Булл» — він пройшов 
шлях від регіональної ліги Німеч-
чини до півфіналу ЛЧ. А 33-річ-
ний наставник «біло-червоних» 
Юліан Нагельсманн став наймо-
лодшим тренером, який вивів 
свою команду до 1/2 турніру.
 Головною ж несподіванкою 
став результат чвертьфіналу 

між двома суперклубами — «Ба-
варією» та «Барселоною». Потуж-
ні мюнхенці, які після карантин-
ної паузи набрали крейсерський 
хід, не залишили жодних шансів 
кризовій «Барсі», забивши аж 8 
голів. Іспанські ЗМІ визнають, 
що така нищівна поразка — апо-
гей кризи каталонців, кризи не 
лише ігрової, а й управлінської. 
«Це був жахливий матч, єдине 
підходяще слово — це сором. Не 
можна так грати в ЛЧ. Це вже 
не перший і не другий раз. Клу-
бу потрібні зміни — зміни на всіх 
рівнях. Я готовий піти першим, 
бо ми на дні», — визнав віцекапі-
тан Жерар Піке. 
 На ганебний результат миттє-
во відреагував і президент клубу 
Жозеп Бартомеу, анонсував-
ши відставку головного тренера 
Кіке Сетьєна. Серед його можли-
вих наступників називають екс-
тренера фіналіста ЛЧ «Тоттенхе-
ма» Маурiсіо Почеттіно та двох 
легенд «Барси» — Хаві і Рональ-
да Кумана.
 Проте є чимало незадоволе-
них і діями самого президента. 
Подейкують, що лідери «блау-
гранас» наполягають на достро-
кових виборах очільника клубу. 
Серед основних претензій до Бар-
томеу — провальні трансфери за 
величезні в умовах коронакризи 
гроші. За кожного з трійки Дем-
беле — Коутіньйо — Грізманн 
«синьо-гранатові» заплатили по-
над  100 мільйонів євро, проте жо-

ден із них так і не став суперзір-
кою на «Камп Ноу», а 28-річний 
бразилець за іронією долі зробив 
свій внесок у розгром команди, 
якій належить.
 Ще однією причиною затяж-
ної кризи каталонців фахівці на-
зивають старіння лідерів та запіз-
нілу зміну поколінь. Лідерам, які 
вигравали ЛЧ із Гвардіолою і Енрі-
ке (Мессі, Піке, Суарес, Альба, 
Бускетс), уже за 30, а гідної зміни 
серед вихованців клубу майже не-
має — лише перші сезони в основі 
клубу проводять молоді та перс-
пективні Фаті, Путч і де Йонг. 
 Про серйозність проблем свід-
чить і хвиля чуток про відхід го-
ловної зірки та останньої надії у 

кризових ситуаціях — Ліонеля 
Мессі. Подейкують, що через від-
сутність серйозного спортивного 
проєкту, готового перемагати вже 
зараз, шестиразовий володар «Зо-
лотого м’яча» хоче змінити ко-
манду вже цього року. Водночас 
представники клубу спростува-
ли бажання Лео негайно піти, а 
оточення 33-річного аргентинця 
поки не коментує ситуацію.
 Хай там як, але претендентів 
на Мессі вистачає — тут і мілансь-
кий «Інтер» (олії у вогонь підли-
ває те, що футболіст уже купив у 
Мілані нерухомість), і «Манчес-
тер Сіті» Пепа Гвардіоли, котрий 
без Ліонеля ніяк не може пройти 
далі півфіналу ЛЧ.

 Не виключено, що Мессі — 
саме той вирішальний фактор, 
який допоможе Пепу нарешті 
виграти головний єврокубок за 
межами Каталонії. Поки ж тре-
нер не зміг підкорити чемпіонсь-
ку Лігу ні з «Баварією» (три пос-
піль півфінали), ні з «Ман. Сіті» 
(цього року — виліт в 1/4 фіналу 
від «Ліона»).
 Разом із командою Зінчен-
ка покинула турнір і «Аталан-
та» Руслана Маліновського, яка 
за три хвилини до завершення 
основного часу втратила перева-
гу над «ПСЖ». 
 Перед півфіналами найбільше 
шансів на загальну перемогу да-
ють «Баварії» та парижанам, але 
цей сезон ЛЧ уже довів, що фаво-
рити не завжди перемагають. ■

ПЕРША ЛІГА

«Оскароносне» тріо
У новому сезоні в елітному футбольному дивізіоні країни гратиме 
одразу троє абсолютних новачків

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Перша ліга. 
30-й тур. «Черкащина» — «Мико-
лаїв» — 0:4, «Балкани» — «Інгу-
лець» — 1:1, «Металіст-1925» — 
«Кремінь» — 4:2, «Агробізнес» — 
«Оболонь-Бровар» — 2:0, «Мета-
лург» (З) — «Чорноморець» — 1:4, 
«Гірник-Спорт» — «Прикарпаття» 
— 2:4, «Минай» — «Волинь» — 1:0, 
«Рух» — «Авангард» — 4:0.
 Перенесений матч 22-го туру. 
«Рух» — «Металург» (З) — за неяв-
ку на гру запорізькому клубу зарахо-
вана технічна поразка. 
 Підсумкове становище: «Ми-
най» — 62, «Рух» — 61, «Інгулець», 
«Агробізнес» — 60, «Волинь» — 57, 
«Оболонь-Бровар» , «Металіст-1925» 
— 51, «Авангард» — 45.
 Кращий бомбардир: Кожанов 
(«Волинь») — 18.

* * *
 Перехідний «плей-оф» за пра-
во участі в першій лізі. Перші 
матчі. «Верес» (Д-2) — «Черкащи-
на» — 2:0, «Металург» (З) — «Аль-
янс» (Д-2) — 0:2.

■

ЄВРОКУБКИ

«Ми на дні»: криза у «Барселоні» досягла апогею
Після нищівної поразки «Барса» готується до радикальних змін, а Гвардіола знову без трофею ЛЧ

■

Після ганебної поразки на євроарені кращий футболіст планети 
Ліонель Мессі розмірковує над тим, аби залишити «Барселону».
Фото з сайта: sport.ua.
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. 
«Манчестер Сіті» (Англія) — «Ліон» 
(Франція) — 1:3 (Де Брюйне, 69 — 
Корне, 24; М. Дембеле, 79, 87), «Бар-
селона» (Іспанія) — «Баварія» (Ні-
меччина) — 2:8 (Алаба, 7 (у свої во-
рота); Л. Суарес, 57 — Мюллер, 4, 31; 
Перішич, 21; Гнабрі, 28; Кімміх, 63; Р. 
Левандовський, 82; Коутіньйо, 85, 89), 
«РБ Лейпциг» (Німеччина) — «Ат-
летико» (Іспанія) — 2:1 (Ольмо, 51; 
Т. Адамс, 88 — Ж. Феліш, 71 (пен.)), 
«Аталанта» (Італія) — «ПСЖ» 
(Франція) — 1:2 (Пашаліч, 26 — 
Маркіньйос, 90; Чупо-Мотінг, 90+3).

■
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«Готовність сидить глибоко; щоб підняти її з дна, потрібні старти».Сергій Смелик
український легкоатлет

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 За відсутності у цьогоріч-
ному змагальному плані літ-
ніх Ігор у Токіо, які перенес-
ли на наступне літо, спортсме-
нам-олімпійцям доводиться 
пристосовувати свій змагаль-
ний календар до нових коро-
навірусних реалій. Приміром, 
для вітчизняних легкоатлетів, 
як свідчить головний тренер 
збірної України з легкої атле-
тики В’ячеслав Тиртишник, го-
ловним стартом 2020 року має 
стати чемпіонат Асоціації бал-
канських легкоатлетичних фе-
дерацій у Румунії, який запла-
новано на 19-20 вересня.
 Щоправда, через нову хвилю 
коронавірусної інфекції, котра 
почала ширитися Європою, про-
ведення цих змагань опинило-
ся під питанням. Хай там як, а 
українська збірна підтвердила 
свій намір узяти участь у зма-
ганнях і спортсмени активно 
працюють над тим, аби якнай-
швидше повернутися до свого 
звичного змагального ритму. 
 Для більшості українсь-
ких атлетів першим офіцій-
ним стартом після завершен-
ня суворих карантинних обме-
жень став командний чемпіо-
нат України, котрий минулих 
вихідних відбувся у Луцьку на 
стадіоні «Авангард».
 Попри те, що підсумкові 
протоколи змагань були непер-
соніфіковані (на папері тур-
нірну боротьбу в метальних, 
стрибкових, спринтерських 
дисциплінах, у багатоборстві 
та бігу на витривалість вели ко-
манди, котрі були сформовані 
за регіональним принципом), 
на доріжка та в секторах залі-
ковий результат своїм збірним 
забезпечували конкретні пер-

соналії. Власне, саме до них і 
була прикута основна увага тре-
нерського штабу, адже за кіль-
ка тижнів відбудеться вже ін-
дивідуальний чемпіонат Украї-
ни, на якому атлети проходити-
муть відбір на головний старт 
цього сезону.
 Серед тих, хто найбільше 
потішив наставників своїми 
персональними здобутками на 
«Авангарді», були багатоборка 
Аліна Шух із Київщини, котра 
оновила особистий рекорд (6386 
очок), та місцева метальниця 
молота Ірина Климець, якій 
підкорився рубіж олімпійської 
кваліфікації (73,01 м).
 Загалом, командні змаган-
ня в Луцьку більше скидали-
ся на тренування з підвищеною 
відповідальністю. Що казати, 
коли багатоборка Шух в окре-
мих дисциплінах продемонс-
трувала кращі результати, ніж 
вузькопрофільні спортсменки. 
Так, у секторі для стрибків у ви-
соту Аліна взяла планку на поз-
начці 1,91 м, тоді як кращим 
результатом у безпосередній 
боротьбі висотниць був стрибок 
Оксани Окуневої з Миколаїв-
щини — 1,88 м.
 Натомість найсильніші віт-
чизняні стрибунки у висоту 
Ярослава Магучих та Юлія Лев-
ченко минулий «уїк-енд» прове-
ли в Монако, де взяли участь у 
першому в сезоні етапі «Діаман-
тової ліги». Запрошені на зма-
гання у статусі світових лідерів 
своєї дисципліни, дівчата впев-
нено підтвердили своє реноме, 
влаштувавши на двох у Мона-
ко боротьбу за перемогу. Зреш-
тою, кожній з українок удав-
ся стрибок на висоту 1,98 м, од-
нак з урахуванням додаткових 
спроб золота відзнака дісталася 
Магучих. ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

У затінку командних 
протоколів
На луцькому стадіоні «Авангард» вітчизняні атлети провели перші 
після коронавірусної паузи офіційні старти

■

На етапі «Діамантової ліги» в Монако українка Ярослава Магучих перемогла в секторі для стрибків у висоту.
Фото з сайта www.uaf.org.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Мало-помалу календар цьогорічного 
сезону у «Формулі-1» з початкових вось-
ми розширився вже до 13 етапів. Наразі 
всі вони мають європейську прописку, 
але не виключено, що наприкінці року 
організатори королівських перегонів на-
важаться-таки на далеке відрядження.
 Поки ж пілоти «Ф-1» провели шостий 
гоночний «уїк-енд», господарем яко-
го виступила Барселона. Два попередні 
Гран-прі відбулися на британському ав-
тодромі Сильверстоун, де одну з двох го-
нок сенсаційно виграв гонщик «Ред бул-
ла» Макс Ферстаппен.
 Після цього в таборі домінуючого 
не один рік «Мерседеса» з’явилася лег-
ка паніка. У «срібних стріл» припусти-
ли, що й іспанський Гран-прі може за-
лишитися за талановитим лідером «би-
ків», але за умови, якщо у «Мерсі» не 
розв’яжуть проблему, пов’язану з ней-
мовірно швидким зношенням м’якого 
комплекту гуми на їхніх болідах під час 
спекотних «уїк-ендів».
 Під час іспанського Гран-прі сон-

це розпікало асфальт до 50 градусів за 
Цельсієм, і здавалося, що на Хемілтона 
та Боттаса, як то було під час спарених 
етапів в Британії, в гонці знову можуть 
очікувати проблеми з гумою.
 У кваліфікації розпечений трек 
складнощів «Мерседесу» взагалі не 
спричинив. Не виникло їх і під час пе-
регонів — «срібна» команда впевне-
но контролювала хід гонки, а її пілоти 
в підсумку посіли перше та третє місця 
на п’єдесталі.
 «Наша команда спеціалістів з аеро-
динаміки машини, інженери, котрі про-
водять симуляції та працюють на трасі, 
за тиждень вирішили проблему зі зно-
шенням гуми. Так, асфальт в Каталонії 
дещо відрізняється від Сильверстоуна, 
однак умови для гуми там аналогічні. Я 
пишаюся нашою командою, котра про-
демонструвала свої сильні сторони», — 
зазначив керівник «Мерседеса» Тото 
Вольфф.
 Завдяки потужним і злагодженим 
діям своїх помічників перший пілот 
«Мерседеса» Льюїс Хемілтон на Гран-
прі Іспанії відсвяткував свою 88-му пе-

ремогу в кар’єрі. При цьому титулова-
ний британець 156-й раз піднявся на 
«формулічний» подіум, випередивши 
за цим показником легендарного Міха-
еля Шумахера.
 «Неймовірний день! Наша коман-
да спрацювала фантастично. Нам уда-
лося розібратися з причинами тих про-
блем, які нас спіткали у Великій Бри-
танії. Напередодні гонки я довго роз-
мірковував над гоночною стратегією. 
Зрозумівши поведінку гуми, мені вда-
лося проїхати на кожному комплекті 
гуми більше кіл, ніж планувалося. Я не 
одразу зрозумів, що гонка завершила-

ся, оскільки був готовий їхати ще бага-
то кіл», — прокоментував перебіг «уїк-
енду» Хемілтон.
 Успішне завершення іспанського 
Гран-прі дозволило Льюїсу знову відір-
ватися від переслідувачів у загальному 
заліку пілотів. Тепер його перевага над 
Ферстаппеном, який гонку в Каталонії 
завершив другим, становить 37 балів 
(132 проти 95 очок). Третім у табелі про 
ранги йде другий пілот «Мерседеса» Бот-
тас, на рахунку котрого 89 балів. Нато-
мість у Кубку конструкторів перевага 
«срібних зірок» над «биками» сягнула 
86 пунктів. ■

Швидко розв’язавши проблему з гумою, Льюїс Хемілтон на «Мерседесі» здобув 
свою 88-му перемогу в кар’єрі.
Фото з сайта sport.24tv.ua.

❙
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АВТОСПОРТ

Сильний 
компонент
Після осічки в Сильверстоуні на Гран-прі Іспанії 
«Мерседес» швидко повернувся до домінування у 
«формулічних» перегонах

■
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 Суддя запитує свiдка:
 — Ви добре знаєте підсудно-
го?
 — Так. Ми разом працювали в 
банку.
 — Коли це було?
 — Місяців зо два тому. При-
близно о четвертій ранку.

* * *
 Секретарка запитує у шефа:
 — А чому ваша дружина на 
мене так підозріло дивиться?
 — Тому що сама колись була 
моєю секретаркою.

* * *
 Сусідка прийшла в гості, їсть 
родзинки з тарілки i запитує:
 — Розочко, де ви берете такі 
смачнi родзинки?
 Роза, прибираючи тарілку:
 — Це ви берете, а ми купуємо.

* * *
 У суді:
 — Сподiваюсь, ви знаєте, що вас 
чекає за неправдивi свідчення?
 — Так, обіцяли BMW.

* * *
 Дружина кричить на чоловіка:
 — Якби хоч один раз прийшов тве-
резий, я б зарізала на радощах індика. 
 Наступного дня йде в сарай, а 
там п’яний чоловік тримає iндика і 
шепоче йому:
 — Не бійся, ти житимеш довго.

* * *
 — Іване, правда, що ти вчора в 
кювет потрапив?
 — Так.
 — А як це сталося?
 — Їдемо ми з дружиною в ма-
шині, на узбіччі стоїть напівгола дівчи-
на, а дружина закрила мені рукою очі.

Вершина Незалежності  
На горі Піп Іван 24 серпня зіграють виставу «Нація» за однойменною книгою Марії Матіос

По горизонталі:
 1. Голлівудський актор, зірка філь-
мів «Роман із каменем» та «Основний 
інстинкт». 4. Американський винахід-
ник лампи розжарювання та телефону. 
7. Сусідня країна, де зараз відбуваєть-
ся Революція гідності. 9. Український 
птах із довгим носом і чубом, як у па-
пуги. 11. Індіанське плем’я, яке збу-
дувало місто Мачу-Пікчу. 12. Летю-
ча миша. 14. Виконавець смертного 
вироку. 15. Підводний човен. 16. На-
ціональна валюта Литви. 18. Присто-
сування для швидкого плавання. 19. 
Давня поетична назва дитини. 22. 
Американська компанія, виробник 
спортивного одягу. 23. Голова місце-
вого самоврядування в Україні у селі 
або селищі. 24. Франкомовна про-
вінція Канади. 25. Елемент жіночого 
одягу для підкреслення талії.
По вертикалі:
 1. Столиця Ірландії. 2. Геноцид 
євреїв у часи Другої світової війни. 3. 
Індійське місто, в якому розташова-
ний Тадж Махал. 4. Ірландське пиво. 
5. Слабоалкогольний напій зі збро-
джених яблук. 6. Людина, яка любить 
купатися і засмагати голою. 8. Кам’яна 
«бурулька», що звисає зі стелі пече-

ри. 10. Онук Чингісхана, який у груд-
ні 1240 року завоював Київ. 13. Ви-
окремлена за змістом частина текс-
ту. 14. Емоційне потрясіння, яке веде 
до очищення, часто викликане худож-
нім твором. 16. Поліський академіч-
ний ансамбль пісні і танцю із Жито-
мира. 17. Австрійський композитор, 
автор опер «Одруження Фігаро» та 
«Чарівна флейта». 20. «...-райце», 
українська народна казка. 21. Міфіч-
ний корабель, на якому Ясон із друзя-
ми плавав по золоте руно. 23. Напій із 
овочів чи фруктів. ■

Кросворд №74
від 12 серпня

Варка ВОНСОВИЧ

 Хтось, отримавши лимон, скривиться, 
а хтось — зробить із нього лимонад. Щось 
подібне відбувається зараз в Австралії, де 
через карантин, запроваджений під час пан-
демії коронавірусу, позакривалися тисячі, та 
що там — десятки тисяч ресторанів та па-
бів. Проблема полягає ще й у тому, що все 
це відбувається в країні, де дуже спекотний 
клімат, а в закритих на місяці приміщеннях 
зберігалися мільйони (!) галонів пива, яке, 
звісно ж, не витримало таких температур-
них випробувань і збухтіло. Через відсут-
ність відвідувачів заклади харчування і так 
зазнавали значних збитків, а тут ще й про-
дукти, які просто нереально тримати в хо-
лодильниках, псуються. Але підприємці 
знайшли вихід: пиво — дуже калорійний 
продукт, тому воно є ідеальним паливом 
для реакторів заводу з очищення стічних 

вод. Під час бродіння утворюється біогаз, 
який, своєю чергою, йде на утворення віднов-
ної електроенергії. Тож зброджений напій пе-
реробляли на біопаливо, а потім — на енер-
гію, яка запускає установку очищення, даючи 
таким чином йому другий шанс «на життя». У 
такий спосіб 40 тисяч галонів несвіжого пива 
збільшили виробництво енергії до 654 мега-
ват-годин протягом місяця, а цього, як кажуть 
експерти, — могло б вистачити для живлен-
ня 1200 будинків.
 Оскільки за час карантину «питейні» за-

клади зазнали значних збитків, то одна з пи-
воварень Австралії звернулася до відвідува-
чів пабів із проханням підтримати їх у скрут-
ну годину і купити віртуальну гальбу пива в 
улюбленому закладі, тим самими утримав-
ши його від банкрутства. Після закінчення 
карантину завсідники барів зможуть обмі-
няти ваучери на справжній кухоль пива, а як 
бонус — отримати ще одну безкоштовно. На 
цей заклик відгукнулося чимало любителів 
пінного напою, адже таким чином вони утри-
мують економіку країни на плаву. ■

Дара ГАВАРРА

 Фронтмен гурту «Антитіла» 
Тарас Тополя та співачка із За-
поріжжя Альоша (Олена Кучер у 
дівоцтві) стали втретє батьками. На 
цей раз у зіркового подружжя наро-
дилася довгождана дівчинка (пара 
виховує двох синів — 7-річного Ро-
мана та 4-річного Марка). На радо-
щах співак написав у своєму «Інс-
таграмі»: «Наша Маруся Тарасівна 
Тополька народилася! Маруся раз, 
два, три, калина чорнявая дівчи-
на... Схожа так на татуся!» — про-
коментувавши таким чином фото, 
на якому вони з дружиною після ви-
писки з пологового будинку. «При-
йшла в цей світ із манікюром, як і 
годиться справжній леді», — далі 
коментував зустріч із новонародже-
ною донечкою щасливий татусь. 
 Нагадаємо, Альоша у 2010 році 
виступала на «Євробаченні» від Ук-
раїни, зайнявши там 10-те місце. 
Вийшовши заміж за Тараса Топо-
лю у 2013-му та народивши першо-
го сина, співачка, незважаючи на 
материнські обов’язки, продовжу-
вала творчу діяльність — коли не 
було змоги виступати на сцені, пи-
сала пісні для інших українських 
виконавців, зокрема Наталії Моги-
левської, Насті Каменських та По-
тапа, минулоріч провела тур під на-
звою «Поруч» 20 містами України, 
а також презентувала наприкінці 
2019-го пісню в дуеті з Владом Дар-
віном «Щастя без провини». Пред-
ставляти ж Тараса Тополю взагалі 

немає сенсу, адже його гурт «Ан-
титіла» відомий не лише на тере-
нах Батьківщини, а й далеко за її 
межами (у 2018-му колектив про-
вів тур містами США та Канади). 
Перегляди його пісень на «Ютубі» 

перевищують кілька мільйонів, а 
концерти збирають повні зали. За-
лишається побажати таким талано-
витим батькам, щоб їхні діточки та-
кож уславили Україну своїми здо-
бутками. ■

ОВВА!

Забродило? Не біда!
В Австралії дають другий шанс «на життя» пиву

■

БЕБІ-БУМ

...І лапонька донька
Співачка Альоша стала багатодітною мамою

■

Альоша та Тарас Тополя.❙

19 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. 
Температура вночi +16...+18, удень +29...+31.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.
Вінниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +29...+31.

17 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-24 градуси, у Дніпрі біля Києва — 22.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями значний дощ. 
Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+13...+15, удень +21...+23.
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