Як нам повернути гідність
Малоєвропейство
як складова
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Роман Ясіновський: Нам
потрібно якомога швидше
віддалятися від
російського кіноринку

Коли сон тобі...
«тільки сниться»

Алгоритми дій від відомого актора — як будувати
нормальну країну й виробляти якісне своє

Безсоння провокує
дратівливість, погіршує
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,900 грн
1 € = 33,067 грн
1 рос. руб. = 0,372 грн

Колапс у плановому
режимі
Черговий «соціально-кризовий»
Державний бюджет України має
небезпечний рівень дефіциту.
Наслідками можуть стати висока інфляція
та падіння гривні
» стор. 8

❙ Два роки поспіль Держбюджету з високим рівнем дефіциту українська економіка не витримає: тепер уже подорожчає все, а не тільки «антикоронавірусні» лимони.
❙ Фото з сайта zik.ua.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на четвертий квартал
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УКРАЇНА МОЛОДА
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ІнФорУМ

«Упродовж серпня 2020 року проти жителів півострова за ухилення від служби в армії Росії порушили
п’ять нових кримінальних справ та винесли вісім вироків. У деяких із них є паспорти громадян України,
однак російська влада відмовляється визнати їхнє право не служити в армії іноземної держави».
Неурядова організація «Кримська правозахисна група»

■ СПРИТНИКИ

Фальшивки
без
кордонів
Вітчизняні шахраї
масово підробляли
документи іноземних
держав
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Групу осіб, які тривалий час виготовляли фальшиві ID-картки іноземних держав, викрили слідчі-детективи управління поліції у Тернопільської області разом зі співробітниками
Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції. Як повідомляє відділ комунікації обласної поліції, серед фігурантів — жителі Тернопільської, Львівської, Хмельницької та
Одеської областей.
«Група громадян України, зокрема жителі Тернопільської області, займалися виготовленням i збутом ID-карток громадян Євросоюзу з підробленими голографічними
елементами. Користувалися персональними комп’ютерами, анкетними даними осіб, а також пристроями для друку та ламінування. Продукцію збували громадянам України, які хотіли виїхати за кордон»,
— розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у
Тернопільській області Юрій Барабан.
За попередніми даними, четверо спритників підшуковували через
інтернет людей, яких цікавила робота за кордоном. Зловмисники обіцяли бажаючим допомогти виготовити
ID-картку тієї чи іншої іноземної держави начебто для легального працевлаштування. Клієнти вірили та
надавали свої дані для оформлення
карток. Відтак, зібравши пакет документів, тернопільські шахраї через кур’єрську службу відправляли
їх спільникам у Львівську та Одеську області. Там за допомогою спеціального обладнання виготовляли фальшиві картки. За свої послуги шахраї брали від 100 до 350 євро.
Власники ж підроблених ID-карток,
виїжджаючи до країн Євросоюзу, не
тільки не могли там офіційно працевлаштуватися, а ще й стикалися
з великими проблемами після виявлення тамтешніми правоохоронцями фальшивих документів.
Як повідомив начальник Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції Олександр Мерена, 9
вересня поліцейські провели одночасно близько 25 обшуків на території
чотирьох областей. Наразі викрито
сімох осіб, причетних до оборудки з
документами, трьох із них затримано. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених частиною 2 ст. 199 та частиною 3 ст. 358
Кримінального кодексу України. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Втрачену картку для цифрового тахографа,
виготовлену на iм’я Губара Володимира Олексiйовича, вважати недiйсною

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Минулий тиждень закінчився скасуванням спроби
спільної інспекції представниками ОБСЄ та російських
окупаційних військ позицій
нашої армії біля населеного
пункту Шуми. Буквально за
кілька годин до визначеного
часу рішення було скасоване
повідомленням з офісу президента. За офіційною версією,
основною причиною рішення стало висування окупантами нових неприйнятних вимог. Втім, із великою часткою
ймовірності можна сказати,
що хвиля обурення з боку громадянського суспільства мала
чи не більшу вагу. Також не
виключено, що вiдіграло роль
і попередження морських піхотинців, на чиї позиції планували заїхати «інспектори»,
про «неможливість гарантувати їм безпеку» під час «візиту». Отже, чергова спроба
російських окупантів продавити свої «хотєлки», наразі
провалилася. Проте чи надовго? (До речі, ввечері 11 вересня противник таки здійснив
обстріл наших позицій. Дякувати богу, всі залишилися
цілі й неушкоджені). Наразі
чітко окреслилися наміри
Кремля повернутися до старого сценарію — всіма можливими інструментами надати статусність квазіреспублікам, щоб перевести військову
ситуацію в формат «громадянського конфлікту» та мати
підстави вимагати скасування економічних санкцій для

■ НА ФРОНТІ

Багато хотіли — мало отримали
Інспекція окупантами наших позицій на передовій не пройшла,
але росіяни не заспокоюються
себе й таки впихнути спотворені утворення в тіло України. Ці питання порушували
на зустрічі радників у процесі
підготовки Нормандської зустрічі. Повідомлення керівника офісу президента про досягнуті на зустрічі результати не дали жодної нової інформації. За словами Єрмака,
зустріч готується, обмін планується, режим тиші домовлено тримати.
Тим часом головнокомандувач Збройними силами генерал Хомчак захворів
на COVID і перебуває в госпіталі. По факту (та й відповідно до існуючої правової бази)
ситуацією на фронті рулить
командувач ООС Кравченко.
Згідно зi звітами штабу
ООС, фіксуються поодинокі
вогневі провокації. За даними
звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 11 вересня 2020 року,
безпілотний літальний апарат
СММ ОБСЄ зафіксував на окупованій території низку порушень iз боку російсько-окупаційних військ. Так, помічено
озброєння, розташоване з порушенням лінії відведення:
на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької

області встановлено наявність
чотирьох самохідних гаубиць
(2С1 «Гвоздика», 122 мм), а
на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині — шістнадцяти самохідних гаубиць (2С1
«Гвоздика», 122 мм) і дванадцяти буксируваних гаубиць
(Д-30А «Жаба», 122 мм). Також зафіксовано озброєння,
розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання: на
полігоні поблизу Бугаївки —
десять танків (типу Т-64) та
тринадцять зенітних ракет-

них комплексів (9К35 «Стріла-10»); на полігоні неподалік Тернового — двадцять
три танки (Т-64 — 12 одиниці, Т-72 — 11 одиниці). Збройні формування РФ і надалі нарощують озброєння та військову техніку поблизу лінії
зіткнення. Українська сторона СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на
порушення Мінських угод та
досягнутих 22.07.2020 року
домовленостей щодо заходів
із посилення режиму припинення вогню. ■

■ «КРИМНАШ»
А на анексованому українському півострові російські правоохоронні органи продовжують порушувати кримінальні справи проти кримчан за ухилення від військової служби. За інформацією Кримської правозахисної групи,
упродовж серпня 2020 року проти жителів півострова за ухилення від служби в армії Росії порушили п’ять нових кримінальних справ та винесли вісім
вироків. У деяких із них є паспорти громадян України, однак російська влада відмовляється визнати їхнє право не служити в армії іноземної держави.
Люди не можуть відкрито заявити в суді, що не визнають анексію Криму, бо в
такому випадку їм загрожує набагато суворiше звинувачення — у підриві територіальної цілісності Російської Федерації. Кримчан примушують відмовитись від українського громадянства — це теж є порушенням міжнародного
права. Всього з початку анексії та окупації Криму Кримська правозахисна група зафіксувала 130 кримінальних справ за ухилення від служби у збройних
силах Росії, які передано на розгляд у російські суди Криму. За 121 iз них уже
винесено вироки, ще дев’ять перебувають на стадії розгляду.

■ ЗАРАЗА

Самі вдома
Через зростання кількості
хворих понад 5 тисяч
українських школярів
навчатимуться онлайн
Катерина БАЧИНСЬКА
Ще майже 2,5 тисячі випадків коронавірусу підтвердили в Україні. Лідером за темпами поширення хвороби залишається Київ. Далі йдуть Тернопільська та Харківська області. За попередню
добу померли 30 людей. Понад півтисячі — одужали. У Міністерстві охорони здоров’я визнають: українці вже втомилися від карантинних обмежень і досить часто не дотримуються ні маскового
режиму, ні правил гігієни. «Я кожного
разу звертаюся до українців і прошу:
одягайте маски, не нехтуйте правилами
безпеки. Статистика вказує на те, що захворювання не минає, а навпаки — прогресує. Тому ми маємо бути максимально обережними», — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. У МОЗ
укотре закликають дотримуватися заходів безпеки, аби медична система витримала навантаження та збільшення
кількості інфікованих.
Тим часом із початком навчального
року багатьом школам не вдалось уникнути захворювання учнів i вчителів на
COVID-19. У перші тижні нового навчального року понад 5 тисяч школярів
змушені перейти на дистанційне навчання. Незважаючи на виконання всіх
міністерських рекомендацій. Різні входи, розмітки, санітайзери, маски — це
ті реалії, за якими зараз живуть більшість українських шкіл. «Ми робимо

❙ Або ти сидиш у школі в масці, або вдома — без.
❙ Фото з сайта pravda.com.
максимум, щоб нашу школу не закрили,
— розповідає Галина Третьякова, мама
учениці третього класу столичної школи.
— Ми все купуємо самі: маски, санітайзери, мило. Постійно контролюємо стан
здоров’я своїх діток, щоб нікого не наражати на небезпеку. І прагнемо, щоб школи не закривали, адже навчання онлайн
не дає такого ефективного результату, як
відвідування школи. Тому зараз робимо
все можливе, щоб дітки не захворіли».
Однак, незважаючи на бажання та прагнення батьків, у червоних зонах довелося зачинити всі дитячі заклади.
В Івано-Франківську з цього тижня
школи працюватимуть дистанційно, а
дитсадки — у звичному режимі. Про це
повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, садочки відкриватимуть поетапно. Раніше міська влада
так само з 14 вересня збиралася відкрити й школи. На цьому наполягали батьки. Від початку вересня біля будівель обласної і міської рад відбулось кілька мітингів із вимогою відкрити школи. Втім
напередодні, враховуючи епідемічну
ситуацію, було прийнято рішення, що
діти навчатимуться вдома. «Ми все ро-

зуміємо, що карантин, що хвороба, але
що нам, батькам, робити, коли діти мають бути вдома? От я маю ходити на роботу, щоб годувати сім’ю. Дитину мені немає на кого лишити, бо школи зачинені.
Ну потрібно продумувати якісь механізми, щоб діти вчилися хоча б поетапно. Бо
що це за навчання онлайн? Я не можу допомогти своїй дитині з деякими уроками,
тому й виходжу на протести, щоб таки відкрили школи», — прокоментувала «УМ»
мама учня 2-го класу Марія Колесник.
Тим часом головний санітарний лікар
України Віктор Ляшко прогнозує «світло в кінці тунелю». Він припустив, що
вакцину винайдуть у першій половині
2021 року. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у найкращому випадку вакцина з’явиться до кінця
2020-го. Країни вже домовляються про
купівлю вакцин, аби потім їх гарантовано мати. Приміром, Європейська комісія
попередньо домовилася з фармацевтичною компанією Sanofi про закупівлю 300
млн доз вакцини від COVID-19 у випадку, якщо її розробка увінчається успіхом. За прогнозами фірми, це може статися у червні 2021 року. ■

ІнФорУМ
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■ ЄДНАННЯ КУЛЬТУР

■ ОЧІКУВАННЯ

Повернення «Білоруського Гоголя»

Восени падає
листя,
а ціни — ні

У Чуднові відкрили пам’ятник основоположнику нової білоруської
літератури Яну Барщевському
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО
У місті Чуднів Житомирської області з’явився
перший у світі пам’ятник
білорусько-польсько-українському письменнику
Яну Барщевському, який
є основоположником нової білоруської літератури. Багато хто його називає білоруським Гоголем,
а за значенням для білоруської літератури порівнюють із Шевченком та
Франком для нас.
Бронзове погруддя роботи харківського скульптора Володимира Райченка було урочисто відкрите в центрі міста, біля
костелу парафії Знайдення Хреста Господнього.
На пам’ятнику є табличка трьома мовами та спеціальний QR-код, який
веде на сторінку з інформацією про Яна Барщевського на сайті місцевої влади. Поряд із
пам’ятником встановлено чавунну надмогильну
плиту, яка минулого року
стала справжньою сенсацією.
Історія цієї плити схожа на містичні оповідки
зi «Шляхтича Завальні»
самого Яна Барщевського. Довгий час дослідники творчості письменника марно намагалися знайти його могилу в
Чуднові на старому польському кладовищі, адже
було відомо, що останні
роки Барщевський прожив саме тут, у маєтку
свого друга, польського письменника Генріха Ржевуського. І ось на
початку 2000-х житель
Чуднова Анатолій Приходченко, проводячи га-

зопровід, у себе на обійсті
викопав іржаву чавунну
плиту. Ця плита років 16
простояла за хлівом, доки
господар не вирішив покласти її на землю, цементуючи двір. Під дощем
іржа зійшла, відкривши
напис, яким зацікавилася 9-річна дочка господаря Оленка. Вона першою
почала шукати інформацію про Барщевського і
звернула на це увагу дорослих. Житомирська
обласна Спілка поляків
України викупила і відреставрувала плиту, передавши на зберігання
до місцевого костелу.
У березні цього року
на запрошення Житомирської крайової організації Народного руху
України Чуднів відвідала білоруська делегація
— представники Руху
солідарності «Разом».
Тоді ж виникла ідея встановити пам’ятник класику літератури трьох народів. Ідею підхопив білоруський Фонд Марії
Магдалини Радзивілл, і
за півроку мрія стала реальністю.
«Те, що відбувається
зараз, справді можна назвати дивом, і ми дякуємо місцевій владі й усім,
хто зробив це диво можливим. Ян Барщевський, уродженець Полоцької землі, палко любив свою Білорусь, багато зробив для розвитку
польської літератури, і
свій останній спочинок
знайшов в українській
землі. Його життя, його
творчість, його доля єднає три країни. І це насправді дуже важливо
для Білорусі, для Украї-

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Люди, які проживають поблизу
харківського коксового заводу «Новомет», частіше страждають на онкологічні захворювання, ніж мешканці інших районів міста. «Якщо
говорити про абсолютні цифри, —
повідомив директор обласного онкологічного центру Денис Скорий,
— то йдеться приблизно про 30 відсотків. Переважають у цій статистиці хвороби дихальних шляхів».
Боротися з архаїчним виробництвом місцеві жителі почали ще 10
років тому, але велетенська труба,
із факела якої постійно вилітають
шкідливі домішки, продовжує диміти. Наприкінці минулого тижня
люди зібралися на черговий пікет,
аби оголосити результати перевірки, що була проведена Державною
екологічною інспекцією. Активізувалися ж чиновники після того, як
мешканці забрудненого району перекрили на знак протесту дорогу і написали одразу дві петиції — до мерії
і в офіс президента України.
Вердикт екологів зачитав організатор акції протесту Олександр Константинов. Управлінці у своїй довідці повідомили про те, що завод із 12
грудня 2019 року по 4 вересня 2020го працює без дозвільних документів,
але, схоже, така відписка — порожня
формальність. За словами керівника

3

Як вірус «регулює» вартість
продуктів і товарів
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Пам’ятник Яну Барщевському став символом єднання
❙ трьох слов’янських народів.
❙ Фото Наталки ПОЗНЯК-ХОМЕНКО.
ни і для Польщі. Ми сьогодні вертаємо нашу історію і нашу пам’ять. І я
думаю, такі зв’язки і такі
зустрічі тут, у Чуднові,
мають стати традицією»,
— зазначила представниця Фонду Марії Магдалини Радзивілл Олена Талстая.
Також
Чуднівська
ОТГ до свята виготовила
пам’ятні медалі Яна Барщевського, які отримали Оленка Приходченко,

засновник Фонду Марії
Магдалини
Радзивілл
Олександр Сапіга, голова Житомирської обласної Спілки поляків України Вікторія Вікторія
Лясковська-Щур та інші
особи, причетні до появи
пам’ятника.
А в Чуднові з’явився
ще один туристичний
об’єкт, який зацікавить
багатьох шанувальників
історії та літератури не
лише в Україні. ■

■ ПРОТЕСТИ

Невгасимий факел
Десятирічна війна харків’ян із місцевим
коксохімом останнім часом помітно
активізувалася, але підприємство й далі отруює
повітря шкідливими викидами
екоінспекції області Інеси Сосіної,
під час моніторингу у повітрі поблизу заводу дійсно були виявлені окис
вуглецю, оксид азоту та сірка. Але
оскільки підприємство не має дозволу на викиди забруднюючих речовин, Держінспекція не може порівняти наявне з припустимою нормою.
А стався цей правовий казус... через
коронавірус. Мовляв, «Новомет» робив запит на встановлення екологічних меж, але у відомстві, куди надсилали листа, всі пішли на карантин.
Харківський коксохім був збудований ще у далекому 1932 році, але з
того часу його виробничі потужності
ніхто не модернізував. «На підприємстві коксові печі не мають захисту від викидів в атмосферу бойових
отруйних речовин (ціанід водню та
синильна кислота), — повідомив у

петиції до мерії харків’янин Сергій
Коваленко. — Також наші легені
отримують аміак, ртуть, діоксин,
бензопірен, нафталін, бензол. Усе
це статистика викидів». Крім цього, автор петиції підкреслив, що у
Жовтневому суді було з’ясовано і
такі факти: у заводу немає жодного дозвільного документа — ні на земельну ділянку, ні на використання
родовища питної води, а також висновків екологічної експертизи.
Рік тому на підприємстві сталася зміна власника. Майновий комплекс, що перебував у заставі «Сбербанка», був переоформлений у власність кредитора, після чого його передали в оренду Торговому дому
«Новомет». Але проведені зміни на
екологічну дисципліну заводу, на
жаль, не вплинули. ■

Цінові коливання на продовольчому ринку нашої держави постійно тримають у напруженні пересічного українця, тим паче зараз, коли пандемія
внесла свої корективи, в тому числі й в економічну
ситуацію.
Наразі аналітики прогнозують здорожчання до
кінця року всього борщового набору, який є своєрідним «лакмусовим папірцем» для перевірки ситуації
на споживчому ринку. Виправданими є хвилювання українців через доконаний факт зростання цін на
багато важливих продуктів харчування та інші товари, що спостерігається останнім часом, хоча нібито передумов для цього немає, адже осіння пора —
це сезон найдешевших овочів і фруктів.
Якщо вірити Держстату, то, здавалося б, приводів для занепокоєння зараз немає: у серпні споживчі ціни знизилися в цілому на 0,2% і з початку року
зросли лише на 1,25%. Але ж не з усіма групами товарів і не у всіх торгових точках ситуація однакова, й
природа людини така, що ми більш схильні помічати
підвищення цін. Наприклад, за даними всезнаючого Держстату, овочі в цілому за серпень подешевшали на 13,5%, однак споживачі помітили наприкінці
літа зростання цін на огірки, капусту.
Здорожчання деяких позицій може бути
пов’язане з тим, що підприємці хочуть компенсувати збитки, завдані під час жорсткого карантину.
«Я не очікую якогось суттєвого зростання цін. Хоча
в деяких позиціях ціни дійсно зросли. Але це спостерігається в тих сегментах, де відновлюється ділова активність, і може бути пов’язано з тим, що
ціни просто відновлюються після глибокого падіння і зупинки ринку. Наприклад, така ситуація зараз
спостерігається з цінами на метал, який використовується в будівництві. Що стосується ситуації в цілому — зрозуміло, що деякі підприємці хочуть сьогодні хоч якось компенсувати ті втрати, яких вони
зазнали в період карантинних обмежень», — вважає експерт Борис Кушнірук.
Зростання цін, яке помічають споживачі, також може бути пов’язане з досить активною грошовою емісією. «Офіційна статистика в Україні за темпами зростання індексу споживчих цін має більш
політичний характер і мало пов’язане з реальною
економікою. Офіційні дані показують наявність в
Україні дефляції в липні або зниження цін в економіці на 0,6%, проте саме на цей період припав сезонний сплеск цін на продукти харчування на 2030%, а деякі групи товарів подорожчали на 50% і
більше відсотків. Загалом із початку року ціни на
транспортні засоби збільшилися на 5%, побутова техніка подорожчала від 10%, а предмети першої необхідності додали майже 15%. Зростання цін
пов’язане зі збільшенням бюджетного дефіциту в
Україні через обмеження ділової активності і, відповідно, емісійним каналом його покриття — через
щомісячне вливання в обіг 40-50 мільярдів гривень
для фінансування витрат державного бюджету», —
зауважує експерт European Analytical Centre Вадим
Бардась.
Тож що нам очікувати восени? Чимало фахівців
вважають, що передумов для серйозного зростання
цін восени не буде, а особливо в ситуації, якщо буде
прийнято рішення КМУ про посилення карантину.
«Карантин передусім негативно впливає на доходи
населення. Якщо падають доходи людей, відповідно, вони менше купують. Тобто чим суворiший карантин, тим у людей менше грошей, і, відповідно,
продавці в такий період не можуть піднімати ціни.
Але при цьому ціни не падають, а просто не ростуть», — пояснює президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
У свою чергу, Борис Кушнірук наголошує, що
системне зростання цін можливе тільки в умовах
зростання доходів населення, й упевнений, що принаймні до виборів можна не побоюватися істотних
змін цінників у магазинах: «Я не виключаю, що в
тих чи інших сферах буде спостерігатися зростання
цін на товари. Але щоб при зростанні цін не зменшувалися обсяги продажів, повинні зростати доходи населення. А цього немає. Те підвищення мінімальної зарплати, яке відбулося у вересні, стосується в основному тільки бюджетників, і це не ті цифри, які можуть вплинути на попит у цілому». ■
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■ СИЛА В ПРАВДІ

Як нам повернути гідність
Малоєвропейство як складова сучасного малоросiйства

Трагедія з арифметикою

Володимир СЕРГІЙЧУК,
доктор історичних наук, професор

Поклони самодержцям
Князь Володимир Великий, приймаючи православну
віру, не передбачав, очевидно,
що прислані Вселенським Патріархатом митрополити-греки
відважаться покинути свою паству в лиху годину задля власного благополуччя й безпеки.
Однак після татарського спустошення православний Митрополит Київський і всієї Русі
Максим остаточно втік 1299
року в московське Залісся, залишаючи своїх вірних без належної духовної опіки.
Ця обставина змусила на початку ХІV століття галицько-волинських князів звернутися до
Константинополя з проханням
виділити для їхніх тодішніх володінь окремого православного
пастиря. Грамота царгородського патріарха про призначення ще одного митрополита для
руських земель уточнювала, що
цей ієрарх надається спеціально для «Малої Русі», бо той, що
мав обслуговувати Велику Русь
з осідком у Софії Київській, хоч і
перебував у Владимирі на Клязьмі, і далі іменувався Митрополитом Київським і всієї Русі.
Згодом він перебереться до
Москви, де продовжуватиме так
іменуватися й далі, присвоївши
собі самозванно титул Митрополита Московського і всієї Русі.
А 1589 року, протримавши патріарха Константинопольського
Єремію ІІ півроку під домашнім арештом у бiлокам’яній,
від нього доб’ються спеціальної грамоти про заснування свого патріархату з висвяченням і
хіротонією патріарха Московського і всієї Русі.
Таким чином, зверхність
і вищість Києва була обнулена ідеологічною концепцією
про Москву як Третій Рим, після якого четвертого вже не передбачалося. А всі, хто відчував себе православними, відтепер мали на теренах колишньої
Русі почуватися меншими русичами, тобто малоросами.
Особливо вплинула на зміцнення цієї концепції милостиня
з Москви для відбудови згорілої
Успенської церкви у Львові.
Саме в чолобитній львівських
братчиків до московського царя
Федора 1592 року останній іменується вже спадкоємцем Володимира Великого й провідником усього «многоплеменитого рода Росийского». А коли
завдяки збройній підтримці
козацтва 1620 року відродиться Київська православна митрополія, то її очільники не тільки
визнаватимуть за московськими князями і царями право на
Київ й українські землі, а й запровадять у своїх зверненнях
до московського патріарха ще
й таке означення: «Великой и
Малой Руси».
Задля задоволення своїх амбіцій, які вимірювалися кількістю одержаних у Москві соболів, вони повели свою паству
в «православно русское направление», що сьогодні остаточно
сформувалося в ідеологію «русского міра» — пастка, з якої малоросам неможливо тоді було
вибратися. Цю концепцію на-

❙ Фото з сайта 24tv.ua.
ставлені за ініціативою Петра Сагайдачного православні
київські владики будуть наполегливо нав’язувати українському козацтву, котре могло
тоді збройно постояти за права
рідного народу. Так, 15 серпня
1632 року митрополит Копинський, виступаючи на козацькій
раді в Черняхівській діброві,
заявив: «И он де духовный их
чин, говаривали им, что де оне
поедут на твое государево имя».
Відтак ця теза повториться і на
Корсунській раді в жовтні 1632
року: «Будет на них ляхи наступят, а их мочи не будет и им

лікування, переписав епілог
свого «Тараса Бульби», де вже
співав дифірамби російському
самодержцю. Потім проголосить себе хохлом, а перед смертю як істинний малорос відречеться від української, закликаючи всіх писати мовою Пушкіна. Бо, за його словами, всі
святі «по-русски говорили».
Відтак не дивно, що й інші
малороси, дрібніші за талантом, намагаються видавати себе
вже за «истинно русских», тим
паче, коли розраховують на матеріальну підтримку від імперії. Скажімо, уродженець Пол-

Микола Гоголь, котрий на початку свого творчого
шляху обґрунтовував необхідність української
державності, відробляючи царську грошову допомогу
на лікування, переписав епілог свого «Тараса
Бульби», де вже співав дифірамби російському
самодержцю. Потім проголосить себе хохлом, а
перед смертю як істинний малорос відречеться від
української, закликаючи всіх писати мовою Пушкіна.
бить челом государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, чтоб государ их
пожаловал, велел принять под
свою государскую руку».
Ця приреченість полягала
й у тому, що частина козацької
старшини задля власних інтересів також стала на шлях малоросійства після Хмельниччини — аж до плазування перед
московськими самодержцями
з принизливим самознищенням на кшталт «наинижайшаго раба». А це остаточно знівелювало здобутки Української
національної революції середини ХVІІ століття, перетворивши Гетьманщину на провінцію
Російської імперії, коли Катерина ІІ забрала булаву в Кирила Розумовського.
Відтепер належало вкласти сутність малоросійства в
уста свідомих українців, аби
саме вони переконували своїх
земляків у власній меншовартості. Найкращим для цього
видався Микола Гоголь. Цей
наш геній, котрий на початку
свого творчого шляху обґрунтовував необхідність української державності, відробляючи
царську грошову допомогу на

тавщини Аполон Мокрицький
висловлює сподівання, що Академія художеств виділить йому
кошти на перебування в Італії:
«... Хіба я не росіянин? Чи мені
одному тут, на чужині, судилося бути сиротою й, дивлячись
на веселих задоволених дітей
Русі, ковтати гіркі сльози...»

Повчають з усіх сторін
Оце малоросійство прив’яже
багатьох представників української еліти до великоруської національної ідеї, що
особливо проявиться в період
відродження української державності з початком Лютневої
демократичної революції в 1917
році. Тоді багато поважних наших науковців відмовляться
підтримати навіть національнокультурну автономію України,
водночас відвертого ворога української державності Денікіна
вони вважатимуть своїм кумиром.
Тож чи треба дивуватися, що
малороси з Петрограда очолювали збройну агресію радянської Росії проти Української Народної Республіки, викачували
хліб з її теренів до Московщини,
спричинивши голод 1921—1923

які правила мають діяти в конкретних регіонах — ми самі даємо постійно приводи для такого
ставлення до нас світу. Принизливе ж запобігання перед сусідами не викликає ніде поваги, провокує нові спроби шантажу нас
на міжнародній арені.

років, а потім покірно пішли в
так званий союз, проголосувавши рішення про його створення лише за основу. Відтак уся
наша історія радянського періоду — це звичайне угодовське перед Москвою малоросійство, що
прикривало злочини проти українства десятки років.
Відродивши державну незалежність 1991 року, Україна
одержала можливість розірвати цю своєрідну пуповину. Але
вчорашні малороси, оглядаючись і далі на Москву, швиденько трансформувалися в малоєвропейців, оскільки нині стало
модним запобігати вже перед
західними сусідами, намагаючись догодити їм у всьому.
І йдеться не тільки про тих,
хто тримає свої зароблені в Україні гроші в зарубіжних банках, позбавляючи вкладень у
розвиток базових галузей народного господарства, що призводить до скорочення виробництва й вимушеної міграції наших
громадян за кордон на заробітки. І не тільки в тому, що діти
багатьох заможних людей, які
відповідають за розвиток держави, вчаться не в українських, а в європейських школах
і університетах, підтримуючи їхню матеріально-технічну
базу, тоді як наші навчальні заклади потерпають від недофінансування.
Це малоєвропейство проявилося і в наших дискусіях
щодо відновлення історичної
пам’яті, правди якої ми не могли обстоювати в період власної
бездержавності. Наприклад, з
поляками, котрі стали диктувати, як нам писати нашу історію. Сподівання на адвокатство Польщі перед Європою через невиправдані поступки в
оцінці спільного минулого призвело до невідповідної реаліям
оцінки подій на Волині під час
Другої світової війни у спільній заяві парламентів двох держав 2003 року, історично несправедливого напису на Личаківському цвинтарі у Львові
на могилах орлят — зрештою,
наша меншовартість у відстоюванні правди підштовхнула
Сейм сусідньої держави ухвалити Закон про геноцид поляків на Волині.
Відтак не треба дивуватися,
що нам з усіх сторін розказують,
якою мовою вчити наших дітей,

Особливо промовисто засвідчено меншовартість наших сучасних малоросів у 2015 році,
коли у Вашингтоні відкривали Монумент Голодомору-геноциду 1932—1933 років. Напередодні цієї події в Києві готується проєкт звернення до
голови оргкомітету Михайла Савківа-молодшого з рекомендацією не вживати на урочистій церемонії виразу «від 7
до 10 мільйонів»жертв, а послуговуватися висновком зарубіжних дослідників Андре Граціозі
й Тімоті Снайдера, які повторюють оприлюднені ще з радянських часів дані Станіслава
Кульчицького щодо втрат у 3,5
мільйона осіб.
Цей проєкт відвозиться
за океан, де його підписують
керівники українських наукових інституцій Північної Америки, хоч ніхто з них ніколи не
знайомився з первинними документами з даної проблематики,
які десятки років переховувалися в спецхранах більшовицької влади. Таким чином, наші
київські малоєвропейці успішно перекладають відповідальність за таку рекомендацію на
наших заокеанських малоросів.
Як це співзвучно з геніальним
висновком Великого Кобзаря:
Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають.
Справді, диво з див: кожна
нація, яка зазнала катастрофічних втрат, намагається згадати
всіх невинно убієнних. Скажімо, якщо вірмени в 1918 році
говорили про близько мільйона
втрат, то сьогодні вони вже сягнули півтора мільйона. За час
пошуків удвоє зросли і втрати
євреїв під час Голокосту в роки
Другої світової — до 6 мільйонів
жертв!
От тільки ми чомусь уже
звичну і для нашої діаспори
цифру «від 7 до 10 мільйонів»
намагаємося зменшити до 3,5
мільйона, а як комусь видається мало, то можемо дозволити говорити навіть і про 3,9
мільйона. Може, тому, що нам
так радять, а ми з покірною готовністю відгукуємося, як це
запримітив усе той же Тарас
Шевченко:
Німець скаже: «Ви моголи».
«Моголи! моголи!»
Золотого Тамерлана
Онучата голі.
То, може, давайте самі, без
малоєвропейства як складової сучасного малоросійства,
візьмемо за основу вивчення
й аналіз усіх первинних документів і споминів тих, хто пережив цю страшну трагедію. І не
ігнорувати свідчення іноземних дипломатів, які одержували конфіденційну інформацію
від більшовицьких високопосадовців. Зрештою, через правосуддя, яке вимагає від кожного учасника процесу говорити правду і тільки правду, можемо дійти до істини.
А коли будемо говорити собі
всю правду, тоді повернемо власну гідність, відпаде важка спадщина малоросійства, яке сьогодні невпинно перетворюється
в малоєвропейство у різних сферах нашого економічного й суспільного життя. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
Білоруські і російські військові на тлі політичної кризи розпочали спільні тактичні
навчання. Міноборони гібридного агресора вже відправило
на навчання з лицемірною назвою «Слов’янське братерство»
своїх військових. Військові маневри відбуваються з 14 по 25
вересня на білоруському полігоні «Брестський». Пресслужба Міноборони РФ уточнила,
що загалом у навчаннях буде задіяно 300 російських військовослужбовців та 71 одиниця бойової та спеціальної техніки. Під
час маневрів десантники двох
країн відпрацюють взаємодію
і злагодженість при виконанні
тактичних завдань.
Навчання «Слов’янське братерство» проходять щорічно на
територіях країн-учасниць. У
2019 році маневри проходили в
Сербії. Але перед теперішніми
навчаннями міністр оборони
цієї країни Александар Вулін
повідомив, що Сербія у найближчі півроку не братиме участі в
міжнародних військових навчаннях, у тому числі по лінії
ОДКБ. Начальник пресслужби
Міноборони Білорусі Ігор Гремешкевич каже, що в міністерстві не отримували від сербської сторони інформації про відмову брати участь у навчаннях.
Незалежні російські коментатори застерігали, щоби Москва не
висилала в Білорусь військових
у ситуації, коли в країні тривають антиурядові протести: саме
політично-суспільна ситуація
стала приводом відмови Сербії
від участі у маневрах «Славянское братство 2020», зазначили
вони.
Російсько-білоруські навчання проходитимуть на полігоні неподалік міста Брест, що біля білорусько-польського кордону.
Раніше Олександр Лукашенко
перекинув білоруських військових до Гродненської області, яка
межує з Польщею та Литвою, по-
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■ ТОТАЛІТАРИЗМ

Сочі темної ночі
У неділю понад 150 тисяч білорусів вийшли
на протест, а в понеділок Лукашенко
відбув до Путіна
яснивши це загрозою від НАТО.
На переконання незалежних
російських коментаторів, гра
режимів Володимира Путіна та
Олександра Лукашенка становить щораз більшу загрозу для
миру і безпеки в Європі.
Тим часом Україна на час навчань посилює заходи безпеки на
кордоні з Білоруссю. Зокрема,
до охорони залучили додаткові
резерви, в тому числі підрозділи «ДОЗОРу» та Кінологічного
навчального центру. Повітряний моніторинг постійно забезпечується силами прикордонної
авіації та за допомогою безпілотних літальних апаратів, а на водних ділянках кордону додатково
застосовуються катери Safe Boat
27, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України,
оприлюдненому 13 вересня.
А останньої неділі, 13 вересня, в Мінську відбувся черговий, уже п’ятий, несанкціонований білоруською владою
антипрезидентський мітинг,
кількість учасників якого перевищила 150 тисяч. Ініціатори недільної акції під назвою
«Марш Героїв» у Мінську змінили традиційну тактику: замість акції перед стелою і палацом президента люди висунулися до постійної резиденції Лукашенка, що в селищі Дрозди,
приблизно за 3 кілометри від
Мінська. Опозиціонери розділилися на кілька колон і рухалися до резиденції з різних напрямків. Серед протестувальникiв були люди з дітьми, в
тому числі й у вiзочках. Волон-

тери роздавали учасникам акції
воду і їжу.
Влада також змінила тактику: у центрі міста закрили станції метро. Як повідомила пресслужба мінського метрополітену, на вхід і вихід пасажирів
зачинені сім станцій у центрі
столиці, потяги йдуть там без зупинки. Крім того, оператори мобільного зв’язку А1 та МТС повідомили, що обмежать пропускну
здатність:«Відповіднодорозпорядження уповноважених державних органів, 13 вересня в Мінську знижено пропускну здатність
мобільного інтернету», — йшлося в повідомленні від А1.
Перед цим у центр Мінська
ввели військових i бронетехніку, якими посилили вже присутню там міліцію. Силовики оточили міську резиденцію
президента Лукашенка. Навколо резиденції також розмістили колючий дріт. Силовики також змінили тактику: замість затримань на марші протесту вони ще зранку почали
затримувати дрібні групи і окремих громадян у мікрорайонах Мінська, щоб не допустити їх участі в акції. Проте вже в
першій колоні, за попередніми
підрахунками, зібралося близько 100 тисяч людей, і вона була
розтягнута на декілька кілометрів. Затримань у колоні учасників маршу не здійснювали.
За даними порталу TUT.BY,
акції в неділю також відбувалися у Вітебську, Гродно, Могильові, Гомелі, Бресті, Новополоцьку, Барановичах, Волковись-

❙ Білоруси знаходять для протесту все нові й нові способи.
ку, Новогрудку, Бобруйську і
Ліді. В Солігорську затримали
представника страйккому «Білоруськалій» Романа Леончика. Він, імовірно, перебуває в
Солігорському РВВС. У Бресті
для розгону учасників протесту
застосували водомет.
13 вересня, щойно акція почалася, МВС повідомило: «У
різних районах столиці затримано близько 250 людей. Усі
вони використовували прапори
та іншу символіку, не зареєстровану у встановленому порядку, та плакати різного змісту, у
тому числі образливого». Надвечір неділі на своєму телеграмканалі це відомство відзвітувало про понад 400 затриманих.
У вихідні у Польщі та інших країнах відбулася акція солідарності з Білоруссю
#LightForBelarus («Світло для
Білорусі»). 12 і 13 вересня ввечері фасади окремих будівель

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Єдиний день голосування в Росії
Без Навального, але з думкою про нього
Олег БОРОВСЬКИЙ
У Росії 13 вересня відбувся єдиний
день голосування на регіональних та
місцевих виборах. Це останні регіональні вибори перед парламентськими виборами 2021 року, і влада перевірить на них
нещодавно створені невеликі партії.
Єдиний день голосування відбувся
у 83 iз 85 суб’єктів Росфедерації. Виборці мали визначити майбутніх губернаторів і депутатів місцевих парламентів. У 22 регіональних столицях точилася ще й боротьба за представництво
у міськрадах. За підсумками цих виборів на понад 56 тисячах виборчих дільницях розподілять 7,8 тисячі мандатів.
Спостерігачі зазначають, що ці вибори,
перші після оновлення Конституції, стали перевіркою не тільки для партії влади «Єдина Росія», а й для стратегії «розумного голосування», запропонованої
російським опозиціонером Олексієм Навальним. Сам він після отруєння досі перебуває в берлінській лікарні.
На цьому тлі політологи також зацiкавлено стежать за результатами в Хабаровську, де напередодні відбулася
чергова неузгоджена акція на підтримку арештованого колишнього очільника
краю Сергія Фургала: учасники мітингів виступають проти втручання центральної влади в розгляд його справи. З
початку липня у Хабаровському краї суд
розглянув по ній 160 матеріалів, зааре-

❙ Нинішні місцеві вибори в Росфедерації проводять умовно на виду, за звичкою доводячи
❙ «відкритість» до абсурду, в якому жодні цивілізовані правила не спрацьовують.
штовано 23 людини у зв’язку з проведенням несанкціонованих демонстрацій.
Вибори відбувалися в умовах пандемії коронавірусу, під час якої влада
змінила виборче законодавство. Після
голосування за зміни до російської конституції, яке тривало цілий тиждень,
Центральна виборча комісія запропонувала залишити частину практики,
що застосовується на національних виборах. Це насамперед дострокове голосування, яке тривало два дні на поточних
регіональних виборах — з 11 вересня.
Другою новинкою, запровадженою

під час пандемії, є можливість голосувати поза дільницями, офіційно — через
епідемічну ситуацію та з метою уникнення скупчення виборців. Регламент
дозволяє голосувати поза приміщеннями для голосування. ЗМІ назвали таку
практику «голосування на лавках і пеньках». Під час голосування за конституцію були задокументовані факти, коли
люди заповнювали виборчі картки в імпровізованих пунктах — у дворах і навіть у багажниках автомобілів.
Триденне голосування, розширене голосування вдома та голосування на робо-

інституцій культури та громадських об’єктів підсвічувалися
біло-червоно-білими кольорами. Акція #LightForBelarus —
символічний жест солідарності
з Білоруссю.
А 14 вересня Олександр Лукашенко здійснив раніше анонсований візит до Росії для переговорів iз президентом РФ Володимиром Путіним. Але візит
відбувся не до Москви, де передбачалися акції російської опозиції та білоруської діаспори,
а до Сочі, де можливі протести легко попередити. Це перша
закордонна поїздка Лукашенка
після президентських виборів.
Раніше прессекретар президента Росії заявив, що пресконференції та підписання документів не планують. У ході візиту
порушуватимуть питання торгово-економічного співробітництва та інтеграції у рамках
Союзної держави. ■

чому місці — це зміни, які не подобаються незалежним спостерігачам. Рух «Голос», який контролює вибори в Росії,
вважає, що такі методи збільшують можливості маніпуляцій. Існує ризик тиску
на працівників державних підприємств.
Голосування впродовж трьох днів ускладнює роботу спостерігачів, особливо незалежних. За таких умов для моніторингу
голосування потрібно більше людей. Однак голова Центральної виборчої комісії
(ЦВК) Елла Памфілова запевнила, що комісія надала безпрецедентну можливість
спостерігати за голосуванням.
Недільні вибори також привертають увагу участю невеликих нещодавно
створених політичних партій. Сюди входять партія «За правду», створена письменником Захаром Прилєпіним, права
ліберальна партія, сформована керівником косметичної компанії Faberlic Олексієм Нечаєвим. Є чимало міркувань, що
влада таким чином готується до парламентських виборів. Згідно з цими думками, мета правлячої «Єдиної Росії» —
отримати додаткові місця в Державній
думі завдяки новим партіям, які братимуть участь у виборах, але не перетнуть
5-відсоткового порогу.
У перший день нинішніх регіональних виборів рух «Голос» зафіксував 586
повідомлень про можливі порушення.
При цьому глава ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що в перший день було
зафіксовано всього чотири серйозні порушення, і наголосила, що, з урахуванням масштабів кампанії, «це дуже невелика кількість порушень».
Результати голосування по регіонах
почнуть з’являтися упродовж тижня, і
з реакції на них місцевих виборців можна буде зрозуміти, наскільки оптимізм
глави ЦВК відповідає дійсній ситуації
на місцях. ■
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■ НЕЗАГОЄНІ РАНИ

Дмитро ЧОБІТ
Броди, Львівська область

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький 31 серпня звернувся з листом до голови Бродівської районної державної адміністрації Оксани
Прокопець. Посол висловив «рішучий протест і обурення» щодо урочистого відкриття на місці колишнього галицького села Гута Пеняцька
оновленого тексту меморіальної дошки жертвам злодіянь польських
бандитів із так званої Армії Крайової (АК) та їхніх тодішніх спільників
— російських енкаведистів.
У своєму листі Бартош Ціхоцький підкреслив, що очікує негайних кроків із «припинення на території, що підпорядкована Бродівській райдержадміністрації, демонстрації ненависті і зневаги до тих, хто вже
постраждав і не може вимагати правосуддя». Водночас польський дипломат визнав, що «в історичній науці так буває, й навіть часто, що існують розбіжності у поглядах щодо трактування певних подій, але ми не
повинні перетинати кордон зневаги, ненависті та фальшування».
«Я вірив і досі вірю, що Гута Пеняцька може стати місцем відбудови
процесу примирення між поляками і українцями, але я бачу, що в Україні є кола, які турбує кожен крок у правильному напрямку і які хотіли
б з незрозумілих для мене причин скасувати кожен позитивний процес,
недавно ініційований президентами Анджеєм Дудою і Володимиром
Зеленським», — підсумував посол Польщі.
За дуже загальними, вкрай обтічними та для переважної більшості українців і поляків абсолютно не зрозумілими дипломатичними вивертами пана Ціхоцького старанно приховується справжня суть, тому ця
справа вимагає простого пояснення.
Насамперед відзначу дивовижну оперативність польського посла — він
надіслав свій протест у день відкриття оновленого тексту меморіальної
таблиці на давно встановленому знаку українським жертвам польських
шовіністів. Урочистий мітинг розпочався в неділю, 31 серпня 2020 року,
о 15-й годині, й уже цього ж дня протест отримала не лише Бродівська
РДА, а й поширили польські ЗМІ! Наголошую! На той час жоден український телеканал, жодна українська радіостанція, жодна українська
газета ще не подали ніякої інформації про подію.

Чим збентежила меморіальна
таблиця
Про те, що в роки Другої світової війни у галицькому селі Гута
Пеняцька, серед населення якого
переважали поляки, діяла одна з
найбільших баз Армії Крайової і
російських партизанів, добре відомо з численних спогадів польських очевидців, мешканців
довколишніх сіл і особливо багато та докладно — із архівних
документів і мемуарів співробітників НКВД (НКВС). Добре знали люди з довколишніх сіл і про
часті вбивства польськими бойовиками та їхніми тодішніми союзниками — російськими партизанами — відомих у краї українців, про далеко не поодинокі
випадки зникнення людей безвісти. У радянські часи цією темою серйозно не займався ніхто.
Тепер, після численних брехливих виступів польських високопосадовців, цим питанням зацікавились і в Україні.
У ході дослідження передумов, причин і обставин загибелі
Гути Пеняцької було встановлено чимало нових фактів терористичних актів, скоєних польськими бандитами АК над українцями сусідніх сіл. Тому й виникла
необхідність оновити текст таблиці вже існуючого пам’ятного
знака. Йшлося про доповнення імен жертв польських бойовиків АК Гути Пеняцької та їхніх тодішніх союзників — російських партизанів, які взимку
1944 року постійно базувалися
у цьому селі та вбивали не лише
неугодних українців, а й поляків і навіть росіян. Їхні імена з
датами вбивств необхідно було
вшанувати. Текст підготовлено
на основі останніх досліджень.
Кожне прізвище жертви і дата її
загибелі підтверджується документально — усе опубліковано.
Проєкт тексту меморіальної таблиці наведено у моїй книзі «Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року».
Голубицька сільська рада вирішила оновити таблицю на вже
встановленому пам’ятнику, аби
поіменно вшанувати жертв польських і російських терористів,
які тоді діяли заодно. Пам’ятник
розміщено на її території, а серед
полеглих є немало односельців.
Тому доповнення нововстановлених імен жертв цілком логічне. Жодне прізвище не вигадано,
усе має документальне підтверд-

ження. На тексті оновленої меморіальної таблиці пам’ятника
полеглим від рук польських
шовіністів Гути Пеняцької та
їхніх союзників з російського
НКВС з’явився новий напис, і
саме він викликав гнів посла Ціхоцького. Для кращого розуміння суті справи наведемо його повний текст.
«Пам’яті українців і поляків, убитих і
замордованих польськими бандитами АК та
російськими енкаведистами в 1943-1946 роках у Гуті Пеняцькій та її найближчій окрузі.
Повстанець «Гонта». Ім’я не встановлено.
Загинув восени 1943 року.
Володимир Гринах («Флюс»). 1.12.1943.
Софія Ваврів. 4.01.1944.
Іван Ваврів 5.01.1944.
Отець Мартин Балюта. 7.01.1944.
Анна Войцеховська. 7.01.1944.
Семен Позняк. 7.01.1944.
Павло Вікаторський. 4.02.1944.
Ганна Вікаторська. 4.02. 1944.
Роман Вікаторський. 4.02.1944.
Кароль Федюк. Лютий 1944.
Віктор Казанцев. Середина лютого 1944.
Михайло Волинець. 21.02.1944.
Отець Юзеф Пікота. 22.02.1944.
Олекса Бобак. 23.01.1944.
Роман Андрійчук. 23.02.1944.
Юрій Ганусяк. 24.02.1944.
Степан Андрусяк. 04.03.1944.
Василь Братків. Серпень 1945. Тайшет.
Устим Довгань. Серпень 1945. Тайшет.
Гнат Довгань. Серпень 1945. Тайшет.
Осип Куляш («Влодко»). 23.10.1946.
Григорій Капітанець («Вітер»). 23.10 46.
Ярослав Щудлюк («Помста»). 23.10.1946.
Боєць УПА «Недоля», ім’я не встановлено.
23.10.1946.
47 бійців УПА, полеглих 23 березня 1944 року в бою із загоном російських
енкаведистів, які тоді базувалися на місці
спаленої Гути Пеняцької.
2000 заручників, розстріляних гітлерівцями у лютому 1944 року у Львові за теракти, скоєні енкаведистами, які базувалися у
Гуті Пеняцькій при сприянні бойовиків місцевої АК.
300 українських політв’язнів, повішених і розстріляних у лютому 1944 року гітлерівцями у львівських тюрмах у відповідь
на теракти, скоєні російськими енкаведистами та польськими бойовиками Гути Пеняцької.
Вічна пам’ять жертвам Другої світової
війни!
Слава Україні!
Героям слава!
Насамперед слід пояснити звинувачення посла у нібито
«демонстрації ненависті на території, підпорядкованій Бродівській райдержадміністрації». Про
яку «ненависть» пан посол твер-

Хто перетинає
ненависті та
Чому відкриття меморіальної таблички на місці знищеного галицького
села Гута Пеняцька викликало протест посла європейської держави

❙ Під час урочистостей з нагоди відкриття оновленого тексту меморіальної дошки.
дить? На меморіальній таблиці викарбувано цілком достовірну інформацію та конкретні імена жертв польських і російських
бандитів, які взимку 1944 року
базувалися в Гуті Пеняцькій.
Де тут «зневага до тих, хто вже
постраждав і не може вимагати
правосуддя»? Перелік жертв є
достовірним, але далеко не повним; заперечити його неможливо, бо існують неспростовні документально підтверджені факти. Але коли пану послу не по-

кої сільської школи, українця
Івана Вавріва, була напівполькою-напівукраїнкою; подібна історія і з 18-річною, жорстоко замордованою польськими бандюгами АК Анною Войцеховською.
Вивезений уночі й убитий партизанським НКВС римо-католицький ксьондз Юзеф Пікота був поляком, а енкаведист Віктор Казанцев — росіянин, його знищили як неблагонадійного у самій
Гуті Пеняцькій самі ж енкаведисти, про що й самі прозвітували.

На меморіальній таблиці викарбувано цілком
достовірну інформацію та конкретні імена жертв
польських і російських бандитів, які взимку 1944 року
базувалися в Гуті Пеняцькій. Де тут «зневага до тих,
хто вже постраждав і не може вимагати правосуддя»?
добається слово «бандити» щодо
тих, хто вбивав, то невже стане
краще, коли напишуть «убивці»? То ж слова-синоніми. Жодної «демонстрації ненависті» на
оновленій меморіальній таблиці на пам’ятнику українським
жертвам у Гуті Пеняцькій немає. Навпаки, там з’явилися імена ще й чотирьох поляків і одного росіянина, закатованих польськими бойовиками АК та їхніми
спільниками з партизанського НКВС. Тобто, давно встановлений пам’ятник українським
жертвам тепер перетворився на
міжнаціональний. Що тут і кого
може ображати та ще й «демонструвати ненависть»?

Як назвати негідників і вбивць?
Наголошую і на такій обставині. Серед нововстановлених
імен жертв є не лише українці.
Софія Ваврів із роду Лабінських
— дружина директора Ясенівсь-

Про те, що в селі Жарків (4
км від Гути Пеняцької) російські партизани «вбили 47 бандерівців», хизуючись, написав у своєму щоденнику полковник НКВС
Шукаєв, загін якого прибув на
перепочинок у Гуту Пеняцьку на
початку березня 1944 року, тобто
вже після знищення села німецьким військом. Майже три тисячі
заручників — українців і поляків — розстріляли гітлерівці задля відплати за навмисні провокаційні теракти, скоєні у Львові
членами загону НКВС спеціального призначення «Побєдітєлі»,
які з 10 січня до кінця лютого
1944 року постійно базувалися у
Гуті Пеняцькій і в супроводі поляків цього села виїжджали до
Львова на акції й поверталися
звідти назад.
Випадки вбивств докладно
описані у моїй книзі. Тобто у таблиці подано цілком достовірну
інформацію. Зрештою посол Ці-

хоцький і не ставить її під сумнів, його обурила згадка про бандитів АК. Але як по-іншому назвати осіб, які пострілом у голову
вбили у власній хаті 48-річну Софію Ваврів на очах її малолітньої
дочки Іванки, а її чоловікові, 56річному директору української
школи Івану Вавріву, сокирою
відрубали голову? Як назвати виродків, які на саме Різдво Христове вбили українського священника, 62-річного Мартина Балюту? А хіба нормальні люди здатні
на морозі роздягати догола іншу
людину і на її ще живому тілі —
животі, руках і спині — вирізати німецьку свастику й посипати
рани сіллю? А саме так у Гуті Пеняцькій чинили на живих людях
не раз! У такий жорстокий спосіб
у лісі біля Гути не лише вбивали
німецьких солдатів, а й закатували жителя села Верхобуж, напівполяка-напівукраїнця Кароля Федюка. Подібним чином підступно вбивали й інших жертв.
Ось така, пане посол, гірка правда про ваших співвітчизників
з АК Гути Пеняцької. А як би
ви хотіли щоб називали цих садистів, негідників і вбивць?

Чому загинула Гута Пеняцька
Подібний терор банди польського підпілля проти українського населення розпочали творити на Холмщині і Підляшші
ще з кінця 1941 року! Особливого розмаху він набув у цих краях у 1942 році, а звідти перекинувся на Волинь і Галичину,
Гута Пеняцька — дуже яскравий приклад. Так польські телепні за настановами свого нікчемного уряду у лондонському
екзилі намагалися будувати на
українських землях моноетнічну «Велику Польщу». Ця людиноненависницька «будова» завершилася повстанням україн-

УКРАЇНА І СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ НЕЗАГОЄНІ РАНИ

кордони зневаги,
фальшування

❙ Саме цей текст викликав обурення польського посла.
ців і вигнанням із Волині більшості польського населення. То
був прямий і безпосередній наслідок глибоко злочинної, терористичної, антиукраїнської
політики тих польських дурисвітів.
У Гуті Пеняцькій до чогось
подібного не дійшло з багатьох
причин. Насамперед тому, що
в селі не просто діяли польські
боївки, а розташовувалася найбільша база АК у Галичині та
водночас і постійне кубло російських загонів НКВС. Разом вони
перетворили село на своєрідну
фортецю, звідусіль оточену окопами, кулеметними гніздами,
бліндажами, суцільною круговою огорожею з колючого дроту у шість рядів, замаскованими передовими стійками у лісах
та в’їзними рампами зі шлагбаумами на дорогах із цілодобовою
охороною.
Звідси, з Гути Пеняцької,
російські енкаведисти у супроводі польських бойовиків АК через Золочів і Броди виїжджали
на теракти проти високопосадових німців до Львова. Там вони
ночували у родичів і друзів-гутняків. Якраз ці, безглузді, з
воєнної точки зору, теракти —
вбивство віцегубернатора Галичини Отто Бауера, державного
секретаря Гейдріха Шнайдера,
генерала, підполковника та ще
кількох гітлерівців — і викликали репресії німецьких окупантів: розстріли понад двох тисяч впійманих під час вуличних
облав у Львові заручників та
300 українських політв’язнів
львівських тюрем. Німці спочатку думали, що то справа
ОУН-УПА, бо на місці злочинів
терористи розкидали і «губили»
матеріали українського підпілля. Про ці «подвиги», а насправді банальні теракти та провокації, з численними згадками про

Гуту Пеняцьку досить докладно писали у своїх мемуарах енкаведисти Д. Медведєв, Б. Харитонов, Б. Крутіков, О. Лукін,
А. Цессарський, Т. Гладков та
інші впродовж 1951–1991 років.
Львівські теракти й призвели до
повсюдних обстежень німецькими окупантами місцевості та
каральної акції проти зовсім не
мирного села Гута Пеняцька,
як-то тепер подає польська сторона.
Дуже показово, що напередодні німецької каральної акції
Гуту Пеняцьку залишили понад
500 радянських партизанів і більшість польських бойовиків АК.
Німці кинули проти Гути Пеняцької міномети, станкові кулемети, дві 37-міліметрові гармати і
літак. Усе німецьке військо, яке
звечора оточило село, а вранці наступало з усіх сторін, було вдягнуте у білий маскувальний одяг.
З такою зброєю та амуніцією проти мирних жителів військо не кидають.
За наказом окупаційного
керівництва дистрикту Галичина каральну акцію проти бази
АК та НКВС Гути Пеняцької 28
лютого 1944 року провела німецька айнзатцгрупа «Рейнгольд» під керівництвом оберштурмбанфюрера СС (полковника) Фрідріха-Вільгельма Бока,
водночас і командира 4-ї поліцейської дивізії СС, сформованої у Сілезії з тамтешніх німців,
поляків і чехів. Ось чому польські очевидці трагедії не раз згадували німецьких карателів, які
«розмовляли польською мовою з
сілезьким акцентом». Згадували
про німецьких солдатів поляківсілезців і польські дослідники в
контексті інших подій. Вони
писали, що ці поляки-сілезці,
які напередодні каральної акції
дислокувалися у Підгорецькому замку (8 км від Гути), «хоті-

ли втекти з німецької служби»
(Юстина Вось, 1989), що вояки
Вермахту поляки-сілезці, які у
лютому 1944 року перебували
у палаці Бохенських у Поникві
(10 км), передали гутапеняцьким бойовикам АК багато зброї
та боєприпасів в обмін на свиней і баранів (Сулімір-Станіслав
Жук, 2005, 2015), і то далеко не
останні відомості про поляків і
чехів у німецьких воєнних мундирах, які взимку 1944 року несли службу у населених пунктах
поблизу Гути Пеняцької, зокрема у Волохах (тепер Підгір’я),
Топорові, Буську.
Отже, Гуту Пеняцьку знищило німецьке окупаційне військо
з числа німців, поляків і чехів
Сілезії, а тепер польська сторона
перекладає вину за цей безумовно воєнний злочин на дивізію СС
«Галичина», новобранці якої на
той час щойно проходили військовий вишкіл на полігонах Німеччини і Франції, тобто перебували за понад тисячу кілометрів від Гути Пеняцької. Не брав
участі у каральній акції німців
і жоден вояк УПА, більше того
— подібних випадків історія не
знає. Тобто маємо справу з суцільними дивовижно зухвалими
наклепами на українців польської сторони.

Про плани монументальної
пропаганди пана посла
Виступаючи 22 лютого цього
року на явно пропагандистському політичному заході у Львівському кафедральному костьолі,
посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький серед іншого

сусідів», тобто українців. Згідно
з намірами, озвученими Ціхоцьким, на меморіальних таблицях
мають бути зазначені «структури, які особисто і безпосередньо
брали участь у злочинах проти наших предків», тобто поляків. І хоча посол дипломатично
не назвав ці «структури», це досить успішно зробив його шеф,
президент Польщі Анджей
Дуда, який цілком офіційно назвав УПА і дивізію СС «Галичина» структурами, що скоїли «геноцид» поляків у Гуті Пеняцькій. Про справжніх винуватців
трагедії — німецький нацистський режим, німців, гітлерівців
— ніхто з польських високопосадовців за останні три роки не
обмовився й словом!
Отже, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький публічно та цілком офіційно запропонував встановити у Гуті Пеняцькій, «Львові та в багатьох містах
і селах України» пам’ятні таблиці із зазначенням імен і структур — «кривдників поляків»,
під якими теперішні керманичі Польщі крізь дуже викривлені окуляри чомусь не бачать
німців, а лише своїх сусідів-українців. Тобто польська сторона вперто та дуже наполегливо прагне здійснити у чужій державі — Україні — наскрізь
брехливу і підступну антиукраїнську монументальну пропаганду.
Що стосується «імен кривдників поляків» на вже запланованому у чиїхось гарячих головах новому меморіалі у Гуті
Пеняцькій, то серед українців
пан Ціхоцький таких не знайде
вкупі з усіма своїми істориками.
А я для початку можу підказати цьому ініціатору спорудження фальшивих меморіалів два
прізвища «кривдників поляків»:чистокровногоарійця,оберштурмбанфюрера СС (полковника) Фрідріха-Вільгельма Бока
— командира айнзатцгрупи
«Рейнгольд», яка знищила Гуту
Пеняцьку, і поляка-фольксдойча, гауптштурмфюрера СС (капітана) Евардера Курковського — командира роти міномет-

Особисто я маю дуже великий сумнів у потребі
увічнення злочинців на меморіальних таблицях.
Подібної практики немає ніде у світі.
сказав: «Ми прагнемо, щоб винуватці наших кривд були зазначені на пам’ятнику, та очікуємо, аби друга сторона, наші
сусіди, теж мали своє місце на
пам’ятних таблицях і не тільки
там (малася на увазі Гута Пеняцька. — Авт.), а й тут, у Львові
та в багатьох містах і селах в
Україні. Структури, які особисто і безпосередньо брали участь
у злочинах проти наших предків, мусять мати свої пам’ятки,
таблиці пам’ятні». (Послухати і
подивитися аудіо- і відеозаписи
виступів пана Ціхоцького та інших польських діячів 22 лютого 2020 року у Львівському кафедральному костьолі можна в
інтернеті за багатьма адресами,
зокрема: zachod. pl /173062/
prol. szwagrzyk — ipn — zaglada
— teren — huty — pieniackiej /
Radio Zachod).
У даному випадку пан Ціхоцький озвучив польські плани
побудови у Гуті Пеняцькій нового величного меморіального
комплексу як символу трагедії
поляків так званих «кресів східних» і «Волинської різанини».
Як видно з його слів, на цьому
комплексі планується зазначити «винуватців кривд поляків»,
посол прямо вказує на «наших

ників, яка вдосвіта 28 лютого
1944 року обстріляла село з мінометів, що спричинило перші жертви та викликало паніку
серед бойовиків АК і місцевих
мешканців.
Особисто я маю дуже великий сумнів у потребі увічнення
злочинців на меморіальних таблицях. Подібної практики немає
ніде у світі. Але коли пан Ціхоцький має іншу думку і твердо
стоїть на своєму, то імена щонайменше двох найбільших «кривдників поляків» Гути Пеняцької Бока і Курковського може
викарбували на ґрунтовно оновлених таблицях, але не у Гуті
Пеняцькій (завелика геростратова честь), а у Бабичах Опольського воєводства, Варшаві та в
інших місцевостях Польщі, де
встановлено пам’ятні таблиці
на честь жертв Гути Пеняцької
з теперішніми недостовірними і
наклепницькими написами.

«Свідки», «експерти»
і «правдолюбці»
Відомі й окремі прізвища та
імена «кривдників українців»,
а точніше — вбивць. Як свідчать
здійснені по гарячих слідах записи, що тепер зберігаються в
Центральному державному ар-
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хіві вищих органів влади та управління України й частково
опубліковані у збірниках документів, серед бойовиків, які
мордували українську родину Вікаторських у селі Ясенів,
люди впізнали Стаха Чижевського і Йосипа Кізяка з Майдану
— присілка Гути Пеняцької. На
відміну від пана Ціхоцького, я
не вважаю за потрібне увічнювати імена «кривдників», зокрема Чижевського і Кізяка, на
будь-яких таблицях.
Слід також сказати пану Ціхоцькому, що родини Чижевських, Кізяків та їм подібних ще
в 1944 році чкурнули з України
в Польщу. Тепер уже літні особи з такими прізвищами під виглядом знавців трагедії села Гута
Пеняцька виступають у польських ЗМІ й оповідають казки про
УПА й дивізію СС «Галичина».
Та краще б розповіли, за що саме
їхні однофамільці, а ймовірно й
татусі, мордували українців в
околицях Гути Пеняцької. Отакі
«свідки», «експерти» і «правдолюці».
На превеликий жаль, у теперішній Польщі справжня пропаганда ненависті супроти українського національно-визвольного руху, українців і України здійснюється повсюдно,
постійно, підступно та поставлена на дуже широку ногу. У своїй
переважній більшості вона ґрунтується на вигадках, неправді, перекрученнях, наклепах та
усіляких спекуляціях, прикладами чого є фальшиво роздута
справа Гути Пеняцької, польські законодавчі акти про так звані
«геноцид поляків», «волинську
різанину», «бандерівську ідеологію», «Малопольщу» на українських землях. До речі, останній термін у законодавчих
актах Конституційний трибунал Польщі (аналог конституційного суду) у 2019 році визнав
неконституційним.
У центрі цієї брехливої антиукраїнської кампанії опинилася трагедія галицького села Гута
Пеняцька, нахабно оголошеного «польським» і штучно перетвореного на символ так званого «геноциду поляків» Волині і
«кресів східних».

Чому правда загрожує
«позитивному процесу»?
У протесті польського посла
є ще один вкрай важливий момент, який має викликати в усіх
українців глибоке занепокоєння. Воно випливає зі сказаного
Бартошем Ціхоцьким: «Я бачу,
що в Україні є кола, які турбує
кожен крок у правильному напрямку і які хотіли б із незрозумілих для мене причин скасувати кожен позитивний процес,
недавно ініційований президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським».
Із цих слів видно, що відкриття оновленої таблиці на
пам’ятному знаку полеглим українцям у Гуті Пеняцькій суперечить «правильному напрямку» і загрожує якомусь «позитивному процесу». Виникає запитання: «Що це за «напрямок»
і «процес», яким смертельно загрожує правда?». Але це вже
тема іншої дуже серйозної розповіді.
Що стосується «рішучого
протесту і обурення» польського
посла, то вище ми на дуже конкретних фактах пояснили, що ці
претензії пана Ціхоцького абсолютно безпідставні. Бо дійсно:
як можна ображатися на історичну правду та ще й заявляти
за її оприлюднення дипломатичний протест? То хто ж усе-таки
перетинає кордон зневаги, ненависті та фальшування? ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні стартує бюджетний
процес. Проблема узгодити доходи з витратами у нашій державі
завжди була непростою. Кризова
ситуація в економіці, що виникла
через пандемію коронавірусу, ще
більше загострила цю проблему.
Додаткові фактори напруженості під час підготовки головного
фінансового документа держави
— адміністративна реформа та
нова бюджетна політика.
Зверху над цими проблемами
лягла велика чорна тінь популізму: влада, як відомо, чудово вміє
обіцяти, але потім дуже не любить
виконувати ці обіцянки. Цього
разу першою жертвою стали освітяни: на раніше анонсовану програму збільшення їхніх заробітних
плат — яка, до речі, має доволі
давню історію і тягнеться ще з
президентських виборів 2019 року
— банально не вистачило коштів.
І програму тихенько згорнули.

ЕКОНОМІКА
■ НАШІ ГРОШІ

Колапс у плановому режимі
Черговий «соціально-кризовий» Державний бюджет України має небезпечний рівень
дефіциту. Наслідками можуть стати висока інфляція та падіння гривні
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Зарплата повзе догори?
У наступному 2021 році середня зарплата в Україні може вирости з
нинішніх 11,8 тисячі до 13 тисяч гривень. А у 2022 році — до 15 тис. грн.
«Це досить оптимістичний сценарій»,
— прокоментував ситуацію прем’єрміністр Денис Шмигаль, зазначивши,
що, на його думку, такий прогноз є реалістичним, хоча багато чого залежатиме від загальної ситуації в економіці,
в тому числі від зростання ВВП.

■ ДО РЕЧІ

Кошторис для громад
і держави
Українська влада переконана: завзяття монобільшості має
цілком вистачити для ухвалення головного фінансового документа країни. Голова Верховної
Ради Дмитро Разумков публічно
заявив: він сподівається, що Кабінет Міністрів і парламент своєчасно зроблять усе залежне від них,
щоб Україна розпочала 2021 рік
із гідним державним бюджетом.
«У нас із вами на цій сесії буде великий виклик — це Державний
бюджет України на 2021 рік. Я
дуже сподіваюся, що і ми, і уряд
зробимо все залежне від нас, щоб
бюджет був ухвалений і держава
увійшла в новий рік із гідним кошторисом», — заявив Разумков, додавши, що для цього треба буде долучити не лише профільний, а й
усі парламентські комітети.
Кабінет Міністрів України такий оптимізм назагал поділяє.
За словами представника уряду в парламенті Василя Мокана,
Кабмін подасть проєкт Державного бюджету на 2021 рік до Верховної Ради у встановлений законодавством строк. І він це щойно
вже зробив.
І, з одного боку, це було нескладно. Адже робота над документом у стінах Міністерства фінансів тривала понад місяць. На обговорення особливостей взаємовідносин Державного
бюджету з місцевими бюджетами, проблемних питань місцевих бюджетів Мінфін зібрав усіх
представників всеукраїнських
асоціацій органів місцевого самоврядування.
З іншого боку, кабінету Дениса Шмигаля, треба зізнатися,
підготувати готовий проєкт Держбюджету трохи важче, ніж
його попередникам. Адже сьогодні завершується адміністративно-територіальна реформа й
одночасно з цим процесом підходитиме до завершення і реформа
бюджетної децентралізації. «Новоутворені територіальні громади в оперативному режимі створюватимуть свої фінансові управління. Ми готові до конструктивного діалогу щодо врегулювання
проблемних питань формування
місцевих бюджетів на 2021 рік.
Для допомоги місцевим фінансовим органам було надіслано листа щодо особливостей складання
проєктів місцевих бюджетів на
2021 рік. Наразі працюємо над
підготовкою самого проєкту Закону України «Про Державний
бюджет України на 2021 рік» та
змінами до Бюджетного кодексу
України для врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою
цього проєкту», — заявив Денис
Шмигаль.

Не сировина, а технології

❙ Підвищення мінімальних зарплат, закладене у Держбюджеті-2021, може виявитися міражем: висока інфляція,
❙ що виникне через надмірний бюджетний дефіцит, з’їсть усі доплати без залишку.
Треба врахувати підвищення
«мінімалки»
І поки робота над документом тривала, його автори порційно видавали громадськості деякі
цифри і загальні тенденції. Наприклад, заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев заявив: Державний бюджет
2021 року має бути збалансованим та буде сконцентрований
на соціальному напрямі. Водночас ми маємо враховувати нестабільну економічну ситуацію в
країні. Так, передбачається дефіцит держбюджету на рівні 6%
у 2021 році, 4,5% у 2022 році та
3% у 2023 році. В цьому році він
перебуває на рівні 7,5% ВВП»,
— сказав Єрмоличев, зазначивши, що ухвалення рішення про
збільшення мінімальної заробітної плати — це суттєвий додатковий ресурс, який необхідно
врахувати в державному бюджеті.
«Додаткові видатки становлять близько 47 млрд гривень.
Адже з 1 січня 2021 року мінімальна заробітна плата буде
збільшена до 6 тис. грн, а з 1
липня 2021 року — до 6,5 тис.
гривень. Також при розрахунках до проєкту бюджету на 2021
рік передбачається збереження
співвідношення між розмірами
посадового окладу працівника першого тарифного розряду
єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою,
що склалося у поточному році»,
— додав Єрмоличев.
Що ж стосується видатків, то, за словами заступника міністра, ситуація традиційна: всі отримувачі бюджетних коштів традиційно вимагають збільшення фінансування.
«Всі профспілкові організації надіслали пропозиції щодо
збільшення видатків. Для Мінфіну головне — збалансоване та
ефективне використання бюджетних коштів. Усі пропозиції щодо фінансування різних
сфер детально опрацьовуються
з урахуванням пріоритетів», —
резюмував чиновник.
Ще одну завісу таємничості
над головним державним кошторисом України привідкрив
прем’єр-міністр України Денис

Шмигаль. Державний бюджет
на 2021 рік, за його словами,
передбачатиме 159 млрд гривень на підвищення зарплат.
«Збільшення мінімальної заробітної плати — це тиск на
бюджет і на бізнес. Підняття в
5000 — це фактично підвищення до прожиткового мінімуму
і плюс це моральний бар’єр. У
наступному році у нас закладено 159 млрд гривень. Частина
повернеться в державний бюджет у вигляді податків, частина
пожвавить економіку через те,
що на ці гроші українці купують українські товари», — пояснив Шмигаль урядову ініціативу підвищити «мінімалку».
При цьому, як зазначив очільник уряду, згідно з прогнозом
Мінекономіки, зростання ВВП
у 2021 році очікується в межах
4,6—4,7%. А такий результат,
у свою чергу, дозволяє збільшити заробітну плату.

Вчителям грошей забракло
Щодо інших фінансових
орієнтирів Державного бюджету на 2021 рік, то, за словами
Шмигаля, курс долара, ймовірно, буде закладено на рівні 29
гривень за долар. «Цей курс навіть трохи оптимістичніший,
ніж ми закладали у кошторисі
цього року — 29,5 гривні за долар», — повідомив прем’єр. Додавши, що такий курс дає громадянам та інвесторам упевненість: гривня триматиметься
стабільно. І до кінця поточного року курс долара збережеться на рівні 27-28 гривень за долар, — незважаючи на рекордні
виплати держави за зовнішніми
боргами.
«Україна буквально днями
сплатила найбільший одноразовий платіж в історії незалежної
держави — еквівалент 2,2 млрд
доларів. Ми сплатили це з власного казначейського рахунку. І
ви ж бачите, що курс не похитнувся», — пояснив Шмигаль.
Під питанням, утім, залишається обіцяне раніше підвищення заробітних плат бюджетникам. Як відомо, свого
часу Кабмін ухвалив програму
підвищення оплати праці педагогів, але на її реалізацію гро-

шей не знайшли, і її призупинили. Як повідомили урядові експерти, для реалізації постанови
уряду про підвищення зарплат
педагогам у 2021 році необхідні 50 млрд грн. А у липні Кабмін ухвалив постанову про поступове підвищення оплати праці педагогів до 2023 року. Втім
через відсутність коштів на це
постанову було призупинено до
31 грудня 2020 року.
«Міністерство освіти і науки
вкрай зацікавлене у запровадженні саме цієї постанови, оскільки нею не тільки виконуються норми законодавства, а й
підвищуються соціальні стандарти і гарантії держави, спрямовані на покращення рівня
життя педагогів», — повідомили у міністерстві. Втім коштів
на освітян у державній казні
не знайшлося. І не лише до рівня чотирьох тисяч євро, як деякі члени нинішньої команди
обіцяли до президентських виборів 2019 року, а й до значно
нижчих показників.
«Позицію Міністерства освіти і науки щодо якнайшвидшого введення в дію постанови Кабінету Міністрів України №822
підтримали і члени комітету,
запропонувавши зі свого боку
звернутися до уряду України з
пропозицією передбачити в Державному бюджеті України на
2021 рік відповідні кошти на
її реалізацію», — посилають
тривожні сигнали з профільного міністерства. Тим часом у
профспілці працівників освіти і
науки України заявили: Міносвіти розробило концепцію реформування оплати праці педагогів, виконання якої призведе
до скорочення їхніх зарплат.

Дуже небезпечний дефіцит
Водночас незалежні експерти вже сьогодні, до оприлюднення головних показників
кошторису, заявляють: фінансовий документ небезпечний і
несе у собі велику кількість ризиків. Головна проблема для фінансової стабільності держави
полягає у тому, що вкрай небезпечно, коли два роки поспіль
дефіцит бюджету становить 68% ВВП. Тим часом Бюджет-

В Україні розпочали розробку Національної економічної стратегії-2030.
Для цього вже створено 20 робочих
груп із залученням вузькопрофільних
фахівців. Вчені працюють під керівництвом міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка. Сама ж стратегія
є ініціативою президента та прем’єрміністра України.
«Україні невідкладно треба відійти
від моделі розвитку, в якій конкурентні переваги зумовлені переважно використанням природних ресурсів та дешевої робочої сили. Натомість ми маємо побудувати інноваційну модель,
пріоритетами якої є розвиток виробництва та торгівлі продукцією з вищою
доданою вартістю, високий технологічний рівень виробництва, кваліфікована високооплачувана робоча сила, економія енергії та інших видів природних ресурсів і новаторський стиль управління. Саме на такий шлях розвитку
й має бути направлена наша стратегія», — заявив Петрашко, додавши,
що офіційному старту передувала відповідна робота експертних організацій,
наукових установ і урядових інституцій.
Сама робота над стратегією, за словами чиновника, розпочнеться з визначення конкретних економічних показників, яких потрібно буде досягти країні.
Новий документ являтиме собою
головні вектори, за якими розвиватиметься Україна: стимули для промисловості, агросектору, видобування, транспортні коридори, стимули для
IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, для енергетичного сектору. «Ініціативи, закладені у стратегії,
будуть виділені у державні цільові програми і почнуть реалізовуватися вже з
2021 року», — зазначив Петрашко.
2021 знову ґрунтуватиметься
на дуже великій позначці дефіциту — 6% ВВП.
На думку економіста-міжнародника Андрія Блінова, кожна
держава в момент шоку — а таким стала епідемія коронавірусу — може дозволити на короткий термін різко збільшити дефіцит бюджету. Україна у квітні, коли були затверджені зміни
до кошторису на 2020 рік, проголосила, що дефіцит бюджету становитиме щонайменше
7,5% ВВП. А тому, зауважив
експерт, Україна мусить якомога швидше думати про те, як
повернутися до помірних дефіцитів бюджету в 2-3% ВВП.
«Тоді можна буде говорити про
стабільність обмінного курсу
та інфляції. А якщо будемо підтримувати такий великий дефіцит бюджету, на жаль, у нас
будуть поступово погіршуватися ці показники», — резюмував
Блінов. ■

ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ВЕРЕСНЯ 2020

■ Є ПРОБЛЕМА

Мирослава КРУК

Навіть кількох безсонних ночей достатньо, аби порушити гормональний баланс. Ендокринологи це можуть підтвердити: стрес,
психопатія, депресія, неповноцінний сон викликають дисфункцію
щитоподібної залози, можуть спричинити артеріальну гіпертензію, призвести до інсульту, інфаркту. А іноді — навіть до порушень
психіки, суїцидальних думок і дій. Людина стає неадекватною. Саме
тому проблемою безсоння не можна легковажити. І звертатися до
фахівців, якщо регулярний сон не вдається налагодити самотужки.
Здоровий сон — синонім здоров’я. Цю аксіому скаже вам кожен
лікар. Якщо ви можете похвалитися міцним і здоровим сном — вам
пощастило. Однак із кожним днем серед нас більшає тих, для кого
регулярний сон перетворюється на нездійсненну мрію. Найчастіше
складається парадоксальна ситуація: спати хочеться, а ось заснути
— не виходить.

Коли сон тобі...
«тільки сниться»
Безсоння провокує дратівливість, погіршує розумові здібності,
впливає на концентрацію уваги. Як вийти із замкненого кола?
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Хронічний брак сну
небезпечний
для життя
Спокійний сон — це наші
міцні нерви і позитивний стан
душі. І навпаки. Уявіть, як
вранці почуватиметься людина,
яка цілу ніч безуспішно намагалася заснути. Млявість, розбитість, неможливість сконцентруватися, апатія до всього, що
відбувається навколо, безсилля, відчай — ці та інші симптоми з настанням світанку не забаряться.
За даними лікарів, майже третина населення України страждає від безсоння. І ці
цифри стосуються лише тих,
хто наважується звернутися
по фахову допомогу. А скільки
з-поміж нас таких, хто щоночі
відчайдушно перевертається
з боку на бік, уже не сподіваючись знову поринути у нормальний сон, однак нікому не
зізнається про свою проблему?
Причини безсоння, як стверджують медики, — різні. Як
правило, вони починаються
вдень. На жаль, іноді самі лікарі, не до кінця розуміючи
проблему, починають лікувати «наслідок» і можуть довести пацієнта до реанімації. Перевтома, неврози, відтак — підвищений артеріальний тиск...
Останнім часом значно «помолодшали» інфаркти, інсульти.
«Ідеться не про разову втому. Коли людина не висипається роками — це вже небезпечно для життя», — застерігає
фахівець зі здорового сну, кандидат медичних наук Юрій Погорецький.

Спати й прокидатися
з курми
Кожна третя дорожньо–
транспортна пригода стається з
причини хронічного безсоння.
Такою приголомшливою є статистика нещасних випадків.
«Можливо, звучить дещо цинічно, але водій, що випив спиртного, не такий небезпечний за
кермом, як той, що заснув, —
каже пан Юрій. — Адже в першому випадку бодай якась реакція зберігається. А коли людина засинає, вона вже нічого не
контролює. Колись у нашій Лабораторії сну ми робили анкетування і з-поміж іншого запитували, чи засинають водії на червоне світло світлофора. Спершу
я скептично ставився до цього
пункту в опитуванні. Але коли
побачив, що кожен другий відзначає: «Засинаю», — вжахнувся».
Ритм життя і постійні стреси провокують депресивні стани. Людина весь час перебуває
в напрузі, думає над вирішенням проблем, які «не закінчуються ніколи», не спить по двітри доби поспіль. Потім лягає у
ліжко, а розслабитися не може.
Жертвувати сном заради роботи категорично не можна, — застерігають лікарі.
«У наших предків було святе правило: з курми — лягати,
з півнями — прокидатися. Для

9

Постійний брак сну впливає не тільки
на настрій. Він також здатний порушити
метаболізм холестерину, а це вже безпосередньо позначається на стані судин.
Учені довели, що гени, які беруть
участь у регулюванні метаболізму холестерину, менш активні у людей із недосипанням. Лише одного тижня з нестачею сну достатньо, аби в організмі почалися тривожні зміни. Ідеться не тільки
про метаболізм, а й про імунний статус.
Якщо недосипання накопичується, то метаболізм холестерину змінюється — з
точки зору рівня ліпопротеїнів. Згідно з
дослідженнями, люди, які страждають
від нестачі сну, мають знижений рівень
ліпопротеїнів високої щільності («корисного холестерину»).

❙ Хронічне безсоння може перетворитися на велику проблему. Важливо вчасно знайти вихід.
❙ Фото з сайта partner-inform.de.
того, щоб організм максимально відпочив і відновився, оптимально лягати спати о 10-й вечора, прокидатися о 6-7-й ранку. Вісім годин сну має бути
обов’язково. Достатньо витратити кілька днів, аби привчити
до цього свій організм. Якщо
так робитимете, завжди будете бадьорими», — радить Юрій
Погорецький.

«Жайворонки» й «сови» —
наші вигадки?
Процеси сну в організмі
регулює мелатонін. Фахівці
стверджують, що «гормон сну»
найкраще виробляється з 10-ї
до 12-ї ночі. «Наші предки не
мали електрики, комп’ютерів,
але якісніше жили, — каже лікар Погорецький. — Нині аборигени на островах живуть
щасливіше, ніж ми у своєму глобальному процесі. Ніяка комп’ютеризація не повинна пригнічувати наші природні
відчуття».
До речі, поділ людей на
«жайворонків» і «сов» — штучний, вважає пан Юрій. Таким
чином ми виправдовуємо добровільний намір попрацювати
якомога довше.
Без повноцінного сну насамперед потерпають розумові
здібності. Людина стає дратівливою, втрачає концентрацію
уваги, відтак потенційні ідеї,
творчий потенціал — гинуть.
Коли мозок максимально насичений киснем, з’являються
свіжі, оригінальні думки. А в
сонливому стані нічого геніального не створиш.
Порушення сну бувають
різні. Комусь просто не вдається заснути з вечора, інший потерпає від частих нічних пробуджень. Будь-яка форма безсоння шкідлива для організму, але опускати руки не варто.
Найголовніше — віра і бажання повернути собі нормальне самопочуття. А подолати безсоння іноді можна навіть власними
силами.

Тепле молоко — і жодних
новин на ніч
У боротьбі з безсонням можна
спробувати прості, перевірені часом методи. Наприклад, випити
за 15 хвилин перед тим, як іти до
ліжка, склянку теплого молока з
медом. Це заспокоїть нерви і навіє сонливість. Цей надійний засіб перевірено не одним поколінням. Найголовніше: вибираючи
даний метод, захистити себе від
інших «ворогів засинання».
Якщо не любите молока, то
можна замінити його склянкою
ромашкового чаю з ложечкою
меду або цукру. Приємний аромат ромашки допоможе розслабитися і скинути з себе тягар турбот, накопичених за день. Також
фахівці радять створити навколо
себе атмосферу спокою. Прийміть теплу ванну, вдягніть м’яку
піжаму, налийте чаю в улюблену
чашку, влаштуйтеся у зручному

кріслі або на дивані, зробіть слабшим освітлення, не думайте (тепер уже до ранку) про свої негаразди. Побудьте на самоті з собою, зі своїми мріями і приємними думками.
Часто вечірній перегляд телевізора негативно впливає на
засинання. Спробуйте відмовитися від цієї звички хоча б на
кілька днів. Комп’ютер та інтернет перед сном також нічого доброго для здоров’я не обіцяють. Тому навіть термінову роботу «на вчора» спробуйте завершувати вчасно, не відкладати на
вечір. Не спілкуйтеся перед сном
ні з ким. Жодних порад друзям,
обговорення новин, читання соцмереж.
Якщо ви прокинулися серед
ночі, не думайте, що ситуація
повторюється, мовляв, сон уже не
повернути. Ця думка проганяє останню надію заснути. Якщо вже

зовсім не спиться, скажіть собі,
що цей час можна витратити з користю. Наприклад, приготувати
сніданок для домочадців. Іноді це
добре спрацьовує. Не хочеться залишати теплу постіль і займатися
домашніми клопотами? Цілком
можливо, що такі думки швидко
перенесуть вас замість кухні в бажане сонне царство.
А ще важливо гуляти на свіжому повітрі і пам’ятати про режим дня. Нехай засинання і пробудження в один і той самий час
стане для вас звичкою. Не вживайте перед сном кави або міцного чаю. Не переїдайте, але і не виснажуйте себе голодом. Золота середина має бути в усьому. Засинаючи, не думайте ні про що. Всі
плани і думки залиште на завтра.
Не дозволяйте навіть найважливішим питанням красти у вашого організму дорогоцінні хвилини розслаблення і відновлення. І нехай час перед сном буде
тим солодким моментом, коли все
зайве залишається за порогом вашої спальні, а в її стінах панує атмосфера затишку, гармонії, спокою, яка обіцяє безтурботний сон
і приємні сновидіння. ■

■ ВАРТО ЗНАТИ

Переведіть «стрілки в голові»
Як діяльність мозку залежить від часу доби
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Медики і науковці простежили цікаву хронологічну особливість функціонування мозку.
Чи знаєте ви, наприклад, що з 6-ї до 7-ї ранку —
найкращий час для запам’ятовування потрібної
інформації. Саме тоді найефективніше працює
довготривала пам’ять.
Думати над логічними задачами, аналізувати, робити висновки, впорядковувати набуті
знання оптимально з 8-ї до 9-ї ранку. Мозок працює в цей час дуже активно. Ще через годину
(з 9-ї до 10-ї ранку) можна найбільш ефективно
працювати над збором статистичних даних, впорядкуванням, аналізом набутих знань.
А вже з 11-ї до 12-ї ефективність розумової
праці знижується, концентрація погіршується. У
цей час можна перейти на творчу працю або просто розслабитися: послухати музику, прогулятися,
сходити на віртуальну екскурсію до музею.
Період із 12.00 до 18.00 — добрий час для фі-

зичної активності й продуктивної праці мозку.
Через деякий час після обіду всі інтелектуальні
функції активізуються, розумові здібності зростають. А після 19:00 розумова праця вже буде
наслідком насильства над собою. Тому бажано
укладатися в рамки робочого дня, а після 18-19ї години знаходити інші способи для розвитку:
творчість, спілкування з друзями, прогулянки.
З 21.00 до 23.00 — час для сну, найкращий
відпочинок мозку, нервової системи і тіла. Пізніше, від 23.00 до 1-ї години ночі йде активне
впорядкування накопиченої інформації і досвіду. Тому так важливо спати, щоб мозкова діяльність, розумова і фізична праця, загальна ефективність на наступний день були на належному
рівні. А сон від першої до третьої години ночі дає
нам можливість емоційно відновитися. Якщо ви
прокидаєтеся в цей час чи не спите, імовірно, ви
на шляху до неврозів або депресій. І коли ситуація повторюється з прикрою періодичністю —
краще відразу шукати підтримку фахівців. ■
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СЕЛЯНИ І К°

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ВЕРЕСНЯ 2020

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Ми відвідали малинник, який
посадили першим у селі Орданівка Диканського району на
площі 13 гектарів, нині йому
вже майже чотири роки. Тут
вирощують органічну малину
за технологіями європейського зразка. Тобто зовсім не
використовують «хімії»: ані мінеральних добрив, ані засобів
захисту рослин. Продукція ТОВ
«Диканські ягоди» вже має сертифікат якості сертифікаційної
компанії «Органік стандарт».
— Це дуже перспективна справа, — стверджує один зі співзасновників товариства — 38річний Роман Цінченко, на руці
якого впадає в очі тату у вигляді напису «Мислити ширше».
— Заснувавши ТОВ «Диканські
ягоди» разом із партнерами
Сергієм Стеценком та Віктором
Кондратенком у 2016 році, із
самого початку вирішили йти
шляхом вирощування екологічно чистої малини. Думаю, така
стратегія виявилася правильною.

На розвиток бізнесу
неодноразово залучав
державні кошти, через що
мав низку неприємностей
А загалом садівництвом та
ягідництвом полтавець Роман
Цінченко займається вже понад
10 років: у своєму фермерському господарстві «Сади Полтавщини» на площі майже 50 гектарів вирощує яблука, груші,
черешні, сливи, смородину.
Тобто вирощування малини —
це лише один із напрямів успішного бізнесу.
Роман пригадує, як усе почалося: «От ви проїжджали село
Жадани — там у 2007 році був
посаджений мій найперший садок. Саджанці купив у тоді ще
Артемівську Донецької області.
Стартовий капітал взяв у банку
— у підсумку під заставою опинилися моя квартира, а також
квартира й будинок батьків».
— Це ж який ризик! — дивуюся.
— Інакше просто не можу,
— запевняє мій співрозмовник.
— У вже згаданому селі Жадани
посадив шість гектарів яблунь
і гектар груш. Тоді думалося:
навіщо так багато? Мені цього
вистачить на все життя. А потім
посадив іще загалом на 15 гектарах яблуні, на 17 гектарах —
смородину... І так пішло-поїхало. Нині на Полтавщині існує
один-єдиний сертифікований
розсадник, що вирощує посадковий матеріал, — ФГ «Сади
Полтавщини». Ще п’ять років
тому в області їх було 12, та,
як бачите, лише один втримався на плаву. Я вирощую тільки перевірені сорти саджанців.
Зрозуміло, що посадковий матеріал має вирощуватися в сертифікованому розсаднику. Бо,
якщо ви купите його на базарі,
немає гарантії, що виросте саме
те, що треба.
Роман Цінченко вчився у
виші на юриста, однак ним так
і не став — настільки захопила
його справа відродження садівництва та ягідництва. Тепер, говорить, уже має в штаті юриста,
а також адвоката. Без їхньої допомоги навряд чи обійшовся б.
Адже на розвиток власного бізнесу неодноразово залучав державні кошти, внаслідок чого
мав цілу низку вкрай прискіпливих перевірок.
— Посадивши перший садок, надав відповідний пакет документів, аби скористатися державною програмою з відшкодування 70 відсотків вартості ви-

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Коли життя — малина
Посадивши два величезні малинники, підприємці завойовують європейський ринок
конаних при цьому робіт. Після
цього все й почалося: перевірки
СБУ, КРУ, УБОЗу, УБЕЗу, прокуратури слідували одна за одною. Кого тільки не було. І зараз
існують програми щодо розвитку садівництва, скажімо, із відшкодування 80 відсотків посадкового матеріалу. Об’єднанням
сільгоспвиробників відшкодовують вартість техніки. Витрати на холодильний комплекс, а
також на трактор, обприскувач
нашому підприємству частково
відшкодувала держава. Тобто її
допомога в розвитку садівництва суттєва. На жаль, це дещо нівелюється вже згаданими мною
перевірками, марно витраченими нервами.
Є, до речі, робота, яку Роман
Цінченко із задоволенням виконує власноруч, — це формування яблуневих садів. Узимку,
коли градус напруги в його великому господарстві дещо спадає, може дозволити собі взяти до рук секатор і працювати
нарівні з іншими працівниками. Правильно обрізати дерево
— це, говорить, ціла наука. Яблука і груші підприємець поставляє до великих супермаркетів та на оптові ринки. Пригадує: найбільша груша, яку виростив, важила 1,7 кілограма,
а найбільше яблуко — 870 грамів!

Вкладають у малинник
по максимуму
Що ж до найбільшого в області малинника, то він з’явився
на полі, де до цього викорчували старий сад: на 12 гектарах
території посадили плантацію
малини польського сорту «Полка» (саджанці закупили у двох
вітчизняних розсадниках), а на
одному гектарі — сорту «Джоан Джей» (посадковий матеріал
привезли з Англії). Обидва сорти ремонтантні.
— Щодо малини сорту
«Джоан Джей», то збиральники дякують мені за неї щодня,
адже на її пагонах зовсім немає
колючок, — «просвітлює» мене
Роман Цінченко. — Звісно, це
впливає й на ціну посадкового
матеріалу: якщо саджанці сорту
«Полка», згідно з партнерськими домовленостями, ми закупили по 5—8 гривень за штуку, то
саджанці сорту «Джоан Джей»
— по 24 гривні. На одному гектарі висадили 5 тис. 715 саджанців, відповідно, на 13 гектарах — 75 тисяч. Пагони нормуємо — трактор скошує зайві
з них фрезою, іноді ж наші жіночки роблять це сапою.
Плодоносна смуга, за словами Романа, неодмінно має бути
нормованою, адже більше не завжди означає краще. Як правило, лишають 20 пагонів на погонний метр — у такому разі
вони дадуть якнайкращий урожай. До речі, усі садки Романа
Цінченка, зокрема й малинник,
де ми побували, обладнані системою крапельного зрошення.
— Напишіть, будь ласка,
що зараз не можна займатися
садівництвом, ягідництвом без
зрошення, — наголошує підприємець. — На полив витрачаємо шалену кількість води.
Придбали бочку ємністю 120
«кубів». Звичайно, вода є лімітуючим чинником. Тож оформ-

ляємо дозволи на її спеціальне
використання. І поливаємо без
кінця — без води вже нічого не
росте.
Власне, так само, як і без
удобрення. Щодо добрив, то,
коли садили малинник, у ґрунт
внесли сухий перегній із розрахунку 50 тонн на гектар.
— Зараз ніхто цього не робить, — зауважує Роман. — Бо
дорого, клопітно. Для мене ж
це було принципово. Ми й зараз вкладаємо в малинник по
максимуму. Проводимо близько 15 різних обробок — обприскувань біологічними препаратами, засобами захисту рослин
на основі бактерій. Щороку в
міжряддях висіваємо гірчицю
— цей сидерат продуктивніший, ніж та ж органіка тваринного походження. Окрім того,
коріння гірчиці виділяє алкалоїди, що відлякують хрущів,
дротяника, інших ґрунтових
шкідників. Далі — використовуємо деревний попіл: навесні
удобрюємо ним кущі малини,
а потім розводимо попіл у бочці
з водою, яку подаємо до кожної
рослини під час крапельного поливу. І це ще не все. Скошуємо в
малиннику бур’яни, траву й заквашуємо в бочці з водою, а далі
поливаємо цим настоєм. На дачах багато хто це робить, а от у
промисловому виробництві таке
зустрінеш нечасто. Окрім усього, існує лінійка органічних
добрив, зокрема й для листкового підживлення: як українського, так і закордонного виробництва. Ціни на них кусаються, але ми все одно їх купуємо й
використовуємо. Усе це справді дуже клопітно. Коли садив
свої садки, думав, що приїжджатиму сюди з Полтави двічі-тричі на тиждень. Насправді ж цей
бізнес вимагає моєї щоденної
присутності.

❙ Романа Цінченка по-справжньому захопила справа відродження
❙ садівництва та ягідництва.

❙ Маючи ось такий чималенький холодильний комплекс,
❙ у ТОВ «Диканські ягоди» збираються його ще розширювати.

Тепер полтавці можуть
не їхати на збирання ягід
за кордон
Як уже зазначалося, обидва
сорти малини, яким віддають
перевагу в ТОВ «Диканські ягоди», ремонтантні. Проте, як виявилося, на відміну від присадибних ділянок, у промисловому виробництві збирають лише
один урожай цих ягід.
— За двома зайцями поженешся — жодного не спіймаєш, — пояснює Роман Цінченко. — Оце зараз малина рясно плодоносить — і так триватиме до перших приморозків.
Після цього ми скошуємо рослини «під нуль» механічною
косаркою. Відтак до середини
літа малина росте, а отже, плодоносити зможе лише раз. І це
якраз те, що нам треба. Адже
два врожаї ослабили б рослину й у підсумку не дали б того,
що дасть оцей практично осінній збір ягід. Оце така наша технологія вирощування малини.
Щодо зборання врожаю, то тепер мої земляки можуть не їхати на ягоди за кордон — і я цим,
без перебільшення, пишаюся.
Тільки збиральників у ТОВ
«Диканські ягоди» залучають понад сотню (15 працівників доглядають за малинником
постійно). За кілограм зібраних
ягід людина отримує 12 гривень. Якщо ж вона старається й

❙ Роман пишається тим, що полтавці вже можуть не їхати
❙ на збирання ягід за кордон.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
виходить на обсяг 30 кілограмів
за день, їй автоматично платять
по 15 гривень за кілограм.
— У мене є десь 10 збиральників, які вже другий тиждень щодня збирають по 40-50 кілограмів.
А буває, і по 74 кілограми, — хвалиться своїми працівниками Роман Цінченко. — Усіх ми підвозимо до місця роботи. Не смійтеся, але в нас є навіть посада штатного водовоза. Бо я не хочу, щоб
збиральник раз по раз ходив за
сто метрів, аби напитися води.
Тож йому підвозять воду й заби-

рають повні ящики з ягодами.
Тобто в нас створені всі умови для
ефективної роботи. Поки що ми
тільки розганяємося, тож із половини плантації за день збираємо десь 1 тис. 700 кілограмів малини, а з часом, думаю, вийдемо
на 2,5-3 тонни. Зібрані ягоди одразу ж відправляємо на заморозку — для цього маємо цілий холодильний комплекс. І я збираюся розширювати це приміщення: якби воно було більшим, міг
би спокійно чекати значно вигіднішої ціни.
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■ ДОХАЗЯЙНУВАЛИСЯ

Врятувати Ірпінь
Вiдома рiчка катастрофiчно мiлiє

❙ На думку підприємця, зараз не можна вирощувати фрукти-ягоди без зрошення.
Як вийшли на прямий контракт із
голландцями й поставили партію
свіжої малини до Дубаю
Усі заморожені ягоди підприємці
відправляють за кордон. І совість, говорить Роман Цінченко, при цьому не
мучить.
— Я люблю Україну і з нею пов’язую
своє майбутнє, — ділиться підприємець. — Неодноразово бував за кордоном, але на постійне проживання мене
туди не тягне. А от свою продукцію збуваю за кордон. Бо коли мій бригадир телефонує потенційним покупцям в Україні й пропонує купити органічну малину, ті запитують: «А що з нею не
так?» Люди не розуміють, що наша ягода унікальна тим, що є екологічно чистою. Насправді ж зі стандартизацією
пов’язана дуже серйозна робота. У нас
щороку беруть малину на аналіз (причому виконують його за наш рахунок,
і коштує це 16 тисяч гривень), везуть
її в Німеччину, де фахівці роблять відповідний висновок. Я змушений звітувати за кожен грам використаних добрив. Якщо купую насіння гірчиці, аби
засіяти нею міжряддя, то воно теж має
бути екологічно чистим. Усе це називається європейським підходом до вирощування органічних ягід, європейською філософією бізнесу.
Свіжу малину, стверджує Роман,
посередники беруть за безцінь. Скажімо, позаторік у Полтаві її можна було
здати щонайбільше по 20 гривень за
кілограм, а голландцям бізнесмен продав свої ягоди по 82 гривні за кілограм.
Із ними в ТОВ «Диканські ягоди» укладений прямий контракт на поставки органічної малини. Роман Цінченко зізнається, що про це давно мріяв і
от нарешті цього досягнув. Отак потихеньку полтавські підприємці завойовують європейський ринок.
— І яким же чином ті ж таки голландці обрали для співпраці саме вас?
— допитуюся.
— Не можна сказати, що нам просто пощастило. Цьому передувала досить кропітка робота. Іноземці ж дізналися про наше господарство на виставці
в Нюрнберзі, де був мій партнер Сергій
Стеценко, котрий займається продажами, чудово володіє англійською мовою.
Отак випадково й познайомилися. Після цього представники компанії «Органік Трейдінг», яка є найбільшим продавцем органічних фруктів та ягід у Європі, об’їздили чи не всю Україну й у
підсумку обрали для співпраці наше
товариство, а також ТОВ «Оріль-Еко»
з Дніпропетровщини. До речі, участь у
виставках — ефективний спосіб виходу на продажі, — зазначає Роман. —
Цьогоріч хочемо налагодити поставки
нашої малини й німцям. Ой, іще можу
похвалитися тим, що минулого тижня
ми відправили 300-кілограмову партію
свіжої малини до Дубаю — найбільшого за площею й кількістю населення міста Об’єднаних Арабських Еміратів. Усе
це стало можливим завдяки знайомій
українці, котра там проживає. І з цим
пов’язана ціла історія. У суботу вранці

наші працівники зібрали ідеальну ягоду
розміром від двох сантиметрів однакового кольору — такою була вимога. До обіду вона охолоджувалася за температури
4оС. Потім її почали фасувати в упаковки по 125 грамів: кожну ягоду потрібно
було покласти в певному порядку. Отак
фасували до 12-ї години ночі. Далі ці
міні-упаковки склали в універсальний
авіаційний піддон. Після цього авторефрижератор доправив наші ягоди до Борисполя, звідки літаком їх поставили до
Дубаю. Як нам відомо, наша малина долетіла туди без проблем.
— Шкурка хоча б була варта вичинки? — цікавлюся.
— Та не особливо. Нам заплатили по
115 гривень за кілограм ягід. Але сам
прецедент незайвий для «піару», — робить висновок молодий чоловік.

«У нас усе тільки починається»
Що підприємець знає напевне, так
це те, що не хоче залежати від нашого
базару. Тим паче, що ринок «не з’їсть»
усієї малини ТОВ «Диканські ягоди».
Адже тільки з плантації площею 13
гектарів цьогоріч полтавські підприємці планують зібрати 80 тонн ягід.
— Окрім усього, мені подобається
працювати по-європейськи, коли все
цивілізовано, — посміхається Роман
Цінченко. — Це надійний контракт,
гарантована передоплата, до того ж, за
кордоном бізнес будується на роки, що
дає впевненість у завтрашньому дні.
ПДВ, до слова, не обкладається податком, що теж класно. І взагалі, ціна на
продукцію вища, ніж в Україні.
До слова, полтавські підприємці
прагнуть не лише просувати свою продукцію за кордон, а ще й об’єднувати
українських виробників малини. Конкурентів у цьому бізнесі не бачать, адже
чим більша партія ягід поставляється,
тим вища на них ціна. Аби вийти на
більші обсяги продукції, вирішили на
площі 11 гектарів посадити ще один малинник — у селі Лютенька Гадяцького району. Планують розширюватися й
далі.
— А багато хто малинники викорчовує, — констатує підприємець. — Ну
хто ж вам винен, що ви не витратилися
на холодильник, не полетіли на виставку до Нюрнберга, не знаєте англійської
мови, не листуєтеся з десятками потенційних покупців, не сидите ночами в інтернеті, аби почерпнути нові знання і в
такий спосіб ні на крок не відстати від
життя? На жаль, українським фермерам не хочеться платити податки, тримати бухгалтера, вести бізнес гнучко
й мислити ширше. Але цього вимагає
сьогодення, інакше вже просто не можна. Щодо нашого господарства, то в нас
усе тільки починається. От хочу вирощувати ще й ожину, літню малину, полуницю. Згідно з контрактом із голландцями, вони цей напрямок мають навіть дещо проінвестувати. Наші закордонні партнери збиралися й прилетіти
до нас, та на заваді став коронавірус.
Розвиватимемося й далі. Мені цей бізнес дуже цікавий. ■

❙ «Круглий стіл» на тему «Відновлення річки Ірпінь».
Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Становище багатьох річок України
викликає серйозне занепокоєння. Наприклад, притока Дніпра Ірпінь міліє і
заростає ряскою. На початку вересня в
приміщенні Ірпінської міськради відбувся «круглий стіл» на тему «Відновлення річки Ірпінь».
Начальник Ірпінського міжрайонного управління водного господарства Андрій Забуга охарактеризував стан річки і відповів на запитання присутніх.
Першого удару по річці завдало будівництво інженерно-меліоративної системи, яке проводилося під гаслом «Забезпечимо Київ овочами». Проте очікуваних високих урожаїв овочів не досягли.
Натомість знизилася врожайність кормових трав на заплавних луках. Зменшилася кількість риби і водоплавних
птахів. Нині основний негативний чинник — зміна кліматичних умов. Середньорічна температура зростає. Також
діє проблемний антропогенний чинник. Це зарегульованість приток Ірпеня, зокрема Бучі, нераціональне використання заплавних земель (забудова).
Змінено русло Ірпеня. А на його очищення і поглиблення та ремонт гідротехнічних споруд виділяють недостатньо коштів (лише кілька відсотків від потреби).
У цьому році взагалi не передбачено видатків на капітальний ремонт. Рівень
води в річці утримується завдяки гідротехнічним спорудам (без штучних підпірних споруд глибина Ірпеня була б 4050 см), а ще — завдяки попускам води
з двох водосховищ у Житомирській області. Однак останні зими малосніжні,
у водосховищах не можна накопичити
необхідний запас води (зараз це менше
норми на 5-10 см). Рівень Ірпеня нижче рівня Київського водосховища. Козаровицька перекачувальна станція качає
ірпінську воду в Київське море зi швид-

кістю 60 кубометрів за секунду. Тепер її
вмикають 1-2 рази на добу. Нинi хімічний стан води загалом не контролюється. Але двічі на рік перевіряють воду,
яка йде на зрошення. У Вишгороді будують лабораторію для хімічного аналізу. Для збереження річки необхідно зберегти торфовища, які в заплаві відіграють роль губки-накопичувача вологи.
Слiд також провести заліснення заплави, особливо листяними деревами, які
сприяють підтриманню рівня води.
Директор фірми «Трансбудкапітал»
Павло Самарець звернув увагу, що на притоках річки близько 70 відсотків незаконних ставків, які забирають воду, і запропонував поглибити русло до трьох метрів,
а для збирання зелені, яка заповнює річку, використати 5-6 плаваючих насосів.
Андрій Забуга зауважив: щодо рiчки
Рось була ще гірша ситуація. Там ставки забирали воду. Місто Корсунь-Шевченківський мусило перейти на споживання привозної води.
У межах міста Ірпінь — 9 кілометрів
річки Ірпінь. А її загальна довжина 162 кілометри, і вона протікає у двох областях
— Київській та Житомирській. Врятувати Ірпінь можна спільними зусиллями держави і всіх населених пунктів, які розташовані на берегах річки і її приток.
Також було обговорено питання скидання каналізаційних стоків у річку Буча.
В обговоренні взяли участь фахівці,
представники ірпінської влади та громадськості.
У підсумку «круглого столу» вирішено створити робочу групу. Вона систематизує пропозиції учасників наради і напрацює Програму порятунку річки Ірпінь, яка буде ухвалена на сесії Ірпінської міськради.
Модератором «круглого столу»
виступив депутат Ірпінської міськради
Максим Плешко, який, до речi, утримує
в Ірпені станцію прокату човнів. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

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

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн 62 коп.,
на два місяці — 131 грн 24 коп.,
до кінця року — 196 грн 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних
осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця року — 256 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн 77 коп.,
на два місяці — 47 грн 54 коп.,
до кінця року — 71 грн 21 коп.
Передплатний iндекс —
49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн 60 коп., на
квартал — 8 грн 20 коп.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

12

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ВЕРЕСНЯ 2020

Тарас ЗДОРОВИЛО

Актор театру й кіно Роман Ясіновський чи не
найбільше запам’ятався
глядачам харизматичною
роллю «Гіда» у фільмі «Кіборги». А загалом у його
фільмографії — низка
цікавих ролей у фільмах
та серіалах, а також театральних постановках.
Читачам «України молодої» актор розповів про
свою творчість та поділився роздумами про розвиток сучасного українського кіномистецтва. Він
вважає, що для фільмів
дуже важливим чинником є мова: з екранів має
звучати українська. А ще
каже: «Із драматургією в
нас біда!».

Про кіногалузь і
професію
■ Романе, як оцінюєте
стан сучасного українського кіно?
— До 2019 року в нашій державі воно активно розвивалося, але опісля — через обставини,
нову владу — почалося
ставлення палиць у колеса вітчизняній кіноіндустрії. Наразі кіно в нас нібито й розвивається, але
дуже мляво, особливо в
серіальному контенті —
це вже не мистецтво. Ну
хіба що за невеликим винятком, таким як, наприклад, серіал «Спіймати
Кайдаша».
На жаль, зараз українські продакшн-студії
знову почали працювати здебільшого на російський ринок, тобто майже всі серіали знімаються російською мовою, це
дуже погано. Прикро, що
«Держкіно» з відходом
від справ його колишнього очільника Пилипа
Іллєнка врізає фінансування на кіно. Як, наприклад, у минулому році
сталося: спершу нібито
дали гроші деяким фільмам, а потім у частини
відібрали, тим самим за-

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Роман Ясіновський:
Нам потрібно якомога
швидше віддалятися від
російського кіноринку
Алгоритми дій від відомого актора — як будувати
нормальну країну й виробляти якісне своє
бравши право знімати.
Розумію, що нині, в
умовах пандемії, важко
говорити про якесь кіномистецтво. Але вважаю,
що саме зараз маємо змогу трошки привчити українського глядача до чогось хорошого: щоб фільми дивилися не спиною,
нарізаючи на кухні салат, а вдумливо гледіли
в екран і сприймали побачене як мистецтво. Це
можливо зробити, але, на
жаль, цього в даний момент немає...
Але оскільки раніше
відбувся певний прорив
у вітчизняному кінематографі, то вже склалася тенденція до певних
позитивних моментів:
цього року я читав багато хороших сценаріїв, і
це радує. Проте водночас
багато проєктів перепрофільовуються — був один
серіал, у який я пробувався: спершу він планувався як україномовний,
та зараз зніматиметься
російською. І такі речі
добряче засмучують!
Переконаний, що нам
потрібно якомога швидше віддалятися від російського кіноринку й будувати свій. Бо, як показує
практика, наприклад,
україномовного серіалу
«Перші ластівки», якщо
проєкт якісний — покупець на нього скрізь знай-

деться, i його можна перекладати на різні мови.
Та ж Росія купила перший сезон цього серіалу
й продублювала російською.
Нашим виробникам
потрібно
максимально відходити від Росії,
аби будувати нормальну
країну й виробляти якісне своє, й це стосується не
лише кіноіндустрії.
А мова — дуже важливий чинник! Бо, як у
нас відбувається, людей,
котрі розмовляють російською, одразу починає
«рятувати» влада сусідньої «братньої» держави.
■ Як вважаєте, які перспективи розвитку в українського кіно?
— Технічна база в нас
дуже серйозна — і людей,
які вміють «технічно» знімати, в нас теж чимало. А
ось дуже великою проблемою є люди, які пишуть
— сценаристи, драматурги, в основному, якість
«сотвореного» ними низенька. Це просто якась
біда.
Дещо краща ситуація
з режисерами. Ось нещодавно познайомився з молодим талановитим сценаристом Ігорем Зайцевим. Тобто серед молодого
покоління трапляються
непересічні майстри своєї
справи, але загалом... Деколи читаєш сценарії су-

часних серіалів, i... хочеться плакати.
Щодо акторства, то в
нас фактично немає хорошої ні театральної школи,
ні кіношколи.
Працюю і в театрі, і
в кіно, й мені пощастило, бо мав хороших педагогів, коли навчався на
курсі Леся Танюка. Але
дивишся на те, що нині
відбувається в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. КарпенкаКарого — і, відверто кажучи, руки опускаються:
як на мене, то 70% викладачів не на своєму місці. І
вони вчать акторів не так,
як треба.
Свого часу я теж закінчив цей університет за
спеціальністю «актор театру і кіно», але саме професію кіно опановував
уже на знімальному майданчику. І слава Богу, що
знайшлися люди, котрі
допомогли й щось показали, це для мене було дуже
важливо.
Але спостерігається
тенденція, коли чимало
акторів, які вчаться у не
дуже хороших педагогів,
стають хорошими фахівцями у своїй царині й добре працюють у кіно завдяки самоосвіті. Адже зараз
є можливість дивитися
онлайн чимало майстеркласів тощо.

❙ Роман Ясіновський у тизері фільму «Яків» режисерки
❙ Вікторії Трофіменко (один із фільмів, який спочатку
❙ отримав державне фінансування, а потім його відмінили).
«Граю виставу в Парижі»
Розкажіть про свою
театральну діяльність.
— Офіційно в театрі не
працюю. Граю одну виставу в театрі «Золоті ворота», а іншу — в Парижі.
Наразі проходять активні репетиції вистави «Лісова пісня» режисера Ахтема Сеiтаблаєва, у якій я
задіяний. Сподіваюся, що
в умовах пандемії зможемо її випустити, як і заплановано, у центрі ім.
Довженка, на сцені №6.
■ Як склалася ваша
творча доля після зйомок
у 2017 році в знаменитих
«Кіборгах»?
— Вважаю, що моя
творча доля склалася загалом досить непогано. Інколи знімаюсь у серіалах,
різної якості. Мені щастить, що у не дуже хороших серіалах в мене епізодичні ролі — йду на це для
«підтримки штанів».
■

■ ЧАС «Т»

Мадам вчить Еріка
Народна артистка України Лариса Кадирова
виконує головну роль у «Таємницях Шопена»
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
У
київському
театрі
«Сузір’я» відбувся прем’єрний
показ вистави «Таємниця Шопена» за текстом Еріка-Емманюеля Шмітта «Мадам Пилінська,
або Таємниця Шопена». Головну героїню, мадам Пилінську
— бундючну польку, яка самому месьє Шмітту (що вчиться
на вулиці Ульмській) викладає
ази творів Шопена, зіграла народна артистка України Лариса Кадирова. Прем’єра відбулася саме у день народження актриси, що стало неабияким подарунком для шанувальників.
«Таємниця Шопена» — це
історія про те, як прислухатися
так, аби справді почути, помітити дрібниці й деталі, розгледіти сокровенне і в потрібну мить
сказати найважливіше людям,
які тебе справді люблять.
«Таємниця Шопена» — ін-

телектуальна вистава, у якій
ідеться про мистецтво музики,
про розкриття секретів творення звуків, що мають понадчасову магію. Геній композитора
неможливо пояснити за допомогою логіки й слів. Але, як переконує Шмітт, таємниця Шопена передбачає занурення в
таїну його музики.
У виставі представлено містично-ірраціональну концепцію. Молодий Ерік (роль виконує
Олександр Бондар) прагне відкрити для себе «таємницю Шопена», а для цього проходить ініціацію. Пізнання музики — означає
наближення до себе, пізнання
себе в усіх виявах. Звідси природність мотиву еротичного апофеозу, екстатичного переживання після моменту любощів; любощі — це можливість розкрити потенцію тіла, зробити його м’яким
і пластичним, ніжним і податливим для геніальних звуків.

❙ Олексій Кужельний і Лариса Кадирова.
❙ Фото Театру «Сузір’я».
Мадам Пилінська (народна
артистка України Лариса Кадирова) здійснює ініціацію юного
музиканта, який через гру на
піаніно наближається до усвідомлення мистецтва мовчання,
до перетворення власного тіла
на інструмент, який єднається
під час гри в екстатичному переживанні з самим піаніно, себто — з музичним генієм Шопена. Розповіді мадам Пилінської
про Баха, Ліста, Шопена, зрештою, про музичний моно- та
політеїзм заворожують.
Це блискуче розуміння музики як праматерії світу відповід-

но до античних уявлень, коли
філософи трактували музику через математичну гармонію числових співвідношень. Проте мадам Пилінська прагне, щоб Ерік
зрозумів, що музика — не алгебра; це, відповідно до східного
світовідчуття, твій голос, який
ти маєш навчитися вибудувати.
А звідси — і всі ті вправи, коли
потрібно зірвати квітку так, щоб
із неї не впала роса, почути тишу
й відчувати, як хитаються старі
й молоді дерева в парку.
Вистава сповнена гуманізму, і цей аспект, який є визначальним у плані художньої ви-

Дуже тішуся, що знімався в серіалі «Спіймати Кайдаша» сценаристки Наталки Ворожбит і
режисера Олександра Тіменка. Також дуже сподобалося працювати зі Стасом Вітюнським у його
короткометражці «Нетерпимість», що демонструватиметься у рамках
Одеського кінофестивалю.
Ще працюю в другому сезоні серіалу «Перші ластівки» — це чудовий матеріал, неймовірна
група й талановитий режисер: увесь творчий колектив «горить» цим українським продуктом.
Паралельно, а це
лише третій день зйомок, знімаюся у військовому фільмі «Білий ворон» режисера Мар’яна
Бушана про події російсько-української війни
2014 року. ■

разності, блискуче вдалося втілити режисеру Олексієві Кужельному. Продуманістю й
інтелектуальною вишуканістю вражає сценографія вистави. Роль молодого Еріка блискуче зіграв Олександр Бондар,
студент другого курсу факультету музична режисура Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
«Ідея перекладу «Мадам
Пилінської» народилася два
роки тому, коли у Бельгії я читав ще «сирий» текст, — розповів перекладач Іван Рябчій.
— Книжка вийшла у 2019-му, і
фактично одразу її взяв до роботи Олексій Кужельний. До речі,
презентація книжки відбулася
у червні минулого року саме в
театрі «Сузір’я». Уже тоді стало зрозуміло, як виглядатиме її сценічне прочитання. Акторська робота Лариси Кадирової вражає щирістю, переконливістю, динамізмом. Це саме
та ексцентрична гонорова полька, яку бачиш, гортаючи сторінки повісті. Мені як перекладачу
сподобалося, що Лариса Кадирова використала у роботі полонізми, які в оригіналі відсутні».
Вистава стане втіхою для
тих, хто хоче надихати й надихатися або просто жити, не
втрачаючи ані секунди. ■

КУЛЬТУРА
Валентина САМЧЕНКО
Черкаська область

«Українці прийшли й перемогли!
Це — посольство з іншого світу!» — так писали після першого
концерту Хору Олександра Кошиця чеські газети у 1919-му. «Яке
щастя бути українцем!» — захоплювалася на початку наступного
року після українського концерту
цього колективу в брюссельському оперному театрі Ла Монне газета La Gazette. Завдяки одному з
засновників і керівнику Української
республіканської капели, диригенту Олександру Кошицю — чиє 145ліття вшанували 12 вересня — у
непростих умовах виборювання
незалежності сто років тому Україна перестала бути німою для світу,
а світ — глухим до українців.
Славили достойника української культурної дипломатії і гуру
хорового мистецтва у день його
народження на Черкащині, у селі
Тарасівка, де пройшло дитинство
Олександра Кошиця. Із Києва на
урочистості приїхали, зокрема, у
повному складі Хор імені Григорія
Верьовки, майстер художнього
читання Герой України Анатолій
Паламаренко, народний артист
України бандурист Василь Нечепа,
академік-літературознавець Микола Жулинський і голова Українського інституту національної пам’яті
Антон Дробович. Програму відзначення разом із партнерами розробив Міжнародний благодійний
фонд національної пам’яті України,
який очолює Ігор Юхновський.

Знався з родичами Шевченка
Народився Олександр Кошиць у багатодітній родині у
селі Ромашки, де його батько був священником церкви
Покрова Пресвятої Богородиці. Тоді це була Трахтемирівська волость Канівського повіту Київської губернії. У 1877му батька перевели на нову парафію поруч із Шевченковою
Кирилівкою — у село Тарасівка Звенигородського повіту,
де пройшли дитинство і юність
майбутнього відомого диригента. У цьому населеному пункті 2000-го споруджено, а 2010
року оновлено пам’ятний знак
на честь Олександра Кошиця.
А в 2005 році в загальноосвітній
школі відкрито музей видатного земляка.
Цікаво, що свого часу Тарас
Шевченко наймитував у далекого родича Олександра Кошиця —
священника Григорія Кошиця, а
згодом, 1845 року (Олександр Кошиць народиться через 30 років),
безуспішно сватався до його дочки Феодосії (Тодосі). Олександр
Кошиць добре знав племінника
Тараса Шевченка — Петра — і
дружив iз його сином Григорієм.
У своїх «Спогадах», які видані в
Канаді та в наші дні — в Україні,
Олександр Кошиць писав, що
Шевченко в їньому селі «знався
і мислився, як щось своє, недавнє, майже сучасне».
Дев’ятирiчним Олександр
Кошиць вступив до Єпархіальної бурси в Богуславі, у 1890-му
перейшов до Київської духовної академії, де одержав диплом і вчений ступінь кандидата богослов’я. Працював учителем у перші роки ХХ століття
на Кавказі у духовній жіночій
гімназії в Ставрополі, а потім —
викладачем історії в учительськім інституті.
Повернувшись до Києва у
1904 р., вчителював у різних
гімназіях, керував хорами духовної школи, школи сліпих,
комерційної школи, хором студентів Університету святого Володимира. Згодом перейшов на
роботу до Музично-драматичної школи Миколи Лисенка, вів
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■ ДО ДАТИ

Коли перестали бути
німими для світу
Зміцнювали національну пам’ять у день 145-ліття композитора
і диригента Олександра Кошиця

❙ Антон Дробович, Анатолій Паламаренко
❙ і Микола Жулинський.
клас хорового співу та одночасно
студіював композицію у професора Григорія Любомирського.
У 1912-му Олександр Кошиць
за запрошенням став диригентом театру Миколи Садовського,
тоді писав музику до п’єс «Дай
серцю волю, заведе в неволю»
Марка Кропивницького, «Казка старого млина» Спиридона
Черкасенка. У 1916—1917 роках працював хормейстером та
диригентом Київської опери.

Тріумф культурного надбання
України
У часи Української Центральної Ради, 1917 року, Олександр Кошиць долучається до
Музичної театральної комісії,
яка була зародком пізнішого Міністерства мистецтв України. За часів Директорії УНР
він спільно з Кирилом Стеценком став співорганізатором Української республіканської капели, з якою за дорученням Симона Петлюри вирушив у концертну подорож Західною Європою й
Америкою промотувати свою державу. Перед хоровим колективом, створеним безпосередньо за
наказом Симона Петлюри у 1919
році, поставили завдання формувати імідж незалежної України
— держави з самобутньою давньою культурою, адже за кордоном упродовж кількох століть
чули лише про Російьку імперію
і не згадували, що вона поглинула Україну з часів Петра І.
На Київ насувалася більшовицька навала, а Хор Кошиця з
нечуваним успіхом гастролював,
хоча колектив не раз переслідувала матеріальна скрута.
Гастролі капели Кошиця розпочалися у квітні 1919
року. Першою українські хористи підкорили Чехію. Після Праги був Відень. Усюди
звучав «Щедрик». До Парижа
потрапили восени 1919 року,
де росіяни погрожували зірвати концерт капели. Але тріумф
української пісні було не спинити: виступали в Голландії, Анг-

❙ Олександр Кошиць.

❙ Хор імені Григорія Верьовки вшановує Олександра Кошиця.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.

лії, Німеччині, Іспанії, а далі в
США, Аргентині, Мексиці, Бразилії. У 1924 році колектив розпався. Олександр Кошиць жив
спочатку поблизу Нью-Йорка,
1941 року переїхав до Канади,
вів клас хорового диригування.
Завжди жив Україною. Помер і
похований у Вінніпегу.
«Нас розділяють не тільки океани та цілі краї, а й найстрашніший жах — совєтчина.
Вона вбила моє сучасне, а зла
доля ограбила мене в мого минулого, й тепер хоче придати мене
на смерть, — писав Олександр
Кошиць. — Більшовики ніколи
не дозволять мені повернутися
на Україну».
Історія хорової капели й Олександра Кошиця відображена у
книзі Тіни Пересунько «Культурна дипломатія Симона Петлюри: «Щедрик» проти «русского мира». Місія Капели Олександра Кошиця (1919—1924): 100
років культурної дипломатії України». У виданні вперше оприлюднюється унікальна хроніка
тріумфального турне Української Республіканської Капели
під орудою диригента Олександра Кошиця у країнах Західної
Європи, Північної та Південної
Америки у 1919—1924 роках.
Авторкою зібрано кількасот унікальних рецензій європейської
та американської преси, листи
видатних політичних і культурних діячів світу з відгуками про
Україну і українську культуру.
Подаються фрагменти подорожніх щоденників учасників турне, листування Симона Петлюри і Олександра Кошиця.

Паралелі минулого і сьогодення
Співачка-депутатка Софія
Федина, що входить в Комітет з
питань гуманітарної та інформаційної політики ВР, прокоментувала перед початком урочистостей у селі Тарасівка на Черкащині: «Олександр Кошиць колись казав, що українська пісня
є його зброя і слово. Так само це
є моя зброя, моє слово і мій найе-

фективніший спосіб комунікації з людьми. Як тоді, на початку ХХ століття, саме пісня у виконанні хору Кошиця стала найвагомішим важелем впливу
української дипломатії, стала
військом, — так і сьогодні, коли
на сході України йдуть бойові дії,
саме справжня українська пісня
надихає наших воїнів на перемоги. Саме українська пісня зберігає українську мову. Саме квотування, яке було введено, тобто
підтримка державна дала надзвичайний порив тому, що українська мова зазвучала в українському теле- та радіопросторі, у розважальному і відпочинковому. Я думаю, що це саме
той випадок, коли історія має багато чого навчити. Це той випадок, коли мова має значення, історія має значення; і коли, знаючи своє коріння, ми можемо
будувати успішну Україну, а не
тільки «давайтє жить будущім».
Насправді, якщо ти є ніким і не
знаєш свого коріння, ніякого успішного майбутнього ти збудувати не зможеш. Я мала нагоду
співпрацювати з Хором Кошиця у творчій сфері, маючи контакти з українською діаспорою в
Канаді. Хор діє і сьогодні, дуже
багатьох хористів персонально
знаю. Моя мама Тетяна Чаговець
— історик-мистецтвознавець, і
вона окремі частини костюмів,
зокрема бісерні прикраси, кілька років тому допомагала робити
для Хору Кошиця в Канаді».
Депутатка нагадала, що найпопулярнішою колядкою світу
стала колядка Миколи Леонтовича, яку поніс у світ хор Олександра Кошиця: «Щедрик, щедрик, щедрівочка...» А наша колискова «Ой ходить сон коло
вікон» завдяки Кошицю в Америці перетворився на один із
найвідоміших у світі джазових
стандартів.
«Пам’ять українського народу століттями спочатку Російська імперія, потім Радянська імперія нищила, затирала, спотворювала. Ми докладаємо ба-

гато зусиль для її відновлення,
утім без живого безпосереднього
інтересу людей це марна бюрократична метушня, — констатував перед учасниками зібрання
у Тарасівці голова Українського
інституту національної пам’яті
Антон Дробович. — Кошиць народився у 1875 році в Російській імперії, учився в імперських
навчальних закладах. І, здавалось би, яка можливість отримати український світогляд? А він
зріс, став фахівцем світового рівня, як ми пізніше побачимо. Він
— про це мало згадують — ще й
збирач козацьких пісень. Тому
що народна творчість, як перли,
була розсипана по теренах імперії, яка не давала нашій державності постати. Потім, коли тільки зародилася молода Українська держава (1917—1921 рр. —
це часи Української революції,
Петлюра, Скоропадський, Директорія, Центральна Рада), народжений і вихований у Російській імперії Олександр Кошиць відчував, що вирішується
питання української нації, не
маючи державного організму
за собою, а лише легенький натяк молодої Української держави, яка дуже швидко зникла під
натиском більшовиків. І ми зараз не маємо права програти під
натиском російської агресії, яка
так само, як і 100 років тому,
хоче знищити нашу державу.
Важко було організувати ту поїздку, важко було промотувати,
але вони знаходили підтримку,
вони своєю творчістю шокували
Європу — настільки були блискучі. Цими людьми треба захоплюватися, треба пишатися, треба дивитися, як у них вистачало
на все це сил, натхнення і спонуки. Дивіться на тих, хто реально
працює, не голосно говорить, не
розказують усякі політиканські
речі, дивіться на таких, як Кошиць. Якщо ви або дітям, або
внукам, або друзям у розмові
скажете про Кошиця — ви зробите нашу національну пам’ять
міцнішою». ■
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Григорій ХАТА
Перерва у три тижні, котра
розділила перший та другий тури
вітчизняної прем’єр-ліги, не могла не вплинути на результати команд, яким упродовж тривалого часу довелося стояти без діла.
Традиційно найбільше у цьому
плані страждає гра колективів,
які виступають найбільшими донорами національних збірних,
адже на рестарт внутрішніх змагань вони виходять серйозно розбалансованими. І якщо донецький «Шахтар» через коронавірус
у стані суперника отримав можливість плавно повернутися у
чемпіонат (його матч другого туру
проти «Руха» перенесли на 23 вересня), то іншому ключовому донору гравців для збірних — «Динамо» — довелося на власному досвіді відчути всі негативні моменти тривалого простою.
Поєдинок «біло-синіх» проти «Десни» апріорі не обіцяв команді Мірчи Луческу легкого
життя. Під час короткої міжсезонної перерви очолювані вже
румунським наставником динамівці програли чернігiвській
команді в товариському матчі —
1:2. Так само невдачею завершилося побачення столичних футболістів iз «Десною» й наприкінці попереднього чемпіонату
(2:3). Тож команді Луческу було
що доводити.
Власне, після серії невдалих
очних поєдинків iз «деснянцями» динамівці мали достатньо
нагод, аби з лишком повернути
супернику боржок. Утім жодна
з низки хороших голевих нагод
не завершилася взяттям воріт
чернігівців. «З огляду на перебіг поєдинку, підсумкова нічия
для нас, як перемога», — сказав після завершення поєдинку
«нулями» головний наставник
«Десни» Олександр Рябоконь.
Натомість Мірча Луческу змушений був скаржитися на погану реалізацію у виконанні своїх
вихованців, нагадавши при цьому, що він лише почав будувати
в Києві нову команду.

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Прихований потенціал
Перед стартом у єврокубках динамівці не змогли переграти
«Десну», а «Колос» розгромив «городян» зі Львова

❙ Маючи суттєву перевагу, динамівці так і не змогли «розмочити» ворота чернігівської «Десни».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Водночас сьогодні увечері на
«біло-синіх» чекає набагато важливіше випробування. Від матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ багато в чому залежатиме майбутнє 75-річного
Луческу в київському клубі. Від
команди румунського спеціаліста в цьому визначальному поєдинку і вболівальники, і власники «Динамо» чекатимуть лише
перемоги. Колишній наставник «біло-синіх» Йожеф Сабо,
котрий нині працює експертом

Олексій ПАВЛИШ
Після півторамісячної відпустки повернулися на поле представники Туманного Альбіону
— справжньою окрасою стартового туру став
надрезультативний поєдинок між чинним чемпіоном «Ліверпулем» та новачком еліти «Лідсом». Підопічні Б’єлси забили аж три м’ячі у
ворота зіркового Аліссона, але все ж програли: вирішальним стало друге пенальті від єгиптянина Салаха.
«Це було справжнє шоу, я залишився задоволений. Нечасто побачиш так багато голів
в одному матчі. Ми перемогли, але нам є куди
рости при грі в обороні, хоча це й не дивує у
першому поєдинку чемпіонату. Ми можемо і
будемо грати краще», — не приховував емоцій наставник «мерсисайдців» Юрген Клопп.
Перший повноцінний сезон із «Тоттенхемом» розпочав iще один «зубр» тренерської
справи Жозе Моуріньйо, але вперше за 18 сезонів програв стартовий матч. Натомість переміг інший топклуб із Лондона — «Арсенал»:
чинні володарі Кубка не помітили спротиву
«Фулхема».
Як і попередній розіграш АПЛ, із поразки
розпочав сезон «Вест Хем» Андрія Ярмоленка, а 30-річний українець знову вийшов на поле
у другому таймі. До речі, як пише британська
преса, «молоти» для нових трансферів нібито не проти продати екскапітана «Динамо», а
в його послугах уже начебто зацікавлений китайський «Шандунь Лунен».
Напарник Ярмоли по збірній Олександр Зінченко стартує у Прем’єр-лізі на тиждень пізніше (учасники минулого «плей-оф» ЛЧ і ЛЄ отримали додатковий час для відновлення), але
також не виключено, що вихованець «Шахтаря»
до жовтня залишить склад «городян». Подейкують, що Сашко може стати розмінною монетою у переході в «Сіті» центрального захисника
«Наполі» Каліду Кулібалі — у Манчестері пропонують за нього 60-70 мільйонів фунтів, але

на каналі «Футбол», зауважує:
«Якщо динамівці так грали проти «Десни», то чого від них тоді
чекати в поєдинку з потужним
представником Нідерландів?».
Однак Луческу наголошує,
що перед кваліфікаційною дуеллю з АЗ, котра, нагадаємо,
складатиметься лише з одного
протистояння, для його команди найголовніше — встигнути
відновитися фізично після матчу з «Десною». А ще напередодні доленосної гри, котра розпочнеться о 20.00 на порожньому

НСК «Олімпійський» у Києві,
румунському спеціалісту доведеться серйозно поламати голову над тим, як вирішити кадрові
проблеми, пов’язані з травмами
гравців оборони.
***
Нинішній єврокубковий тиждень теж буде знаковим і для ковалівського «Колоса», котрий 17
вересня дебютуватиме на міжнародній арені матчем другого кваліфайн-раунду Ліги Європи проти
грецького «Аріса». «Розминку»
перед поїздкою до Греції коман-

■ ФУТБОЛЬНИЙ УЇК-ЕНД

Із АПЛ — на вихід?
Луніна залишають у «Реалі», а Ярмоленко
і Зінченко можуть покинути Англію
неаполітанці начебто хочуть більше. При цьому
агент Зінченка Алан Прудніков не виключає переїзду свого клієнта до Італії.
«Зінченко давно перебуває на радарі у «Наполі», ще три роки тому проходили зустрічі. Якщо
«Ман. Сіті» вирішить включити Сашка в угоду по
Кулібалі, ми вислухаємо пропозицію «Наполі» і
вирішимо, що робити», — заявив Прудніков.
І поки «Сіті» лише збирається відкривати гаманці для дороговартісного трансферу, «Челсі»
після зняття заборони на підписання нових гравців добряче «закупився». До лав «аристократів»
уже приєднались німецький центрфорвард Тімо
Вернер, хавбек «Аякса» Хакім Зієш та захисники Бен Чілвелл і Тьяго Сілва. А найближчим часом очікується трансфер голкіпера «Ренна» Едуара Менді, котрий замінить іспанця Кепу.
В Іспанії гранди — «Реал», «Барса» та «Атлетико» — також відкриють сезон пізніше інших. Напередодні «королівський» клуб подав
заявку на чемпіонат, до якої увійшов і українець Андрій Лунін. Молодого голкіпера заявили за списками молодіжної команди «вершкових» — «Кастільї», але очікується, що він тренуватиметься з основою та буде дублером Тібо
Куртуа. А головна новина міжсезоння — безперечно, рішення Лео Мессі залишитись у «Барселоні» ще як мінімум на сезон.
Найбільше серед топліг матчів уже зіграли
у Франції — після трьох турів лідирує «Ренн».
А от переможець усіх внутрішніх турнірів і фіналіст ЛЧ «ПСЖ», схоже, ще не відійшов від

Чемпіонат України. Прем’єрліга. 2-й тур. «Динамо» — «Десна»
— 0:0, «Дніпро-1» — «Олімпік» —
1:3 (Хобленко, 50 — Захедітабар, 44;
Тейшейра, 47; Політило, 77 (пен.); вилучення: Когут, 45 («Д»)), «Колос» —
«Львів» — 4:0 (Лисенко, 28, 47; Гавриш, 69; Ісаєнко, 90+4), «Минай» —
«Олександрія» — 1:0 (Шиндер, 34),
«Зоря» — «Маріуполь» — 0:1 (Топалов, 62; вилучення: Ігнатенко, 86
(«М»)), «Ворскла» — Інгулець» —
2:0 (Степанюк, 36; Кане, 66 (пен.); вилучення: Козак, 70 («І»)). Матч «Рух»
— «Шахтар» відбудеться 23 вересня.
Турнірне становище: «Ворскла» — 6, «Динамо», «Десна» — 4,
«Олександрія» — 3, «Шахтар» — 3
(1 матч), «Минай» — 3 (1), «Олімпік»,
«Колос», «Маріуполь» — 3, «Дніпро1», «Інгулець» — 1, «Рух» — 0 (1),
«Зоря» — 0, «Львів» — 0 (1).
да Руслана Костишина провела
на славу. На новенькій домашній
арені в Ковалівці, де в умовах коронавірусних обмежень зібралося
більше тисячі глядачів, «Колос»
розгромив «Львів» — 4:0.
Так само успішним видався перший у рідних стінах матч
елітного дивізіону й для команди
з передмістя Ужгорода — «Минаю». На ужгородському стадіоні
«Авангард», трибуни якого прийняли 2100 вболівальників, місцева команда мінімально переграла непоступливу «Олександрію». Для підопічних Василя
Кобина цей матч узагалі був першим в УПЛ, адже їхній виїзний
поєдинок стартового туру проти
«Львова» не відбувся через коронавірус. Тож старт «Минаю» в
еліті вітчизняного футболу можна назвати ідеальним.
Потішила своїх шанувальників приємним результатом на
початку нового сезону й «Ворскла». Фіналіст попереднього
розіграшу Кубка України під
орудою Юрія Максимова виграв
обидва матчі ЧУ й після двох
турів одноосібно очолив турнірну таблицю. ■

■ ТАБЛО
Англія
Прем’єр-ліга. 1-й тур.
«Фулхем» — «Арсенал» — 0:3
(Ляказетт, 9; Габріель М., 49; Обамейянг, 57), «Крістал Пелас» —
«Саутгемптон» — 1:0, «Ліверпуль» — «Лідс» — 4:3 (Салах,
4 (пен.), 33, 88 (пен.); ван Дейк,
20 — Харрісон, 12; Бамфорд, 30;
Кліх, 66), «Вест Хем» — «Ньюкасл» — 0:2 (Ярмоленко («ВХ»)
— із 67 хв.), «Вест Бромвіч» —
«Лестер» — 0:3 (Кастань, 57;
Варді, 74 (пен.), 83 (пен.)), «Тоттенхем» — «Евертон» — 0:1.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 3.

Іспанія

❙ Олександр Зінченко (праворуч) може
❙ стати розмінною монетою у трансфері
❙ в «Сіті» центрбека «Наполі»
❙ Каліду Кулібалі.
❙ Фото з сайта www.expressandstar.com.
«єврокубкового похмілля». У стартових двох
матчах парижани напіврезервним складом
мінімально поступились «Лансу» та «Марселю». Остання зустріч узагалі завершилась
бійкою з 5 вилученнями, а бразилець Неймар,
якого вигнали з поля за удар кулаком у голову
суперника, заявив, що таким чином відповідав
на расистські вигуки. Хай там як, але, з огляду на глибину складу «ПСЖ», своїх конкурентів вони, думається, ще наздоженуть. ■

Прімера. 1-й тур. «Ейбар»
— «Сельта» — 0:0, «Гранада»
— «Атлетік» — 2:0, «Кадіс» —
«Осасуна» — 0:2, «Алавес» —
«Бетіс» — 0:1, «Вальядолід»
— «Реал Сосьєдад» — 1:1, «Вільярреал» — «Уеска» — 1:1 (Х.
Морено, 68 (пен.) — Маффео,
42), «Валенсія» — «Леванте» —
4:2 (Габріель Пауліста, 12; М. Гомес, 40; Ману Вальєхо, 75, 90+4
— Х. Моралес, 1, 37).
Бомбардири: Ману Вальєхо
(«Валенсія»), Х. Моралес («Леванте») — 2.

Німеччина
Кубок. 1/32 фіналу. Найцікавіші результати. «Брауншвейг» — «Герта» — 5:4,
«Хавелсе» — «Майнц» — 1:5,

«Мюнхен-1860» — «Айнтрахт
Франкфурт» — 1:2, «Айнтракхт» (Целле) — «Аугсбург» —
0:7, «Нюрнберг» — «РБ Лейпциг» — 0:3 (Айдара, 3; Ю. Поульсен, 68; Хван, 90), «Обернойланд» — «Боруссія» (М) — 0:8
(П. Херманн, 13, 15; Хофманн, 19;
Бенсебаїні, 25; Ельведі, 35; Нойхаус, 53, 84; І. Траоре, 76), «Фюрстенвальде» — «Вольфсбург»
— 1:4 (Гуртс, 9 (пен.) — Віктор
Ж., 23, 29; Герхардт, 60; Гілавогі,
78), «Карл Цейс» — «Вердер» —
0:2, «Айнтракхт» (Н) — «Байєр»
— 0:7 (Л. Бендер, 4; Амірі, 10, 31;
Аларіо, 12; Віртц, 21, 30; Шик, 77),
«Кемніцер» — «Хоффенхайм»
— 2:2 (по пен. 2:3).

Франція
Ліга 1. 3-й тур. «Бордо» —
«Ліон» — 0:0, «Монпельє» —
«Ніцца» — 3:1, «Сент-Етьєн»
— Страсбур» — 2:0, «Лілль»
— «Мец» — 1:0 (Луїс Араужо, 88), «Анже» — «Реймс»
— 1:0, «Діжон» — «Брест» —
0:2, «Лор’ян» — «Ланс» — 2:3,
«Нім» — «Ренн» — 2:4, «Монако» — «Нант» — 2:1 (С. Діоп,
5; Жюббельс, 65 — Блас, 62),
«ПСЖ» — «Марсель» — 0:1 (Товен, 31).
Лідери: «Ренн», «Монако», «Лілль» — 7, «Сент-Етьєн» (2 матчі), «Марсель» (2 матчі), «Ланс» — 6.
Бомбардир: Депай («Ліон»)
— 3.
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СПОРТ
Наомі Осака
японська тенісистка
Григорій ХАТА
Здобути перемогу в фінальному поєдинку турніру з серії «Гранд слем» ніколи не буває просто. Однак на
цьогорічному «Ю-Ес оупен»
тріумфатори обох «одинаків»
показали просто неймовірну
жагу до перемоги.
«Два роки тому, маючи в
пасиві програні перший сет
та стартовий розіграш другої
партії, могла б і здатися. Але
я стала дорослішою, і тепер
я досконаліший гравець», —
так Наомі Осака з Японії прокоментувала свій неймовірний «камбек» у фінальному
протистоянні з білорускою
Вікторією Азаренко — 1:6,
6:3, 6:3.
Після такого феноменального успіху Осака стала першою за 25 років чемпіонкою
«Ю-Ес оупен», якій вдалося виграти фінал, програвши
його першу партію. Загалом,
представниця Японії стала
четвертою в історії тенісу,
кому вдався подібний чемпіонський «викрутас» у фіналі турнірів з серії «Великого шолома». Тепер у своєму
активі Наомі має три перемоги на «гранд слемах». Зауважимо, що на шляху до своєї
другої звитяги в Нью-Йорку
в третьому раунді не без проблем Осака здолала 18-річну
українку Марту Костюк.
За словами 22-річної Осаки, котра на кортах «Флешинг Мідоуз» мала четвертий
номер посіву, повністю змінити хід фінального поєдинку
їй вдалося після того, як у її
голові промайнула думка, що

«Два роки тому, маючи в пасиві програні перший сет та стартовий
розіграш другої партії, могла б і здатися. Але я стала дорослішою,
і тепер я досконаліший гравець».

■ ТЕНІС

Досконалий акорд
Для тріумфу на «Ю-Ес оупен-2020» його переможцям довелося
здійснити запаморочливі «камбеки»

❙ Тріумфаторці цьогорічного «Ю-Ес оупен» Наомі Осаці (праворуч) не хотілося з ганьбою програвати
❙ Вікторії Азаренко.
❙ Фото з сайта sportarena.com.
ганебно програти фінал «Великого шолома» менш ніж за
годину з розгромним рахунком — 1:6, 0:6.
Азаренко ж минулого уїк-
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енду програла свій третій фінал «Ю-Ес оупен» у кар’єрі.
«Сподівалася, що з третьої
спроби Нью-Йорк мені підкориться. Але доведеться зроби-

ти ще одну спробу», — зауважила експерша тенісистка
планети з Білорусі. Примітно, що у півфіналі цьогорічної Відкритої першості США

31-річна Азаренко у трьох сетах переграла легендарну господарку кортів Серену Уїльямс, третю сіяну — 1:6, 6:3,
6:3. Цікаво, що той рахунок
став повним віддзеркаленням показників уже програного Вікторією фінального
двобою. «Боляче програвати,
дуже боляче. Але сподіваюся,
що в майбутньому ще зможу
зустрітися з Осакою у кількох фіналах», — припустила
білоруська тенісистка.
Дуже схожим на переможний шлях Осаки є тріумфальний маршрут австрійця Домініка Тіма в чоловічому «одинаку» «Ю-Ес оупен2020». Суперник австріяка
по фіналу — німець Саша
Звєрєв — неймовірно близько підібрався до заповітного
трофею. Вигравши два стартові сети, у третій партії — за
рахунку 5:3 — він подавав на
матч.
Проте зробити у матчі чемпіонський акорд молодий
представник Німеччини так і
не зміг. Відчувши в собі друге
дихання, Домінік Тім, який
до того програв три фінали
«гранд слему», на жилах витягнув, здавалося, вже програний фінал — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3,
7:6 (8:6). «Нарешті збулася
моя мрія. Я досяг своєї мети»,
— заявив 27-річний Тім.
Водночас його суперник
не надто засмутився через невдачу, адже перемога на цьогорічному «Ю-Ес оупен» дісталася його хорошому другові. «Гадаю, що в мене буде
ще чимало нагод для виграшу
турніру «Великого шолома»,
— наголосив Звєрєв. ■

■ ХУДОЖНЯ ГІМНАСТИКА

Сила в концентрації
У боротьбі за «абсолют» на «Кубку Дерюгіної»
юна Вікторія Онопрієнко випередила своїх досвідченіших
партнерок по збірній
Григорій ХАТА
Черговим свідченням виходу вітчизняного спорту
з тотальної коронавірусної
сплячки стало проведення
минулого тижня в київському Палаці спорту 25-го за ліком «Кубка Дерюгіної». Як
повідомляють організатори
престижного турніру, попри пандемію коронавірусу до
столиці України прибули грації з 15 країн світу. Турнір,
який є одним з етапів світового Гран-прі, хоч і не зібрав
усіх найсильніших гімнасток
планети, однак позбавлений
інтриги не був.
Загалом, вийшло так, що
боротьбу за головні відзнаки «Кубка Дерюгіної» вели
представниці України та Білорусі.
Думається, в тренерському
таборі збірної України були б
не проти, якби їхні вихованки перемогли у всіх без винятку дисциплінах Гран-прі.
Утім, взявши «золото» в абсолютному заліку, з таким же
завзяттям продовжити збирати золоті відзнаки в індивідуальних вправах українки не

змогли. Так, проблемними
для вихованок школи Дерюгіних стали вправи з м’ячем
та стрічкою, де найвищі від
суддів оцінки отримала Аліна Горносько з Білорусі.
Натомість фінал з булавами, заробивши напрочуд високу оцінку, для збірної України виграла Влада Нікольченко, котра, до слова, виграла
багатоборство на минулорічному «Кубку Дерюгіної». У
вправах з м’ячем не було рівних іншій українській грації
— Вікторії Онопрієнко, котра
взяла «абсолют» на Гран-прі2020.
Передбачалося, що саме
між цими двома українськими граціями розгорнеться боротьба й за абсолютну корону
на цьогорічному «Кубку Дерюгіних». Утім похід більш
досвідченішої Нікольченко
за головним трофеєм турніру
обірвала серія серйозних помилок у вправі з обручем. Як
результат, бронзова призерка чемпіонату світу змагання в багатоборстві завершила
лише на п’ятому місці.
Не вдалося пробитися на
п’єдестал в абсолюті й іншій

титулованій вітчизняній грації — чемпіонці Всесвіт ньої
універсіади Єві Мелещук,
яка, в підсумку, фінішувала
четвертою.
Натомість 16-річна Вікторія Онопрієнко, котра лише
набирається досвіду міжнародних змагань, відпрацювала під дахом столичного Палацу спорту, як-то кажуть, за
двох. І себе показала, і важливу перемогу збірній України принесла. Примітно, що
в боротьбі за абсолютну першість Вікторія випередила білоруску Горносько на мізерні
0,05 бала. Третє місце в багатоборстві дісталося іншій білорусці — Анастасії Салос.
Щодо загального рівня готовності українських гімнасток, котрим у листопаді 2020
року в Києві належить виступати на чемпіонаті Європи,
то, як зауважує президент
Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна, смартфони та соцмережі чинять негативний вплив на юних спортсменок. В інтерв’ю «Главкому» Ірина Іванівна заявила,
що раніше молоді гімнастки
були більш працьовитими, а

❙ Вдруге поспіль виграти абсолютний залік на «Кубку Дерюгіної»
❙ Владі Нікольченко завадили помилки у вправах з обручем.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
зараз, в епоху інтернету, вони
втрачають концентрацію. До
того ж у школі Дерюгіних, де,
власне, й готують найсильніших українських грацій,
скаржаться на брак належ-

них приміщень для тренувань збірної України й закликають державу та всіх небайдужих допомогти національній команді у вирішенні цієї
проблеми. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Щеплення проти кризи
Швидкого відновлення економіки після пандемії чекати не варто: при цьому Європі буде гірше,
ніж Америці, але деякі держави, як Україна, отримали додатковий шанс

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 ВЕРЕСНЯ 2020

■ СТРІЛИ АМУРА

Кайя Гербер продовжує
рахунок
Юнка лідирує не лише на подіумі, а й на любовному фронті
Модні глянцеві журнали розмістили новину: юна донька екстопмоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер зустрічається з новим хлопцем. Звісно,
обранцем 19-річної зірки подіумів,
що тільки сходить, став не хлопець із
сусіднього двору (хоча по сусідству з сімейством Герберів-Кроуфордів живуть
лише знаменитості та мільйонери), а також зірка, тільки не модних показів, а
екранів — 23-річний Джейкоб Елорді.
Популярність парубку з австралійського Брісбена приніс серіал «Ейфорія»,
а до того — молодіжна комедія «Будка для поцілунків». Варто сказати, що
під час зйомок кожного з цих фільмів у
Джейкоба були романи з партнерками.
Та й як інакше — хіба на височенного
(196 см!), спортивної статури симпатичного хлопця можна було не звернути увагу? Та все змінилося місяць тому,
коли папараці зафіксували прогулянку вулицями Нью-Йорка Елорді з панною Гербер. І хоча молоді люди були в
темних окулярах і масках (ну куди ж
без них у наш неспокійний пандеміч-

ний час), проте парочку легко було впізнати наметаному
оку професіоналів-фотографів. Закохані трималися за
руки і прямували в ресторан
у районі Сохо. Згодом їх бачили удвох, як вони йшли
на заняття спортом, також ніжно тримаючись за
руки, що вже стало їхнім
фірмових знаком.
Слід нагадати, що
хоча Кайї всього лишень 19, проте на її рахунку також уже кілька
романів (зустрічатися з
хлопцями юна моделька почала з 15-річного віку). Незважаючи
на молодість, у панни
Гербер досить виважений погляд на життя
і, окрім краси та чудових параметрів, у дівчини є яскраво виражена харизма і характер, тож залежною від партнерів вона
точно не буде. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №87

❙ Кайя
❙ Гербер.

■ НЮ і НЮ!

Оголена натура? Тільки не в музей!
Відвідувачку не впустили в д’Орсе
Варка ВОНСОВИЧ
У знаменитий на весь світ паризький музей д’Орсе (який «спеціалізується» на імпресіоністах та постімпресіоністах) не впустили відвідувачку, пославшись на надто глибоке
декольте її плаття. Жінка (яка назвалася Жанною) обурилася, пославшись на те, що на багатьох картинах, представлених у музеї, зображено оголену натуру, а в неї лишень трохи
більше, ніж вважають «блюстителі моралі»
музею, відкриті груди. Причому, за словами

«постраждалої», її подружку, яка була вбрана
у короткий топ, що зовсім не прикривав оголений живіт, у храм мистецтва впустили. Та й серед відвідувачів музею було чимало людей,
одягнених зовсім не офіційно. То де ж логіка,
спитає будь-яка притомна людина? Тим паче
що це храм мистецтва, а не культова споруда,
куди й справді не пускають жінок із оголеними
окремими частинами тіла чи непокритою головою. Жінці таки довелося одягнути поверх
плаття курточку, щоб прикрити те, що так зворохобило стражів моралі.

Висловивши своє невдоволення у соціальній мережі щодо подвійних стандартів
та суб’єктивного підходу службовців музею,
Жанна в коментарях під своїм дописом отримала вибачення від представників д’Орсе. Сам
факт того, що подібне могло трапитися у Франції, де канони свободи завжди були непорушні, а, скажімо, журнал «Шарлі Ебдо» навіть під
смертельною загрозою не друкувати свої карикатури не прогнувся під погрози представників
мусульманського світу, викликає щире здивування. ■

■ ПОГОДА
16 вересня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний,
5-10 м/с. Температура вночi +13...+15, удень +27...+29.
Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +24...+26.
Вінниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.

мінлива
хмарність

+10…+15
+25…+30
Схід

хмарно

Центр

+10…+15
+25…+30

+10…+15
+21…+26

дощ

14 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 20-22 градуси, у Дніпрі біля Києва — 19.

сніг

Південь +14…+19
+25…+30

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець:
уночi +12...+14, удень +27...+29. Моршин: уночi +11...+13,
удень +25...+27.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
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Вiддiл реалiзацiї:
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«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

Захід

+10…+15
+25…+30

дощ,
гроза
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vsamchenko@i.ua
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По горизонталі:
3. Частина мови, що означає
дію чи стан предмета. 8. Головний
убір індійського раджі. 9. Риба з родини осетрових, яка живе у прісних
водах. 11. Яр, порослий лісом, чагарником. 12. Найбільша річка Північно-Східного Сибіру. 14. Жаб’яча
мова. 15. Акробатичний стрибок з
переворотом. 17. Музичний інструмент. 18. Ім’я американського актора, зірки фільмів «Форсаж» та
«Ванільне небо». 20. Відома поема
Гомера. 23. Голлівудський актор, що
зіграв багатія у фільмі «Кралечка».
24. Внутрішнє приміщення корабля
між палубою і днищем. 25. Окуляри
на паличці. 26. Метро. 29. Керівник
офісу президента України. 30. Офіцерський чин капітана в царській кавалерії та жандармерії.
По вертикалі:
1. Країна, де існує одна з найбільших українських діаспор. 2.
Міфічна істота, яку зображали старою бабою з косою в руках. 4. Інформаційно-комунікаційні технології. 5. Продукт, який буває безплатним у мишоловці. 6. Невелика пташка, водяний горобець. 7. Український
письменник, поет, перекладач, змушений симулювати божевілля, а пізніше — емігрувати на Захід. 9. «Нас

тут триста як ... товариства лягло, і
земля не приймає» (Тарас Шевченко). 10. Італійський вулкан. 13. Озеро в Середній Азії, яке було морем,
а тепер зникає. 15. Місто-держава у
Південно-Східній Азії. 16. Головний
атрибут весілля чи дня народження.
18. Позика. 19. Дрібне тремтіння.
20. Ранковий туман. 21. Загальне
найменування священнослужителів
вищого ступеня християнської церковної ієрархії (єпископ, архієпископ, митрополит, патріарх). 22. Система відведення рідини. 27. Озеро
в Канаді та США, четверте за площею у групі Великих Озер і п’яте за
об’ємом. 28. «Заплічних справ майстер» у середньовічній інквізиції. ■
Кросворд №85
від 9 вересня

■ ПРИКОЛИ
Приходять до рабина два євреї:
— Ребе, а бiлий — це колiр?
— Так.
— А чорний — це колiр?
— Так.
— Так пояснiть цьому дурню,
що я таки продав йому кольоровий
телевiзор.
***
Одеса. Розмова колишнiх однокурсникiв.
— Сьомо, ти таки одружився з
Сарочкою?
— Нi, вона сказала, що я бiдний.
— Але ж у тебе в Хайфi дядько
дуже багатий. Що ж ти їй про це не
сказав?

— Я сказав. Тепер вона моя тiтка.
***
Жiнки, будьте рiшучими. Якщо
сподобався чоловiк — ведiть його
додому, нарiжте хлiба, налийте
борщ, поставте сто грамiв i вiдразу
питайте:
— Що тобi приготувати на снiданок?
***
— У вас свiчки є?
— Ректальнi?
— Нi, на «Таврiю».
— Будь ласка.
— Так це ж для дупи.
— Берiть, вони й на «Таврiю»
пiдходять.
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