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У селі на Закарпатті
православна громада
після рішення перейти
до ПЦУ не може
повернути собі церкву

Відомий українсько-австрійський скрипаль популяризує
музику Лятошинського та Глієра і пропагує ідею
створення Фонду раритетних інструментів
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Поспішіть передплатити «Україну молоду» на четвертий квартал

Учорашні курси
НБУ:
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1 € = 33,247 грн
1 рос. руб. = 0,371 грн
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оголошення підозри
у хабарництві нардепу
від монобільшості
Олександру Юрченку
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«Ми намагаємося, перш за все, зацікавити, оживити беземоційні терміни з
підручників, перетворивши їх на об’єкти й інсталяції, показуємо, як формули
та закони працюють у повсякденному житті».

Оксен Лісовий
директор Малої академії наук

■ МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

■ НА ФРОНТІ

Побачити
власний голос

Той, хто працював на ворога

У столиці відкриють перший
музей науки,
де можна буде ознайомитися
з найвизначнішими науковими
розробками з усього світу
Катерина БАЧИНСЬКА
У Києві цієї осені відкриють перший інтерактивний простір «Музей науки». У закладі можна буде покататися на велосипеді з квадратними
колесами, вирушити в космічну подорож, побачити двометрову голограму та 60-кілограмовий
кристал, скласти з атомів воду та сіль у доповненій реальності, дізнатися, як побудований організм людини. Загалом на відвідувачів чекає
понад 120 інтерактивних експонатів та інсталяцій.
Над експозицією, що складається з семи
блоків, працювали команди з України, Канади, США, Польщі та Швеції. Зокрема, там буде
представлена виставка «Дивна матерія» з канадського Онтаріо, одного з найвідоміших наукових і дослідних центрів світу.
Виставки «Великі винаходи», «Людина»,
«Акустика» та «Оптика» розроблено спеціально для українського «Музею науки» польською
компанією Strong Interactions, команда якої
працювала над створенням відомого Центру науки «Коперник» у Варшаві. А один із ключових
експонатів приїхав до Києва з Музею математики в Нью-Йорку. Це трицикл із квадратними колесами, таких у світі всього чотири. «У Малій
академії наук України навчаються понад 150 тисяч дітей з усієї України, — розповідає директор МАН України Оксен Лісовий. — За останні півтора року наші юні науковці вибороли 80
нагород у найбільших міжнародних наукових
олімпіадах і конкурсах. Велика амбіція МАН
України — виховати нову плеяду українських
фахівців і повернути Україну на карту провідних наукових країн світу».
Як зазначають розробники та організатори
музею науки, інтерактивний простір — це ще
один наш крок до популяризації науки в Україні. Частина експозиції буде мобільна і її легко зможуть переміщувати і таким чином показувати в різних куточках країни. Тому розробники планують експонувати виставку та винаходи не лише в столиці. Окрім цього, найближчим
часом планується створити такі музеї і в інших
містах України. «Ми намагаємося, перш за все,
зацікавити, оживити беземоційні терміни з підручників, перетворивши їх на об’єкти й інсталяції, показуємо, як формули та закони працюють
у повсякденному житті. А всіх юних відвідувачів, які хочуть знати більше, одразу запрошуємо до тематичних гуртків на поглиблене вивчення тієї чи іншої науки», — прокоментував Оксен
Лісовий.
Концепцію проєкту організатори описують
одним словом — «спектр». Спектр наук, відкриттів і вражень: від запуску блискавки в котушці Тесли та керування роборукою до можливості побачити власний голос, потрапити всередину гігантської мушлі та в дзеркальний тунель
з оптичною ілюзією. Окрема зона простору буде
присвячена українським ученим. Найбільшим
інтерактивним експонатом стане скляна стеля,
яка змінює колір, коли відвідувачі вводять на
планшетах правильні відповіді на питання зі
сфери науки.
Символічно, що проєкт відкривається в ревіталізованому павільйоні «Наука» на ВДНГ. Побудований у 1958-му для проведення наукових
виставок, сьогодні простір знову відчиняє свої
двері всім, кому цікаво, як влаштований світ.
Під час карантину в просторі передбачено посилені заходи безпеки, рекомендовані МОЗ України, а саме: вхід у масках, обмеження кількості
відвідувачів завдяки завчасному придбанню
квитків із фіксованим часом, дезінфекція інтерактивних елементів експонатів й інших поверхонь. ■

Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб,
який готував диверсію на облводоканалі
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Упродовж попередньої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації, їхні найманці та посіпаки тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи, зокрема
вчинили два обстріли на Донеччині. За
інформацією штабу ООС, порушення
режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки.
На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.
На околицях населеного пункту
Пищевик сили ООС зафіксували ворожий БПЛА, який перетнув лінію

розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.
Зранку 15 вересня поряд із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї,
під час проведення інженерних робіт
один військовослужбовець зі складу
Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня
важкості. Бійцю надано першу медичну допомогу та евакуйовано до госпіталя. На місці працює керівний склад
військової частини та робоча група
військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
Тим часом СБУ затримала агента
ФСБ, який готував диверсію на Рів-

ненщині. Контакт із кадровим співробітником ФСБ мешканець Одеської області встановив у травні 2020
року і сам запропонував ворогу свої
послуги у вчиненні вбивств українських військових, задіяних в операції
Об’єднаних сил. Також він передавав
ФСБ інформацію військового характеру. У вересні 2020 року агент ворога отримав нове завдання від кураторів: здійснити диверсію на одному з об’єктів «Рівнеоблводоканалу». Контррозвідники затримали
зловмисника безпосередньо після закладання ним вибухового пристрою.
У випадку реалізації задуманого цілий регіон спіткала б масштабна екологічна катастрофа. ■

■ ЕКОЛОГІЯ

Коли багато солі — хочеться води
Українське «Мертве море» опинилося на межі зникнення через
найпотужнішу за 150 років посуху
Ірина КИРПА
Херсонська область
Справжньою катастрофою стала півторамісячна відсутність дощів для
грязьового озера Соляне,
що в Голопристанському
районі Херсонської області. Водойма, яку щорічно
відвідують тисячі туристів
з усієї України, настільки
обміліла, що води у ній залишилося лише в межах
20 відсотків від колишніх
обсягів.
Мандрівники, що приїжджають на південь України з метою оздоровлення, із сумом фотографують розтрісканий панцир
покритого рожевою сіллю
ґрунту та непокояться, що
буде, якщо і знамените Лемурійське озеро у Чаплинському районі Херсонщини зникне з карти назавжди.
Та ж сама думка терзає
й адміністрацію оздоровчого санаторію на березі
цілющого джерела у селі
Григорівка, а також власників інших санаторіїв та
пансіонатів, які звикли до
улюбленої роботи, стабільних заробітків та доброго
потоку туристів щороку.
Однак високосний 2020
рік видався особливим:
мало того, що ситуацію зіпсувала всесвітня пандемія
коронавірусу, так ще й літо
виявилося найпосушливішим за 150 років метеоспостережень.
Заповнити нестачу вологи у Рожевому озері на
Херсонщині могли б підземні джерела, яких чимало на території, близькій
до Азовського та Чорного
морів.
Однак із метою безпеки
потрібен час для вивчення
складу води у цих сверд-

❙ Грязь без вологи.
ловинах, адже прісна вода
може знищити специфічну
екосистему озера, насиченого корисними сполуками гідрокарбонатів, хлоридів, соди, йоду та брому.
Представники місцевої
влади обіцяють знайти засіб порятунку унікального водоймища, яке з 2016
року має статус гідрологічного заказника, й активно
шукають спонсорів для цієї
благородної місії.
Унікальне цілюще озеро на Херсонщині давно
та міцно займає провідні
позиції у ТОП-5 природних чудес та визначних
екооб’єктів нашої країни.
Тут не рідкість гості з-за
кордону — Білорусі, Польщі, Німеччини, які з успіхом лікують в Україні
недуги опорно-рухового
апарату, позбавляються
псоріазу та інших захворювань, а лікувальна грязь

озера вже давно привернула увагу іноземних косметичних фірм.
З історичних довідок
можна дізнатися, що Рожеве озеро — це залишки
доісторичного Лемурійського моря, а тутешні пляжі
з рожевої солі створюють
небачені за красою пейзажі.
У хороші часи на поверхні води унікального
озера можна було лежати, не докладаючи до цього жодних зусиль. Та це й
не дивно, адже вміст солі
у цілющій водоймі становить приблизно 300 грамів
на літр — стільки ж, скільки й у Мертвому морі, хоча
знавці стверджують, що солоність «моря» в Херсонській області навіть вища.
— Грязі з Лемурійського озера нашої Григорівки німці, наприклад, уже
п’ять років використову-

ють у косметології, — розповів керівник Херсонського обласного центру громадського здоров’я, доктор медичних наук Юрій
Ромаскевич. — А ще у цій
рожевій воді виявили високий вміст так званих
фолікуліноподібних речовин. Це саме те, що потрібно жінкам, які страждають
від безпліддя та запальних
захворювань статевої системи.
До речі, за словами голови Присиваської
об’єднаної територіальної
громади Сергія Кліщевського, цілющі грязі Рожевого озера сертифіковані у
країнах ЄС.
Тому, якщо ідея цілорічного оздоровлення
запрацює на Херсонщині,
південь України може стати справжньою золотою
жилою для бюджету всієї
країни. ■
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■ МОРАЛЬ І ВЛАДА

■ ПЕРЕМОГА

Злоякісна байдужість

Точний імпульс

Через легковажність і бездумність чиновників
онкохворі Тернопільщини залишилися
без критично необхідної допомоги

Українські школярі завоювали срібну медаль
на міжнародному турнірі серед 12 країн

Світлана МИЧКО
«Зеленський—Труш (друге — це
прізвище голови Тернопільської облдержадміністрації. — Авт.)! Поверніть
нам право на життя!» — банер із таким
написом з’явився на огорожі Тернопільського онкологічного диспансеру. Про
болючу проблему, яка передувала його
появі, розповідає на своїй офіційній
сторінці у «Фейсбуці» голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук:
— Адміністрація комунального
некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» повідомила про
вимушене обмеження кількості пацієнтів, яким проводитимуть променеву терапію, до 15-20% від загальної кількості. Можливість надання даного виду
лікування для кожного пацієнта розглядатимуть на мультидисциплінарній комісії та вирішуватимуть індивідуально залежно від клінічної ситуації.
Йдеться фактично про припинення надання цієї медичної послуги, адже відбулось призупинення роботи єдиного в
області апарату кобальтового опромінення TERABALT-100 у зв’язку з необхідністю невідкладної перезарядки
обладнання новим джерелом іонізуючого випромінення.
Обласна рада неодноразово попереджала про необхідність надання коштів

на рахунки онкодиспансеру для відновлення роботи апарата опромінення.
Наголошуємо, що адміністрація онкологічного диспансеру пiдготувала всі
необхідні дозвільні документи та подала заявку на заміну джерела в Державну
ядерну інспекцію, замовлене джерело готове до встановлення. Проте обласна державна адміністрація фактично заблокувала рішення обласної ради щодо внесення змін до обласного бюджету. Ціна такої
позиції керівництва ОДА — людські життя та здоров’я. Нагадаємо, вартість перезарядки обладнання новим джерелом
іонізуючого випромінення — 9,5 мільйона гривень. Майже половину цієї немалої
суми, а саме 4 мільйони гривень, депутати обласної ради вирішили виділили під
час внесення змін до обласного бюджету
на пленарному засіданні 14-ї сесії обласної ради, яке відбулося 6 липня. Із фірмою, що мала виконати відповідні роботи, була домовленість, що апарат кобальтового опромінення TERABALT-100 запрацює вже після першого траншу. І цей
перший транш уже би надійшов на рахунки онкодиспансеру, якби керівництво ОДА не заблокувало виконання рішення сесії обласної ради. На жаль, облдержадміністрація своїми діями зробила
все, щоб цього не сталось, тим самим наражаючи на небезпеку, а то й на летальний фінал тисячі пацієнтів обласного онкодиспансеру. ■

■ МИСТЕЦТВО — В МАСИ

Щоб пасажири
не нудьгували
Юні художники перетворили автобусні зупинки
на чудові арт-об’єкти

❙ Такі тепер барвисті автобусні зупинки в Червоній Слободі на Черкащині.
❙ Фото з «Фейсбука».
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У селі Червона Слобода Черкаського
району за кілька днів учні та викладачі
тамтешньої музичної школи, де навчають юних музикантів та художників, перетворили дві автобусні зупинки на унікальні арт-об’єкти. Про це «УМ» повідомили в Черкаській обласній раді.
За словами Івана Сапсая, директора
Червонослобідської дитячої музичної
школи, керівництво громади залучило спонсорів, щоб придбати спеціальні
фарби, які не бояться дощів і морозів.
А ескізи розписів було створено самими викладачами.
«Нам знадобилося більше 15 літрів
фарби та чотири дні копіткої роботи викладачів класів образотворчого
мистецтва нашої школи, яким допомагали їхні вихованці», — розповідає пан
Іван. І додає, що люди в громаді дуже

вдячні за такий подарунок селу. А цьогорічний набір юних художників помітно збільшився. Такою дієвою рекламою
виявилися щойно створені арт-об’єкти.
«Складно було малювати у спеку,
особливо зупинку біля районної лікарні, оштукатурену «шубою»», —
пригадує викладачка школи Світлана
Парфьонова. Вона каже, що 31 година
тяжкої праці під палючим сонцем і ось
такий веселий мурал подарували вони
з колегою Інною Крижановською та
учнями школи жителям села Червона
Слобода. «Щасти вам, люди добрі! І хай
ваше життя буде барвисте і квітуче, як
цей мурал. Бо якщо ти щасливий сам,
щастям поділись з іншими», — підсумовує пані Світлана.
Наразі червонослобідські художники готують нові ескізи для розписів та
проводять попередній огляд автобусних зупинок у Вергунах, ще одному
селі цієї громади. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Збірна команда Харкова «Момент
імпульсу» стала другою на щорічному міжнародному турнірі з фізики, у
якому брали участь старшокласники
з 12 країн світу. Як повідомила пресслужба міської ради, через епідемію
коронавірусу змагання проходило в
режимі онлайн. Харківським школярам вдалося блискуче впоратися з рішенням складних дослідницьких проблем. До того ж вони змогли відстояти запропоновані ідеї у запеклих наукових дискусіях. У підсумку українці
вийшли до фіналу, де змагалися за
першість iз ровесниками з Канади та
Китаю.
Уже традиційно кістяк харківської
команди склали вихованці фізико-математичних ліцеїв «Імпульс» та №27.
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Цього разу честь своєї країни захищали Ілля Хорошко, Дарина Гончар, Євген Суханов, Іван Бортновський та
Ілля Шкірко. Підготували до змагання юних науковців заслужений учитель України, кандидат фізико-математичних наук Захар Майзелис та студент університету імені Каразіна Григорій Овчаренко, який, до речі, став
переможцем аналогічного турніру у
2018 році.
International Young Physicists’
Tournament вважається одним із найскладніших наукових конкурсів юних
фізиків у світі. З 1988 року він проходить у різних країнах, збираючи команди, які перемогли в національних відборах. Харківський «Момент імпульсу»
вже не раз брав участь у цьому турнірі,
оскільки часто перемагає у всеукраїнських змаганнях. Усі етапи IYPT проходять англійською мовою. ■

■ ОПЕРАТИВНИКИ

Битви за землю
У Шевченковому краї запрацює
антирейдерський штаб
Людмила НІКІТЕНКО
Новопризначений голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук перезапустив
роботу обласного оперативного штабу з
протидії аграрному рейдерству, який
має оперативно реагувати на випадки
силового захоплення земель.
Як повідомили в Черкаській облдержадміністрації, створений раніше
обласний оперативний штаб з протидії
аграрному рейдерству з часом став регіональною робочою групою з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. «Назви непогані, але інформації про результати роботи практично
немає. А громаді потрібні саме конкретні дії і конкретні результати. Тому наше
завдання — перезавантажити структуру так, щоб вона почала ефективно боротися з рейдерством», — пояснює Сергій
Сергійчук, який провів засідання антирейдерського штабу з правоохоронцями,
представниками обласного управління
культури та охорони культурної спадщини, Держгеокадастру. На ньому роз-

глянули звернення заявників, що стосувалися питань незаконного захоплення
врожаю та незаконної державної реєстрації припинення права оренди на земельні ділянки.
Водночас голова Черкаської ОДА закликав керівників правоохоронних органів активізувати роботу, розібратися
в гострих ситуаціях та притягнути до
відповідальності людей, які порушили
законодавство України.
«Засідання штабу мають бути регулярними. Хочу, щоб на кожній наступній зустрічі ми публічно звітували про
результати роботи. Бо порівняно невелика кількість звернень свідчить лише про
одне: про такий штаб підприємці або взагалі не знали, або не довіряють діяльності
його складу», — наголошує пан Сергійчук.
Він переконаний, що оцінку роботи
антирейдерського штабу повинні дати
самі представники черкаського бізнесу: «Все будемо оцінювати винятково
за справами. Документальні звіти для
статистики нікому не потрібні. Лише
реальні результати». ■

■ 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
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ 2019

■ ПАРТАКТИВ

П’ятдесят відтінків
«Майбаха»
Коломойського
Ще одна полiтзабава олiгарха
Тетяна ПАРХОМЧУК

У телевізорах усе та ж передвиборча класика жанру: папуас папуасу друг, товариш і пожива. На
всіх каналах тренди зберігаються, от тільки «плюси» змінили фаворита. Тепер там замість тотального Василя Голобородька, прототипа президента Володимира Зеленського (чи навпаки, проте
різниці немає) та партії «Слуга народу» — політсила «За майбутнє». Чергову партійну забаву Ігоря
Коломойського народ одразу охрестив «Майбахом» (марка машини олігарха). Потреба у черговій
«кишеньковій» партії з’явилась після того, коли частина «Слуг», котру вважали орієнтованою на
потреби Ігоря Валерійовича, відмовилась слухати й потурати чималим забаганкам потужного ділка-бізнесмена.
Реанімована й перепрошита з «України майбутнього», нова політсила — це не збірна «слуг»: iз тих,
хто усвідомлював, що робить, хто не усвідомлював, хто повірив і розчарувався, хто просто «забив»
на всі попередні обіцянки на вході. «За майбутнє» — це конгломерат бувалих «бувших», є серед них
і з числа патріотичної сили першого періоду війни — партії «УКРОП» (Українське об’єднання патріотів). Також там проглядаються більш-менш відомі прізвища учасників різних партійних «замісів»,
тому на старті блиснула цікавість, а чи не будуть вони намагатись розігрувати на цьому новому благодатному олігархічному майданчику свою гру. Однак загальновідомо, що на Коломойському далеко
не поїдеш: де сядеш, там і злізеш, якщо ще втримаєшся. Ті, хто спробували, послизнулись і перейшли
на самообслуговування. На тому перспективи в більшості з них і згасли.

Різношерста партійна матриця
Партія «За майбутнє» раніше називалась «Україна майбутнього», вона була зареєстрована в липні 2008 року й
позиціонувала себе як ліберальна політична сила. Формально засновником партії
вважається Андрій Павленко,
однак в історії змін партійного керівництва першою є Ірина
Волгіна. Загалом за період своєї
діяльності партія змінила шістьох керівників.
На цьому та декотрих інших
прізвищах варто зупинитись,
аби зрозуміти безпринципність
«партійної ідеології».
Отже, Ірина Волгіна, за даними YouControl, є засновницею або ж бенефіціарною
власницею низки організацій:
міжнародної громадської організації «Назустріч мрії», міжнародної благодійної організації «Погляд», Асоціації міжнародних та всеукраїнських
громадських організацій «Дитина» та ін. До керівництва організації входить також Андрій
Павленко, який очолював партію «Україна майбутнього» від
травня 2009 року. У парламенті
6-го скликання Андрій Павленко працював помічником депутатки від БЮТ із Дніпра. Зараз
він керує ТОВ « ГУД ФУД КОМПАНІ».
Депутат Верховної Ради 5-го
та 6-го скликань від БЮТ, а нині
голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник був
лідером партії «Україна майбутнього» від 2010-го до 2016
року після Андрія Павленка.
Олійник був членом президії
центральної ради та політради «Відродження». У 20142015 роках працював заступником Ігоря Коломойського, коли
той очолював Дніпропетровську ОДА.
У 2016 році головою партії обрали Станіслава Нікітіна. Він також із Дніпра, балотувався до парламенту 7-го та
8-го скликань від партії «Україна майбутнього». Нікітін
— адвокат, один із засновників адвокатського об’єднання
«Юстус». У ЗМІ оприлюднили
інформацію, що Нікітін був одним із захисників ексзаступни-

ка голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова після Революції
гідності. До речі, захисником
Портнова був ще один представник партії «Україна майбутнього» — Сергій Демченко.
У 2012-му та 2014 роках останній безуспішно балотувався до
Верховної Ради. 2015-го намагався пройти до Київської міськради від УКРОПу як член партії, але також безрезультатно.
Утім того самого року він став
депутатом Дніпровської міської
ради. Торік Демченко потрапив
до парламенту, перемігши у виборчому окрузі №29 (Дніпро-

шов, натомість став депутатом
Дніпропетровської облради від
«Батьківщини».

Депутатські віражі
Чому партію переформатували не з УКРОПу?
Попри те, що частина керівного складу «За майбутнє» має
стосунок до цієї політсили, Ігор
Палиця вважає, що УКРОП не
можна реанімувати та змінити назву, адже цю партію було
створено в розпал війни на сході
України: «УКРОП — це музей.
Це те, про що треба пам’ятати,
що не можна закривати й не треба перейменовувати», — вважає

Загальновідомо, що на Коломойському
далеко не поїдеш: де сядеш, там і злізеш,
якщо ще втримаєшся.
петровська область) як кандидат від президентської партії
«Слуга народу».
Передостаннім головою партії був Олексій Зосименко, який
балотувався до Дніпровської
міськради 7-го скликання від
УКРОПу та до Верховної Ради
7-го й 8-го скликань від партії
«Україна майбутнього». У ВРУ
6-го скликання був помічником
нардепа Олійника на громадських засадах.
Отже, в травні 2020 року
новим головою політсили став
найкращий друг олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця, який ще донедавна був
членом президії УКРОПу . До
політради партії, окрім Палиці, входять нардепи з групи
«За майбутнє» Степан Івахів,
Віктор М’ялик, Юрій Шаповалов та Петро Юрчишин, а також депутат Київської облради від УКРОПу, експомічник
Святослава Олійника у ВРУ 6го скликання й Олега Царьова в парламенті 7-го скликання Денис Борисенко. Останній
також зазначений у партії «За
майбутнє» підписантом, водночас маючи такий самий статус
в УКРОПі. У 2006 році він балотувався до Верховної Ради за
списком БЮТ, однак не прой-

Ігор Палиця.
Утім трансформація УКРОПу в «За майбутнє» вже розпочалася. Зокрема, сторінки УКРОПу в соцмережах перейменовуються на «За майбутнє».
Депутатську групу «За майбутнє» у Верховній Раді України 9-го скликання створили раніше, ніж перейменували партію — 29 серпня 2019
року. Тоді до неї ввійшли 23 народні депутати-мажоритарники, котрі були представниками різних політичних сил —
від ексрегіоналів, членів партій «Відродження», УКРОП та
«Наш край» — до колишніх БППшників і «нарфронтовиків».
Чимало з них є фігурантами антикорупційних розслідувань.
І вже на початку цього літа
лави «За майбутнє» в парламенті почали рідшати. 19 червня з
групи вийшли одразу троє мажоритарників із Вінниччини —
Микола Кучер, Лариса Білозір
та Геннадій Вацак, котрі вступили до групи «Довіра». Між
іншим, Лариса Білозір, донька
Миколи Кучера, керівника філії
«Миронівського хлібопродукту» на Вінниччині, є невісткою
відомої співачки та куми п’ятого
президента України Петра Порошенка — Оксани Білозір. Звіс-
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Ударимо «Майбахом» у майбутнє по сільському бездоріжжю!

но, що перебувати в лавах групи
Коломойського щонайменше не
політкоректно.
Однак на місце вибулих депутатів до групи долучилися троє позафракційних мажоритарників та двоє депутатів,
виключених iз фракції «Слуга народу», — Антон Поляков
та Анна Скороход. Зараз група
налічує 24 нардепи.

Мери оптом і вроздріб?
Нагадаємо, що мета політсили на зорі становлення полягала в побудові «сильної незалежної держави Україна на
принципах верховенства права, соціально-економічної самостійності громадян, становленні громадянського суспільства». Після чергової зміни
керівництва 2010 року партія
повідомила про свою нову мету
— «сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах».
І от тепер, сподіваючись міцно закріпитись у регіонах, партія заявляє про досить амбіційні плани: від економічних реформ до повернення окупованих територій.
Представники партії «За
майбутнє» досить часто у своїй
риториці критикують теперішню владу, але не вважають себе
опозицією i, за словами Палиці,
готові допомагати Володимиру
Зеленському, зокрема кадрами
в Кабміні та в регіонах.
Однак критика уряду — це
критика політичної зрілості у
вмінні вибирати кадри самого
президента.
Отже, що тепер на поверхні
стратегії? Установчий з’їзд партії «За майбутнє» був «присвячений» першій річниці президентства Володимира Зеленського.
«Ми рік чекали змін на краще — на поліпшення життя людей, на покращення бізнес-клімату, на наведення ладу в правоохоронній системі. Але минув рік, а змін на краще ми не
побачили. Як депутати-мажоритарники ми несемо відповідальність перед своїми виборцями, знаємо їхні проблеми й
захищаємо. Тому йтимемо на
місцеві вибори й будемо працювати над змінами для всієї країни. Люди повинні знати, що
вони — господарі на своїй землі», — прозвучали вкотре перелицьовані лозунги з уст новообраного голови партії Ігоря Палиці.
Серед завдань оновленої
політсили — продовження реформи децентралізації з роз-

ширенням повноважень місцевої влади. Хто б сумнівався?
А ще в партії лякають «людиною-дияволом» Соросом та
його інститутами, а також співпрацею з МВФ. Ігор Палиця переконаний, що в Україні, як і в
Росії, потрібно обов’язково ухвалити закон про «іноземних
агентів». Зазначимо, що цей
закон влада РФ використовує,
зокрема для того, аби боротися
з інакодумцями й опозицією,
запобігати вільному обміну ідеями та перешкоджати роботі
вільної преси.
Залпові претензійні заяви нагадали про «бенефіціара» партії та потужного гравця на українському політичному полі. І його партійна активність, і гіпотетичне посилення
впливу в регіонах може додати
головного болю президенту Володимиру Зеленському.
Активна частина українського суспільства не на жарт
стурбувалась iмовірним зростаючим впливом Ігоря Коломойського. Зокрема, на сторінці у «Фейсбуцi» «Києво-Святошинський район» iдеться: «Так
от, «За майбутнє», яку в народі
вже прозвали «За майбаха» —
це Коломойський! Зараз олігарх скуповує мерів міст, селищ, сіл та депутатів місцевих
рад по всій країні за вкрадені в
українців гроші.
Хитрозадий Беня має намір
контролювати території і торгуватись за владу та розподіл грошових потоків на центральному
рівні.
Особи, які продалися, проміняли народну довіру на гроші й перетворились на маріонеток олігарха. Після виборів
Коломойський контролюватиме особисто їх владу через жорсткий імперативний мандат,
умови якого олігарх проштовхнув у Верховній Раді завдяки
шантажу нікчемного президента-блазня Зеленського.
Придивіться пильніше до
тих, хто пристав під знамена нової партії-синагоги, і ви побачите, що вони здебільшого пройдисвіти, схематозники, дерибанщики, маріонетки влади чи
корумпованих структур, політичні повії тощо, від яких не
слід очікувати нічого хорошого».
Отже, до якихось результатів ще далеко, а речовина, що
змішується, вже проглядається. Можливо, така сама, як і
попередня, різниця лише в консистенції. Адже як ви човен назвете, так він і попливе, а народ
уже скрушно зітхає — «за майбаха». ■
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Іншим — закон, «слугам» — усе
Генпрокурорка Ірина Венедіктова не бачить підстав для оголошення підозри у хабарництві нардепу
від монобільшості Олександру Юрченку
Іван БОЙКО

Справжній корупційний скандал розгорівся під куполом Верховної Ради за півтора місяця до місцевих виборів. «Слугу народу» Олександра Юрченка та його
неофіційного помічника Івана Фіщенка НАБУ фактично викрило у хабарництві, а
саме в лобізмі правок до законопроєкту за чималеньку винагороду — 200 тисяч
доларів. Фігурантів ще з липня «вели» детективи НАБУ, а у серпні було відкрито
кримінальне провадження. Минулого тижня Фіщенка було спіймано на гарячому, а Юрченко всіляко дистанціювався від нього: мовляв, то не мій помічник. Чи
вистачить сміливості у генпрокурорки Ірини Венедіктової, щоб підписати підозру
своєму колишньому колезі по фракції «слуг»? За неофіційними даними, Банкова
чинить неабиякий тиск на Різницьку в цьому питанні, бо президенту Зеленському
(поінформованому в обставини справи) такий негатив щодо партії «Слуга народу»
перед місцевими виборами не потрібен. Утім НАБУ не відступає і наводить нові
докази корумпованості «слуги».

«Він не з нашої пісочниці!»
Наразі фракція «слуг» звично «гасить пожежу» з відра, а не з брандспойта: замість того, щоб показово покарати «паршиву вівцю» (мовляв, у нас закон для всіх) і віддати його в руки слідства, монобільшість вирішила тимчасово
вивести Юрченка з фракції на час слідства.
Зокрема, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що депутат Олександр Юрченко виявив бажання
вийти з фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара (за
лобіювання законопроєкту, пов’язаного
з побутовими відходами), який начебто
призначався для нього.
«Він каже, що він повністю невинний і буде доводити свою невинуватість
у всіх інстанціях. Але, щоб не кидати
тінь на фракцію чи партію, він вийде
тимчасово з партії та фракції та доведе
свою невинуватість. І якщо все нормально, то ми його із задоволенням приймемо назад», — пояснює Арахамія.
І додає, що особа, яка підозрюється в
отриманні хабара, який начебто був для
Юрченка, офіційно не працює помічником нардепа: «Це не помічник. Зокрема,
він офіційно ніде не оформлений, на громадських засадах чи офіційно працевлаштований. Як кажуть слідчі НАБУ, бо
ми не маємо доступу до справи, довірена особа».
Одним із перших про корупційний
скандал Юрченка повідомив колишній
«слуга» Гео Лерос. За його даними, наприкінці минулого тижня НАБУ затримало помічника обранця Олександра
Юрченка через хабар. Йому оголосили
підозру, проте не арештували через суд.
Неофіційні джерела вказують, що
викриття на хабарі вказаної особи стало результатом спецоперації НАБУ, в
межах якої відстежували дії кількох
членів комітету. При цьому пан Юрченко є головою підкомітету ВР з питань поводження з побутовими відходами Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
«Помічник депутата взяв перші 13
тисяч із 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроєкт, пов’язаний із побутовими відходами. НАБУ «вело» нардепа не один місяць, назбирало достатньо доказів, але
Венедіктова не здає свого нардепа та блокує по ньому санкцію», — стверджує депутат Лерос.
За його словами, президенту Зеленському стало відомо про це в той же день,
але «в його команді хабарників ловити не можна, тому він зараз робить усе
можливе, щоб «порішати» цю справу, і,
як завжди, в його офісі працює «режим
тиші» щодо корупції».

Сиділи в ресторані,
говорили про сміття
Пізніше деталі розповів, посилаючись
на власні джерела у правоохоронних органах, журналіст Юрій Бутусов. За його
даними, ще 9 липня 2020 року свідок у
справі — такий собі В. Демченко — зус-

трівся з Іваном Фіщенком, помічником
народного депутата Олександра Юрченка, в ресторані «Веранда на Дніпрі».
Пан Демченко назвався представником іноземної компанії, яка займається переробкою твердих побутових відходів. Він сказав, що для успішних інвестицій та споруди сміттєпереробного
заводу його компанія зацікавлена у внесенні змін до законодавства України та
в отриманні «зеленого тарифу» (тобто
пільгової гарантованої оплати) на продаж електроенергії для підприємств,
зайнятих переробкою сміття.
Уже 27 липня Фіщенко організував зустріч Демченка з самим Юрченком, на якій нардеп погодився внести
в законопроєкт необхідні правки, але
«на певних умовах, які представник
іноземної компанії має обговорювати з
його помічником». Невдовзі, 2 серпня,
Фіщенко повідомив Демченку зі свого
номера в месенджері про те, що він повинен передати йому 13 тисяч доларів
за внесення згаданих правок.
«Наступного дня, 3 серпня, Демченко повідомив Фіщенку, що його компанія згодна з передачею хабара і просить підтвердити факт внесення правок
до законопроєкту. Через кілька годин
Фіщенко вислав підтвердження з апарату Верховної Ради — передані Демченком правки внесені в законопроєкт.
Юрченко зареєстрував правки від себе
особисто в законопроєкт № 2207-1 «Про
управління відходами» від 4.06.2020»,
— повідомили джерела журналіста Бутусова.
За їхніми даними, 6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова
відкрила кримінальне провадження
№42020000000001458.Таким чином,
документування НАБУ народного депутата стало законним.
Нова зустріч Фіщенка і Демченка
зафіксована 7 серпня. Тоді помічник
«слуги народу» отримав 13 тисяч доларів.
Журналіст також повідомив: «20
серпня Юрченко, Фіщенко і Демченко
провели нову зустріч. На ній обговорювалося питання про підтримку комітетом представлених депутатом правок.
Голоси на записах обговорюють, що за
підтримку комітету треба передати 200
тисяч доларів! Голос, дуже схожий на
голос Юрченка, розповідає механізм голосування комітету і фракції «Слуга народу» за такі «комерційні» правки».
Юрій Бутусов вважає, що в такому випадку в справі можуть прозвучати значно гучнішi імена. Однак передача 200 тисяч доларів не відбулася. Спілкування депутата Юрченка з Демченком було згорнуто — з невідомої поки
причини. «Цілком iмовірно, що стався
витік інформації», — припускає журналіст Бутусов.
Він не виключає, що НАБУ могло
фіксувати переговори Юрченка з його
колегами по фракції. І наголошує, що
затримання Юрченка можливе тільки
з санкції генпрокурорки Венедіктової,
яка повернулася з відрядження 14 вересня.

❙ «Слуга народу» Олександр Юрченко втрапив у корупційний «сміттєвий» скандал.
Венедіктова на роздоріжжі
За даними Бутусова, в НАБУ не вважають саму Венедіктову джерелом витоку інформації, оскільки завдяки її санкції відбулося документування передачі
хабаря 7 серпня. Як мінімум, це рішення
генпрокурорка ухвалила незалежно. Тож
НАБУ сподівається, що Венедіктова витримає тиск офісу президента.
«Офіс президента і сам Володимир Зеленський у повному обсязі проінформовані Генпрокуратурою про справу. Однак
поки ні президент, ні офіс жодних заяв
не зробили. Навіть фракції не повідомили деталі справи. Судячи з мовчання, ОП
виступає проти публікації відомостей про
корупцію «слуги народу» перед виборами.
Втім у разі великого резонансу упиратися
ніхто не буде», — зазначає Бутусов.
Водночас, за даними джерел журналіста, офіс президента потужно тисне на Венедіктову, щоб не допустити підписання підозри Юрченку з яких-небудь
формальних причин.
І цей тиск, судячи з усього, таки виявився ефективним: вже вчора, виступаючи перед народними депутами в Раді й відповідаючи на їхні запитання (в тому числі
й щодо Юрченка), очільниця офісу генпрокурора заявила, що... наразі немає підстав для оголошення підозри нардепові
від «Слуги народу» Олександру Юрченку
у справі про отримання хабара, який начебто призначався для нього.
«Чи можна порушувати питання про
обвинувачення нардепа за встановленими вищевказаними фактами на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку,
без встановленого факту використання
службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому
про вчинення такого службового злочину
неможливо. А матеріали, які мені сьогодні надали, не містять таких відомостей»,
— наголосила Ірина Венедіктова.
За її словами, наразі єдиною фактичною обставиною, відомою їй, яку можна
назвати доведеною, є «факт обговорення
внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій у
закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристам».
Але, от біда, на думку генпрокурорки,
цього для оголошення підозри Юрченку
недостатньо. Мовляв, лист від керівництва НАБУ і чернетку підозри вона отримала о 17:20 14 вересня, але серед цих документів не було матеріалів кримінального
провадження.
Очільниця Різницької каже, що прокурори САП і вона особисто готові вивчити матеріали кримінального провадження, опрацювати їх і, «якщо буде достатньо
підстав, повідомити про підозру», то вона
це зробить, бо нібито має «сміливість приймати відповідальні рішення». А до того,

підкреслила генпрокурорка, вона «не дозволить необґрунтованих випадів до Верховної Ради».

НАБУ чекає на автограф
генпрокурорки
Утім НАБУ не планує «вмикати задню» і одразу після полум’яного виступу
пані Венедіктової під куполом Ради вчора ж опублікувало відеоматеріали щодо
передачі частини хабара «слузі» Олександру Юрченку та його спільникам. Тим
самим бюро підтвердило дані, які раніше навели нардеп Гео Лерос і журналіст
Юрій Бутусов.
«У середині серпня детектив «під прикриттям» передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати ще
одну частину коштів. За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро
було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання. Зокрема,
у межах операції детектив «під прикриттям» познайомився з одним із учасників
угруповання і «замовив» у нього зміни у
законодавстві України щодо переробки
твердих побутових відходів», — повідомляє Національне антикорупційне бюро.
У бюро додають, що посередник познайомив детектива з Юрченком, який
«попросив надати йому хабар 13 тисяч
доларів за внесення пропозицій до законопроєкту та в подальшому 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатівчленів комітету.
За даними НАБУ, в середині серпня
детектив передав першу частину хабара.
Ще один транш був 26-27 серпня. Тож у
НАБУ зазначають, що зібрали докази
про злочини нардепа за ст. 368 КК та ч. 4
ст. 27, ч. 4 ст. 369 ККУ, але не можуть вручити підозри Юрченку без підпису генпрокурорки Ірини Венедіктової.
10 вересня детективи прибули в офіс
Венедіктової, щоб внести відомості у
ЄРДР і підписати дозвіл про проведення
слідчих дій щодо Юрченка. Також вони
надали проєкт повідомлення про підозру, довідку про зібрані докази та матеріали кримінального провадження.
Але після шести годин (!) в офісі Венедіктової керівник департаменту ОГП
повідомив, що «не вбачає достатніх підстав для доповіді Генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей
щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом
до ЄРДР».
Навіть після наради за участі Венедіктової рішення про підозру та внесення відомостей до ЄРДР так і не прийняли. 10 і 11 вересня Нацбюро скерувало Венедіктовій проєкт підозри щодо Юрченка,
але станом на 15 вересня колишня нардепка «Слуги народу» на листи НАБУ не відповіла та підозри Юрченку не підписала. ■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Із моменту заснування Православної церкви України у грудні 2018 року та отримання Томосу про автокефалію у січні 2019-го
до неї приєдналися близько 600 парафій
Московського патріархату. Але наразі
цей процес загальмувався через шалений
спротив УПЦ МП, яка останнім часом посміливішала — особливо після приходу нової, але далеко не патріотичної влади.
Яскравим прикладом цього є бурхливі
події, що вже не один місяць відбуваються
саме через бажання перейти до ПЦУ більшості вірян у селі Ділове, що в мальовничому Рахівському районі.
Про свої тривалі митарства «переходу» з
УПЦ МП в ПЦУ православна громада Ділового, яка впродовж 1989-1992 років
збудувала в себе Свято-Успенський храм,
нещодавно написала у соцмережі. «Так
склалося, що наша громада виграла три
суди, але прихильники МП на чолі зі священником Майором та священниками з
навколишніх сіл блокують вхід на територію церкви, — пишуть сільчани. — На
переговори не йдуть, ми просили про почергове богослужіння — нам відмовили.
Ні місцева, ні районна, ні обласна влада
нам не допомагає, відкрито підтримуючи
УПЦ МП. Священник села без відома прихожан передав церкву в підпорядкування
Хустської єпархії. У громади ПЦУ на руках
є всі рішення судів, докази. Віряни просять
розголосу справи та підтримки. «УМ» телефоном зв’язалася з жителями села Ділове, аби з’ясувати все з перших уст.

«Московське чудо»
Прихожанка Марія Никоряк, яка
брала участь у будівництві церкви й активно займається судами, з гіркотою розповідає: «У 2019 році, 17 лютого, відбулися збори в моєму рідному селі Ділове,
бо чимало односельців уже давно хотіли,
аби наша церква перейшла з підпорядкування Московського патріархату до
ПЦУ. Напередодні ми неодноразово просили нашого священника Івана Майора
перейти разом із нами до Православної
церкви України, але він навідріз відмовився. Хто хотів до ПЦУ — вийшли із
церкви, хто був проти — залишилися в
храмі.
Ми склали списки, й усі 165 осіб, які
були за ПЦУ, поставили свій підпис. У
церкві противників переходу нарахували
лише 52, але ми зробили велику помилку,
бо до них зарахували й 14 «чужаків» — на
ці збори наш промосковський піп чомусь
запросив однодумця-священника та диякона, які привели людей із сусідніх сіл —
Вільховатий і Костилівка.
Склавши протокол зборів зі списками, поїхали в область та офіційно перереєструвалися на ПЦУ: торік улітку нам
дали витяг із державного реєстру, який
підтверджує законність переходу. Невдовзі ми зробили печатку, що остаточно підтвердило факт — майно, церква
стали власністю ПЦУ.
Але невдовзі представники місцевої
УПЦ МП подали апеляцію з позовом на
реєстратора (який нас зареєстрував) та
держадміністрацію (яка дала нам розпорядження): у своєму позові наші опоненти нахабно брехали, що, мовляв, ніяких зборів громади села не було. У жовтні минулого року відбувся суд, який
підтвердив, що наш перехід до ПЦУ був
абсолютно законним.
Та невгамовні промосковські батюшки через місяць, але вже від іншої особи та з іншим адвокатом знову подали на
нас у суд, який відбувся цьогоріч у січні,
що нібито списки не дійсні, брешучи, що
хтось із наших «підписантів» був на заробітках, хтось неповнолітній і т.п. нісенітниці. Працівники Феміди в Рахові
поки що залишили без розгляду «скарги» наших опонентів.
І ось наприкінці червня відбувся ще
один суд — уже ми подали на «нашого»
попа, аби він «вийшов із церкви», бо то
наше (майно, приміщення) — цей суд ми
теж виграли. Івану Майору дали місяць
на роздуми, щоб він добровільно залишив церкву, але той подав апеляцію, і
тепер ця справа лежить в Ужгороді.
Я не розумію одного: чому в Україні
вибір на користь української церкви тягне за собою такі труднощі? Чому відбувається подібне не лише в нас, а й по всій

■ СВОБОДА СОВІСТІ

Піп із «тітушками»
У селі на Закарпатті православна громада
після рішення перейти до ПЦУ не може повернути
собі церкву

❙ Свято-Успенський храм у Діловому.

❙ Після знайомства зі священником від ПЦУ люди прийшли до свого храму,
❙ але їх і на поріг не пустили.
державі через оце «московське чудо»?
До речі, священники ПЦУ, які з нами
спілкувалися, просили не конфліктувати й усе вирішувати миром, але так не
виходить, і не з нашої вини».

«Майор розколов наше село»
«Усе це наш піп «мутить», — продовжує пані Марія. — Брама і хвіртка біля
церкви замкнені, у двір пропускають
лише «обраних». Він також привів 10
серпня собі на підмогу з півтора десятка не то монахів, не то бандитів із навколишніх сіл — ці дивні люди перебували на території храму десь три тижні й
лише нагнітали ворожнечу між людьми.
У понеділок 10 серпня ми хотіли мирно
зайти в церкву, яка за всіма документами на право власності належить громаді
ПЦУ, але нас туди не пустили. Коли наступного дня ми прийшли знову, нас почали виштовхувати, постраждала 74річна Ганна Томенюк.

«Молимось
у «червоному куточку»
Для моральної підтримати й мирного вирішення справи нам направили 17
серпня цього року з Кривого Рогу 58річного протоієрея ПЦУ — отця Романа (в миру — Роман Канюка), який виявився дуже хорошою, приємною людиною. Аби познайомити його з громадою
ми зробили в клубі збори, на які прийшло до двохсот осіб. Він обіцяв допомогти вирішити справу цивілізовано,
це надихнуло людей боротися далі.
У нашій церкві, яку «окупував»
Майор, є два вівтаря — ми пішли домовитися, аби пускали почергово на
служби, поки нема рішення апеляційного суду. Але «московити» нас навіть
не пустили на церковне подвір’я й били
у дзвони дві години (наче під час якого
лиха!), щоб не було чути протести людей.
Поруч є греко-католицька церква, й

В усій цій історії бездіє, не звертаючи увагу на безчинства російської
церкви, і обласна, і районна, і сільська влада.
Фактично Іван Майор розколов
наше село, пересварив людей: чоловік
свариться з жінкою, у хаті брат із братом не говорить... Мені 66 років, чоловікові — 70, і ми вже більше переживаємо за майбутнє своїх школярів-онуків,
бо не хочемо російського нашестя і щоб
вони побували там, де був мій зять — на
російсько-українській війні, яка стала
можливою не без допомоги пропаганди
від попів УПЦ МП. Він був прикордонником, стояв на «нулі» на Луганщині,
коли Красну Талівку бомбили, дивом
вижив, вискочивши з бліндажа, де все
горіло, вибачте, в одних трусах і з берцями в руках. Піп Майор називав мого зятя
братовбивцею, відмовлявся молитися не
лише за нього, а взагалі за українських
вояків, які перебували на фронті.
Хочу наголосити, що 14 жовтня 2018
року було складено фальшивий протокол, згідно з яким нібито відбулися
збори вірян та було надано Івану Майору право підпису в банках, а також вирішено: якщо розпадається «організація» (місцева УПЦ МП), то майно переходить до Хустської єпархії. Але ми довели — таких зборів не було, фальшивий
протокол у сільраді завірила секретарка. Крім того, вона підробила підпис секретаря зборів громади, який на той час
був на заробітках, що підтверджує відмітка в закордонному паспорті.

через зухвалі дії «майорівців» ми вимушені були під дощем на дорозі навпроти
неї правити службу 19 серпня – на Преображення Господнє. Опоненти з нас
сміялися, бо ми відправляли службу
«на смітнику». Згодом нас на прохання
сільського голови тимчасово прихистили в Діловецькому лісництві — в конференц-залі, де колись був «червоний куточок». Там ми молимося Богу з 28 серпня і по сьогоднішній день.
І раптом за незрозумілих і підозрілих обставин наш отець Роман помирає: зранку в неділю 6 вересня проводить службу, а по обіді йому стає зле...
Він регулярно щоранку займався спортом — бігав на стадіоні, розташованому
за два кілометри від села. На своїй останній службі закликав нас до мирного
врегулювання конфлікту... Але ж нам
чужого не потрібно — ми беремо своє! В
Україні має бути українська церква!»

Чиновники не реагують на безчинства
Вірянка Ганна Попович, також
мешканка Ділового, донька постраждалої під час конфлікту літньої жінки, додає: «Була ситуація, коли прихильники ПЦУ сказали Івану Майору, що хочуть замінити його на іншого священника через незгоду перейти
від МП до ПЦУ. Спершу, до минулорічного Великодня, він був згоден: навіть

ставав на коліна у сільській раді й просив, щоб його лишили до свята. Але,
очевидно, що з ним провело бесіду «начальство», бо одразу після Великодня
він відмовився від «полюбовної угоди».
Його активно почала підтримувати Хустська єпархія і, по суті, в захоплену будівлю церкви вірян ПЦУ
категорично не пускають: дійшло навіть до бійки, коли нас виштовхували
11 серпня цього року з території храму й поранили мою матір, придавивши
до паркану (один із «чужих» священників цілеспрямовано вдарив металевою хвірткою). Тоді на допомогу Майору приїхали «тітушки», якісь монахи
й чужі люди з Рахівського району, які
належать до Хустської єпархії.
Найприкріше, що в усій цій історії бездіє, не звертаючи увагу на безчинства російської церкви, і обласна, і
районна, і сільська влада. Мабуть, чиновники не реагують, бо пов’язані якимись інтересами з Московським патріархатом.
Із несподіваною смертю нашого
отця Романа в усіх упав і настрій, і дух.
Щоправда, 11 вересня, на Усікновення глави Іоанна Предтечі, до нас приїздив благочинний священник від ПЦУ
Віктор Білан і під час проповіді вселив
надію, що справа таки зрушиться з
мертвої точки. Адже, зрештою, правда і здоровий глузд — на нашому боці.

«Працюємо» на старих документах
Загальну «картину» доповнив священник ПЦУ, капелан Збройних сил,
отець Костянтин Холодов, який мешкає на Київщині й до якого мешканці Ділового зверталися по допомогу:
«За моїми спостереженнями, ситуація
в Україні складається така, що процес переходів парафій до ПЦУ призупинився через банальне небажання органів місцевого самоврядування
реєструвати ці «переміщення». Складається таке враження, що чиновники
отримали «зверху» негласну вказівку
— зупинити цей перехід. Тобто, наприклад, у тих же облдержадміністраціях,
які повинні перереєстровувати статути, не роблять цього!
За великим рахунком, подібне гальмування було, можливо, не в таких масштабах ще з самого початку, коли парафії масово почали виявляти бажання
змінити УПЦ МП на ПЦУ. Навіть у нас,
по Київській області, є чимало труднощів із переходом. Статути Київського
патріархату оці горе-чиновники не перереєстровують на статути Православної церкви України — гальмують процес
формальними зауваженнями, на кшталт
«там коми, а там крапки немає» чи «документ неправильно складений».
Більше того: не те, що з Московського патріархату важко переоформити
документи на ПЦУ, навіть документи
Київського патріархату не перереєстровують. Ми, ще ледь не всі, «працюємо» на старих документах Київського
патріархату». Чи не стануть із часом
громади «паперовими» заручниками в
державі, де без «бумажки» ти — ніхто... ■
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ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Світова економіка ніяк не може знайти
вихід з економічної кризи, спричиненої
пандемією коронавірусу. Найімовірніше,
що далі буде тільки гірше. Втім економісти стверджують: перезавантаження світу
після винайдення вакцини і завершення
пандемії може бути на користь деяким
державам, що розвиваються. Україна
— у їх числі.
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■ ТЕНДЕНЦІЇ

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

Турбулентність — до середини 2021-го

Шанс для медицини та освіти

Провідні західні експерти сходяться на думці: масова вакцинація від коронавірусу у світі, яка може початися
не раніше середини 2021 року, сама по
собі не допоможе швидко подолати економічні наслідки пандемії. Таку думку
висловив економіст Уорвік Маккіббін з
Інституту Брукінгса та Австралійського
національного університету. При цьому
втрати світової економіки до 2025 року
можуть становити 35 трильйонів доларів. За словами Маккіббіна, сьогоднішня ситуація зі світовою економікою
затьмарюється тривалою пандемією і
тим, що спалахи коронавірусу продовжують виникати в усьому світі.
«Потрібно зробити щеплення досить
великій кількості населення, перше ніж
економічні витрати почнуть знижуватися», — сказав Маккіббін.
Його колеги при цьому наголошують: можливий колапс економіки у тому
випадку, якщо держави не продовжать
політику фіскальної підтримки бізнесу.
На думку впливового американського
видання «Блумберг», головна проблема
сьогоднішнього дня в економіці — це не
стан банківської системи чи турбулентність на фондовому ринку, а продовження поширення вірусу, який несподівано
виникає у різних місцях земної кулі.
З особливим песимізмом аналітики
дивляться на зимовий сезон 2020-2021
років. Адже, як передбачається, майбутня зима може спровокувати чергову хвилю вірусу: оскільки, з одного боку, весь
світ іще чекає вакцину, з другого, цей
період традиційно характеризується сезонними захворюваннями. Які можуть
накластися на пандемію.
Водночас державна підтримка робітників і банківський мораторій на повернення позик у цей час закінчуються. А
напруга між США і Китаєм може загостритися напередодні президентських
виборів у листопаді і підірвати довіру
до бізнесу. «Ми спостерігали пік падіння економіки у травні. Сьогодні цей імпульс трохи згасає», — сказав Йоахім
Фелс, радник із питань глобальної економіки в Pacific Investment Management
Co, але при цьому зазначив: підстави для
оптимізму залишаються. Хоча їх і небагато.

Тим часом вітчизняні експерти заявляють: економічна криза, у тому числі й «коронавірусна», — це чудова нагода внести
зміни у порядок денний цілої низки країн.
У тому числі й нашої. Як заявив економічний експерт Олексій Кущ, найбільший
урок, який ми могли б винести, — це розуміння того, що світова політико-економічна парадигма дуже змінилася. «Причому вона змінилася не просто щодо технологічного устрою, глобальних ланцюжків
створення додаткової вартості. Провідні
світові економісти зараз говорять про те,
що капіталізм у тому вигляді, в якому він
зараз існує, підійшов до своєї інституційної кризи. Світова економіка переходить
до формату посткапіталізму, в якому вирішуватимуть, зокрема, проблеми нерівності, диспропорцій. Тобто світ іде від систем, які нам нав’язували останні 20 років
у рамках неоліберального дискурсу, і переходить до систем, які у нас були і ще збереглися», — стверджує експерт.
Серед галузей, які завдяки коронакризі можуть отримати поштовх для
свого розвитку, він називає медицину та
освіту. Скажімо, за його словами, в США
сьогодні обговорюють необхідність переходу до мобілізаційної медичної системи, яка може лікувати велику кількість
людей. «Це те, що було у нас, — зазначає
Кущ. — Така медицина в Китаї допомогла їм швидко впоратися з пандемією. З огляду на те, що біологічна загроза, як вважається, буде актуальною в найближчі
40-50 років, це дуже важливий формат».
Те саме стосується освітньої системи: вузька спеціалізація і комерціалізація процесу навчання, на його думку, освіти вже не працюють. Натомість світ переходить до періоду розмитих економічних циклів, коли через кілька років може
зникнути низка професій, які важливі
зараз. Натомість зростатиме важливість
системи освіти загального доступу, яку
фінансує держава, також зростатиме
важливість універсальної освіти. «Все це
було і ще не зовсім зруйновано у нас. Сьогодні ж виходить, що всі вже йдуть із ярмарку, причому не просто йдуть, а мчать,
а ми до сих пір ідемо на ярмарок. Якщо ми
вчасно побачимо цей процес і розвернемося на 180 градусів, ми опинимося попереду всіх, — резюмує експерт. — А якщо не
зуміємо, то зустрічний натовп нас просто
знесе».
Експерти також вказують на такі додаткові можливості, як фактична легітимізація дистанційної освіти. Колись
такі методи вважали чимось несерйозним, але час змінився, і разом з ним змінилося ставлення. Проте онлайн не лише
навчаються, а й працюють. Чимало структур, які раніше не могли й подумати, що
такий підхід узагалі можливий, уже сьогодні заощаджують величезні кошти на
оренді офісів, відправивши своїх працівників додому.
Це значно прискорить також перехід
на електронний документообіг, адже повна відмова від паперових документів, які
колись вважалися неодмінним атрибутом
«серйозного» підходу до роботи, сьогодні
сама постукала у двері численних офісів
та компаній.
Як прогнозують експерти, світ після
кризи 2020 року зміниться докорінно, іншим буде і бізнес, економіка. Якщо Україна вчасно зрозуміє своє місце у цьому процесі, ми зможемо швидко зайняти значно
вигідніше місце у світовій ієрархії, мов у
настільній грі одразу перескочити через
кілька ходів уперед. Усі можливості для
цього сьогодні Україна має. Залишилося
«небагато» — зуміти хоча б раз скористатися своїм історичним шансом.
Раніше у нас це не виходило. Будемо
сподіватися, що період танців на граблях для наших співвітчизників уже завершився. ■

Америка — плюс, Європа — мінус
Міжнародне рейтингове агентство
«Фітч рейтингс» трохи поліпшило прогноз для світового ВВП на 2020 рік. І при
цьому відзначило: відновлення економічної активності після безпрецедентно
важкої кризи, спричиненої пандемією
коронавірусу, відбувається навіть швидше, ніж очікувалося. Але при цьому темпи відновлення економіки можуть знову сповільнитися. Так, світовий ВВП у
нинішньому році, за їхніми прогнозами,
знизиться на 4,4%. При цьому ще у червні очікувалося падіння на 4,6%.
«Китай уже повернувся до докризового рівня ВВП, і показники роздрібних
продажів у США, Франції і Великобританії перевершують лютневі рівні, проте ми сумніваємося, що можна очікувати V-подібного відновлення економіки,
— відзначив головний економіст «Фітч
рейтингс» Брайан Култон. — Серйозні проблеми з безробіттям у Європі ще
попереду, компанії скорочують капіталовкладення, і заходи соціального дистанціювання продовжують обмежувати
приватне споживання».
При цьому агентство поліпшило прогноз для США на 2020 рік: ВВП країни,
за їхніми оцінками, знизиться на 4,6%,
а не на 5,6%, як очікувалося в червні.
Прогноз зростання китайської економіки на цей рік іще в кінці липня був
підвищений до 2,7% з очікуваних у червні 1,2%.

❙ Пандемія коронавірусу може перетворити малооплачуваних бюджетників на співробітників
❙ елітного сектору вітчизняної економіки — з відповідними зарплатами та соціальним статусом.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
Натомість прогноз зниження ВВП
єврозони на нинішній рік погіршили до
9% з 8%, Великобританії — до 11,5% з
9%, для ринків, що розвиваються (без
урахування Китаю), — до 5,7% з 4,7 %.
Такий песимізм до ринків «третього світу» пояснюють насамперед зміною прогнозу падіння ВВП Індії в нинішньому фінансовому році, що завершується в березні 2021 року: до 10,5% з очікуваних
раніше 5%.
«Ми не очікуємо, що нинішні темпи
відновлення економіки збережуться в
найближчі місяці, оскільки позитивний
імпульс, пов’язаний зі скасуванням карантинних заходів, слабшає, проблеми
ринку праці обмежують споживчі витрати, в той час як компанії скорочують
капіталовкладення, — зазначає Култон.
— Крім того, оскільки поширення коронавірусу, як і раніше, не взято під контроль, тривале соціальне дистанціювання і відповідні обмеження стримуватимуть економічну активність».

Бюджет маємо врятувати
Не кращою виглядає і ситуація в економіці України. За оперативними даними Державної служби статистики, зниження ВВП України в другому кварталі
2020-го становило 11,4% у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року.
Зниження промислового виробництва
за січень-липень становило 7,7%. Інфляційна динаміка як на споживчому ринку, так і у виробничому секторі
підтверджує глибину кризових явищ,
пов’язаних зі стійким зниженням попиту в економіці.
Як констатує голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин,
при цьому споживча інфляція у липні
вже другий місяць поспіль залишалася на рівні 2,4% в річному вимірі, тобто майже вдвічі нижчою від інфляційної
мети Національного банку. І навіть нижчою від нижньої межі діапазону допустимих відхилень від цільового значення
— з січня 2020 року. Індекс цін виробників промислової продукції в липні знизився на 7,7% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Тим самим
посилюючи вплив негативних процесів
у промисловому виробництві. Як наслідок, капітальні інвестиції підприємств
у першому півріччі 2020 р. були на 30%
нижчими, ніж за відповідний період минулого року.
Водночас, за словами Данилишина,
незважаючи на продовження кризових
явищ, виконання дохідної частини Державного бюджету здійснюється з перевиконанням планових показників. Зокрема, у серпні позапланові податкові надходження склали понад 14 млрд грн, що
становило додаткові 33,2% до плану.
«У цілому ж у січні-серпні фактичні

надходження податків і зборів перевищили планові на 5,1%, що дозволило скоротити відставання виконання Державного
бюджету від річного плану до 2,8%, тобто менше 20 млрд грн. Це дозволяє сподіватися, що за підсумками року Державний бюджет буде виконано у повному обсязі», — каже голова Ради НБУ.

Кризу відкладено
Не має бути особливих проблем і з
міжнародними резервами. «Активна
боргова політика Міністерства фінансів
дозволила акумулювати на рахунках
уряду достатньо коштів в іноземній валюті для погашення другої серії облігацій зовнішньої державної позики, випущених при реструктуризації в 2015 році.
Загальна сума платежу склала понад 2
мільярди доларів, у тому числі погашення єврооблігацій на суму майже 1,7
млрд доларів і 0,4 млрд доларів процентних виплат за єврооблігаціями з терміном погашення в 2020–2027 роках. До
кінця року залишок валютних платежів
за державним боргом становить близько
1,6 млрд доларів», — констатує Данилишин, зазначаючи, що для зниження вартості державних запозичень в іноземній
валюті необхідно підвищити міжнародні кредитні рейтинги України, які зараз,
за результатами переглядів у березні-вересні 2020 року, провідних рейтингових
агентств, перебувають у категорії спекулятивних цінних паперів із рейтингом B
зі стабільним прогнозом, до інвестиційного рівня.
У свою чергу, як вважає економіст,
для здешевлення державних запозичень
у національній валюті потрібна активна
політика Національного банку з управління прибутковістю на ринку гривневих ОВДП. «Банківське кредитування
поступово відновлюється. У липні зростання корпоративних кредитів банків
склало 2,3%, домашніх господарств —
1,4%. З початку року зростання кредитів склало 4,6% і 2,1% відповідно. Закріпленню цього тренду сприяли високі показники достатності капіталу банків і заплановані зміни в банківському
регулюванні, спрямовані на підвищення гнучкості банків щодо оцінки ризиків за кредитними операціями», — вважає Данилишин.
За його словами, збільшення доступності фінансування інвестицій і оборотних коштів підприємств сприятиме розширенню ємності внутрішнього ринку і
його привабливості для іноземних інвесторів. Це, в свою чергу, дозволить зламати негативний тренд до відтоку прямих
іноземних інвестицій з України, що триває з січня 2020 року і за підсумками 7
місяців поточного року вже призвів до
вилучення прямих іноземних інвестицій в обсязі майже 3,2 млрд доларів.
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Тетяна УРИСЬ

Сучасні комп’ютерні технології настільки глибоко ввійшли в усі сфери нашого життя, що опановувати
їх діти починають уже з молодших
класів. Відповідно потреба в хороших учителях зростає. Про навчання на факультеті інформатики
НПУ імені М. П. Драгоманова, де
готують не тільки хороших викладачів, а й інженерів, говоримо з
його деканом, доктором фізикоматематичних наук, професором
Анатолієм Кудіним.

«Вартість платного навчання
випускник компенсує за півторадва місяці роботи»
■ Анатолію Петровичу, спеціальність «Комп’ютерні науки»
напрямку «Інформаційні технології» уже який рік поспіль займає чільне четверте місце за популярністю серед українських
абітурієнтів. Як гадаєте, чому освіту в галузі інформаційних технологій називають вигідною інвестицією в майбутнє? І чи не буде згодом такої ситуації, як свого часу з
юристами й економістами?
— Великий попит у 2000-х роках на юристів та економістів був
викликаний тим, що таких спеціалістів не вистачало саме в той
час, коли Україна переходила від
соціалістичної до ринкової економіки. Цей час закінчився, вакансії заповнились, і ажіотаж у
підготовці спав.
Зі спеціалістами в ІТ-галузі
ситуація кардинально відрізняється. Вони є затребуваними
для науково-технічного прогресу
суспільства. А він ніколи не зупиниться, тому й потреба в таких
спеціалістах буде завжди. Тим
більше інформатизація починає
проникати в усі сфери діяльності
й життя людини, не тільки в економіку чи юриспруденцію. Розвиваються технології, і це потребує
підготовки нових ІТ-спеціалістів
для нових галузей. Тому вступ на
навчання за цим напрямом — чудова інвестиція в майбутнє дитини. У цьому можна переконатись,
порівнявши вартість навчання на
платній основі на спеціальності
«Комп’ютерні науки» з місячним
заробітком програміста по закінченні вишу. Отримавши диплом
спеціаліста ІТ-галузі, за півторадва місяці роботи дитина зможе
компенсувати витрачені гроші
за свої чотири роки навчання. І я
не голослівний, це реальність наших випускників.
■ У 2011 році до вашого факультету ввійшли структурні підрозділи Інституту дистанційного навчання. Розкажіть, будь ласка, на
якій стадії розвитку ця форма навчання у НПУ імені М. П. Драгоманова. Нині це чи не найактуальніша тема в усьому світі у зв’язку
з карантинними обмеженнями.
Як ви оцінюєте цей вид навчання
у порівнянні, наприклад, зі звичним для нас очним?
— Розробкою нових технологій навчання ми займались активно ще задовго до карантину,
і це зрозуміло, оскільки наш університет насамперед педагогічного спрямування. Крім того, відповідно до нового переліку форм
навчання у ЗВО, затвердженого
новим Законом України про вищу
освіту, на факультеті вже 7 років
використовується змішана форма
навчання (blended learning): денна або заочна форма з поєднанням інформаційних (дистанційних) технологій. Тобто ми маємо
повністю оцифроване навчальнометодичне забезпечення, зокрема і для користування на смартфонах. І викладачі могли працювати як в онлайн-, так і в офлайнформатах навчання. Тому, коли
були прийняті карантинні обмеження в державі, факультет без
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проблем перейшов від традиційної очної форми навчання (чи стаціонару, як часто її називають) на
нову — денну з використанням інформаційних технологій.
Відправною точкою в розгортанні навчального процесу все ж
залишився розклад, згідно з яким
проводились заняття зі студентами. Розклад у нас також електронний, інтерактивний: клікнувши на назву заняття, можна перейти до електронного навчального курсу для офлайн-навчання
в LMS-системі MOODLE або до засобів онлайн-комунікації з викладачем. Електронний розклад —
це наша власна програмна розробка, яка на міжнародній виставці
«Інноватика в освіті» в 2017 році
завоювала золоту медаль.
На мою думку, використання
дистанційних технологій в освіті,
принаймні у закладах вищої освіти, де навчаються майже дорослі люди, практично не впливає
на її якість за винятком деяких
спеціальностей (наприклад, медицини чи хореографії). Але тут
на перше місце виходить питання мотивації студента самостійно віддалено працювати. А от використання дистанційних форм
навчання у початковій і середній
школі, вважаю, треба сприймати
як форсмажорну ситуацію, адже
вона не створює необхідних умов
для соціалізації дітей.

«Старшокурсник може
поєднувати навчання з роботою»
Наскільки мені відомо, найпопулярнішими в цифровій галузі на ринку праці є інженери-програмісти. Тобто ваші спеціальності якраз у тренді?
— Так, наприклад, наш факультет першим в Україні серед
факультетів педагогічних університетів відкрив інженерні спеціальності напряму підготовки
«Інформаційні технології». В останні десятиліття в освіті сталися
суттєві зміни, пов’язані винятково
з розвитком інформаційних технологій. Однак фахівців із розробки і
тестування інформаційних технологій для освітньої галузі не готує
жоден заклад вищої освіти. А ми
створили таку спеціальність та акредитували її. І тепер готуємо спеціалістів, яких можна залучати
також до розробки інформаційних
систем в освіті. У нашому університеті є велика кількість методичних кафедр, які займаються освітніми технологіями, є майданчики
для експериментів (школи, де проходять практику наші студенти), є
19 спеціалізованих вчених рад для
захисту дисертацій з освітніх наук.
Тепер ми готуємо власних розробників освітніх комп’ютерних технологій з великого спектра педагогічних спеціальностей (у нас їх
близько 100).
Але ми на цьому не зупиняємося і намагаємося експериментувати та поєднувати інші галузі
з інформаційними технологіями для ефективнішої і продуктивнішої їх роботи. Перспективною нині виглядає спеціальність
«Прикладна (комп’ютерна) лінгвістика» на базі англійської філології — поєднання кваліфікацій
філолога і програміста прикладних програм.
Кафедри факультету здійснюють практичну підготовку студентів (написання курсових, дипломних, магістерських робіт), спрямовуючи її на виконання замовлень та проєктів, необхідних для
розвитку нашого університету та
ініційованих його внутрішніми
підрозділами. Координуючи роботу через Центр цифрових технологій навчання, студенти виконують технічні завдання, які вирішують реальні проблеми функціонування факультетів. Цим
процес практичної підготовки
■

■ АБІТУРІЄНТ-2020

«Вступ на ІТ-спеціальність —
чудова інвестиція в майбутнє»
Спеціальність «Комп’ютерні науки» входить до п’ятірки
найпопулярніших у Драгоманівському університеті
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

❙ Тут готують учителів та програмістів.
максимально наближається до
умов реального процесу проєктування та розробки програмного забезпечення, що надає студентам необхідний досвід.
Звичайно, студенти наших ІТспеціальностей проходять також
практику, а потім можуть влаштуватися на роботу в провідних
ІТ-фірмах, з деякими з них у нас
підписані угоди про співпрацю
(Microsoft, Sigma, Diceus, ДюнаЮніон, Support Your App, «Самсунг», «АДАМАКС», «Автосоюз» та ін.). Ми відкриваємо лабораторії цих фірм з їхньою потужною технікою на території нашого
університету. Провідні фахівці з
фірм-партнерів проводять нашим
студентам спеціальні майстеркласи на теми, пов’язані з новітніми технологіями, особливо актуальними сьогодні, наприклад
Kanban, fixed-gdx, AndEngine,
AWS, Djaingo, AJAX та ін. У такий спосіб досягаємо найміцнішого зв’язку між змістом навчання і сучасним виробництвом.
Нещодавно ми підписали
угоду про співпрацю з провідною у світі ІТ-компанією EPAM
Ukraine. Вона належить до чотирьох світових лідерів із розробки програмного забезпечення. У
межах цієї угоди у нас з’явилася
«Лабораторія EPAM Ukraine у
НПУ» з сучасною комп’ютерною
технікою. Потужні процесори робочих станцій дозволяють використовувати всі існуючі на ринку
сучасні програмні продукти.
■ Ви, очевидно, цікавитесь, як
складається кар’єра ваших випускників, де вони реалізовують здобуті під час навчання навички?
— Не тільки цікавимось, а й
допомогаємо всім випускникам
знайти перше робоче місце. У нас
кожна кафедра закріплена за випусковою спеціальністю. Вона
відповідає за набір, навчання і
перше працевлаштування. Останнє — це велика сучасна проблема: на фірми випускників вишів
не беруть без стажу роботи, а стажу немає, бо не беруть на роботу.
Щоб розірвати це «закнене коло»,
у нас на старших курсах існують
виробничі практики в ІТ-фірмах.
І якщо старшокусник знайшов
роботу за фахом, ми його переводимо на спеціальну форму навчання, коли він може не відвідувати аудиторні заняття, а перебувати на першому робочому місці. Проте це не означає, що він не
навчається. Він готується самостійно і складає всі необхідні за-

вдання, заліки та екзамени у визначений йому час. Але паралельно отримує практичні вміння та
стаж роботи.

«Розвиваємо унікальний
міжнародний проєкт
«Українську мову у світ»
■ Які значимі проєкти вашому
факультету вже вдалося реалізувати, а які ще б хотілося?
— Один із реалізованих — науковий проєкт ERASMUS «Energi»
(2014-2017 рр.), завдяки якому
було профінансовано шестимісячне стажування 6 викладачів і
5 студентів факультету в провідних університетах Європи в Монпельє (Франція), у Гротінгемі (Нідерланди) та Таллінні (Естонія).
Ми також продовжуємо реалізовувати й розвивати унікальний міжнародний освітній проєкт
«Українську мову у світ», у межах якого протягом уже 6 років
навчають української мови іноземних громадян у мережі 10 закордонних центрів дистанційного навчання онлайн. Це величезна підтримка для нашої української діаспори, яка наразі не
хоче втратити зв’язок із материковою Україною, прагне зберегти
українську мову, культуру та традиції. Вони відчувають колосальну потребу в цьому.
Серед локальних, внутрішньоуніверситетських, проєктів
варто назвати «Електронну педагогіку», що стосується інформатизації структурних підрозділів.
Зокрема, було успішно проведено
перший початковий етап комплексної інформатизації організації навчального процесу на інших
факультетах університету, що передбачав створення віртуальних
навчальних середовищ на сайтах
семи факультетів — фізико-математичному, природничо-географічному, фізичного виховання
та спорту, української філології,
іноземної філології, політології та
права, факультеті мистецтв.
Крім того, факультет в університеті є координатором проєкту, в межах якого було створено «Електронну бібліотеку НПУ»
з 3500 примірників оцифрованих
книг, а також університетський
портал, який складає 40 сайтів
усіх підрозділів університету.
Ми також розробляємо й реалізовуємо спільні міжфакультетські інноваційні проєкти на
базі ІКТ. Так, спільно з факультетом фізичного виховання і спорту створено навчально-методич-

■ Вступна кампанія триває і буде
для абітурієнтів ще друга сесія подачі заявок на вступ, тому розкажіть, будь ласка, на які спеціальності ви запрошуєте випускників і
які кваліфікації вони в результаті
здобудуть.
— Випускники шкіл можуть обрати
для себе одну з п’яти наших акредитованих спеціальностей: «Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ)», «Комп’ютерні
науки (КН)», «Інформаційні системи та технології» (ІСТ), «Прикладна
(комп’ютерна) лінгвістика» та «Середня
освіта (Інформатика)». Перші три дають
інженерні кваліфікації. ІПЗ готує інженера-розробника і тестувальника програмного забезпечення. КН — фахівця з найбільш широким ІТ-кругозором про всі
можливі професії в ІТ-галузі, який може
працювати адміністратором баз даних,
комп’ютерних мереж, керівником групи
(проєкту) (Team Leader). Випускники ІСТ
отримують кваліфікацію інженера-технолога в застосуванні розроблених програм для певної галузі промисловості чи
бізнесу (наприклад, ІоТ). На спеціальності «Середня освіта (Інформатика)»
готують кваліфікованих учителів інформатики для закладів освіти.
Для абітурієнтів, які здобули вже бакалавра та вступають на магістратуру,
ми пропонуємо чотири акредитовані спеціальності — «Комп’ютерні науки», «Освітні, педагогічні науки (Освітні вимірювання)», «Освітні, педагогічні науки (ІКТ
в освіті)» та «Середня освіта (інформатика)».

ну розробку «Електронний журнал з фізичної культури для 59 класів», яка отримала золоту
медаль на Міжнародній освітній виставці «Інноватика в освіті 2018». За участю факультету інформатики на факультеті
іноземної філології реалізована
нова форма проведення вступних випробувань до магістратури з іноземних мов — серверне
комп’ютерне тестування. Розпочалась розробка словників на базі
лінгвістичних корпусів. Факультет повністю забезпечує методичний супровід навчального плану
навчання студентів бакалаврату
з нової проліцензованої спеціальності «Прикладна лінгвістика».
На факультеті створено ІТ-Академію Microsoft, що дозволяє повністю забезпечити комп’ютерний
парк в університеті ліцензійними
програмами.
Серед планів на майбутнє —
отримання міжнародних грантів і
проєктів для оснащення програмним і апаратним забезпеченням
навчального процесу; розширення програм мобільності студентів
факультету інформатики з метою
підготовки власних фахівців міжнародного рівня; впровадження
елементів електронного документообігу між службами і підрозділами факультету; викладання
фахових дисциплін англійською
мовою; відкриття закордонних
локальних центрів дистанційного навчання в Австралії, Канаді
та Латинській Америці; розвиток
системи дистанційного онлайннавчання на курсах із підготовки до ЗНО випускників середніх
шкіл, зокрема й інтернатів для дітей-сиріт Канева, Городні, Бердичева і т.д. ■
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■ КНИГА ВЧИТЬ

«Через цікаву історію простіше
донести, що всі люди різні»
Як інклюзивна література створює підґрунтя інклюзивного суспільства
Мирослава МАКАРЕВИЧ
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■ ПОГЛЯД

Як знайти логіку
в обов’язковій
математиці?
Ліна ТЕСЛЕНКО

Питання інклюзії набуває з кожним
роком все більшої актуальності в
Україні. У школах дедалі активніше
впроваджується інклюзивне навчання, завдяки якому світ стає відкритішим для дітей з особливими освітніми потребами. З’являється навіть
інклюзивна література — художні
твори, орієнтовані на формування
позитивного сприйняття інвалідності
та особистої різноманітності. Це саме
той випадок, про який українська народна приказка каже: «Книга вчить,
як на світі жить». Адже популяризація інклюзивної літератури може
вплинути на розвиток толерантнiшого світогляду дорослих та дітей.
Про це «Україна молода» поговорила з Оленою Осмоловською, письменницею й поеткою, громадською
діячкою, директоркою «Видавничого
центру «12», який одним iз першим
в Україні став видавати та пропагувати інклюзивну літературу.

«Побудувати інклюзію
в суспільстві неможливо
без культурного виховання
сприйняття інакшості»
— Сьогодні не так багато вітчизняних видавництв, серед яких добре відомі «А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА», «Видавництво Старого Лева»
та «Видавничий центр «12», видають книги, героями яких є люди
з особливими потребами, — каже
пані Олена. — Треба визнати, ці
книги доволі складно сприймаються читацькою аудиторією саме через те, що така література підсвідомо асоціюється у людей з бажанням
пожаліти, пережити разом трагедію
головних героїв — тобто з сумом та
стражданням. Батьки наполегливо намагаються відсторонити своїх
дітей від зайвих страждань та переживань. Проте з цієї ситуації є доволі простий вихід — зміщення акцентів від трагедії до цікавої історії.
Усі люблять цікаві історії, а діти —
особливо. І саме через цікаву історію
набагато простіше донести розуміння того, що усі люди різні. А люди,
які мають певні особливості розвитку, потребують, перш за все, сприйняття та розуміння, а потім, звісно,
адекватної допомоги.
■ Що, власне, підштовхнуло вас
займатися інклюзивною літературою, видавати такі книжки в Україні?
— Це, напевне, покликання.
«Видавничий центр «12» iз часу
своєї появи займається активною
презентаційною та просвітницькою
діяльністю. Наш девіз — «Кожна
дитина має право побачити себе у
книжках». Побудувати справжню
інклюзію у суспільстві неможливо
без культурного виховання сприйняття інакшості. І книжки — дієвий інструмент.
Наше видавництво в 2016 році
фактично стало ініціатором системного розвитку інклюзивної літератури в Україні та впровадження самого терміну «інклюзивна література»
на українському книжковому ринку
(https://inclusivebooks.org/index.
php/about-us/proekt-project). Було
проведено Всеукраїнський культурно-просвітницький проєкт «Інклюзивна література». Після того проєкту видавництво отримало багато
відгуків від читачів, бібліотекарів
та батьків щодо активного розвитку
цього напряму. Видавництво стало
ініціатором та організатором інклюзивних літературних конкурсів для

❙ Олена Осмоловська.

❙ Особлива книжка
❙ про особливих людей.
дорослих та дітей, наприклад, Інклюзивний літературний конкурс
імені Дмитра Ружевича. Спецвідзнака Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» — «Інклюзивні оповідання «Terra інклюзія»
http://koronatsiya.com/inklyuzivniopovidannya-terra-inklyuziya/.

«Чесно про інвалідність,
життя та смерть»
■ На початку 2020 року «Видавничий центр «12» виграв грант від
Українського культурного фонду на
видання та промоцію українського
перекладу інклюзивних творів для
дітей фінської письменниці Туули
Пере. Чому для українського читача ви обрали інклюзивні книги саме
фінської письменниці?
— Детальне знайомство видавництва з інклюзивними творами
успішної дитячої письменниці, доктора права, мами трьох дітей Туули
Пере відбулося на Франкфуртському книжковому ярмарку минулого
року. У творах письменниці фахово
та доступно висвітлюються моменти поваги до прав людини. Туула
Пере — автор понад 30 дитячих книжок, активно виступає з лекціями в
школах та бібліотеках, бере участь
у міжнародних книжкових виставках. У своїх книжках не лише порушує складні питання, а й відшукує
на них відповіді.

І потім, Фінляндія — країна, де
рівність прав та повага до людини
є аксіомою. Наш українсько-фінський проєкт поширює фінський досвід сприйняття людей з інвалідністю серед українців. Саме тому вирішили видати трилогію під спільною
обкладинкою з назвою «Перлинка,
наш метелик» — твори для дітей молодшого шкільного віку про життя,
хворобу, смерть, любов та співчуття.
■ А що особливо вирізняє книги
Туули Пере на тлі інших інклюзивних книжок?
— У книжках фінської письменниці літературно виважено показане непросте життя родин, у яких
зростають діти з інвалідністю. Питання інвалідності, життя та смерті, стосунків у родині висвітлюються у книжках для дитячої аудиторії
чесно, але не залишаючи відчуття розпачу. Наприклад, у першій
книзі «Ласкаво просимо додому,
Перлинко» ми знайомимося з родиною хлопчика Джейкоба. Його
мама вагітна, і він iз нетерпінням
очікує на появу сестрички. Батьки
говорять йому, що сестричка народиться хворою і потребуватиме особливого догляду. Коли дівчинка народжується, Джейкоб помічає, що в
неї пальчики, немов перлинки. Так
його сестричка й отримує ім’я Перлинка. У третій книзі Перлинка помирає, і для хлопчика це найсумніший день. Бабуся пояснила, що сестричці настав час піти. Він запитує
у бабусі, чи пам’ятатимуть вони її,
чи не вдаватимуть, що її ніколи не
було. І бабуся запевняє, що такого
ніколи не трапиться, адже любов
неможливо забути…
Такі книжки допомагають зрозуміти багатьох людей, які мають
«свої» важкі історії. Ці твори мають і терапевтичний ефект, і просвітницький. Бо не лише допомагають пережити важкі життєві
моменти, а й розширюють межі
сприйняття дійсності, розвивають
чуттєвість, взаємну повагу, сприйняття інакшості. Такі книжки не
є суто розважальною літературою,
це відповідальний погляд на чуже
життя. Добре, коли такі книжкові
історії читаються та спільно обговорюються у родині, у дитячих колективах. ■

Учора побачила остаточний розклад
свого семикласника. У дванадцятирічних
дітей у нинішньому навчальному році буде
по сім уроків. Щодня. Математика вже
розділилася на геометрію та алгебру, а з
«важкої артилерії» додалися хімія і фізика. Як, власне, щороку. Музика, образотворче мистецтво, фізкультура, основи
здоров’я, технології (так заковиристо нині називається звичайне трудове навчання, де, як і 20-30 років тому, діти збивають табуретки і
вирізають дерев’яні серветниці та шиють фартушки, — життя іде, а
шкільні «технології» все стоять на місці) — це все теж є у розкладі.
Хоча я чомусь наївно сподівалася на здоровий глузд наших чиновників від освіти, які в такий складний рік глобальної епідемії візьмуть і
спростять шкільну програму, позбавивши її предметів, без яких цілком можна обійтися. По-перше, заради того, щоб діти якомога менше часу перебували в колективі, а по-друге, щоб не перевантажувати їх оцими сьомими-восьмими уроками, які виснажують і фізично,
і морально. Або ж принаймні перевести їх у дистанційний формат.
Вивчити пісню, намалювати малюнок, пробігти коло на стадіоні —
це все, погодьтеся, можна зробити й без сидіння в класі.
До речі, в нашій школі гаряче харчування для школярів середніх
і старших класів не передбачене через карантинні обмеження (добре,
хоч роботу буфетів дозволили, хоча спочатку був намір «обійтися»
без них). Що має їсти дитина в школі до 15:05 (саме о цій порі закінчується сьомий урок) — це тепер клопіт батьків. І це — ще один аргумент до того, аби скоротити перебування дитини в школі!
Із понеділка, відколи Київ опинився в «помаранчевій» зоні, вчителька повідомила, що учні середньої та старшої школи мають перебувати не тільки на перервах, а й під час уроків у масках. Сім
(а в старших класах і вісім) уроків у масках! Шановні чиновники
Міністерства освіти, ви притомні? Співати під час уроків музичного мистецтва теж діти будуть у масках? Як і бігати на фізкультурі?
Чи ви все-таки зберете до купи залишки здорового глузду і скасуєте бодай на рік усі ці малювання-музики-праці? Не назавжди, а доки
не налагодиться епідеміологічна ситуація в країні.
Хтось може зауважити, що «за бортом» залишаться вчителі цих
предметів. Не залишаться, бо, як правило, вони викладають у школах ще й інші дисципліни, а враховуючи, що в школах катастрофічно не вистачає учителів груп продовженого дня (ГПД), всім їм знайдеться робота. Зрештою, обов’язок держави — подбати не лише про
дітей, а й соціальний захист учителів у цих форс-мажорних обставинах.
До речі, про ГПД. Ще 18 серпня столичний Департамент освіти звернувся до МОН iз проханням скасувати старі норми, згідно з
якими група продовженого дня відкривається, коли є заяви від батьків 30 дітей. Як правило, в одному класі стільки бажаючих не набирається, тому раніше з кількох класів робили одну зведену ГПД. Але
в нинішній ситуації контактувати дітям кількох класів не те що недоцільно, а небезпечно. Відтак МОН заборонило об’єднувати класи
в ГПД. А школам що робити? І батькам, які не можуть о 12-13-й годині забирати дітей додому, бо працюють? У п’ятницю, 11 вересня,
директор столичної школи №210 Дмитро Ламза в лоб ставив це питання присутньому в ефірі програми «Свобода слова» заступнику
міністра освіти Андрію Вітренку. Документ, якого чекають школи, і
який вочевидь потребує на підготовку максимум одного дня чи двох,
Міністерство не може видати майже місяць! «Ми бачимо цю проблему і будемо працювати над її вирішенням», — відповів заступник
міністра. Майже місяць міністерство дивиться на проблему і нічого
не робить у час, який вимагає миттєвих рішень!
Утiм заради справедливості скажу, що рішення чиновники все
ж таки приймають. Та ще й які! Чого тільки варте свіже повідомлення про те, що випускники українських шкіл iз 2021 року обов’язково
складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики у формі ЗНО! Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Раніше, нагадаю, випускники могли обирати між математикою та історією України. У рік, коли
з навчанням абсолютно нічого незрозуміло — чи буде воно очним,
чи перейде в дистанційний режим, — чиновники запроваджують
обов’язковий іспит iз математики, яку вивчити поза школою в дистанційному режимі, погодьтеся, неможливо! Шановні, ви серйозно?!
Так, рішення про це ухвалював ще уряд Гройсмана в 2019 році.
Звісно, про труднощі в навчальному процесі, викликані епідемією,
тоді ще нікому й не снилося. Навчальний рік щойно почався, а чимало шкіл уже на карантині. А ще навіть і мряки та осінніх холодів не
було, які безперечно погіршать епідеміологічну ситуацію. То навіщо
ускладнювати те, що й зараз перебуває у вкрай хиткому стані?
Та чиновникам не до цього. Вони все міркують над новими «формами роботи». Знайома мама хлопчика-другокласника з київської
школи розповіла, що дитина навчається через день: «День ходить
до школи, а наступного дня беру його з собою на роботу. Якби ще
тиждень через тиждень, то відвозила б до батьків у село. А так —
виходу немає». Цікаво, якою логікою керувався той мудрагель, який
придумав такий «формат» навчання? Що мамин-татiв колектив буде
безпечніший для малого, ніж свій клас? Та шукати логіку в роботі чиновників від освіти поки що марна справа. ■
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Я ВАМ ПИШУ...
■ РЕЦЕПТ «ВЕЗІННЯ»

Віктор РАДІМОВ
Олешки, Херсонська область
Те, що ми так живемо, — це наш вибір. Точніше, вибір більшості. Хотілося
б жити інакше, то жили б. Не вірите?
Сінгапур не виграв у лотерею боротьбу з корупцією. 9 серпня 1965 р.
Сінгапур виключили з Малайзійської Федерації за тотальну корупцію.
У них був вибір — стати черговою убогою країною на карті світу чи змінитися. І Сінгапур вибрав зміни. Гадаєте,
це було просто? Зовсім ні! Корупціонерів ув’язнювали і карали смертною
карою; не тільки говорили, що треба
зробити, а й робили на практиці. Висновок: страх покарання перевищив
бажання брати хабарі. І Сінгапур став
прикладом жорсткої і жорстокої, але
ефективної боротьби з корупцією. Хоч
і не став прикладом демократії, проте
країну врятували.
Німцям ніхто не подарував на Новий рік порядок у країні. Вони хотіли
так жити, докладали зусиль для цього
і карали тих, хто не бажав жити за законом. І коли там хтось кидає недопалок
на дорогу, то перехожі вказують правопорушнику на це, а не уподібнюються йому. Тому що повинен бути поря-

Коли Україна зміниться
Порядок у державі — не подарунок під ялинку
док! Цей принцип став тим суспільним
договором, на якому все й базується. У
Німеччині не вигадали нічого нового,
вони просто обрали такий спосіб життя
і бережуть його. І все.
Ізраїлю не поталанило з місцем на
карті, кліматом і сусідами, але споконвічно в них була мета і бажання. Ізраїль
воює з перших днів свого існування.
Упродовж 70 років! І водночас розвивається. Тільки у 2018 р. в ізраїльські стартапи вклали 6 млрд доларів, а в
2019-му в 138 нових ізраїльських проєктів уклали 21,7 млрд дол. Це все, що
треба знати про тезу, що в країну, яка
перебуває у стані війни, гроші не вкладають. Керівництво Ізраїлю не розповідає, що під час війни неможливо досягти високих показників ВВП, а системно
залучає інвестиції, створює робочі місця, працює над тим, аби країна става-

ла багатшою і сильнішою, а громадяни залишалися патріотами, і щоб їм
було комфортно жити. Тому вони працюють на свою країну, а не лише проголошують патріотичні промови і гасла. І карають (саджають) усіх, хто бере
хабарі, «пиляє» бюджети, незважаючи на чини і зв’язки. А наші урядовці
майже рік щодня вирішують питання
про підвищення собі коханим зарплати, премії тощо. Ізраїль став державою,
з якою рахуються у світі. Вони обрали
собі ціль і йшли до неї всі роки свого існування.
У нас є звичка заглядати в чужий
город і ремствувати на кшталт: «Ось
у німців порядок», «А в Сінгапурі борються з корупцією», «В Естонії найефективніше електронне керівництво»,
«Ізраїль воює, але залучає інвестиції та
створив у пустелі сад», а потім тради-

ційна фраза: «Нам так не жити. І як же
у них так виходить? Мабуть, їм просто
пощастило чи послано згори?»
Виправдовувати себе просто. Складніше змінитися і змінити світ навколо
себе. Коли у них вийшло, то і в нас вийде. Відразу після того, як жити за законом і в ефективнішій країні захоче більшість населення України. Викресліть
зі свого життя постулат: «Я нічого не
знаю, моя хата скраю». Відразу після
того, як виборці перестануть виправдовувати владу і пробачати їй усі ті дурниці тільки на тій підставі, що саме за неї
проголосували.
Везіння у тих, хто везе, хто докладає
максимум зусиль. Із цього треба починати. Пам’ятайте країни, перераховані
вище. Ми нічим не гірші. Ми можемо! І
ми це зробимо. І тоді Україна зміниться. Пора! ■

■ ГЛАС НАРОДУ

На нашій землі порядкують
не українці, а зайди...
Чи поборемо ген малоросів?
І. ШІМАНЧУК
Рівне
Багатовікове бездержав’я
русинів-українців наклало
на їхню свідомість, свідомість їхніх керівників глибоке історичне безпам’ятство,
забудькуватість щодо свого роду, щодо народу.
Князі Русі знали велику
об’єднавчу силу київського престолу і намагались
зайняти його, щоб панувати на всій руській землі. На
жаль, їхні послідовники про
це забули і свої столиці облаштовували в інших містах
Русі-України, а не в Києві
— східному Єрусалимі. Навіть Богдан Хмельницький,
забувши низку перемог над
поляками, в’їхавши в Київ
на білому коні, не оголосив
його столицею відновленої
держави Русі-України, а
зробив престольним містом
Чигирин. Подібне робили й
інші гетьмани.
Турецький султан обіцяв
гетьманам Сагайдачному і
Хмельницькому волю і незалежність їхньої держави, якщо вони перейдуть
на його сторону і порвуть
відносини з поляками, але
гетьмани цим не скористалися. Богдан Хмельницький вибрав неосвічену,
відсталу, варварську, азіатську Московію і закабалив
вільних русинів-українців
майже на чотирьохсотлітнє
рабство. У результаті цього
з’явився новий тип українців під назвою «малороси»,
які не розуміють, що всі їхні
біди — від відсутності своєї
держави.
Забувши через багато
віків свою державу, вони її
не цінують сьогодні, не поважають і, як показали вибори, віддають на поталу то

зеку, то клоуну, а самі їдуть
вимушено працювати на іноземних панів по всьому світу, кидаючи свою багату,
квітучу землю.
Наші націонал-патріоти спроможні лише на правильні гасла і патріотичні промови, а не на вчинки
і дії, та бояться влади, про
що свідчить наша новітня
історія. Проголосивши незалежну державу Україна,
керівники Руху на чолі з
Чорноволом не переобрали
Верховну Раду, щоб будувати державу на новій основі, а
залишили старий, комуністичний, парламент (чого не
відбулося в країнах Балтії),
тим самим загальмувавши
розвиток України на десятки років.
Партія «Свобода» також
не скористалася перемогою
Революції гідності і в надзвичайній ситуації, маючи свого першого заступника голови Верховної Ради і кількох
міністрів, не взяла владу в
свої руки, а дозволила тодішньому керівництву здати
Крим і частину Донбасу. Їхні
попередники — керівники
ОУН (незважаючи на антиукраїнську налаштованість
Гітлера) — 30 червня 1941 р.
проголосили незалежну державу Україна, хоч і поплатилися за це.
Президент
Порошенко та прем’єр Яценюк, прийшовши до влади, не тільки
не позбавили «регіоналів»
Януковича виборчих прав за
їхню зраду України, а й дали
їм можливість знову ввійти у
владу, прихопивши з собою
агентів КДБ-ФСБ Медведчука і Рабіновича, допустивши
привласнення ними телеканалів, газет, радіо, що значно зміцнило позиції п’ятої
колони Росії.

Невже керівники країни не розуміють, що навіть
якщо в малоросів Донбасу і
всієї України відібрати паспорти, направити на роботу в колгоспи і обкласти податками, як за часів СРСР,
вони все одно будуть вибирати януковичів, вілкулів,
медведчуків, бойків, рабіновичів. Навіть війна, яку
з Росією організував Янукович, мільйони біженців,
втрата домівок, знищення
майна, промислового потенціалу Донбасу, десятки тисяч смертей і каліцтв
їх нічого не навчили. У народі кажуть: горбатого тільки могила виправить.
Якби керівники країн
Балтії будували свою політику і державу на зразок українських зверхників, вони
б ніколи не були в НАТО та
ЄС. Керівник Ізраїлю Голда
Меїр свого часу казала: «Я
не знаю, чого хоче ізраїльський народ, але я знаю, що
йому потрібно...» Наші ж
керівники не знають і знати не хочуть, чого хоче український народ, але добре
знають, що потрібно їм самим. Чи потрібна українському народові побудова величезної мечеті в Києві
(гроші дає олігарх Ахметов),
щоб столиця стала одним із
центрів мусульманства і, як
у Європі, незабаром церкви
перетворилися на мечеті?
Чи потрібно в Києві, у Бабиному Яру, збудувати не меморіал жертвам нацизму,
комунізму, голокосту, а меморіал іудаїзму та голокосту нібито з вини українців
(гроші дають російські олігархи, а погодження дав Зеленський). Виходить, що на
нашій, українській, землі
порядкують не українці, а
зайди... ■

Проєкт «Велике будівництво» — справа чудова (хоч і пахне плагіатом), зважаючи
на жахливий стан доріг в Україні. Насправді, як свідчать жителі багатьох областей
країни, де проходить так зване будівництво, це ремонт, латання дірок і, швидше
за все, як і водиться у нас, велике «прання», чи пак відмивання грошей, які мали б
виділити на боротьбу з COVID-19. Втішені хорошими показниками захворюваності
після карантину, владці поспішили направити кошти на корисніші, на їхню думку,
справи. Та, як каже народ, курчат восени рахують. Осінь уже прийшла, а з нею й
стрімке зростання захворюваності на коронавірус. І Україна до цього серйозного
випробування виявилася неготовою.

■ ПОЛІТПАРНАС

Виборча амброзія
(Обіцянки-цяцянки, а виборцю — радість)
Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район, Донецька область
Якось ідучи по господі,
Хазяїн в себе на городі
Посеред моркви й буряків
Рослину дуже дивну вздрів:
«Що за листочки, що за зліт,
Який-то в неї буде цвіт!
Треба підлити ще води,
Щоб кращі виросли плоди!»

Вже й ясна осінь настає,
Рослина квітів не дає.
Й плодів рослина не дала,
Бо то амброзія була.
Отак і ми голосували,
Ніби амброзію плекали:
Були шалені обіцянки,
Та виявилось — то цяцянки.

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ 2020

■ КОНТАКТИ

В ізоляції

Баланс
Лукашенка
Росія пообіцяла надати Білорусі кредит
у 1,5 мільярда доларів

❙ Півтора мільярда — і ні цента більше...
Ігор ВІТОВИЧ
Про державний кредит «браттям-слов’янам» заявив президент РФ Володимир
Путін під час переговорів iз білоруським колегою Олександром Лукашенком,
що тривали понад чотири з половиною години в Сочі. «Сподіваюся, це відповідним чином позначиться й на фінансових ринках», — зауважив він, запропонувавши Лукашенку відновити товарообiг між державами на докризовому рівні.
«Що стосується наших економічних взаємин, Росія залишається найбільшим
інвестором у білоруську економіку», — нагадав Путін. За його словами, понад
50 відсотків зовнішньої торгівлі Білорусі припадає на РФ. А ще у Білорусі працює майже дві тисячі підприємств із російським капіталом.
Тим часом тільки на 31 березня 2020 року зовнішній державний борг Білорусі
за двосторонніми кредитами уряду Росії і російського ВЕБ становив 7,925
млрд доларів, нагадує принагідно РБК. Нинішнього року, згідно з бюджетом Білорусі, її виплати за боргом за кредитами РФ повинні скласти 1,25
млрд доларів.
Лукашенко подякував президенту РФ за підтримку в час після виборів: «Економіка понад усе. Ми завжди дотримуємося цієї лінії. Треба тісніше триматися
з нашим старшим братом», — запопадливо заявив він. За його словами, Путін
продемонстрував, що «білоруські кордони — це кордони союзної держави, і нікому не дозволено там ховати зброю».

Маршируйте, якщо бажаєте...
Лукашенко також запевнив Путіна, що його країна живе звичайним
життям. На зустрічі, яка транслювалася російським телебаченням, він заявив, що з посмішкою стежить за тим,
що відбувається в його країні, подякувавши Путіну й іншим «причетним»
за підтримку. «В нас у суботу марш
жінок і дівчат, у неділю — загальний
марш. У суботу та неділю. У звичайні
дні країна живе звичайним життям.
Та й у суботу та неділю частину Мінська ми звільняємо, щоб люди могли,
якщо у них є бажання, пройтися цією
частиною. Але головне, і я це постійно
говорю, не переходити межу», — переконує Лукашенко.
Володимир Путін за підсумками
зустрічі назвав логічною і своєчасною
пропозицію почати роботу по змінах
у Конституції Білорусі. «Ми знаємо

Володимир Путін став першим зарубіжним лідером, iз яким зустрівся Лукашенко після президентських
виборів, що спричинили хвилю наймасовіших в історії країни протестів.
Євросоюз і США підсумки виборів не
визнали. Росія ж, навпаки, надає підтримку Олександру Лукашенку.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тiхановська у понеділок перед початком переговорів Лукашенка і Путіна оприлюднила звернення до російського лідера.
«Я хочу нагадати Володимиру
Путіну: що б ви не прийняли і про
що б ви не домовилися під час зустрічі в Сочі — це не матиме законної
сили. Всі договори, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянуті новою владою. Тому що білоруський народ відмовив Лукашенку
в довірі й підтримці на виборах», —
заявила Світлана Тіхановська. Вона
висловила жаль через те, що Москва
воліє «вести діалог з узурпатором, а не
з білоруським народом».
Однак ніяких договорів на зустрічі
підписано не було. Сторони лише підтвердили прихильність договору про
Союзну державу й Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Втім, по суті, Росія — єдина країна,
яка надає зараз Лукашенку підтримку, причому не тільки на словах, а й
на ділі, виділяючи Мінську кредит,
коли білоруський лідер відчайдушно
потребує економічної допомоги.
Прессекретар президента Росії
Дмитро Пєсков розкрив підсумки переговорів російського і білоруського
лідерів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. «Домовилися продовжити роботу з підготовки чергового
російсько-білоруського форуму регіонів. Є плани щодо проведення цього заходу наприкінці вересня», — сказав Пєсков.
За його словами, президенти окремо зупинилися на участі Білорусі
у третьому етапі тестування російської антикоронавірусної вакцини «Супутник». Путін дав дані відповідні
вказівки щодо підготовки першої партії поставок, призначених для Білорусі. Пєсков також розповів, що частина нового кредиту буде використана для рефінансування раніше наданих позикових коштів, і частина — це
нові кошти. ■

про вашу пропозицію почати роботу
по Конституції. Вважаю, це логічно,
своєчасно, доцільно. Ви нашу позицію добре знаєте: ми за те, щоб білоруси самі, без усяких підказок і тиску ззовні, у спокійному режимі й діалозі між собою розібралися в ситуації
і прийшли до спільного рішення, як
вибудовувати свою роботу».
Назвавши події в Білорусі «уроком
для всіх пострадянських республік»,
Лукашенко заявив, що з питань оборони у них iз Путіним протиріч немає.
Та запевнив, що вже дав команду своєму міністру оборони і розраховує, що
Путін вчинить аналогічно, аби країни спланували навчання на роки вперед. «Один з уроків нинішньої ситуації в Білорусі ми побачили. Ну навіщо
брязкати гусеницями біля кордонів
Союзної держави?» — прокоментував
Лукашенко навчання НАТО в Литві.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Верховна комісарка ООН із прав людини Мішель Бачелет закликала ретельно розслідувати застосування тортур силовими структурами Білорусі. «Усі звинувачення в тортурах та інших зловживаннях силових структур, зважаючи на
їхні масштаби та кількість, повинні бути
задокументовані та розслідувані, щоб
притягти зловмисників до суду», — заявила вона на відкритті засідання Ради
з прав людини ООН у Женеві. «47 держав-членів прийняли рішення провести термінові дебати щодо ситуації з правами людини в Білорусі 18 вересня 2020
року», — йдеться в заяві Ради. За проведення дебатів проголосували 25 країн,
20 країн утрималися, а дві висловилися
проти.

■ НОВИНИ ПЛЮС
Лідер з експорту золота

Переможці у Венеції

У липні 2020 року Узбекистан продав 11,6 тонни дорогоцінної сировини, ставши найбільшим експортером золота у світі, повідомляє Всесвітня золота рада (WGC). На другому місці з продажiв жовтого металу виявилася Монголія з показником експорту 6,1 тонни. Росія та Німеччина
продали по понад 500 кг золота. За обсягом закупівель за цей період лідирує Туреччина — 19,4 тонни. За нею йдуть Катар (3,1 тонни), Індія (2,8
тонни), Казахстан (1,9 тонни) і Україна (300 кілограмів золота). Стосовно
«п’ятого у світі» місця України, то WGC не повідомляє, чи в цьому випадку йдеться про поповнення золотовалютних запасів країни, чи вкладення корупційних грошей приватними особами на закупівлю чергових «золотих батонів». У липні грам золота на світовому ринку продавався в середньому по 58 доларів. Наразі його ціна виросла до 62 доларів. Раніше
повідомлялося, що золотовалютний запас Узбекистану за перше півріччя 2020 року збільшився майже на 11%. Станом на червень 2020 року абсолютним лідером по запасах золота залишаються США, далі йдуть Німеччина, Італія, Франція, Росія, а також Китай.

«Золотого лева» 77-го Венеціанського кінофестивалю здобула стрічка «Земля кочівників» з американською акторкою Френсіс Макдорманд у
головній ролі. Робота китайського режисера Хлої Чжао була визнана кращим фільмом конкурсної програми. Урочиста церемонія оголошення переможців пройшла онлайн на сайті фестивалю в суботу. Чжао і Макдорманд вийшли в ефір iз фургона, в якому подорожувала по Америці героїня фільму, повідомляє «Євроньюс». Гран-прі — «Срібного лева Святого Марка» — отримав мексиканський режисер Мішель Франко за фільм
«Новий порядок». Кращою виконавицею жіночої ролі була визнана британська акторка Ванесса Кірбі, яка зіграла в двох конкурсних фільмах.
Нагороди вона удостоєна за роль у картині «Фрагменти жінки» Корнела
Мундруцо. Італієць П’єрфранческо Фавіно — кращий актор. Він зіграв у
фільмі «Наш батько» режисера Клаудіо Ноче. «Срібного лева» за кращу режисуру удостоївся фільм японця Кійосі Курасави «Дружина шпигуна». А картина російського режисера Андрія Кончаловського «Дорогі товариші!» отримала спеціальну премію журі.
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■ ПЕРСОНА

В Японії новий
прем’єр
Зміна варти у Країні
Східного Сонця відбудеться
вже цього тижня

❙ Есіхіде Суга, приборкувач японської бюрократії,
❙ перейняв естафету прем’єрства в успішного
❙ Сіндзо Абе.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Провідна у правлячій коаліції Ліберально-демократична партія обрала нового лідера,
який змінить Сіндзо Абе на посаді прем’єрміністра Японії. Ним став 71-річний генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде
Суга, повідомляє агенція Kyodo News.
Зазначається, що партійне голосування було швидше формальністю. Есіхіде Суга
впевнено обійшов двох інших кандидатів: колишнього міністра оборони і колишнього главу МЗС Японії. Суга заявив, що продовжить адміністративну реформу для підвищення ефективності роботи уряду, а також курс на дерегулювання економіки. Серед дипломатичних
завдань, які доведеться вирішувати новому
прем’єр-міністру, називають дії Китаю у Східно-Китайському морі і зміцнення зв’язків зі
США. Йому також доведеться вирішити, як
бути з Олімпійськими та Паралімпійськими
іграми в Токіо, що перенесені на 2021 рік через
пандемію коронавірусу. Російська інформагенція РІА «Новості», цитуючи пресконференцію
в ефірі японського телеканалу NHK, зазначає,
що Суга озвучив і питання приналежності Курильських островів, озвучивши готовність продовжувати діалог із Росією.
Ще в кінці серпня Сіндзо Абе оголосив про
намір покинути пост прем’єр-міністра Японії
за станом здоров’я. Японська преса зазначає,
що біографія майбутнього прем’єра значною
мірою відрізняється від біографії попередника-нащадка політичної династії, який з юних
років готував себе до високих посад.
Есіхіде Суга народився в селі префектури
Акіта на півночі країни. Його батько займався розведенням полуниці і навіть вивів пізній сорт, який користувався особливою популярністю. Сам Суга не хотів ставати фермером. За його словами, після школи він фактично втік з дому і переїхав у Токіо, де в 1969
році вступив до приватного університету Хосей. Студентськими протестами за часів війни у В’єтнамі він не цікавився. У ті роки працював охоронцем та молодшим асистентом у
відділі новин, щоб мати можливість оплатити навчання. Політикою ж зацікавився через
кілька років після закінчення університету.
Суга став секретарем члена парламенту, більше десяти років вивчав тонкощі торгівлі і врешті успішно балотувався в міські збори Йокогами. У 47 років виграв вибори в палату представників від Ліберально-демократичної партії. Свою першу посаду в кабінеті міністрів
Суга отримав при першому уряді Сінздо Абе
(2006-2007 рр.).
Майбутнього прем’єра називають трудоголіком і непитущим. Він не любить загальної
уваги. До весни минулого року Есіхіде Суга
був відносно мало відомий японцям. Його популярність і впізнаваність зросла, коли імператор Акіхіто відрікся від Хризантемового трону і на престол зійшов принц Нарухіто.
Тоді саме Суга оголосив про початок літочислення рейв.
Зазначається, що, працюючи «за лаштунками», Суга, користуючись часом досить
жорсткими методами, приборкав японську
бюрократію для проведення адміністративної реформи. ■
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КУЛЬТУРА

■ НОВИЙ СЕЗОН

На одній сцені — всі найкращі
Виступи Людмили Монастирської, Анжеліни Швачки, Наталії Мацак і Катерини Кухар у Національній опері
Валентина САМЧЕНКО

Коли впродовж майже півроку через коронапандемію для відвідувачів зачинені
двері більшості театрів, а в онлайні були
доступні найкращі постановки найвідоміших у світі режисерів у виконанні зірок
першої величини, то не лише в глядачів
визріло бажання бачити та слухати і в
Києві мистецтво вищого гатунку, а й Національна опера України постаралася не
розчарувати найвибагливіших поціновувачів програмами нового, 153-го, сезону.

На всяк вишуканий смак 21 програма
Після тривалої перерви, зважаючи на
все ще існуючі карантинні обмеження, у
період із 18 вересня до 31 жовтня театр
планує працювати для глядачів тричі на
тиждень — у четвер, п’ятницю та суботу.
Є обов’язковим дотримання глядачами
маскового режиму та соціальної дистанції; заходячи до театру, необхідно буде
пройти температурний скринінг, дійства на сцені триватимуть без антракту не
довше 80 хвилин, але їх наповнять, зокрема, голоси оперної сцени Людмили Монастирської та Анжеліни Швачки, балетні па Наталії Мацак і Катерини Кухар.
Потрапляння Києва з 14 вересня у
карантинну помаранчеву зону автоматично продиктувало Національній опері максимальну кількість глядачів щовечора — лише 220. І лишається лише
сподіватися, щоб швидкість поширення
коронавірусу у столиці не змусила вводити ще жорсткіші обмеження театрального життя.
«Разом iз моєю колегою Оленою
Філіп’євою підготували 21 програму,
що пройдуть у період iз 18 вересня по 31
жовтня, — констатував головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко. — Упевнений, кожен із наших поціновувачів зможе знайти для себе щось цікаве».
Незвичайно, відповідно до вимог карантинного часу, у супроводі фортепіано проходитиме 18 вересня гала-концерт
на честь відкриття 153-го театрального
сезону. Звучатиме багато музики Верді.
Арію Леонори з опери «Сила долі» виконає провідна українська оперна співачка
сопрано Людмила Монастирська. Вона
також співатиме з баритоном Ігорем Євдокименком дует з опери «Трубадур».
Сцену з «Аїди» головної героїні з Амонасро виконуватимуть сопрано Оксана
Крамарєва та бас Тарас Штонда. А арію з
опери «Дон Карлос» — мецо-сопрано Анжеліна Швачка. Ще линутимуть партії з
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Любов Міненко — відома українська художниця, лауреатка
премії імені Василя Стуса. Власне, її учитель Данило Лідер, визнаний художник-сценограф,
особливість таланту художниці
відзначив так: «Її буйне обдарування, надзвичайна працездатність, дивовижна людська цільність, творча активність зробили Любов Міненко помітним
явищем серед кола художників
України».
На виставці в Національному
музеї літератури у Києві представлено 50 полотен Любові Міненко, які різняться за тематикою, однак об’єднані неповторною колористикою та стилем
написання авторки. «Нам приємно, що свій ювілейний життєвий рік художниця Любов Міненко відзначає у нашому музеї,
— сказала директорка закладу
Галина Сорока. — До того ж —
це п’ята виставка мисткині у наших залах. Ми в захопленні від
її робіт. Шкода, що не так ба-

❙ Наталія Мацак.
❙ Анжеліна Швачка.

❙ Людмила Монастирська.

відомих творів Россіні, Доніцетті, Гуно,
Оффенбаха, Чайковського і Беліні.
Справжнє свято очікує шанувальників таланту примадони оперної сцени Людмили Монастирської — на 25
вересня запланована її сольна програма. Партнерами в концерті стануть Валентин Дитюк, Тарас Штонда, Ігор Євдокименко. Партія фортепіано — Майя
Шляпочник. Нагадаємо, Людмила Монастирська співає на найпрестижніших оперних сценах світу: «Ла Скала»
в Мілані, Королівському театрі «КовентГарден» у Лондоні, «Метрополітен-опера» у Нью-Йорку та інших. У Києві можна буде насолоджуватися аріями з опер
«Дон Карлос», «Бал-Маскарад», «Сила
долі», «Пікова дама», «Манон Лєско».
А насамкінець прозвучить Be my love
(«Будь моїм коханням»).

І три балети Чайковського, фрагменти
Зустріч із тандемом Тараса Штонди
та Валентина Дитюка в опері «Моцарт і
Сальєрі» М. Римського-Корсакова для
глядачів заплановано на 20 вересня.
Радує, що опери, заявлені у вересневій
i жовтневій афішах, проходитимуть у
супроводі оркестру.
За участю чотирьох басів, солістів
Національної опери України Сергія Магери, Тараса Штонди, Сергія Ковніра,
Володимира Тишкова у супроводі фортепіано 2 жовтня відбудеться концерт

❙ Катерина Кухар.
❙ Фото надані театром.
Bass Gala. У цій програмі буде немало
української музики. Зокрема, співатимуть «Дивлюсь я на небо», «Взяв би я
бандуру», «Реве та стогне Дніпр широкий». Звучатимуть партії з опер «Тарас

Бульба» та «Богдан Хмельницький».
Пісню з опери «Запорожець за Дунаєм»
виконуватимуть на завершення всі разом.
Для поціновувачів балету передбачена не менш цікава програма. Стартує вона в новому сезоні з гала-концерту De capo Ballet Gala 19 вересня, який
відкриватиме адажіо з балету «Лебедине
озеро» у виконанні Наталії Мацак, Сергія Кривоконя та артистів балету. Засмутити може хіба те, що до зняття карантинних обмежень концерт виконуватиметься під фонограму. Гала-концерт Con
Amore Ballet Gala так само за участі провідних солістів балету — 24 вересня.
А вже через два дні в афіші відразу два одноактнi балети: «Кармен-сюїта» ( Кармен — Катерина Кухар, Хозе
— Ярослав Ткачук, Ескамільо — Олександр Стоянов, Доля — Єлізавета Гогідзе, Цуніга — Віталій Нєтруненко) та
«Шопеніана» (виконавці — Ян Ваня,
Юлія Кулик, Ганна Муромцева, Ольга
Голиця, Юлія Москаленко). Фрагменти з найулюбленіших балетів «Лебедине озеро», «Лускунчик» та «Спляча красуня» зібрані у програму Чайковський
Ballet Gala, показ якої запланований на
2 жовтня.
Національна опера інформує, що
вистави попередніх місяців, що раніше були перенесені на вересень та жовтень, — знову змінюють дати показів на
листопад та грудень. Квитки на них лишаються дійсними, але за бажанням їх
можна буде обміняти на квитки поточного репертуару. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

«Цвіте терен...»
Ювілейна виставка художниці
Любові Міненко у Києві
гато людей мають можливість
побачити її роботи через коронавірус».
Творчість Любові Міненко така ж різнобарвна, як і українська земля, яку вона не
просто любить, а й звеличує
у своїх полотнах. Її канівська
говірка, всотана з молоком матері, просто зачаровує. Художниця цитує твори Тараса Шевченка, Лесі Українки у назвах
своїх робіт. На її картинах відтворено життя швидкоплинне,
сповнене духовності. «Піднімайся, Україно!», «У любистку
скупані», «Коровай», «Ранок у
Каневі», «Цвіте терен...» — роботи, біля яких хочеться затри-

матися й зчитувати з них життя
українців.
Схоже, художниця могла б
стати письменницею, настільки
тонко і з любов’ю творить картини. Її твори самобутні й неповторні. Світ, який її оточує, —
щедрий та теплий, як і кольорова гама полотен. Її твори не сплутаєш із роботами інших митців.
У неї свій, особливий почерк.
Після закінчення Київського художнього інституту Любов
Міненко два роки працювала художницею сцени у Хмельницькому драматичному театрі. Сімейні обставини повернули її до
Києва. Треба було виховувати
двох донечок. Та важко уявити

❙ Ювілярка Любов Міненко.
❙ Фото автора.
художницю без Канева, куди,
зрештою, вона перебралася до
батьківської хати, яку так і називає — «мій хутір». Художниця вважає за честь те, що в неї
гостював наставник Іван Мака-

рович Гончар.
Мистецтво художниці сягає обріїв європейського рівня. Її твори є в Англії, Франції,
Німеччині, Америці, Канаді,
Японії. ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

■ МАЙБУТНЄ
Наступного року — в Києві

Михайло Захаров:
Якщо є ціль, то треба
робити навіть дивні речі
Відомий українсько-австрійський скрипаль популяризує
музику Лятошинського та Глієра і пропагує ідею
створення Фонду раритетних інструментів
Валентина САМЧЕНКО, Марина ДЕРБАС-ЄГОРОВА

Помічає загал і держава чи ні, утім саме музиканти-інструменталісти є амбасадорами української культури, яка зрозуміла без перекладу. Відомі за кордоном
виконавці з українським корінням: скрипаль Михайло Захаров, який понад десяток років мешкає в Австрії, віолончеліст Олексій Шадрін, який тепер у Німеччині,
та піаніст Роман Лопатинський у 2019-му, створюючи колектив, ще й винесли у
назву прізвище титана вітчизняної композиторської школи, — назвалися «Лятошинський-тріо». Минулоріч на початку жовтня виступали у рамках ювілейного
XXX Міжнародного фестивалю «Київ Музик Фест-2019».
Незважаючи на коронавірусний період, 10 вересня блискуче концертували в Харкові,
а через кілька днів — у Львові, приурочуючи виступи 125-річчю патрона колективу.
А тим часом встигали записувати дебютний аудіо-CD, до якого ввійдуть Фортепіанні
Тріо №1 та №2 Бориса Лятошинського — композитора і диригента, якому судилося
жити в непрості часи і підняти українську музику на якісно новий рівень.
«Україна молода» зустрілася з ініціатором створення й учасником «Лятошинський-тріо» Михайлом Захаровим, щоб розпитати про творчість, яка представляє
Україну у світі.

«Коли приїздив у Хорол — опинявся в
українській культурі»
■ Михайле, давайте почнемо з самого початку: хто ініціював ваші заняття
музикою в 6 років? Хто були найперші
вчителі?
— Ініціювала моя мама Надія Віталіївна. Моєю першою вчителькою
по скрипці в музичній школі №14 в
П’ятихатках у Харкові була Лариса Балацька. Я там навчався у 1991-1992 роках, а потім — у музичній спеціалізованій школі в класі Володимира Свічкаренка. Перехід до ХССМШі теж ініціювала моя мама. Ми прокидалися о 6-й
ранку і на автобусі, практично через усе
місто Харків, щодня їхали до школи. І
ще мені потрібно було наздоганяти той
рівень, що за два роки досягли мої однокласники по новій школі.
■ Звідки у вас музичні таланти?
— Моє коріння взагалі з Полтавщини. Моя прабабуся з полтавського села
була надзвичайно талановитою людиною з гарним голосом. Вона прожила
довго і все життя співала, а коли була в
молодому віці, її запрошували до Києва,
щоби вона робила кар’єру як співачка.
Коли я приїздив улітку до рідних
у Хорол, то опинявся в класичній українській культурі, коли все оточення
співає. Мені було 3-4 роки, і я співав разом з усіма. Я вже міг заспівати майже
всі українські пісні... Були такі традиції, коли щодня збиралися і співали, і
завжди брали мене із собою.
У моїх прабабусі і бабусі були книжки, з яких вони могли кожну пісню заспівати напам’ять. Там були тільки
тексти, а мелодiю вони знали без нот. Я
слухав, запам’ятовував усі слова та мелодії і співав разом зі своїми рідними. У
мене і зараз є ті книжки.
■ Із позиції нинішнього віку як оцінюєте: музичний спецінтернат — це оптимальний варіант, щоб юні таланти
ставали професіоналами?
— Такі школи, якщо брати Харків і
в цілому Україну, показують зовсім інший рівень навчання. Як приклад, я
вчився ще в школі і вже грав iз Молодіжним симфонічним оркестром у Харкові з
диригентом Шаліко Палтаджяном.
■ Як ви потрапили у Відень? Коли
познайомилися з Борисом Кушніром?
— У столицю Австрії потрапив у
2005 році. У той час я вчився в Російській академії музики імені Гнесіних
(Москва) по камерній музиці у класі
професора Валерія Самольотова, і я
йому вдячний на все життя. Бо так моя
доля склалася, що я дізнався, що в мого
професора у Москві донька його учня
навчалася у професора Бориса Кушніра
у Відні. Тобто це такий непрямий кон-
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такт, але завдяки цьому мені вдалося
пограти відомому маестро.
Я тоді приїхав до Відня — у мене не
було конкретного підтвердження, що
мене прослухає Борис Кушнір, лише
сподівання, що він знайде для мене час.
Дуже багато людей прагне потрапити до
нього в клас. Утім усе склалося. У той
час у нього було лише одне вільне місце. Після прослуховування він сказав
мені: якщо в мене є бажання, то можу
в нього навчатися у Граці в університеті
(Universitat fur Musik und darstellende
Kunst Graz). Моє бажання було великим. І Борис Кушнір відповів: «Ну, ми
спробуємо».
У той час, приїхавши до Відня на
прослуховування без попередніх домовленостей, я думав: якщо мені вдасться,
то це змінить моє життя; це важливий
крок у моєму житті, який я маю зробити
зараз. Один шанс такий дається (сміється).
■ Скільки вам довелося чекати, щоб
вас погодився прослухати відомий педагог-скрипаль?
— Коли я вперше приїхав до Відня,
то десь тиждень не знав, Борис Кушнір
послухає мене чи ні. У той час я трохи
володів англійською мовою, мама мені
забронювала місце в хостелі. Там було
вісім ліжок у кімнаті, і рідко хто залишався більше, ніж на один день; майже
всі — переночували і їдуть далі. А в мене
було заброньовано ліжко-місце на три
тижні! Кожен день я мав нових сусідів
із різних країн, скажімо, з американцями грали в теніс.
Але мені треба було готуватися до
прослуховування, бо я ж не зміг би добре зіграти, якщо професор, наприклад,
прослуховуватиме мене через два тижні. Поряд був красивий парк iз видом
на Відень. Я брав скрипку, йшов туди,
ставав під деревом, виймав інструмент
і займався на природі. Люди ходили поряд, слухали (сміється), потім усі звикли.
Якщо є ціль, то треба робити все, що
від тебе залежить, навіть дивні речі, бо
іншого виходу немає. Мені ті заняття
дуже допомогли, бо коли ти граєш на
відкритому повітрі, то себе краще чуєш.
«Найсухіша» акустика саме на відкритому просторі, де її зовсім немає. В залі
є м’яка «зальна» акустика.

З Оксаною Линів познайомився у Відні
■ У 2009-му газети повідомили:
«Скрипаль із Граца знову в Харкові».
Це, здається, був перший концерт у рідному місті після закордонного навчання. Чим він запам’ятався?
— Це був виступ у Харківській
філармонії. Я грав Концерт для скрип-

ки з оркестром Фелікса Мендельсона з
філармонійним оркестром з диригентом Юрієм Янком.
Починаючи із 2009-го я щороку
грав концерт у філармонії. Я до того
був знайомий iз Юрієм Янком, бо він
був диригентом шкільного оркестру
(ХССМШі). Він надав мені можливість
зробити концерт. Ну а потім я вже грав
iз багатьма диригентами.
Зокрема, я познайомився в Харкові
з Урсом Шнайдером (Urs Schneider),
швейцарським диригентом, який уже
став моїм другом. Після декількох концертів у Харкові вже багато виступав iз
ним разом у європейських країнах. Грав
iз ним у Хорватії Концерт для скрипки
з оркестром Петра Чайковського з симфонічним оркестром Дубровніка.
В Урса Шнайдера є свій камерний оркестр у Швейцарії, я там виступав багато разів у ролі соліста і концертмейстера.
Дуже цікаво, що там усі були винятково
швейцарці і я один — українець (сміється) Вони розмовляли на швейцарському
діалекті. І в концертні турне поїздили.
Мені дуже подобалося. Я вільно володію
німецькою. Швейцарія і Австрія розташованi поряд, не так далеко вже й приїхати.
■ До речі, Грац останні роки в українців асоціювався з диригенткою Оксаною Линів. Ви знайомі? Чи зазвичай
робота в інших країнах поєднує з музикантами-співвітчизниками?
— Я з Оксаною Линів познайомився під час такого історичного моменту
у віденській кав’ярні, де обговорювався проєкт майбутньої постановки опери
«Василь Вишиваний» у Харківському
театрі опери ти балету. Вже зовсім скоро відбудеться прем’єра разом з Оксаною Линів. Я сподіваюся, що COVID-19
не дуже вплине на це.
Загалом я співпрацював iз багатьма
відомими музикантами: Юліан Рахлін
(Литва — Австрія), Ніколай Цнайдер
(Данія), Жерар Коссе (Франція), Міклош
Переньї (Угорщина), Орфео Мандоцці
(Швейцарія). Кожен підвищує планку,
музичний світ розвивається. Я не можу
зупинитися на якомусь одному рівні, для
мене все життя — це розвиток
■ У «Лятошинський тріо» зійшлися три українські таланти, які теж у різних країнах навчаються-працюють. Як
створювалася ця співпраця?
— Цікаво, що з колегами з «Лятошинський тріо» ми познайомилися набагато пізніше, ніж могло би бути. Наприклад, з Олексієм Шадріним навчалися в одній школі, щоправда, у різні періоди. Потім він навчався в Німеччині,
а зараз уже в Бельгії. З Романом Лопатинським, киянином, ми познайомилися в Україні, а він навчається зараз в
Італії.
2019 рік був двостороннім роком
культури Україна — Австрія. Багато відбувалося різних концертів, творчих акцій. У Відні проходить раз на два
роки фестиваль української культури
в Австрії UStream, його засновниця —
харків’янка Олександра Саєнко. Я їй запропонував дуже цікавий концерт фортепіанного тріо у Відні і програму, як це
все буде виглядати. Так з’явився наш
проєкт. ■

■ Чому «Лятошинський тріо»? Входити у концертну сферу з не найвідомішим в інших країнах
прізвищем — це немалий ризик. Що переважило,
коли вирішили просувати творчість саме цього
українського композитора?
— Борис Лятошинський створив лише два тріо, але
вони є одними з найважливіших камерних творів в українській музиці XX століття. На жаль, це ім’я не дуже
широко відоме в світі, якось несправедливо забулося.
Минулого року у Відні було два виконання музики
Бориса Лятошинського. Першими ми зіграли концерт у
Mozarthaus. А потім через декілька місяців один iз найкращих оркестрів Європи — Симфонічний оркестр Віденського радіо виконав Третю симфонію Бориса Лятошинського з британським диригентом Дунканом Вардом. І це стало важливою подією.
Я чув відгуки музикантів, вони були вражені музикою і казали: «Як шкода, що ми до того її не знали, ніколи не виконували, треба обов’язково брати в репертуар». Наша місія — показувати світові українську музику, в тому числі й забуту. А Лятошинський є класиком
української музики XX століття. Коли ми зіграли його
друге тріо на концерті — один iз найкращих камерних
українських творів, то у мене не було сумнівів, я одразу
зрозумів, що так, ми будемо «Лятошинський тріо».
Гра в тріо для мене не новий досвід, бо я маю спеціалізацію «камерна музика» і мене завжди цікавила
саме вона. Ще професор Самольотов прищепив мені
любов до камерного музикування. Борис Кушнір теж
має своє тріо — «Віденське Брамс тріо».
■ У програмі ваших концертів можна зустріти
і твори Глієра. Як зустрічає слухач таку, не надто
відому загалу, музику?
— Два роки тому я грав Концерт для скрипки Рейнгольда Глієра з молодіжним оркестром «Слобожанський», диригував Віталій Протасов. Це дуже цікавий
твір, бо скрипковий концерт був останнім твором, який
не закінчив композитор. Коли він помер, то на його роялі залишилися ескізи концерту, композитор мрів завершити його. І це зробив його учень Борис Лятошинський. Глієр хотів написати концерт у трьох частинах, але
оскільки там були тільки ескізи, то Лятошинський зробив його одночастинним і дописав свою коду, взявши за точку відліку теми автора. В останніх моментах
коди вже сильно помітно власний почерк Бориса Лятошинського.
■ Сім років тому ви грали харків’янам на
скрипці Джузеппе Гальяно (1779) в концерті з
Борисом Кушніром, який чарував ще давнішим
інструментом, скрипкою Страдіварі, зробленою в
1698 році, з колекції Австрійського національного банку. Відтоді ви пропагуєте ідею створення в
Україні Фонду раритетних інструментів. Для чого
він потрібен?
— Це велика проблема — відсутність в Україні
Фонду музичних інструментів, які би відкривали перед
молодими солістами можливості грати концерти. Інструмент — це дуже важлива складова успіху музиканта. Тому створення такого фонду необхідне як для виконавців, так і для іміджу країни.
Як приклад ми взяли колекцію Австрійського національного банку. Він відомий і є гордістю країни.
Фонд зберігає близько 60 цінних струнних інструментів
(скрипки, альти, віолончелі), займається видавничою
діяльністю. Щоби отримати такий інструмент, треба
довго чекати. Найперше, музикант подає заявку, коли
звільняється інструмент, то він передається виконавцю.
■ Ми постійно працюємо над створенням
Фонду музичних інструментів, розмовляємо, розказуємо. Керує проєктом Ігор Тулузов, перший
заступник директора СхідOPERA. Ми вже мали
зустрічі з потенційними інвесторами, є зацікавленість партнерів і підтримка з боку Міністерства культури України.
— Наш перший концерт iз Борисом Кушніром у
2013-му був присвячений створенню Фонду в Україні.
Але потім стався 2014 рік iз подіями на Майдані, а
потім війна, і було вже не до того. Тепер уже епідемія,
утім ми продовжуємо працювати в цьому напрямку і
пропагувати постійно.
■ Які ваші професійні плани пандемія коронавірусу зробила незворотньо нездійсненними і
чого чекати від «Лятошинський тріо» та особисто
вас слухачам найближчим часом?
— Ви знаєте, що, навіть попри COVID, я все ж таки
приїхав у Харків і ми здійснюємо зараз наш проєкт, запис двох тріо Бориса Лятошинського. Тріо №1 узагалі
мало відоме, оскільки це ранній твір, написаний у 1922
році в зовсім іншому стилі. Рідко виконується, порівняно з Тріо №2, яке досконаліше за формою і більш доступне слухачеві.
У наступному році в мене запланований концерт
iз симфонічним оркестром Київської філармонії. Крім
того, наші цілі — організувати європейське турне. До
речі, наше «Лятошинський тріо» ввійшло в Музичний
каталог українських виконавців для представлення за
кордоном Music from Ukraine 2020-2022. Це вагома підтримка, яка нам додає можливостей у промоції нашого
ансамблю.
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■ КУХНЯ ЯК ХОБІ

Сонячні пляцки
і панські салати:
рецепти «відчайдушної домогосподарки»
Олі Михайлюк
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Є особлива насолода в тому, щоб приготувати щось таке, що в інших викликатиме
захоплення. Здавалося б, лиш пиріг, а це вже привід зібратися за родинним столом,
поділитися враженнями, планами, насолодитися спілкуванням. І почути: «Дякую,
матусю, ти найкраща!», це може по-справжньому окрилити.
Оля Михайлюк, наша сьогоднішня кулінарна порадниця, часто чує такі слова. «У
мене троє чудових дітей, донька Марина — студентка, майбутня журналістка, син
Іван закінчує коледж, молодший син Назар іще школяр. Діти дуже слухняні, в усьому
мені допомагають, це у нас взаємно!».
Мама Оля дуже любить готувати, і ця її любов – абсолютно ненатужна. Звідкілясь
узялося це бажання: пекти пухкі смачні пиріжки на всю родину часто і натхненно,
придумувати найрізноманітніші салати, бо «з салатом в домі свято», майструвати
справжні гарні борщі та цікаві каші з м’ясом. Її натхнення націлене на творення нових
тортів і пляцків, та так, що нещодавно зі своїми рецептами Оля Михайлюк перемогла
в конкурсі великої, майже півмільйонної, кулінарної спільноти «Пляцки Рецепти від
Лілії Цвіт», а це, хто в курсі «кулінарних трендів», — визнання!
«Кулінарія — моя пристрасть. Наразі мій статус — «відчайдушна домогосподарка»,
— жартує пані Оля. — Любов до кулінарії в моїх душі і серці вже дуже давно і надовго».
«Я навчилась смачно готувати у найріднішої людини — своєї матусі, яка була весільною господинею і дуже талановитою людиною! Мрію про власну справу. Хочу відкрити свою мініпекарню, де завжди буде витати аромат смачної домашньої випічки,
де буде тепло і затишно, куди люди захочуть повертатись знову і знову, щоб випити
чашечку доброї кави і насолодитися шматочком пирога чи торта», — ділиться своїми мріями Оля Михайлюк із Надвірної, що на Івано-Франківщині.
«Я дуже люблю свого коханого чоловіка, з яким ми разом уже 20 років і який мене
у всьому підтримує. Люблю вирощувати троянди, це мої улюблені квіти. А ще мені
подобається вишивати, це мене заспокоює. Я щаслива мама і дружина, і більшого
мені не треба», — варто було б перед рецептами Ольги Михайлюк записати ці хороші слова також.

Олина «Сонячна долина»
«Назва виникла, коли я побачила
розріз пляцка. Він насправді «сонячний» всередині, дуже смачний та гарний. У ньому чудово поєднались ніжне
пісочне тісто з сирно-апельсиновою начинкою, кокосовий бісквіт із кунжутом
та апельсинове желе, яке дає приємну
кислинку», — розповідає про народження рецепту, який відразу ж став дуже популярним, Оля Михайлюк.
Отже, форма 24x28 см.
Тісто: 4 жовтки, 150 г цукру, 250 г
масла, 4 ст. л. сметани, 1,5 ч. л. порошку до випічки, 350-400 г борошна, 2 ч. л.
куркуми.
Сирна маса: 1 кг сиру, 1 скл. цукру, 2
яйця, 100 мл молока, 3 ст. л. крохмалю
(картопляного), цедра і сік з апельсина.
Кокосові коржі: 7 білків, 1 скл. цукру, 100 г кокосової стружки, 50 г кунжуту (підсмажити), 1 ст. л. борошна, 2 ст. л.
крохмалю, 1 ч. л. порошку до випічки.
Крем: 3 жовтки (що залишились від
коржів), 200 г цукру, 150 г молока, 1 пак.
ванільного цукру, 400 г вершкового масла, 1-2 ч. л. лимонного соку (за бажанням), 1 пак. апельсинового желе, 350 мл
води.
Помадка: 3 ст. л. какао (повні), 6 ст.
л. молока, 50 г вершкового масла, 2 ст. л.
цукру.
Готуємо пісочне тісто: масло посікти з
борошном, додати порошок для випічки,
додати жовтки, цукор і сметану, замісити тісто, при потребі додати ще борошна,
тісто має бути м’яким, але не липнути до
рук. Ділимо тісто на 2 рівні частини, до
однієї додати 2 ч. л. куркуми, вимішуємо. Ділимо кожне тісто ще на дві частини, біле — у холодильник, жовте — у морозилку на 1 годину або на ніч.
Сирна начинка: сир збити в блендері,
2 яйця збити з цукром на пишну масу,
вимішати з сиром, додати крохмаль і молоко, цедру і сік одного апельсина, все
добре змішати.
Розкачати біле тісто, викласти у форму з пергаментом, зверху — половину
сирної маси і потерти жовте тісто з морозилки. Печемо 40 хв. при температурі
180 градусів (охолодити у формі). Так
само печемо другий корж.
Кокосові коржі: білки збити на піну

з дрібкою солі, поступово всипати цукор
і збивати до стійких піків. Усипати просіяне борошно з крохмалем та порошком
до випічки, кокосову стружку і посмажений кунжут. Усе легенько вимішати лопаткою. Форму вистелити пергаментом і
змастити, поділити масу на дві частини,
спекти два коржі. Печемо при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
Готуємо крем: жовтки збити з цукром – звичайним і ванільним, молоко
закип’ятити, вилити жовтки до молока,
помішуючи, довести до кипіння, дати,
щоб покипіло 1-2 хв. Зняти з вогню, остудити, накривши плівкою. М’яке масло збивати, додаючи частинами заварену масу, і збити на пухку масу, в кінці додати сік з лимону. Желе розчинити у 350
мл кип’ятку.
Форму, в якій випікались коржі,
вистелити харчовою плівкою (щоб легше прилипала, змочити форму водою) і
влити розчинене желе, залишити в холодильнику, щоб застигло.
Помадка: какао, цукор, м’яке масло
та молоко підігрівати на легкому вогні,
помішуючи, але не кип’ятити, коли цукор розчиниться і маса стане гладкою і
густою, одразу вилити на пляцок, розрівняти.
Збираємо пляцок: корж із сиром
змастити 1/4 крему, зверху корж з кокосом — 1/4 крему, потім желе (акуратно зняти плівку і викласти на крем), знову крем, кокосовий корж, крем і корж із
сиром кладемо жовтим тістом до середини. Верх змастити помадкою, залишити
пляцок на ніч у холодильнику, щоб добре настоявся.

Круасани, які швидко з’їдаються
Хто б сумнівався? Лиш погляньте на
фото! Кулінарка запевняє, що вони і печуться так само швидко, як з’їдаються,
отож є сенс навчитися їх пекти. Тим паче
що начинки до них можуть бути різними — вишні, яблука, мак, горіхи, шоколадна паста, а також смачно із сирною
начинкою, як солодкою, так і солоною.
«Побалуйте і ви своїх рідних такими круасанчиками, — заохочує господиня і ділиться рецептом, перевіреним часом. —
Круасанів виходить багато, можна спекти половину порції. Або всю — когось іще

❙ Оля Михайлюк із дітьми.

❙ Круасани: спекли — і вже нема.
й пригостите», — додає вона.
Тісто: 100 г живих свіжих дріжджів,
2 жмені цукру, 1/4 ч. л. солі, 300 мл теплого молока, 1 пачка вершкового масла
(або маргарину, та масло все ж корисніше), 50 мл олії, 3 яйця, борошна, скільки візьме тісто.
Для змащування: 1 яйце, 1 ч. л. цукру, 2 ч. л. молока.
До теплого молока всипати цукор і
сіль, додати подрібнені дріжджі, злегка
збиті яйця, розтоплене тепле масло та
олію. Потім частинами додаємо просіяне борошно і вимішуємо тісто, як на вареники. Тісто має вийти м’яке і не липнути до рук, але не забите! Одразу розпочинаємо роботу з тістом. Робочу поверхню злегка присипати борошном, тісто
поділити на кульки (приблизно 6-8 шт.).
Кожну кульку розкачуємо, як на вареники, але не надто тонко, ріжемо тісто на трикутники і викладаємо начинку на широкий край, згортаємо — формуємо круасанчики. Викладаємо у змащену форму, верх змащуємо збитим
яйцем. Випікати при температурі 180
градусів 18-20 хвилин. Надмірно не пересушуйте, треба, щоб верх став ніжнорум’яним. Гарячими присипати цукровою пудрою.

Салат кольору осені
Господиня запевняє, що приготування його не займе багато часу!
Інгредієнти: морква свіжа — 3 шт.
(великі), лимонний сік — 3-4 ст. л., горіхи грецькі — 2 жмені, часник — 3 зубці, майонез — 4-5 ст. л., карі (мелений) —
на кінчику ножа, сіль, перець — за смаком.
Моркву помити, почистити, натерти
як на корейську і скропити лимонним соком. Горіхи подрібнити ножем або в блендері, але не надто тонко, і всипати до моркви, додати видавлений часник, майонез,
карі, сіль та перець. Усе вимішати і дати
настоятись 15-20 хвилин.

Салат «Панський»
Соковита смажена куряча грудка та
хрумкі домашні сухарики, а також свіжі
овочі та пікантна заправка з часниковою
ноткою — разом це все неймовірно смачно.
Потрібно: куряча грудка — 1/2 шт.

❙ Салат «Панський».

❙ Пляцок «Сонячна долина».
(250-300 г), олія — 1 ст. л., приправа для
курки (за бажанням), помідори — 4 шт.,
перець болгарський — 1 шт., сир твердий
— 100 г, листя салату, кунжут чорний і
білий.
Філе розрізати на дві частини. Присипати приправою для курки, сіллю та
перцем і змастити олією. Посмажити
на сковорідці (по 5-6 хвилин із кожного
боку).
Для сухариків: батон білий — 2 скибочки, олія, сіль. Батон нарізати на кубики, на сковорідку влити 1 ч. л. олії, посмажити сухарики на середньому вогні до
золотистого кольору, помішуючи.
Заправка для салату: олія оливкова
(або соняшникова) 6 ст. л., сік лимона —
3 ст. л., мед рідкий — 1 ст. л., часник сушений — 1 ч. л., гірчиця «м’яка» — 1 ч.
л., сіль, перець до смаку. Усі складники
помістити у баночку з кришкою і добре
збовтати.
Можна заправити салат домашнім
майонезом з 2 зубцями часнику, вичавленого через прес. Також буде смачно. На
тарілку викласти листя салату (порвати).
Шматочки сиру посипати чорним кунжутом, а дольки помідорів злегка вмокнути
в білий кунжут.
Перець і курку нарізати на шматочки.
Всі інгредієнти для салату гарно викласти на тарілку, і полити заправкою. Зверху викласти сухарики.
Вибирайте щось для осіннього меню,
все – смачно і гарно! Смачного! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ 2020

СПОРТ
Вадим Гутцайт
міністр молоді та спорту України

Григорій ХАТА
Під час пресконференції перед матчем «Динамо» — АЗ капітан «біло-синіх» Сергій Сидорчук зауважив, що з часом
починаєш до всього звикати,
а грати без глядачів поступово
стає вже нормою. Утім навіть за
порожніх трибун фактор свого
поля для команди має високу
цінність. «Гра на своєму полі —
це великий плюс для команди.
Вдома і стіни допомагають», —
каже Сидорчук.
Донецький «Шахтар» уже
тривалий час не має можливості
проводити матчі на рідній «Донбас Арені» в Донецьку. При цьому «гірникам» доводиться пристосовуватися до обставин, які
постійно змінюються. Після
початку війни на сході України
таким собі єврокубковим прихистком для них стала «Арена
Львів». Пізніше статус домашнього для «Шахтаря» отримав
стадіон «Металіст» у Харкові,
хоча тренувальною базою гірницького клубу продовжував
залишатися комплекс олімпійської підготовки «Святошин» у
Києві.
Відтак коли через коронавірус усім командам (на вимогу медичного протоколу) довелося обмежити непотрібні
переміщення, рішення грати
всі домашні матчі в столиці, за
словами колишнього капітана
«помаранчево-чорних» Даріо
Срни, котрий нині в «Шахтарі»
обіймає посаду директора з футболу, прийшло само собою.
Таким чином, iз рестартом
минулого сезону «гірники» перебралися на столичний НСК
«Олімпійський». «Ми грали
у Львові, в Харкові, тепер —
у Києві. Це рішення прийшло
саме по собі, через пандемію коронавірусу. Не можна було нікуди літати, ми мінімізували ризики і вирішили грати на «Олім-
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«НСК «Олімпійський» — це державний об’єкт, нам треба використовувати його
на всі сто. Тому не може бути пріоритету лише для однієї команди — «Динамо» чи
«Шахтаря». Держпідприємству треба заробляти кошти, а зараз немає концертів,
великих спортивних подій. Важливо, щоб комплекс був зайнятий».

■ АРЕНА

«Треба заробляти гроші»
«Спортивне» міністерство дало добро на проведення «Шахтарем» матчів нового сезону
на НСК «Олімпійський»
пійському», — розповів Срна.
Даріо каже, що всім у клубі
сподобалося проводити матчі в
Києві, тож після широкого обговорення було вирішено й надалі грати офіційні матчі на головній футбольній арені України. Задля цього керівництво
«Шахтаря» підписало довгостроковий контракт iз Міністерством молоді й спорту, у
підпорядкуванні котрого саме
й перебуває «Олімпійський».
«Держпідприємству НСК Олімпійський треба заробляти кошти, а зараз немає концертів, великих спортивних подій. Важливо, щоб він був зайнятий»,
— роз’яснив ситуацію «спортивний» міністр Вадим Гутцайт.
Звісно, ситуація, коли НСК
«Олімпійський» ділитимуть
між собою два вітчизняні гранди, сприймається трохи дивно.
Подейкують, що президент «Динамо» Ігор Суркіс виказував категоричну незгоду з таким підходом, адже впродовж не одного десятиліття НСК «Олімпійський» (який раніше носив назву
Республіканський стадіон), тісно асоціювався з «біло-синіми»
та був їхнім рідним домом, де
столичні футболісти здобули не
одну яскраву перемогу.
Але час змінюється. «Це державний об’єкт, нам треба використати його на всі сто. Тому
не може бути пріоритетом віддати стадіон тільки «Динамо»

❙ У новому сезоні «Динамо» та «Шахтарю» доведеться на двох ділити столичний НСК «Олімпійський».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
або тільки «Шахтарю», — наголошує Вадим Гутцайт. —
Хочу подякувати президентам
обох клубів за те, що вони орендують стадіон, пропонують нам
чималі кошти, роблять газон
кращим».
Хай там як, а пріоритет під
час вибору часу та дати прове-

дення матчів на НСК «Олімпійський» залишиться за «Динамо». Водночас Даріо Срна
повторює, що «Олімпійський»
— це не стадіон київського «Динамо». Ковалівський «Колос»
нещодавно грав на «Олімпійському» — проблем не було. Упродовж тривалого часу «Олім-

пік» проводить свої матчі на
стадіоні імені Лобановського —
і жодних питань немає. Не бачу
проблем і в тому, що «Шахтар» грав на «Олімпійському»,
котрий належить державі. Не
боюсь жодних провокацій», —
зауважує хорватський функціонер «Шахтаря». ■

■ ТЕНІС

Із кожним так буває
Після завершення «хардового» «Ю-Ес оупен»
тенісний бомонд розпочав активну підготовку
до ґрунтового «шолома»
Григорій ХАТА
Одразу по завершенні Відкритого
чемпіонату США весь тенісний бомонд
перебрався до Риму, де з понеділка паралельними курсами йдуть два турніри
найвищої категорії — чоловічий «Мастерз» і жіночий «Прем’єр».
У столиці Італії вперше після рестарту спортивного сезону на корті
з’явиться прима вітчизняного тенісу
Еліна Світоліна, котра, побоюючись
коронавірусної інфекції, відмовилася від поїздки на цьогорічний «Ю-Ес
оупен». Водночас у планах першої ракетки України — виступ на ґрунтовому «шоломі», старт якого призначений на 27 вересня. Тож представницький турнір у Римі, де Світоліна посіяна
під четвертим номером, для найкращої
вітчизняної тенісистки, — генеральна
репетиція перед останнім у сезоні турніром iз серії «Великого шолома».
Як володар високого номеру посіву,
свої виступи на римському «Прем’єрі»
Еліна розпочне одразу з другого кола,
де її суперницею буде росіянка Анастасія Павлюченкова. Водночас інша

учасниця італійських змагань від України — 29-та ракетка планети Даяна Ястремська — за турнірну боротьбу взялася у перший змагальний день,
коли в стартовому раунді переграла
італійку Камілу Джорджі — 7:5, 6:7
(5:7), 6:4.
На початку серпня Ястремська поступилася Джорджі в чвертьфіналі
турніру в Палермо, відтак важка перемога в Римі — яскравий реванш за
минулу невдачу. «Я добре підготувалася після США. У мене була кількаденна пауза, котра знадобилася, щоб
підлікувати коліно та ступню. Потім
я мала триденну тренувальну сесію»,
— розповіла Ястремська про свою роботу напередодні старту турніру в
Римі. Зауважимо, що після швидкого
вильоту з цьогорічного «Ю-Ес оупен»
Ястремська припинила співпрацю зі
своїм німецьким наставником Сашою
Баїном. Їхня співпраця тривала менше року.
Щодо поєдинку з Джорджі, то Даяна так прокоментувала напружену дуель, яка тривала дві з половиною години: «Із цим матчем було щось не так.

❙ На старті представницького турніру в Римі Даяна Ястремська переграла італійку Джорджі.
❙ Фото з сайта btu.org.ua.
В один момент я могла зіграли кілька геймів добре, а потім зробити три
подвійні помилки поспіль. До того ж
по ходу матчу в мене вийшов iз ладу
кросівок і мені не вдалося реалізувати
матчбол. Але, думаю, такі дні бувають
у кожного», — підсумувала друга ракетка України.
У наступному раунді «одинака» суперницею Ястремської буде Аманда
Анісімова з США. При цьому в Римі
свої сили Даяна вирішила перевірити й у парному турнірі, куди заявила-

ся разом з першою ракеткою України
Світоліною. Для обох трохи додаткового досвіду на ґрунті буде зовсім незайвим. Відзначимо, що після рестарту
тенісного сезону турнір у Римі — перший офіційний старт для Еліни. Перед
його початком відбулося ж оновлення
рейтингу WTA, в якому прима вітчизняного тенісу опустилася з п’ятої на
шосту позначку. Так само після завершення «Ю-Ес оупен» пішли донизу й
позиції Ястремської, котра з 25-ї перемістилася на 29-ту сходинку. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Зірка» Арарату
Як директор перинатального центру підкорив омріяну вершину

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 16 ВЕРЕСНЯ 2020

■ ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ

Грейс Келлі завжди в тренді
У Попелюшки з Монако є чому повчитися
Уже понад сорок років минуло від дня трагічної смерті
голлівудської зірки, оскароносної актриси, 10-ї княгині
Монако Грейс Келлі, та вона
й надалі залишається іконою
стилю, взірцем довершеності і загадкою для тисяч прихильників її таланту. 14 вересня — день пам’яті зірки, а також привід переглянути фільми з її участю. Їх не так уже
й багато, проте яких! За роль
у фільмі «Сільська дівчина»
Келлі отримала премії «Оскар» і «Золотий глобус», а також іще один «Золотий глобус» за картину «Могамбо»,
серед її партнерів по стрічках
були Джеймс Стюарт, Кері
Грант, Рей Мілланд, Гарі Купер. Звісно, імена цих чудових
акторів сьогодні мало що говорять широкому загалу, проте
для любителів олдскульного кінематографа це легенди.
Що може бути краще в сльотливий осінній вечір, ніж перегляд хорошого фільму, скаВарка ВОНСОВИЧ
Виймаючи, як завше,
кореспонденцію зі своєї
поштової скриньки, жителька Белдінга, що в
штаті Мічиган, США, разом із газетами та рекламними постерами вийняла дивну листівку. Розгледівши її, зрозуміла —
це привіт із минулого.
Поштівку надіслала Флоссі Берджесс, правда, на
адресу, де нині проживає
Бріттані Кіч, своїм двоюрідним братам на Хелловін. І було це 100 років
тому — в жовтні 1920 (!)
року. Нова мешканка зі
здивуванням та цікавіс-

жімо, «У разі вбивства набирайте «М», «Рівно опівдні»,
«Спіймати злодія», «Вище товариство» чи однієї з найкращих стрічок Альфреда Хічкока — «Вікно у двір».
Грейс Келлі в ролі княгині
Монако всі сприймали як правильну, добропорядну Попелюшку, що завдяки щасливому лотерейному білету стала
Принцесою. Проте в житті все
було далеко не так однозначно. Хоча родина Келлі не належала до аристократів, проте Грейс виростала у заможній і відомій на східному узбережжі США родині. Батьки
прищеплювали своїм дітям лідерські навички, жагу до перемог, стійкість у складних
життєвих ситуаціях, що дуже
знадобилося дівчині в майбутньому. Саме це і стало запорукою майбутніх успіхів Грейс,
а не сліпий випадок. Тож не
забудьте додати до свого списку фільмів, вартих перегляду, байопік «Принцеса Монако» з Ніколь Кідман в головній ролі. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №88

❙ Грейс Келлі.

■ ЕПІСТОЛЯРІЙ

Привіт із минулого
Американка отримала поштівку 100-річної давнини
тю прочитала в повідомленні: «Дорогі кузени.
Сподіваюся, у вас все добре. У нас все відмінно, але
у мами біда з колінами.
Тут жахливо холодно. Я
щойно закінчила займатися історією і вже скоро
піду спати. Тато голиться,
а мама диктує Вашу адресу. Мені доведеться закритися на ніч. Сподіва-

юся, у бабусі з дідусем все
гаразд. Не забудьте написати нам — Рой ще не підлатав штани? Флоссі Берджесс». На самій поштівці зображено відьму
з кішкою, гусаком і совою. Невідома Флоссі дописала: «Ким би ви хотіли стати? Гусаком чи гарбузовою головою?».
Що ж, за минуле

століття хоч щось залишилось незмінним —
американці продовжують свої традиції святкування Хелловіну, проте,
на жаль, листівки з привітаннями вже мало хто
надсилає рідним та друзям, а все частіше шлють
мейли чи есемески. То,
може, варто відродити і
цю милу традицію? ■

■ ПОГОДА
17 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза. Вiтер
пiвденний iз переходом на захiдний, 7-12 м/с. Температура
вночi +14...+16, удень +27...+29.
Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +26...+28.
Вінниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +27...+29.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +24...+26.

Північ
мінлива
хмарність

+11…+16
+21…+27
Схід

хмарно

Центр

15 вересня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 20-23 градуси, у Дніпрі біля Києва — 19.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ.
Трускавець: уночi +12...+14, удень +18...+20. Моршин:
уночi +13...+15, удень +19...+21.
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Захід

+11…+16
+25…+30

+10…+15
+25…+30

+8…+13
+23…+28

дощ
сніг

Південь +12…+17
+25…+30
дощ,
гроза
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vsamchenko@i.ua
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По горизонталі:
3. Син Ярослава Мудрого, який
після смерті батька правив у Києві. 7.
Простір між будинком і його дахом.
8. Стара назва столиці М’янми. 10.
Речовина, яку колють під шкіру для
розгладжування зморщок. 11. Форма
бойового шикування військ. 12. Верхня частина коренеплодів. 14. Американська акторка, співачка, танцівниця,
зірка фільму «Дівчина із Джерсі». 16.
Місто на Полтавщині, колишня резиденція князів Вишневецьких. 17. Ліс
під Києвом, місце поховання жертв
масових репресій у 30-ті роки. 21. Папери, складені купкою. 23. Прізвище
льотчика, героя фільму Михайла Іллєнка «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».
24. «Треба миром, громадою обух сталить та добре вигострить сокиру, та й
заходиться вже будить. А то проспить
собі ... до суду Божого, Страшного»
(Тарас Шевченко). 25. Зворотній розвиток, занепад. 26. Комплекс рекламних заходів.
По вертикалі:
1. Прикраса дорослого чоловіка,
проти якої боровся Петро І. 2. Процес
демократичної зміни влади, що відбувається раз на кілька років. 3. Замок,
резиденція французьких королів.

4. Стійке соціальне угруповання людей, об’єднане мовою та територією.
5. Син доньки чи сина. 6. Навмисні
підривні дії проти економічних або
військових об’єктів. 9. Мелодія, пісня. 12. Польське місто, близьке до
кордону з Білоруссю. 13. Старовинна золота монета в Іспанії та Франції.
15. Одна з найбільших річок Середньої Азії. 18. Темно-синя барва. 19. Свідомо поширювана неправда з метою
дискредитації. 20. Циркова професія,
з якою часто порівнюють Зеленського. 22. Символ селянської праці на
радянському гербі. ■
Кросворд №87
від 15 вересня

■ ПРИКОЛИ
Наталя не вiдходила вiд старого
дiда в «маршрутцi», щоб усi думали,
що перегаром тхне саме вiд нього.
***
— Тату, а хлопчики сьогоднi на
дошцi матюки писали.
— Це поганi хлопцi. Сподiваюся,
ти не писала?
— Нi, я диктувала.
***
— Абраме, я чув, що ви розлучилися зi своєю жiнкою й одружилися зi
значно молодшою.
— Рiч у тiм, що зi старою дружиною самi проблеми: то валiдол їй дай,
то води, то кватирку вiдчини, то зачини. А молода ввечерi пiде, вранцi прийде, а я можу спати спокiйно.
***
Чоловiк перевищив швидкiсть,

даiшник наздоганяє його:
— Якщо у вас була вагома причина перевищити швидкiсть, я вас
вiдпущу.
— Рiк тому вiд мене пішла дружина до полiцейського, то я подумав,
що ви хочете вiддати її назад.
***
Ізя в лiкаря:
— Лiкарю, я же вам пояснюю,
що я дiйсно хворий.
— А вам укотре кажу, що ви собi
це собi надумали. Повторюйте «Я
здоровий, я здоровий», i все буде
добре.
Ізя збирається йти, а лiкар каже:
— А гонорар?
— Це ви собi надумали, повторюйте «Менi заплатили, менi заплатили» i будете в чудовому настрої.
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