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Уряд дозволяє українцям 
надмірні бюджетні витрати 
під час падіння економіки. 

За цей популізм кожен із 
нас заплатить дуже дорого 

— вже через 2-3 роки
стор.12—13»стор. 6»

Вітчизняним аграріям доводиться постійно жити у відверто ворожому середовищі.
Фото з сайта agropolit.com.
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Раду Поклітару: 
«Київ Модерн-балет» 

в області сучасної 
хореографії 

абсолютний монополіст

стор. 7»

Банкет на тлі чуми 

стор. 8»

У Міносвіти 
оприлюднили 

результати опитування 
учнів та батьків щодо 
харчування у школах

Що можна погризти, окрім 
ганіту науки

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,171 грн 

1 € = 33,345 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

Атака на 
ближнього

Створений при 
Мін’юсті Офіс протидії 
рейдерству поки що 
не відбив у злочинців 
охоту захоплювати 
чужі господарства, 
бо зловмисники часто 
діють під прикриттям 
державних органів 
влади
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«Ми маємо кричати про цю несправедливість і гучно заявляти про те, що ці люди, 
які незаконно перебувають у російських тюрмах, мають повернутися додому». Римма Зюбіна

акторка

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗА ҐРАТАМИ

Розголос 
і підтримка 
рятують
Бранцями Кремля у РФ 
та окупованому Криму 
лишається щонайменше 
101 людина, на Донбасі 
незаконно утримують 
щонайменше 234 українців 
Катерина БАЧИНСЬКА

 На Софійській площі у центрі столиці ві-
домі діячі культури — актори, телеведучі, 
журналісти та письменники — зачитували 
листи та вірші на підтримку тих, хто і досі 
лишається за ґратами у Росії. Слова під-
тримки бранцям Кремля озвучили письмен-
ники Андрій Курков, Олена Стяжкіна, Гали-
на Шиян, перша заступниця міністра закор-
донних справ Еміне Джапарова, журналіс-
ти Ольга Герасим’юк та Мирослава Барчук, 
акторка Римма Зюбіна, науковець Ігор Коз-
ловський.
 «Вважаю, що сьогодні це як ніколи важ-
ливо та необхідно. Це наш обов’язок не забу-
вати й усіма можливими способами допома-
гати тим, хто чекає й потребує нашої допо-
моги, — сказала Римма Зюбіна. — Ми маємо 
кричати про цю несправедливість і гучно за-
являти про те, що ці люди, які незаконно пе-
ребувають у російських тюрмах, мають по-
вернутися додому. Тому я сьогодні тут чи-
таю, говорю й закликаю не бути байдужи-
ми». 
 Це вже третій правозахисний марафон на 
підтримку українських заручників Кремля. 
Традиційно захід відбувався у Львові, у рам-
ках Львівського міжнародного BookForum 
PEN Ukraine. Однак цього року через прове-
дення Форуму видавців у онлайн-форматі ма-
рафон вирішили провести у центрі Києва. 
 Два роки тому серед тих, кому присвячу-
валась така подія, був письменник і режи-
сер Олег Сенцов, минулого року — письмен-
ник і журналіст Станіслав Асєєв. Цьогоріч 
учасники марафону  читали листи до рідних, 
виступи у суді та фрагменти щоденників ук-
раїнців, які через свої переконання опини-
лися в тюрмах і підвалах на окупованих те-
риторіях України. Під час акції усі бажаючі 
могли написати листа тим, хто і досі перебу-
ває в ув’язненні. 
 «Коли ти говориш, хоча б крихта, але змі-
нюється. Коли ти мовчиш, не відбувається 
нічого», — заявила Лемара Мемедемінова, 
дружина українського політв’язня у Криму 
Нарімана Мемедемінова. 
 Наріман, як і ще дев’ять його колег, 
кримських татар, до ув’язнення після 
анексії Криму почали знімати на камери об-
шуки, затримання і судові засідання, став-
ши, по суті, єдиним джерелом правдивої ін-
формації з окупованого Криму. Однак росій-
ська влада затримала їх. 
 І ось учора Наріман вийшов на свободу. 
Попередньо адвокат Еміль Курбедінов пові-
домляв, що оскаржив рішення Багаєвського 
райсуду Ростовської області Росії про відмо-
ву в умовно-достроковому звільненні Меме-
демінова.
 За даними правозахисної організації 
PrisonersVoice, у Росії та окупованому Кри-
му лишається за ґратами щонайменше 101 
людина. Також бойовики на Донбасі утриму-
ють у полоні щонайменше 234 українців. За 
даними українського омбудсмана Людмили 
Денісової, у російському ув’язненні перебу-
вають від 113 до 115 осіб. У списку «Крим-
ськотатарського ресурсного центру» вказу-
ють про 86 кримських політв’язнів. Такі ж 
цифри — у «Кримської правозахисної гру-
пи». ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація в районі проведення 
операції Об’єднаних сил залишаєть-
ся стабільно напруженою. Спокій 
лише формальний, у будь-який мо-
мент ситуація може змінитися кар-
динально. Російські окупаційні вій-
ська продовжують стягувати техні-
ку та готувати особовий склад до ак-
тивних бойових дій.
 За минулі чотири доби против-
ник здійснив 12 порушень режиму 
тиші. З боку збройних формувань 
Російської Федерації вогневу ак-
тивність зі стрілецької зброї зафік-
совано неподалік населеного пункту 
Новоолександрівка. Також побли-
зу Мар’їнки ворог здійснив пострі-
ли в бік наших позицій зі стрілець-
кої зброї, а також три постріли з гра-
натомета, пристосованого для вико-
ристання мін ПОМ-2. 
 Факт порушення режиму припи-
нення вогню було зафіксовано непо-
далік населеного пункту Піски, де 
ворог відкрив вогонь зі стрілецької 
зброї в бік наших позицій. Унаслі-
док ворожого пострілу один війсь-
ковослужбовець Об’єднаних сил от-
римав кульове наскрізне поранення 
в ногу. Воїну надали домедичну до-

помогу та евакуювали до госпіталя. 
Ще одне застосування противником 
стрілецької зброї відзначено побли-
зу Павлополя. 
 Окрім того, порушення домовле-
ностей зафіксовано в районі насе-
леного пункту Водяне — ворог від-
крив вогонь у бік наших позицій із 
підствольного гранатомета. Також 
на цій ділянці помічено проліт во-
рожого БПЛА типу «МЕВІК-2» із 
перетином лінії розмежування. За-
собами радіоелектронної боротьби 
безпілотник противника було по-
давлено, що унеможливило його по-
дальше застосування. Поблизу Но-
вотошківського противник стріляв 
iз великокаліберного кулемета.
 Неподалік Залізного військово-
службовці Збройних сил України 
ліквідували осередок загоряння су-
хої трави. Під час гасіння пожежі 
здетонував невідомий вибуховий 
пристрій, унаслідок чого один ук-
раїнський захисник отримав пора-
нення.
 За даними звіту СММ ОБСЄ, 
опублікованого 17 вересня, під час 
виконання спостережного польоту 
безпілотний літальний апарат СММ 
ОБСЄ на непідконтрольній урядові 
України території зафіксував помі-

чених чотирнадцять протитанко-
вих мін, установлених поперек ав-
тошляху поблизу Саханки Донець-
кої області. Ще вісім протитанко-
вих мін, установлених в один ряд 
поперек автошляху, і двадцять про-
титанкових мін, установлених не-
щільними групами на східній i за-
хідній смугах руху цього ж авто-
шляху, було зафіксовано поблизу 
населеного пункту Весела Гора на 
Луганщині. 
 У містечку Веселе Донецької об-
ласті спостерігачі вперше побачи-
ли шість фрагментів боєприпасів, із 
них чотири оцінено як металеві тру-
би від реактивних снарядів реактив-
ної системи залпового вогню (РСЗВ; 
БМ-21 «Град», 122 мм), а два — як 
хвостові стабілізатори 120-мм мін. 
Це означає, що російсько-окупаційні 
війська й надалі систематично нех-
тують режим припинення вогню та 
вкотре збільшують мінні поля, роз-
міщують боєприпаси в житлових ма-
сивах, чим наражають на небезпеку 
мирних жителів Донбасу. 
 Раніше, 15 вересня, мешканець 
Гранітного намагався обійти кон-
трольно-пропускний пункт, щоб 
пройти на окуповану територію. В 
результаті чоловік підірвався на 
міні. З осколковими пораненнями 
його госпіталізували до Волновась-
кої лікарні.
 Тим часом втрати російсько-оку-
паційних військ за 18-19 вересня, за 
даними розвідки: безповоротні (за-
гиблі) — 3; санітарні (поранені) — 2. 
Всі втрати небойові, обставини уточ-
нюють. ■

НА ФРОНТІ

Спокій лише формальний
Російсько-окупаційні війська збільшують мінні поля

■

Валентина САМЧЕНКО

 У закинутому костелі Матері Бо-
жої в селі Демня Миколаївського 
району Львівської області Перший 
академічний український театр для 
дітей та юнацтва спільно з проєктом 
«Під зорею Пінзеля» показав виста-
ву «П’ятидесятниця». Так театраль-
ний колектив розпочав 101-й сезон 
Першого театру і водночас актуалі-
зував важливу тему: збереження 
культурної спадщини.  
 Костел Матері Божої в Демні (це 
40 км від Львова) датується 1913 
роком. Він, як і сотні  інших куль-
турних пам’яток в Україні, потре-
бує консервації і реставрації, інак-
ше кане в забуття через безповорот-
ну руйнацію. Простір занедбаного 
костелу підсилив теми, які пору-
шує режисер Лариса Діденко у свої 
виставі: дискусії про цінності, гу-
манізм і про культуру, яка стала за-
ручником політики. 
 «Спершу ми планували зіграти 
виставу у визначному місці — пе-
ред закинутим костелом Всіх Свя-
тих (1758 р.) у селі Годовиця, — роз-
повідає Івона Лобан. —  Храм є ро-
весником собору Святого Юра. Він 
будувався в той же час i тими сами-
ми майстрами, що й основна святи-
ня греко-католиків. Його архітектор 
Бернард Меретин, але найбільше ві-
домий собор своїм вівтарем — творін-
ням рук видатного Іоана Пінзеля. У 
2012-13 роках роботи з вівтаря кос-
телу стали основою виставки у Лув-
рі. Нині, на жаль, костел у Годови-
ці перебуває у жахливому стані. І 
щоб привернути увагу до костелу 
задля його порятунку, Перший те-
атр розпочав співпрацю з ГО «Арт-
студія Івони Лобан» у рамках проєк-
ту «Під зорею Пінзеля», який запо-

чатковано три роки тому. Сподіває-
мося, буде змога подивитися виставу 
і в Годовиці».
 Гості, що відвідали виставу 
«П’ятидесятниця» у Демні, мали 
змогу ознайомитися з населеним пун-
ктом, який нагадує музей кам’яних 
скульптур під відкритим небом. Там 
— і зруйнована каплиця-усипальни-
ця відомого мецената графа Станісла-
ва Скарбека, який у 1842 р. звів пер-
ший у Львові і третій за своїми роз-
мірами театр Європи (зараз — театр 
ім. М. Заньковецької), 1840 р. засну-
вав «Інститут для сиріт і убогих», а 
у 1846 р. створив «Фундацію пенсій 
для акторів, режисерів, співаків те-
атру графа Скарбека у Львові». Ба-

жаючі завітали і в кімнату-музей 
колишнього «Доброчинного закла-
ду-інституту для сиріт та убогих», 
в будівлі якого нині розташовано 
психіатричну лікарню (КНП ЛОР 
«Львівська обласна психіатрична лі-
карня «Заклад»), та побували на ста-
рому цвинтарі, де є фігури, датовані 
ще 1838 роком. Побачили чи не пер-
ше творіння Михайла Дзиндри — фі-
гуру святого Лазаря, яку відомий у 
світі скульптор створив у 13 років на 
могилі своїх батьків. 
 До речі, незалежний міський 
медіа-хаб «Твоє місто» вів пряму 
трансляцію вистави. Подивитись 
виставу можна і у збереженому за-
писі. ■

СПАДЩИНА

Святі волають про порятунок
На Львівщині виставою в костелі привертали увагу до занедбаних пам’яток

■

Село Демня — музей кам’яних скульптур.
Фото Євгенія КРАВСА.

❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Нововведення, яким Українсь-
кий центр оцінювання якості осві-
ти (УЦОЯО) дозволив майбутнім 
абітурієнтам не складати тести з ук-
раїнської літератури, викликали 
палку дискусію в освітянських ко-
лах. Уже висловився iз цього приво-
ду мовний омбудсман Тарас Кремінь, 
назвавши це рішення «найбільшою 
загрозою для освітянської реформи і 
державної гуманітарної політики за-
галом». Свою позицію оприлюднили 
й викладачі гуманітарного факульте-
ту одного з найстаріших навчальних 
закладів України — Острозької ака-
демії. 
 На переконання вченої ради На-
ціонального університету «Острозь-
ка академія» і всього професорсько-
викладацького складу, сьогодні в 
Україні надзвичайно гострою є про-
блема формування єдиного грома-
дянського суспільства. Саме тому 
для регіонів iз різним історичним 
досвідом глибоке вивчення пись-
менницької спадщини могло б стати 
об’єднуючим фактором. 
 «Українська література є фун-
даментальним засобом формуван-
ня особистості громадянина з ви-
соким рівнем національної свідо-
мості та культури, — наголосили 
викладачі у своєму листі до Мініс-
терства освіти та науки. — Вихов-
ний потенціал літератури має уні-
версальний характер, завдяки 
чому виробляє моральні пріорите-
ти, ціннісні орієнтири й естетичні 
критерії. Література є незамінною 
комунікативною платформою для 
зростання мовної особистості окре-

мого школяра та колективної сві-
домості нашого народу».
 Той факт, що в УЦОЯО вивели 
літературу «за дужки», а мову зали-
шили у переліку обов’язкових дис-
циплін, в Острозькій академії вважа-
ють украй помилковим і нераціональ-
ним. «Свідома маргіналізація літера-
тури унеможливить засвоєння мови 
на кращих зразках спадщини націо-
нальних геніїв, — упевнені вчені, — 
і таким чином знецінить саму мову, 
яка буде позбавлена одного з найваж-
ливіших пластів духовної комуніка-
ції, зумовить розрив генерацій». 

 

Як «УМ» уже повідомляла, наступ-
ного року абітурієнтам планують за-
пропонувати два види сертифікацій-
них робіт. Один варіант міститиме 
лише завдання з української мови, 
інший – із мови та літератури. За сло-
вами заступниці директора УЦОЯО 
Тетяни Вакуленко, результати тес-
ту тільки з української мови будуть 
зараховані як державна підсумкова 
атестація і можуть бути використані 
для вступу в заклади вищої освіти, 
але не на всі спеціальності. Список 
вибраних дисциплін у центрі обіця-
ють озвучити найближчим часом. ■

СТОЛИЦЯ

Читати Київ
Мандри з цитатами Івана 
Нечуя-Левицького та Юрка 
Позаяка
Людмила КОХАН

 Відтепер, гуляючи Києвом, можна справді чита-
ти місто завдяки рядкам iз творів українських кла-
сиків та сучасних авторів: від Івана Нечуя-Левицько-
го, Михайля Семенка до Юрка Позаяка та Ліни Кос-
тенко. Двадцять «конвертів» з цитатами українсь-
ких поетів і прозаїків, присвяченими місту взагалі 
чи конкретній локації, віднедавна з’явилися в різ-
них точках столиці, зокрема біля Головпоштамту. 
 Спеціальний QR-код на «конверті» легко перено-
сить на сайт проєкту, де можна прочитати повніший 
текст, дізнатись більше про місцину, про автора та Київ 
у його творчості. Там, на сайті https://readingkyiv.net 
, також можна знайти онлайн-квест, незабаром буде 
опублікована повноцінна відеоекскурсія.
 Засновниці проєкту «Читати Київ» — Дарія Ли-
сенко та Вікторія Назаренко — головною метою вва-
жають включення текстів українських письменни-
ків у символічний простір міста. Авторки впевнені, 
що «конверти» стануть не лише частиною екскурсій-
них маршрутів столицею, а й наочними посібниками 
для школярів та студентів, які вивчають українську 
літературу.
 Ініціаторки столичного літературного маршруту 
кажуть, що 20 «конвертів» — це лише початок, і споді-
ваються на продовження проєкту в Києві та його поши-
рення в інших містах країни. Вони свій реалізували за 
підтримки Українського культурного фонду. ■

ДОБРА СПРАВА

Лісова стежка 
без перешкод
 «Дорога на Пруси» 
з інклюзивно-спортивною частиною
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, у Сунківському лісництві, відкри-
ли унікальний туристичний краєзнавчий маршрут 
«Дорога на Пруси». Про це «Україні молодій» пові-
домили в Черкаському обласному управлінні лісово-
го та мисливського господарства.
 За словами головного лісівника Черкащини Олек-
сандра Дзюбенка, у Шевченковому краю продовжу-
ють активно розвивати лісовий туризм. І новий ту-
ристичний маршрут у Сунківському лісництві — це 
вже 11-та екопросвітницька стежка у лісах області. 
 «Головна мета таких маршрутів— це вихован-
ня грамотної поведінки людини в лісі та забезпечен-
ня усім бажаючим можливості спостерігати природ-
ні об’єкти і явища, вивчати тваринний та рослинний 
світ, ознайомлюватися з особливостями довкілля рід-
ного краю, роботою лісівників, технологіями вирощу-
вання лісових насаджень», — наголошує Олександр 
Дзюбенко.
 Як зазначає директор Смілянського лісгоспу 
Юрій Сегеда, туристичний маршрут у Сунківському 
лісництві є унікальним, бо ним можуть скористати-
ся люди з особливими потребами. «Загальна протяж-
ність маршруту становить 15 кілометрів, з них 2,5 — 
це інклюзивно-спортивна частина, облаштована сто-
янками, під’їздами. Уздовж самої дороги розмістили 
інформаційні стенди про життя лісу та його мешкан-
ців. Пройтися екопроствітницькою стежкою можуть 
усі бажаючі. Передбачаємо, що маршрут зацікавить 
школярів, адже тут можна проводити спортивні зма-
гання», — пояснює Юрій Сегеда.
 Маршрут промаркували згідно з туристичними 
вимогами. А розташування його обрали невипадко-
во, каже втілювач та розробник проєкту, працівник 
Смілянського лісгоспу Сергій Тимофієв. Цією до-
рогою користувалися здавна, адже поряд з нею роз-
міщувалося багато стародавніх поселень. Приміром, 
уздовж маршруту нарахували 423 кургани. Низовий 
шлях пролягає від села Велика Яблунівка до хутора 
Реп’яшино, берегом річки Тенетинка. Тож туристич-
ний маршрут, окрім чудових краєвидів, пронизаний 
давньою історією, місцями сили, цікавими фактами, 
переказами та потужною енергетикою. ■

■

■

Катерина САМЧЕНКО,
Григорій ТУРШУКОВ

 Незважаючи на коро-
навірус, із 23 по 27 верес-
ня у Кропивницькому 
відбудеться щорічне Все-
українське свято теат-
рального мистецтва «Ве-
ресневі самоцвіти». Цьо-
горіч фестиваль проводи-
тимуть уже в 50-й раз. 
 Із нагоди ювілею ор-
ганізатори вдалися до пе-
реосмислення фестива-
лю та осучаснення вже 
звичного формату. «Ко-
ординати незмінні. Сенси 
нові»,— заявила заступ-
ниця голови Кіровоград-
ської ОДА Тетяна Воли-
нець. Намагання місце-
вої влади та керівників 
«Вересневих самоцвітів» 
спрямовані на популяри-
зацію українського теат-
рального мистецтва, зок-
рема серед молоді. Органі-
затори створили сучасний 
сайт i групу в соцмережі 
«Фейсбук» із назвою 
VerestFest. За допомогою 
місцевих підприємств 
було створено брендовану 
продукцію, у тому числі й 
захисні маски. 
 Головні театрально-
культурні меседжі — від-
значення річниць із дня 
народження корифеїв 
українського театру: 
180-річчя з дня народ-
ження Марка Кропив-
ницького та 175-річчя 
Івана Карпенка-Карого 
(Тобілевича). Події «Ве-
ресневих самоцвітів» на-

повнять у Кропивниць-
кому Театральну площу, 
Академічний українсь-
кий музично-драматич-
ний театр імені Кропив-
ницького; Театр ляльок, 
філармонію, Ковалівсь-
кий парк.
 Ушанування пам’яті 
корифеїв українсько-
го театру відбудеться на 
знаковому і знаменито-
му Хуторі Надія. Там, у 
Тобілевичів, було напи-
сано 11 п’єс, які ввійшли 
до золотого фонду націо-
нальної класичної драма-
тургії. На території сади-
би Івана Карпенка-Каро-
го нині діє музей, про Ми-
колу Садовського, Панаса 
Саксаганського й інших 
достойників нагадують 
іменні дуби, облаштова-
на сцену просто неба. 
 У фестивалі цьогоріч 
візьмуть участь аж 16 ві-
домих театральних ко-
лективів. Варто нагада-
ти, що останні три роки 
в місті на початку осені 
проводили новий мас-
штабний театрально-
мистецький фестиваль 
«Кропивницький Фест», 
який відсунув популяр-
ність традиційних «Ве-
ресневих самоцвітів», 
які в 2020 році зали-
шилися без конкурен-
та. Утім кропивничанам 
знову фортунить побачи-
ти найкращі постановки 
Національного академіч-
ного драмтеатру імені 
Івана Франка, Львівсь-
кого театру естрадних 

мініатюр «І люди, і ляль-
ки», а також Національ-
ного центру театрально-
го мистецтва імені Леся 
Курбаса, Івано-Фран-
ківського музично-дра-
матичного театру імені 
Івана Франка й багатьох 
інших.
 Щодня у Кропивни-
цькому на фестивалі пла-
нують показувати по три 
вистави. У фестиваль-
ній афіші зазначено 26 
вистав — це майже 50 
годин драматичних, ко-
медійних і навіть дитя-
чих вистав. Свою твор-
чість представлять те-
атральні колективи з 
Києва, Одеси, Івано-
Франківська, Херсона, 
Львова, Черкас, Мико-
лаєва, Кривого Рогу. 
 Щоправда, корона ві-
рус вносить корективи. 
У зв’язку з карантинни-
ми заходами та введен-
ням обмежень на прове-
дення масових заходів у 
столичному Національ-

ному академічному дра-
матичному театрі імені 
Івана Франка виставу 
«Коріолан», яку плану-
вали показувати в день 
відкриття фестивалю, 
перенесено орієнтовно на 
6 листопада. Про достой-
ну заміну на 23 вересня 
ще не повідомили. 
 «Ми хочемо нагада-
ти, що з театру витіка-
ють практично  всі види 
мистецтва — це музи-
ка, хореографія, сценіч-
на майстерність, худож-
ники, декоратори, і всі 
ці види мистецтва будуть 
представлені на фести-
валі, — ділився під час 
брифінгу в ОДА головний 
режисер «Вересневих са-
моцвітів» Сергій Ком-
панієць.  — У нас буде 
вінок фестивалів: люби-
телі живопису знайдуть 
для себе те, що їм цікаво, 
поціновувачі літератури 
— теж, оскільки буде ці-
кава літературна програ-
ма». ■

РЕЗОНАНС

Класика за бажанням?
Науковці-практики проти виключення української 
літератури зі списку обов’язкових предметів ЗНО

■

ФЕСТ

Тричі ювілейний
У Кропивницькому стартують 50-ті 
театральні «Вересневі самоцвіти»

■

Кропивницький готує театральне свято.
Архівне фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
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Нова затичка старої бочки
 Досі вважалося, що факто-
ром глухої ізоляції України від 
Бога був один (прости Господи) 
президент — Віктор Янукович. 
Це за китайською філософією. В 
уявленні древніх китайців гла-
ва держави, її імператор, є «си-
ном Неба» — відправна точка, 
посередництвом котрої єдині 
Земля і Всесвіт: частина й ве-
лике ціле, її корінь. Світ Землі, 
за китайцями, — рід замкненої 
бочки, провітрити котру і від-
крити Світу може лише особли-
вий корок-отвір, як душа люди-
ни, вільної від егоїзму. Такими 
вважалися китайські імпера-
тори. Поважаючи людей спра-
вою, вони перепрягали народ із 
Небесами, даруючи всім щастя. 
Вони були переконані: переслі-
дувати свій особистий інтерес 
на шкоду загальному означало 
відсікати свій народ від Небес, 
тим самим убиваючи його. 
 Ця древня світоглядна ана-
логія чітко вимальовувалась 
під час правління Януковича, 
котрий і став залізним корком, 
що заткнув Україну. Егоїзм цієї 
людини був очевидний кож-
ному, хто спостерігав за його 
вчинками. На жаль, егоїзм 
нинішнього керманича краї-
ною не менший. І проглядав-
ся він ще з початку фільму про 
Голобородька, тобто тоді, коли 
шоумен Володимир Зеленський 
прийняв для себе рішення іти в 
президенти. 
 Аналогій достатньо. Так 
само як Янукович хотів згної-
ти у в’язниці Юлію Тимошен-
ко, або як мінімум промарину-
вати її до наступних президент-
ських виборів, так само наразі 
Зеленський мріє про виведення 
з політичного поля Петра Поро-
шенка. А «резину», до котрої 
причетний небезпечний Поро-
шенко, — напіввідкриті і напів-
закриті справи й провадження 
— він буде тягнути, доки стане 
його влади. Але доки стане його 
влади?

Електоральна секта 
Зе-влади 
 Низка експертів уже давно 
нинішній виборчий сезон на-
звала дуже не простим для ук-
раїнської влади та й для ук-
раїнської демократії загалом. 
 На кону політичні розкла-
ди до місцевих рад, контроль 
над ключовими українськи-
ми містами й головною сценою 
політичного життя країни — 
її столицею. На виборче поле 
вийшли ті, хто не злякався ки-
нути виклик пропрезидентсь-
ким силам, наприклад, нова 
затія Коломойського — партія 
«За майбутнє». І є високий ри-
зик реваншу опозиційних сил. 
 Не секрет, що місцеві виб-
ори для української влади — 
це закінчення виборчого цик-
лу, який теоретично може за-

безпечити їм домінування на 
всіх ступенях владної системи, 
не лише в центрі, а й на місцях. 
Тому перемоги 2019 року Во-
лодимира Зеленського та пар-
тії «Слуга народу» чимало ек-
спертів розглядали у зв’язці з 
передви борчими ігрищами літа 
— осені 2020 року, за виборами 
мерів та до місцевих рад. Вод-
ночас той факт, що нинішня ви-
борча кампанія проходить че-
рез рік після того, як Зе-коман-
да прийшла до управління краї-
ною, міг би внести свої суттєві 
корективи в політичний пась-
янс країни, якби рейтинг голо-
вної дійової особи «Слуг наро-
ду» не летів у прірву. 
 Тому все ускладнюється для 
Зе-команди: рейтинг президен-
та Володимира Зеленського 
впав на таку різку позначку, що 
навіть опоненти не очікували — 
нижче 30 відсотків. Як зазначає 
політичний експерт і журналіст 
Віталій Портников, Зеленский 
залишається лідером симпатій 
українських виборців тільки 
тому, що в соціологічних опи-
туваннях він, як і раніше, кон-
курує з колишніми учасниками 
виборів президента. Але варто 

з’явитись новій людині — а в 
українських умовах такі гравці 
обов’язково з’являються ближ-
че до виборів глави держави, — 
як Зеленський негайно перетво-
риться на аутсайдера виборчої 
кампанії, буде значно поступа-
тися навіть тим, кого він випе-
реджає сьогодні. Тому що влас-
ного рейтингу у Володимира Зе-
ленського не було, немає і вже 
ніколи не буде. Його рейтинг 
— це рейтинг народних очіку-
вань. Ці очікування Зеленсь-
кий не міг виправдати, навіть 
якби раптом захотів — настіль-
ки суперечливими вони були. 
Падіння рейтингу президента 
є цілком закономірним. За час, 
який минув із дня після виборів 
глави держави, від Зеленського 
природним чином відвернулася 
патріотично налаштована час-
тина його електорату, яка прос-
то не хотіла бачити того, що її 
обранець далекий від ідеалів і 
досягнень Майдану».
 Далі пазли падіння рейтин-
гу продовжували складатись 
в одну фігуру. Після того як в 
оточенні президента Зеленсько-
го та в його депутатській фрак-
ції «Слуг народу» з’явилися ко-
лишні соратники Януковича і 
люди з відверто антиукраїнсь-
кими поглядами, не поміти-
ти того, що відбувається, було 
дуже важко. Від Зеленського 
відвернулась і велика части-

на проросійського електорату, 
яка розраховувала, що Володи-
мир Зеленський здасть країну 
Володимиру Путіну. Популіст-
ська частина електорату так і 
не дочекалася соціальних пре-
ференцій — і ситуація стала по-
гіршуватись із кожним днем, а 
тут ще некомпетентність уряду, 
а тут ще пандемія коронавіру-
су... У результаті з Володими-
ром Зеленським, за визначен-
ням Віталія Портникова, зали-
шилась «секта віруючих, які ще 
на щось сподіваються. Але кіль-

кість сектантів буде зменшува-
тися у зв’язку з неминучим по-
гіршенням економічної ситуа-
ції».
 А тут нова напасть: Україну 
можуть позбавити безвізу. 

Вірус правди депутатського 
корпусу
 Перший робочий осінній 
день Верховної Ради почався з 
гучного скандалу. Президента 
Володимира Зеленського з три-
буни парламенту звинуватили в 
корупції, а главу його офісу Ан-
дрія Єрмака — в роботі на спец-
служби Росії. Звинувачення 
прозвучали не просто з боку опо-
зиційних сил, для котрих кри-
тика чинної влади звична спра-
ва, а від члена Зе-команди — на-
родного депутата Гео Лероса. Ре-
акція президента була миттєвою 
— Лероса виключили з фракції 
«Слуг народу». 
 Нагадаємо, що стосунки Во-
лодимира Зеленського та його 
позаштатного радника Гео Ле-
роса зіпсувались після того, як 
Лерос опублікував відеозаписи, 
на котрих брат глави офісу пре-
зидента Андрія Єрмака — Де-
нис Єрмак — домовляється про 
продаж дер жавних посад. Піс-
ля публікації відеозаписів проти 
Гео Лероса було порушено кіль-
ка кримінальних справ, а неві-
домі спалили його особистий ав-
томобіль. 

 Тож на з’їзді партії «Слуга 
народу», де офіційно презенту-
вали кандидатів у мери облас-
них центрів України, президент 
Володимир Зеленський у своєму 
виступі частину депутатів своєї 
команди відкрито назвав «мік-
робами». Вірус поширюється 
швидко.

Виклики й помилки
 Отже, на тлі танення рей-
тингу влади, яке значною 
мірою спровоковане проблема-
ми в економіці країни, з котри-
ми не може впоратися влада, її, 
на думку експертів може догна-
ти й перегнати ОПЗЖ. 
 І це насправді виклик для 
влади. Зазначимо, що до місце-
вих виборів завжди був інтерес 
більше економічний, ніж полі-
тичний. Однак останнім часом 
обставини змінились. І в тому 
зіграла свою роль децентралі-
зація. І все це посилюється по-
ведінкою першої особи держа-
ви. Як зазначив політолог Та-
рас Чорновіл, усі прекрасно ро-
зуміли, що місцеві вибори — це 
царина інтересу місцевих еліт 
та певних олігархів, котрі вва-
жають ці території своєю бізне-
совою вотчиною. 
 «Тому ніколи, до цього часу, 
місцеві вибори не нес ли настіль-
ки яскравого загальнополітич-
ного контексту. Вперше в іс-
торії України — цього не дозво-
ляв собі навіть Леонід Кучма, 
котрий дуже серйозно цікавив-
ся ситуацією в регіонах, — пре-
зидент Зеленський, як простий 
агітатор включається у вибор-
чий процес на місцевому рівні, 
— констатує Тарас Чорновіл. 
— Ми маємо ситуацію, і мог-
ли спостерігати на з’їзді партії 
«Слуга народу», що не місцеві 
конференції, а з’їзд затвердив 
кандидатів у мери на всі обласні 
центри. Тобто ми маємо повто-
рення ситуації минулого року, 
коли всіх кандидатів у депутати 
ВР особисто затверджував Зе-
ленський. Тому парламентські 
вибори ми називали третім ту-
ром президентських виборів. І 
тоді голосували не за людей, а го-
лосували знову «за» чи «проти» 
Зеленського. Саме така ситуація 
повторюється зараз. Знову всіх 

кандидатів під час своїх візитів 
оглядає, оцінює та затверджує 
особисто Зеленський». 
 За інформацією з місць, біль-
шість цих людей не мають пев-
ного авторитету, частина абсо-
лютно нікому не відома, частина 
має достатньо одіозний шлейф 
або висувається суто технічно. 
 Отже, офіс президента вирі-
шив діяти саме таким чином. Ну 
що ж, побачимо, чи пройде ця 
фішка втретє. Особливо за наяв-
ності інших викликів. 
 Таких викликів у нинішній 
виборчий сезон, на думку ди-
ректора Інституту глобальних 
стратегій Вадима Карасьова, є 
декілька. 
 По-перше, невгамовна хвиля 
епідемії коронавірусу. Як із цим 
буде справлятись влада, врахо-
вуючи, що повного локдауну або 
карантину вона не зможе ввести 
просто через економічні показ-
ники. 
 По-друге, місцеві вибори з са-
мого початку набули скандаль-
ного й достатньо жорсткого ха-
рактеру протистояння місцевих 
еліт та центральної влади. І на-
вряд чи воно завершиться після 
виборів.
 «Чим і як закінчаться міс-
цеві вибори, враховуючи те, що 
партія «Слуга народу» ці вибори 
вже на старті програла, оскільки 
не змогла запропонувати жод-
ного притомного й зрозумілого 
кандидата в мери, особливо у ве-
ликих містах, важко спрогнозу-
вати», — каже директор Інсти-
туту глобальних стратегій Ва-
дим Карасьов. 
 Ну і ще одним серйозним 
викликом є війна на Донбасі. 
 Напередодні виборів усі ін-
формаційні ресурси політиків 
працюватимуть як язики риба-
лок під час спогадів про риболов-
лю. Наразі основні рибалки зай-
няті агітацією: Ура!!! Дайош СН.
 А тим часом учорашні сорат-
ники влади, як от Олексій Гон-
чарук, заявляють, що ниніш-
ній політичний сезон стане виз-
начальним для Володимира 
Зеленського: або буде зробле-
но роботу над помилками, або 
країна почне готуватись до но-
вих президентських виборів. До-
строково. ■

КОЛІЗІЇ

Виборче загострення
Чи зможе Зе-команда утриматись при владі? 
Чи готуватись до дострокових президентських виборів?

■

Президент: «Та хто в мене є проти цих монстрів?».
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙

Тетяна ПАРХОМЧУК

Вибори вже на старті натиснули на газ, і рейтинг влади почав 
впевнено провалюватись. І вже цілком серйозно звучать питання: 
а чи зможе Зе-команда утриматись при владі? 
Як діятиме Зеленський, аби підтримати рейтингові штани, нам 
невідомо. Підозрюємо, йому також. Бо ж на сцені шоу-бізнесу 
гри на протиріччях «еліт», якою володіють авантюрні досвідчені 
політики, не вчать. Наприклад, узяти б класику жанру країн не-
дорозвиненої демократії: спочатку руками ворога знекровлюють 
одні «елітарні клани», а потім позбуваються цього ворога руками 
іншого «елітарного клану». Просто, по-пацанськи «розрулили». 
Бо за все тієї ж давньої системи управління державою та низки 
обтяжуючих факторів щось міняти цивілізовано можливості, на 
жаль, немає. 
 Схожому прийому міг би підучити олігарх Ігор Коломойський, але 
він розчарований розворотом частини «Слуг» від нього, не без 
«благословення» президента. І тепер Ігор Коломойський змуше-
ний поволі перевтілюватись в українського козака Тараса Бульбу, 
вкладаючи в сенс медійних нападів на президента Зеленського 
у своїх медіа-ресурсах та знецінення «Слуг народу» створенням 
партії «За майбутнє» сакральне: « Я тебе породив, я тебе і....».

Або буде зроблено роботу над помилками, або 
країна почне готуватись до нових президентських 
виборів. Достроково.
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Ігор ВІТОВИЧ

 Протести входять у нормальний 
розклад життя мешканців Біло-
русі, які не можуть вибачити чин-
ному президенту фальсифікацію ос-
танніх виборів. У Мінську та інших 
містах на черговий «Марш справед-
ливості» минулої неділі вийшло 
близько 150 тисяч людей.
 Найдраматичніша ситуація роз-
горталася у Бресті, де сталися су-
тички між ОМОНом та демонстран-
тами. Проти протестувальників за-
стосували сльозогінний газ, силови-
ки стріляли в повітря. Мітингарів 
затримували брутально. Міністерс-
тво внутрішніх справ Білорусі під-
твердило застосування сльозогінно-
го газу в Бресті.
 Масові затримання учасників 
акцій протесту відбувалися як у 
Мінську, так і у тому ж Бресті, а та-
кож у Гродно, Гомелі та Могильові. 
Загалом білоруські каральні органи 
затримали під час недільних акцій 
протесту 58 осіб, повідомляє біло-
руський правозахисний центр «Вес-
на»: 27 осіб заарештували у Мінсь-
ку, 31 — у регіонах.
 Влада заздалегідь вжила заходів 
безпеки для себе, передусім у Мінсь-
ку, де до початку «Маршу справед-
ливості» частково перекрили одну 
з центральний магістралей Мінсь-
ка —  проспект Переможців. У місті 
було багато бронетехніки, закрили 
шість станцій метрополітену. До 
центру Мінська задовго до початку 
несанкціонованого «Маршу спра-
ведливості» стали стягувати авто-
заки та техніку внутрішніх військ. 
Підходи до площі Незалежності 
ще до обіду перекрили металевими 
огорожами, стягнули співробітни-
ків міліції, зокрема бійців ОМОНу 
зі щитами і кийками. Люди у вій-
ськовій формі перекрили Жовтневу 
площу, частину військових, котрі 
оточили площу перед Палацом рес-
публіки, озброїли автоматами Ка-
лашникова, чого на попередніх ак-
ціях не спостерігалося.
 Не спостерігалося такої бруталь-
ності і стосовно вже до традиційних 

маршів жіночої солідарності, які 
відбуваються по суботах перед голо-
вною акцією в неділю. Силовики у 
балаклавах, застосовуючи фізичну 
силу, затримували жінок на вули-
цях білоруської столиці. Загалом, 
за даними правозахисного центру 
«Весна», відомо про 246 затрима-
них активісток, серед яких є і пра-
цівники британського посольства, 
передає Білоруська служба «Радіо 
«Свобода».
 Міжнародна підтримка біло-
русів надалі неадекватна. Хіба що 
депутати Європарламенту визнали 
Координаційну раду опозиції пред-
ставницьким органом білорусів, 
які вимагають демократичних змін 
у країні. Відповідну резолюцію на 
пленарному засіданні в Брюсселі  

підтримали 574 євродепутати, 37 
проголосували проти, ще 82 утри-
малися.
 Натомість Кіпр знову заблоку-
вав санкції Європейського Союзу 
проти Білорусі. Представник Ні-
косії наклав вето на проєкт штраф-
них заходів  на засіданні Комітету 
постійних представників країн ЄС у 
Брюсселі. У такий спосіб Нікосія чи 
то домагається введення штрафних 
заходів ЄС щодо Туреччини, чи то 
виконує замовлення Кремля. Дип-
ломати у Брюсселі сподівалися, що 
на зустрічі міністрів закордонних 
справ країн-членів ЄС, що мала від-
бутися 21 вересня, вдасться схили-
ти Кіпр відмовитися від вето, якщо 
Москва не виявиться переконливі-
шою за кулісами форуму. ■

Карантинні штрафи 
 Уряд Великобританії оголосив про різке збільшення в країні 
штрафів за порушення умов карантину, насамперед самоізоляції. 
Починаючи з 28 вересня, мінімальний штраф за перше порушен-
ня становитиме тисячу фунтів стерлінгів (близько 1100 євро). Якщо 
порушення умов карантину скоєно повторно, то грошове покарання 
збільшується до 10 тисяч фунтів. Цей драконівський штраф чекати-
ме і на роботодавців, котрі вимагатимуть вийти на роботу, якщо спів-
робітник повинен перебувати на самоізоляції, застерегли в британсь-
кому уряді. Щодо представників низькооплачуваних професій, котрі 
змушені самоізолюватися, але не можуть працювати з дому, то вони 
отримуватимуть грошову компенсацію до 500 фунтів стерлінгів. Зму-
шені рахуватися зі штрафами також громадяни, котрі повертаються 
з закордонних подорожей, але не відбувають як належить режим са-
моізоляції. Поки що підвищені штрафи діятимуть лише в Англії, але 
згодом нововведення можуть поширити на решту регіонів Велико-
британії — Шотландію, Уельс та Північну Ірландію.

Дистанційний Путін
 Президент Росії Володимир Путін записав відеовиступ для Ген-
асамблеї ООН, повідомляє телеканал «Росія 1». На продемонстрова-
них кадрах видно, що той виступив на тлі банера «Спільне майбутнє 
спільними зусиллями». Очікується, що виступ покажуть 22 вересня, 
в день відкриття Генасамблеї. Як відомо, з 22 по 29 вересня у Нью-
Йорку пройде тиждень високого рівня 75-ї сесії Генеральної Асамб-
леї ООН. Путін не полетить туди через несприятливу ситуацію з ко-
ронавірусім у США.

Шампанське у підпіллі
 Продажі шампанського, одного з найвідоміших французьких 
продуктів, цього року різко впали через пандемію СOVID-19. За 
підрахунками виробників, близько 100 мільйонів пляшок залишать-
ся нереалізованими, повідомляє телерадіокомпанія France 24. Через 
падіння попиту під час пандемії виробники погодились зібрати на 22 
відсотки менше винограду у французькій провінції Шампань порів-
няно з минулим роком. «Коли такі місця, як бари, готелі та рестора-
ни, де люди випивають, закриті і масово скасовують весілля та му-
зичні фестивалі, п’ється менше шампанського», — зазначає Мак-
сим Тубарт, президент Асоціації виробників шампанського. Але Ту-
барт додає, що падіння попиту не обов’язково призведе до падіння 
ціни: «Важливо зберегти цінність продукту, щоб люди не вважали де-
шеве шампанське поганим».

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Загалом 27 саркофагів, похова-
них понад два з половиною тисячоліт-
тя тому, виявили археологи в давньо-
єгипетському некрополі. Знайшли їх 
у нещодавно відкритому похованні на 
священному місці в Саккарі. На по-
чатку вересня натрапили на тринад-
цять трун, але за ними знайшлися ще 
14, повідомляють чиновники. Наразі 
експерти вважають це відкриття од-
ним із наймасштабніших у сучасній 
археології. 
 Саккара була активним місцем 
поховання більш як три тисячі 
років тому і є визначним об’єктом 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
На оприлюднених знімках видно 
барвисто розписані дерев’яні тру-
ни, що чудово збереглися, а також 
низку дрібніших артефактів. Де-
які труни прикрашені різнокольо-
ровими декоративними візерунка-
ми, серед інших артефактів також 
виявили філігранно оброблені та 
оздоблені. «Первинні досліджен-
ня показують, що ці труни повніс-
тю запечатані і їх не відкривали з 
моменту поховання», — йдеться 
у заяві міністерства старожитнос-
тей Єгипту. Повідомляється, що 
міністр старожитностей Єгипту Ха-
лед аль-Анані відкладав оприлюд-

нення події, поки особисто не відві-
дав місце знахідки, аби подякувати 
співробітникам за роботу в склад-
них умовах на глибині 11 метрів.
 Експерти підтвердили, що тру-
ни не відкривали з часу їх похован-
ня. Міністерство старожитностей 
сподівається розкрити більше сек-
ретів на пресконференції найближ-
чими днями. 
 До речі, у листопаді минуло-
го року велику схованку муміфі-
кованих тварин, знайдену в 2018 
році археологами поблизу Сакка-

ри, вперше виставляли широкій 
публіці. Тоді продемонстрували 
муміфікованих котів, крокодилів, 
кобр та птахів. Саккара, розташо-
вана на відстані 30 кілометрів на 
південь від Каїра, є історичним по-
хованням, яке слугувало некропо-
лем Мемфіса, столиці історичного 
Єгипту, більше двох тисячоліть. 
Останнім часом Єгипет активізу-
вав пропаганду своїх археологіч-
них знахідок, намагаючись відро-
дити свою славетну туристичну 
принадливість. ■

ГЛАС НАРОДУ

Секвестр 
парламенту 
Італійці на референдумі 
голосували за скорочення 
кількості депутатів парламенту
Ігор ВІТОВИЧ

 В Італії у неділю, 20 вересня, та в понеділок, 21 
вересня, відбувся дводенний всенародний референ-
дум про скорочення на третину числа парламен-
таріїв. Окрім того, в семи з двох десятків областей і 
майже тисячі міст країни відбулися вибори до міс-
цевих органів самоврядування. Право голосу мали 
більше 50 мільйонів італійців, але для визнання ре-
зультатів референдуму кворум не вимагався.
 Італійський парламент є найбільш «роздутим» 
за кількістю депутатів зі всіх європейських, останні 
при цьому — з найбільш високооплачуваних. Рефор-
ма про скорочення членів Сенату з теперішніх 315 до 
200 та Палати депутатів із 630 до 400 схвалена обома 
палатами парламенту в жовтні минулого року. За-
гальна кількість парламентаріїв, таким чином, має 
бути скорочена з 945 до 600. У випадку позитивно-
го результату референдуму, скорочення депутатсь-
кого корпусу розпочне діяти вже з наступних парла-
ментських виборів 2023 року. Ініціатива належить 
популістській партії «Рух 5 зірок», яка з 2018 року 
входить до правлячої більшості, зазначає «Євро-
ньюс». Але, в даному випадку, популісти дійсно від-
дзеркали вимоги народу. Перед референдумом низ-
ка відомих політиків старої генерації, включно з лі-
дерами партій «Вперед, Італія» Сильвіо Берлусконі 
і «Жива Італія» Маттео Ренці, висловили серйозні 
сумніви щодо сформульованої «п’ятизірковими» 
реформи. Результати референдуму очікуються вже 
з понеділка на вівторок, оскільки за підбиття під-
сумків голосування відповідає не якась державна 
виборча комісія, а міністер ство внутрішніх справ 
Італії, яке працює бездоганно і швидко. Результат 
референдуму має бути позитивним, бо 70 відсотків 
італійців підтримують таку конституційну рефор-
му. Варто зазначити, що Італія стала першою краї-
ною Європи, яку найсерйозніше уразив коронавірус 
із 36 тисячами загиблих. Тепер ситуація там дещо 
стабілізувалася і денна кількість захворілих не пе-
ревищує дві тисячі. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Єгипет повертає славу місця археологічного паломництва.❙

ЗНАХІДКИ

Єгипет відкрив чергові 
таємниці
Земля віддає те, що належало їй тисячоліттями

■

ТОТАЛІТАРИЗМ

Мінськ протестує
Лукашенко чіпляється за владу, попри регулярні 
стотисячні мітинги білорусів

■

Люди в чорному з прихованими обличчями, що наводнили білоруські міста, 
почали масово захоплювати просто на вулицях жінок.

❙
❙
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Державний бюджет України на 
2021 рік, який зараз готується 
до затвердження у Верховній 
Раді, нещадно критикують опо-
ненти та незалежні експерти. 
Так гостро, як ще не критику-
вали жодний фінансовий доку-
мент у нашій державі. Головне 
зауваження: принцип «Жити на 
широку ногу», який дозволив 
собі уряд Шмигаля—Зеленсько-
го, поставить вітчизняну еконо-
міку на межу колапсу. Не зараз, 
щоправда, а за кілька років.

Залізти у кишеню нащадкам
 Найбільша вада бюджету, 
яку ставлять йому в провину, 
— надмірно великий дефіцит. 
Влада, щоправда, вступає у дис-
кусію з критиками і заявляє: 
маємо типовий посткризовий 
державний кошторис, у якому 
дефіцит завжди трохи більший. 
Експерти парирують: про яку, 
мовляв, посткризовість може 
йтися, якщо держава рвучко 
продовжує валитися у провал-
ля?! ВВП падає, дефіцит зростає, 
а влада, ніби збираючись поки-
нути тонучий корабель, нама-
гається кожному роздати ще не 
зароблені гроші. 
 «Діра», яку запланував уряд, 
лякає: 270 млрд грн. Що вигля-
дає особливо сумно на тлі, м’яко 
кажучи, прохолодних стосунків 
із Міжнародним валютним фон-
дом, Світовим банком та інши-
ми фінансовими інституціями, 
від доброї волі яких залежить 
наша спроможність як держави. 
І особливо, враховуючи, що пок-
ривати цей запланований дефі-
цит планують запозиченнями: 
трохи більше одного мільярда 
доларів — від офіційних креди-
торів, майже 3 млрд доларів — 
від розміщення єврооблігацій, 
ще 6 млрд грн — від приватиза-
ції. А оскільки ще жоден план із 
приватизації у нашій країні за 
останні роки виконаний не був, 
схоже, що Кабмін самотужки за-
ганяє державу в банкрутство. 
 Щоби в цьому переконатися 
ще раз, зауважимо: дефіцит Де-
ржавного бюджету нинішнього 
року за сім місяців становив 50 
млрд грн.Також варто мати на 
увазі: «мінімалка» у наступному 
році має зрости на третину. Бюд-
жету це коштуватиме 41,4 млрд 
грн. А отже, матимемо додаткове 
навантаження на державні витра-
ти. Плюс урядова програма кре-
дитування «5-7-9», на компенса-
цію відсотків за якою передбачено 
2 млрд грн. Ще 10 млрд — порт-
фельні гарантії під зобов’язанням 
невеликих підприємців. Також 
треба врахувати традиційне, як 
для воюючої держави, збільшен-
ня витрат на армію. 
 Народні депутати вже вис-
ловилися проти такого варіанта 
державного кошторису. «Збіль-
шення дефіциту до 300 млрд 
грн два роки поспіль — це від-
кладання проблеми державно-
го боргу на кілька років уперед. 
Всього за два роки ми збільшує-
мо борг більш ніж на 10% ВВП. 
Наслідки цього стануть відчут-
ні після 2022 року. Зараз ми бе-
ремо гроші з майбутніх бюд-
жетів», — сказав заступник го-
лови Бюджетного комітету Вер-
ховної Ради України Володимир 
Цабаль, додавши, що «нормаль-
ний» дефіцит повинен бути в ме-
жах 0-2% в роки зростання і 2-
4% — в роки кризи.

Уряд не вірить самому собі
 Ще одна прихована витра-
та — дороги, на які уряд видав 
державні гарантії. Експерти за-
значають: це прихований дефі-
цит бюджету, адже традиційно 
державні гарантії в Україні пе-

ретворюються на майбутні вит-
рати бюджету. 
 Назагал, як зауважують ек-
сперти, держава ще глибше за-
лізає у борг, при цьому цей борг 
буде дуже дорогим. Адже пози-
чати за кордоном нам зараз не-
просто, ми беремо кошти під 
дуже великі відсотки. І зовсім 
не схоже, що найближчим ча-
сом ситуація поміняється на 
краще. 
 Тим паче що, маючи доволі 
суттєві проблеми в економіці, 
ми додатково створюємо собі 
нові. Так, наприклад, зростан-
ня мінімальної заробітної пла-
ти суттєво прискорить інфля-
цію. Причому інфляція зроста-
тиме при стагнуючій економіці. 
І практично ніхто з експертів не 
вірить міністрові фінансів Ук-
раїни панові Марченку, буцімто 
підвищення мінімальної зарпла-
ти не вплине на темпи знецінен-
ня української національної ва-
люти. 
 Адже зростання інфляції, за-
кладене в бюджет, на 7,3% в на-
ступному році призведе до того, 
що Нацбанку, хоче він того чи не 
хоче, доведеться піднімати облі-
кову ставку. Таке підняття — за-
вжди дуже погано для економі-
ки. Адже суттєво подорожчають 
кредити, які в нашій державі і 
без того є надмірно дорогими, 
а цей фактор суттєво здорож-
чує видатки для бізнесу. Пост-
раждають і пересічні громадя-
ни, адже, скажімо, про обіцяні 
владою іпотечні кредити на рів-
ні 10% і менше річних доведеть-
ся забути. 
 Іншими словами, самі ж 
укладники Держбюджету не 
вірять у свої обіцянки про низь-
ку інфляцію через популістсь-
ке зро стання зарплат. Адже в 
нинішньому році ми маємо до-
волі низьку інфляцію, наразі 
на рівні близько 2,4%. Завдяки 
чому вона має розігнатися втри-
чі? Відповідь єдина — щедрість 
із зростанням мінімальних за-
робітних плат. 
 Ще одна проблема: проєкт 
державного бюджету на 2021 
рік передбачає значне збіль-
шення податкових надходжень 
у порівнянні з планом бюджету 
на 2020 рік, на суму 145 мільяр-
дів гривень.І при цьому суттєво 
зменшуються неподаткові над-
ходження: на 54,2 млрд грн. За 
даними Центру аналізу публіч-
них фінансів та публічного вря-
дування Київської школи еконо-

міки, на 48 млрд грн.
 «Згідно з очікуваннями Мін-
фіну, ПДВ із ввезених в Украї-
ну товарів наступного року ма-
ють зрости до 332 млрд грн, або 
на 28,7 млрд грн чи плюс 9,5%, 
порівняно з планом-2020, — пи-
шуть експерти Школи економі-
ки. — І все б добре, якби не той 
факт, що за 7 місяців 2020 року 
надходження від ввізного ПДВ 
становили лише 139 млрд грн, 
або лише 46% від річного пла-
ну. За збереження такої тенден-
ції, за результатами 2020 року, 
надходження з ввізного ПДВ 
сягнуть лише близько 242 млрд 
грн, замість очікуваних 303,8 
млрд грн». 
 У зареєстрованому проєкті 
держбюджету на 2021 рік дохо-
ди, за підрахунками експертів, 
очікуються на рівні 1,071 трлн 
грн. Це — на 93 млрд грн, або 
9,5%, більше в порівнянні з пла-
ном-2020. «Але станом на сер-
пень 2020 року фактичне відста-
вання щодо надходжень до держ-
бюджету в поточному році порів-
няно з планом становило 30 млрд 
грн. Якщо Мінфінові не вдасть-
ся наздогнати цей розрив до кін-
ця поточного року, це означати-
ме, що план зі збільшення над-
ходжень до бюджету становити-
ме 93 плюс 30 дорівнює123 млрд 
грн. Або на 11,5% більше порів-
няно з поточним роком», — ре-
зюмували аналітики.

А про важливе забули!
 Наші європейські кредито-
ри наголошують: Україна по-
рушує зобов’язання перед Єв-
росоюзом і Німеччиною, не пе-
редбачивши в проєкті бюджету 
кошти на енергоефективні захо-
ди. «У бюджеті немає цих кош-
тів, але там є 3 млрд грн на під-
тримку вугільних компаній. Це 
суперечить заяві на підтримку 
«зеленої» угоди й не відповідає 
зобов’язанням України перед 
ЄС і Німеччиною щодо спільно-
го фінансування енергоефектив-
ності», — сказав керівник деле-
гації ЄС в Україні Матті Маасі-
кас, висловивши сподівання під 
час обговорення проєкту закону 
у Верховній Раді, що «українсь-
кий вклад буде окреслено».
 «Я переконаний, що вже на 
саміті Україна-ЄС 1 жовтня сто-
рони офіційно підтвердять заці-
кавленість у «зеленій» угоді», — 
додав Маасікас.
 Раніше Маасікас заявляв, 
що Європейський Союз запропо-

нує Україні підтримку в реаліза-
ції програм, спрямованих на бо-
ротьбу зі змінами клімату.
 У цей час компанії-члени 
Європейської бізнес-асоціації 
розкритикували проєкт Держ-
бюджету за, на їхню думку, ка-
тегорично неприйнятні збіль-
шення податків та зборів задля 
збалансування бюджетних над-
ходжень. «Бізнес із прикріс-
тю сприймає деякі закладені в 
бюджеті норми, як, наприклад, 
підвищення мінімальної зарпла-
ти як негативний сигнал. Однак, 
окрім іншого, цікавить, із яких 
джерел буде наповнюватись сам 
бюджет. Адже існують пересто-
роги, що оподаткування для біз-
несу буде збільшуватись, що ви-
дається абсолютно нелогічним 
у період коронавірусної кризи, 
коли компаніям і так непросто 
триматись на плаву», — напи-
сали в ЄБА.
 З відкритих джерел Асо-
ціація отримала текст проєк-
ту змін до Податкового кодек-
су, яким, на їхню думку, таки 
передбачено збільшення подат-
кового навантаження на бізнес. 
«Сподіваємось, це є лише прик-
рим жартом. Адже наразі важ-
ливо підтримати компанії, а не 
створювати додаткові перешко-
ди для прозорої діяльності біз-
несу, аби підприємницька робо-
та в країні не заморозилась», — 
зазначила директорка Європей-
ської бізнес-асоціації Світлана 
Михайловська.
 Також, за її словами, бізнес 
сподівається, що автоматизова-
ний ефективний механізм для 
своєчасного відшкодування ек-
спортного ПДВ відповідно до 
порядку та процедур, що діяли 
протягом 2017-2019 років, буде 
забезпечено.
 «Адже несвоєчасне погашен-
ня заборгованості держави перед 
експортерами негативно впли-
ває на операційну діяльність 
підприємств, ціноутворення та 
ліквідність на внутрішньому 

ринку, що може мати негативні 
наслідки для зростання еконо-
міки України в 2021 році.Особ-
ливо в умовах світових кризових 
явищ у сфері охорони здоров’я, 
викликаних пандемією COVID-
19», — заявили в ЄБА.

Мінус «зелений курс» і зелені 
насадження
 Непокоїть лобіста українсь-
кого бізнесу також передбаче-
не суттєве збільшення, майже 
40%, надходжень від виробле-
ного спирту. «Цей показник є 
зрозумілим, оскільки законо-
давчо відбулась демонополізація 
та з’явилась можливість прива-
тизації спиртових заводів, що 
надасть можливість розвивати 
виробництво. Але для прозорої 
роботи необхідним є прийнят-
тя оновлених умов щодо ліцен-
зування такого виробництва, –
сказали експерти. — Також се-
ред основних статей надходжень 
по акцизному податку треба від-
значити заплановані надход-
ження від ввезеної виноробної 
продукції та пива (плюс понад 
50%). Але найвищий показник 
закладається на надходження 
від ввезення тютюну, тютюно-
вих виробів та рідин для елек-
тронних сигарет, що майже в 
3,5 раза більший від показників 
проєкту бюджету 2020 року».
 Також в Асоціації наголоси-
ли: Україна підтвердила свої на-
міри стати активним партнером 
ЄС у запровадженні положень 
Європейського зеленого курсу 
— нової програми зеленого еко-
номічного розвитку Євросоюзу, 
основною метою якої є досягнен-
ня вуглецевої нейтральності єв-
ропейського континенту до 2050 
року. 
 Зокрема, серед пріоритетів 
визначено підвищення енерго— 
та ресурсоефективності, розви-
ток відновлювальної та водне-
вої енергетики, розбудову схе-
ми торгівлі квотами на викиди 
парникових газів, співпрацю у 
наукових та інноваційних про-
єктах, реформу вугільного сек-
тору тощо.
 Проте наразі у поточній ре-
дакції проєкту бюджету є видат-
ки лише на деякі з перелічених 
сфер.
 «Іншими словами, видат-
ків для екологізації економі-
ки передбачено досить небага-
то. Щодо лісової галузі не пе-
редбачено кошти на здійснення 
заходів щодо охорони лісів від 
пожеж, відновлення лісів, ство-
рення захисних лісових насад-
жень та полезахисних лісових 
смуг, проведення лісовпоряд-
них робіт та національної ін-
вентаризації лісового фонду Ук-
раїни, а також на забезпечення 
функціонування державної лі-
сової охорони», — стверджує 
ЄБА. ■

НАШІ ГРОШІ

Банкет на тлі чуми 
Уряд дозволяє українцям надмірні бюджетні витрати під час 
падіння економіки. За цей популізм кожен із нас заплатить дуже 
дорого — вже через 2-3 роки

■

Нинішня влада в Україні дозволила народу жити на позичене.
 Віддавати доведеться пізніше, але багато.

❙
❙

ТОЧКА ЗОРУ 

 Бюджет у зоні
 турбулентності

 На думку голови Ради Національ-
ного банку України Богдана Данили-
шина, виконання Держбюджету-2021 
буде здійснюватися в умовах екстра-
ординарних шоків, викликаних трива-
ючою з минулого року рецесією еконо-
міки, посиленою кризою коронавірусу. 
«Низка дисбалансів поточного стану 
економіки, таких як падіння промисло-
вого виробництва, скорочення сфе-
ри послуг, зменшення заощаджень на-
селення, зростання рівня безробіття, 
суттєво ускладнять можливість вико-
нання бюджету. У той же час невиз-
наченість щодо поширення епідемії та 
пов’язаних із нею ефектів на зовнішніх 
товарних і фінансових ринках також 
сприятиме турбулентності бюджетного 
процесу», — сказав фінансист.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 І мінус — дірка у торгівлі
 За даними Державної служби ста-
тистики, негативне торговельне саль-
до в Україні за сім місяців 2020 року 
склало 2,12 млрд доларів. За січень-
липень 2020 року в нашій державі ім-
портували товарів на 28,75 млрд до-
ларів, у той час як експорт склав 26,63 
млрд доларів. Ситуація при цьому по-
гіршується, адже за перше півріччя 
2020 року негативне сальдо склало 1,4 
млрд доларів.
 Зовнішньоторговельні операції в 
січні-липні 2020 року проводилися з 
партнерами з 221 країни світу. Най-
більше товарів за сім місяців Україна 
експортувала в Китай, Польщу і Росію, 
а імпортувала з Китаю, Німеччини і 
Росії. Найчастіше експортували сиро-
вину: зернові культури, чорні метали, 
жири та олії тваринного або рослинно-
го походження, воски тваринного або 
рослинного походження.
 Купуємо ж ми товари з високою 
доданою вартістю, а також енергетич-
ну сировину: машини, обладнання та 
механізми, палива мінеральні, наф-
ту і продукти її перегонки, продукцію 
хімічної та пов’язаних із нею галузей 
промисловості.

■
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 Місяць тому Харківщина 
потрапила до національного 
інформаційного простору через 
скандал у селі Медведівка Ке-
гичівського району. Там спів-
робітники одного з підрозділів 
СБУ несподівано заарештува-
ли власника великого сільсь-
когосподарського об’єднання 
«Агроінвест холдинг» Оле-
га Кияшка. А вже наступного 
дня два десятки молодиків у ба-
лаклавах учинили рейдерську 
атаку на господарство «Труд 
2012», що входить до складу 
згаданого підприємства. 
 Утім відібрати дві тисячі 
гектарів землі нападникам не 
вдалося. «Вони думали, що 
лише Кияшко має право підпи-
су документів «Труда 2012», і 
за час його незаконного утри-
мання під вартою розрахову-
вали захопити і переоформити 
всю документацію, — повідо-
мили юристи аграріїв на прес-
конференції в «Укрінформі». 
 — Однак агрохолдингу, за-
вдяки прозорості і структуро-
ваності бізнесу, вдалося опера-
тивно відреагувати на пробле-
му й призначити нового дирек-
тора — Олександра Водоріза. 
Вже через день він зміг потра-
пити на підприємство, а ще за 
два дні почати повторний ау-
дит». 
 За словами нового керів-
ника, до рейдерської атаки на 
медведівський «Труд 2012», 
ймовірно, причетний колиш-
ній директор Володимир Ба-
систий. «Первинна інвентари-
зація показала, що за останні 
три роки з господарства було 
виведено близько 20 мільйонів 
гривень, — повідомив пан Во-
доріз. — Ще на 200 тисяч ук-
радено техніки. Аби приховати 
злочини від аудиту, стара ди-
рекція викрала і знищила всю 
технічну документацію та сер-
вер відеоспостереження госпо-
дарства. До того ж була вияв-
лена спроба пошкодити систе-
му зрошення та поливу вартіс-
тю 2 мільйони гривень». 
 Наразі ця гучна справа роз-
глядається в судах, але кінце-
вий результат затяжної «епо-
пеї» передбачити складно. Ска-
жімо, минулого року схожа іс-
торія трапилася на території 
Валківського району. До аг-
рарного підприємства приїха-
ли двома автобусами 44 молод-
чики, які показали директору 
документи про зміну власності. 
Хлопці спортивної статури 
мали при собі газові балончи-
ки, електрошокери, ножі, шу-
мові пістолети, димові шашки. 
На місце НП терміново прибу-
ли керівники правоохоронних 

органів області, кілька груп 
швидкого реагування і слід-
чі Валківської поліції. Потуж-
на підтримка силовиків дава-
ла надію на справедливе пока-
рання заарештованих нападни-
ків. Недавно двом учасникам 
рейдерства дійсно винесли ви-
рок. Але надія на справедливе 
судочинство не справдилася — 
їм присудили лише по 17 тисяч 
гривень штрафу на користь дер-
жави, оскільки ті нібито сер-
дечно розкаялися у скоєному. 

Бізнес на сльозах
 Цього року Володимир Зе-
ленський підписав закон про 
внесення змін до Земельного 
кодексу і кілька інших зако-
нодавчих актів, що покликані 
побороти рейдерство як таке. 
Більше того, при Мін’юсті ще 
наприкінці минулого року від-
крили Офіс протидії саме та-
ким злочинам, але зловмис-
ники, які прагнуть заволодіти 
чужою землею, не поспішають 
згорнути свою діяльність. 
 Причина криється у самій 
системі державної влади, що 
роздвоїлася сама в собі. Тобто 
одні чиновники отримують гро-
ші нібито за боротьбу з рейде-
рами, а інші прикривають ата-
ки останніх на успішні аграр-
ні підприємства. «На жаль, усі 
заяви влади про важливість бо-
ротьби з рейдерством залиша-
ються не більше, ніж словами, 
— повідомив на пресконферен-
ції Олег Кияшко, якого приїз-
див затримувати підрозділ СБУ. 
— Силовики часто самі беруть 
участь у подібних атаках. Тоб-
то виступають у ролі найман-
ців, які виконують замовлен-
ня тих, хто оплачує їхні послу-
ги». Погоджується зі своїм ко-
легою і генеральний директор 
компанії Agrogeneration Сер-
гій Булавін. Він каже, що віт-
чизняним аграріям доводиться 
постійно жити у відверто воро-
жому середовищі. І йдеться не 
лише про рейдерство в юридич-
ній площині та випадки, коли 
зловмисники посеред білого дня 
заїжджають на чуже поле своєю 
технікою й починають збирати 
врожай. Набагато серйознішим 
лихом власники землі вважають 
дії державних органів управлін-
ня, які не захищають, а навпа-
ки — нищать вітчизняний аг-
рарний сектор. «У нас уже на-
віть з’явилося таке поняття, як 
«державне рейдерство», — каже 
пан Булавін. — Це нескінченні 
перевірки, у ході яких інспекто-
ри часто на щось претендують. 
Це дії податкових служб, що 
змушують нас проводити пос-
тійні суди». 

 Причому кожна нова вла-
да вносить у систему комуні-
кацій з аграріями свої влас-
ні «родзинки». За Януковича, 
скажімо, процвітало відверте 
силове рейдерство, коли влас-
никам підприємств фактично 
не залишали вибору. При По-
рошенку процес назовні став 
більш цивілізованим, оскіль-
ки злочинці діяли через органи 
юстиції і так званих «чорних 
реєстраторів». А при Зеленсь-
кому управлінці, відкривши 
ринок землі, подбали про те, 
аби вітчизняним аграріям, що 
представляють малий та серед-
ній бізнес, вона взагалі не діс-
талася. «Держава наразі свідо-
мо зменшила рентабельність 
сільського господарства, аби 
знизити рівень конкуренції, — 
вважає голова ради старійшин 
Асоціації фермерських госпо-
дарств та землевласників Хар-
ківської області Іван Биков. 
— Механізмів, що були вико-
ристані, чимало — то пільги по 
ПДВ прибрали, то вводять бло-
кування податкових наклад-
них, то збільшують податок 
на землю. Тобто замість того, 
аби стимулювати українсько-

го сільгоспвиробника, робить-
ся усе можливе для того, аби 
він добровільно відмовився від 
цієї землі на користь тих, хто 
зайде сюди з великими гроши-
ма. В усіх країнах держава за-
хищає своїх, а у нас грає проти 
українського виробника». 

Разом їх багато
 Схоже, для вітчизняних аг-
раріїв настав саме той момент 
істини, коли вони далі не змо-
жуть виживати в рамках ста-
рого алгоритму дій. За сло-
вами Сергія Булавіна, біль-
шість рейдерських атак на 
фермерські господарства про-
ходять без публічного розголо-
су, оскільки селяни не йдуть 
до суду через власні юридичні 
проблеми. Це можуть бути не-
правильно оформлені докумен-
ти або, наприклад, несплачені 
податки. Юристи ж, що супро-
воджують процес насильниць-
кої зміни власності, не просто 
знаються на законах, а й вправ-
но маніпулюють його нюанса-
ми. Саме тому заступниця ди-
ректора Регіонального центру 

з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги Вікторія 
Гайворонська радить аграріям 
укладати з адвокатами догово-
ри на постійну співпрацю. Вона 
каже, що захистити ферме-
ра від рейдерів може лише той 
юрист, який власноруч привів 
усю його документацію у по-
рядок і знає ситуацію на ць-
ому ринку. Найчастіше ж аг-
рарії кличуть на допомогу вже 
після того, як рейдери вчини-
ли напад. І оскільки на вивчен-
ня справ клієнта потрібен час, 
оперативно вибудувати лінію 
захисту буває вкрай складно, а 

то й неможливо в принципі. 
 А юридичний захист на пос-
тійній основі — недешеве задо-
волення. Осилити такі витра-
ти одноосібники навряд чи змо-
жуть, тому Іван Биков радить 
представникам малого та серед-
нього бізнесу об’єднуватися, 
аби в складчину утримувати 
групу кваліфікованих юристів, 
а заодно і власну службу безпе-
ки, яка б оперативно виїжд-
жала на місця НП. Логіка тут 
проста. Якщо рейдери корис-
туються послугами правоохо-
ронців і молодчиків спортив-
ної статури, то фермерам до-
ведеться діяти в межах тієї ж 
парадигми. Тобто утримувати 
загони самооборони. І все це 
лише тому, що держава не ви-
конує свою основну функцію — 
захист добросовісних громадян 
від правопорушників різно-
го штибу. «У цивілізованому 
світі діє закон, а в нас — сила, 
— каже пан Биков і додає: — 
Нова влада обіцяла: «Прийде 
весна, будемо саджати». У роз-
палі вже осінь, а рейдерів і досі 
ніхто й пальцем не зачепив». 

 Об’єднуватися дрібним 
власникам доведеться і для 
того, аби змусити чиновни-
ків виконувати свої прямі 
обов’язки. За словами Сер-
гія Булавіна, держава наразі 
дуже зацікавлена в тому, аби 
до аграрного сектору країни 
прийшов іноземний інвестор. 
І це, в принципі, позитивний 
фактор. «Але з іншого боку, 
— каже він, — було б добре, 
якби управлінці вивчили при-
чини, які змушують українсь-
ких підприємців залишати 
свій бізнес на батьківщині і 
реєструвати його в інших краї-
нах. Чому вони виїжджають? 
Що їх тут не влаштовує? Ду-
маю, що серед основних пере-
шкод вони назвуть рейдерство, 
в тому числі — і державне». 
 У свою чергу, Іван Биков до 
появи на українському ринку 
іноземних компаній ставиться 
досить насторожено. Причина 
все та сама — ненадійність чи-
новників, які не зацікавлені 
у захисті державних інтере-
сів. Мовляв, тут з’являться 
лише ті компанії, які не про-
ти працювати саме з українсь-
кою правовою базою, що не ви-
магає від бізнесу стовідсотко-
вої прозорості. Тобто подібне 
може притягти лише подіб-
не, а це вже дійсно пробле-
ма. За свої гроші чужинці мо-
жуть купити не лише «чорно-
го реєстратора» районного рів-
ня, а й верховного пана суддю. 
Тому вихід і в даному випадку 
лише один — об’єднуватися, 
аби спільно боронити свій жит-
тєвий простір. 
 Водночас Вікторія Гайво-
ронська ставиться до прихо-
ду іноземних інвесторів в ук-
раїнський аграрний сектор не 
настільки песимістично. Вона 
каже, що зарубіжні холдинги 
вже давно працюють в Україні 
і поводять себе досить цивілі-
зовано. Принаймні наші юрис-
ти легко виграють у них суди, 
якщо самі сільгоспвиробники 
працюють у межах правового 
поля. ■

Державо, зупини рейдерів. 
Фото з сайта agroinvest-holding.com.ua.

❙
❙

 «У цивілізованому світі діє закон, а в нас — сила. 
Нова влада обіцяла: «Прийде весна, будемо 
саджати». У розпалі вже осінь, а рейдерів ніхто й 
пальцем не зачепив».

ГРАБУНОК СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ

Атака на ближнього
Створений при Мін’юсті Офіс протидії рейдерству поки що не 
відбив у злочинців охоту захоплювати чужі господарства, бо 
зловмисники часто діють під прикриттям державних органів влади
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

Ринок землі в Україні ще не запрацював, але жорстка битва за перспективні угіддя вже йде повним 
ходом. Історії, коли пшеничне поле спалахує через умисний підпал або чийсь комбайн раптом по-
чинає косити сусідське збіжжя, стали настільки звичними, що селяни у відчаї вже готові брати до 
рук зброю. І все ж найпоширенішою формою насильницької зміни власника й надалі залишається 
рейдерство. Юридично захистити свої права аграріям непросто одразу з двох причин. По-перше, за 
спиною охочих поживитися чужим добром часто стоять найняті правоохоронці, які в разі спротиву 
залучають до брудної справи всю міць державної репресивної машини. А по-друге, потерпілі часто 
самі мають проблеми із законним оформленням землі, тому не йдуть до суду. На думку фахівців, 
аби розірвати це замкнене коло, фермерам доведеться спільно винаймати штат юристів, оплачуючи 
заодно і послуги постійно діючих загонів самооборони. 

Не з’їм, так понадкушую

■

Представники «Агроінвест холдингу» розповіли про рейдерську 
атаку в «Укрінформі». 
Фото з сайта ukrinform.ua. 

❙
❙
❙
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Щось у горлі 
деренчить, 
а нема чим 
промочить
В Україні склався 
катастрофічний стан 
із питною водою
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Проблема питної води в нашій країні на-
зріла вже давно. І це не дивно, адже за запа-
сами доступних до використання водних ре-
сурсів ми належимо до малозабезпечених 
регіонів. Особливо гостро нестачу питної 
води відчувають сільські жителі, у яких ма-
сово висихають криниці вже не один рік. Із 
цією бідою довелося безпосередньо зіткну-
тися й мені: на Черкащині у батьківській 
криниці вода зникла років зо п’ять тому. 
 У маловодні роки на території України 
формується лише 52,4 км3/рік стоку, тобто 
на одну людину припадає близько 1 тис. м3. 
Тим часом, за визначенням Європейської 
економічної комісії ООН, держава, водні ре-
сурси якої не перевищують 1,7 тис. м3 сто-
ку на рік на одну людину, вважається не-
забезпеченою водою. У Канаді, наприклад, 
ця величина дорівнює 94,3, у Росії — 31,0, 
у Швеції — 19,7, у США — 7,4, у Білорусі — 
5,7, у Франції — 3,4, в Англії — 2,5, у Німеч-
чині — 1,9, у Польщі — 1,6 тис. м3/рік. Се-
ред 152 країн світу Україна за цим показни-
ком посідає... 111-те місце. 
 Як стверджують фахівці, втрати прісної 
питної води в нас відбуваються прискорени-
ми темпами й вона стає дефіцитом, більше 
того, у нашій країні немає точних даних про 
місцезнаходження та кількість запасів ар-
тезіанської води, а все через те, що ці дже-
рела ніхто не контролює.
 Екологи давно б’ють на сполох і говорять 
про необхідність уже найближчим часом 
розпочати моніторинг, аби отримати пов-
не уявлення про ситуацію з водою. Однією 
із запорук безпеки держави є наявність ін-
формації про запаси питної води на найбли-
жчі 50-100 років. За словами експертів-еко-
логів, чимало артезіанських джерел вико-
ристовуються для сільськогосподарських 
потреб, а це не що інше, як варварство, і є 
неприпустимим в умовах дефіциту питної 
води.
 У цивілізованому світі для подібних пот-
реб використовують технології опріснення 
води, і в Україні також важливо, щоб якіс-
на вода не йшла на полив та інші промислові 
потреби. Єдине можливе використання ар-
тезіанської води — винятково для пиття.
 Посилює тривогу висновок експертів про 
фактичну непридатність для використан-
ня найбільшої нашої водної артерії — дніп-
ровської води, якість якої жахлива. До 20% 
добрив i пестицидів, що використовують на 
полях, потрапляють у водні об’єкти. Поява 
таких домішок у воді погіршує її органо-
лептичні показники, а в багатьох випадках 
створює пряму загрозу здоров’ю і життю 
людей.
 На сьогодні міське водопостачання за-
безпечується в Україні за рахунок підзем-
них вод лише на 25%, у той час як у біль-
шості країн Європи використання підзем-
них вод сягає 90%, що повністю забезпечує 
задоволення потреб населення високоякіс-
ною питною водою.
 Нагадаємо, що вода в житті люди-
ни відіграє вирішальну роль: дослідники 
стверджують, що без їжі ми зможемо жити 
до двох місяців, а без води — максимум до 
п’яти діб. Ми і є тим, що п’ємо: за даними 
ВООЗ, більшість хвороб людини виникає 
саме через споживання неякісної води
 Наш організм складається більш як на-
половину з води, й зневоднення на 10—20% 
є небезпечним для здоров’я, особливо в спе-
котну пору. За життя одна людина в серед-
ньому споживає близько 75 м3 цієї життє-
дайної рідини. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Харчування — визначний чинник 
нашого здоров’я й того, як ми вигля-
даємо та почуваємося. Тож зрозумі-
лою є стурбованість батьків тим, на-
скільки якісною і поживною їжею 
харчуються їхні діти у школі, коли 
поза батьківським контролем гризуть 
граніт науки. 
 Безсумнівно цікавими, й перш за 
все для батьків школярів, стануть оп-
рилюднені днями на сайті Міністерс-
тва освіти й науки результати опиту-
вання, які стосуються саме шкільно-
го харчування. Щоправда, досліджен-
ня проводилося ще до запровадження 
карантину, у березні, й у ньому взяли 
участь майже тисяча учнів та 3,5 ти-
сячі батьків: вони оцінили шкільний 
буфет, якість перших і других страв, 
а також чистоту шкільних їдалень та 
охайність працівників.
 Таким чином у відомстві з’ясували, 
що близько половини учнів користу-
ються шкільними їдальнями, але інша 
половина  відмовляється від харчуван-
ня в шкільній їдальні через несмачну 
та холодну їжу або поганий вигляд чи 
запах страв. 
 Відповідь на запитання «Чи подо-
бається дітям шкільне харчування?» 
з’ясувала, що лише 63,1% дітей от-
римують гаряче харчування у школі, 
проте майже половина респондентів 
зазначила, що страви шкільної їдальні 
не подобаються дітям, а ось 7,2% учнів 
сказали, що страви зі шкільної їдальні 
їм подобаються.

 Щодо причин відмови учнів від 
шкільного харчування, то прозвучав 
цілий спектр несподіваних відповідей: 
несмачна та холодна їжа; поганий виг-
ляд та запах страв; погане самопочут-
тя після прийому їжі; брудні посуд і 
прибори; недовіра до якості шкільних 
страв; одноманітне меню, напівфабри-
кати, відсутність перших страв; пога-
ний запах в їдальні, «антисанітарія», 
комахи; відсутність їдальні.
 З-поміж проблем також — забезпе-
чення гарячим харчуванням лише уч-
нів початкової школи, висока вартість 
обідів та недостатня кількість фрук-
тів.
 Стосовно задоволеності учнів та їх-
ніх батьків чистотою в їдальнях, то го-
лоси розподілилися таким чином: май-
же чверть батьків незадоволені чис-
тотою їдальні і лише 9% вважають її 
відмінною, тоді як 31% учнів кажуть, 
що чистота там «задовільна», 25% — 
«вкрай незадовільна».
 А ось чи користуються учні шкіль-
ним буфетом, то 51,2% батьків вважа-

ють, що їхні діти не оминають його, 
33,1% — не користуються ним, а 
15,6% — взагалі повідомили про від-
сутність буфету в школі.
 Не залишили в дослідженні поза 
увагою й уподобання дітьми страв зі 
шкільного буфету: лише 11,5% бать-
ків зазначили, що дітям подобаються 
страви та продукти там, а ось 26,3% 
учнів сказали, що їм страви зі шкіль-
ного буфету швидше не подобаються 
або не подобаються взагалі. Крім того, 
батьки наголосили, що у шкільних бу-
фетах є продукти і страви, які сьогодні 
заборонено продавати у школах, зок-
рема солодкі газовані напої, конди-
терські вироби з кремами, нарізні са-
лати зі сметаною, майонезом чи оц-
том.
 Варто також до цього додати, що не-
щодавно у столичних школах дітей мо-
лодших класів годували спеціальними 
ланч-боксами, склад яких обурив бага-
тьох батьків, зокрема, через те, що там 
доволі мало продуктів і вони не надто 
корисні для малечі. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На сесії Черкаської обласної ради 
депутати ухвалили рішення про ого-
лошення 2021 року роком Агатангела 
Кримського (1871-1942). 
 Доля Агатангела Кримського — од-
ного з найвизначніших світових до-
слідників Сходу, директора Інституту 
української наукової мови, який віль-
но володів майже 60 мовами Сходу, Се-
редньої Азії, Кавказу, Західної Європи, 
пов’язана із Черкащиною зокрема. 
 Адже в роки свого дитинства він 
жив у черкаському містечку Звениго-
родка. У 1871 році сім’я Кримських, 
яка походила із кримськотатарського 
роду, переїхала туди жити. Оскільки 
батько Агатангела, Юхим Степанович, 
oтримав у цьому місті посаду вчителя 
міського училища. 
 Цікаво, що вже у трирічному віці 
Агатангел навчився читати, а в п’ять 
вступив до Звенигородського місько-
го двокласного училища.
 У місті досі збереглася будівля, де в 
ту пору жила родина Кримських. На-
разі це пам’ятка історії XIX століття 
і там нині створено літературно-ме-
моріальний музей Агатангела Крим-
ського.
 Українці завдячують Агатангелу 
Кримському перекладом поезії Гафі-
за, Омара Хайяма, Рудакі, Сааді, текс-
тів «Корану», «1001 ночі», «Хамаси». 
Це його перу належать академічні під-
ручники з філології та історії Близько-
го Сходу. 
 У 1918 році Кримський переїхав до 
Києва і став ученим секретарем ново-
створеної Української академії наук, 
де очолював історико-філологічний 
відділ, кабінет арабо-іранської філоло-
гії, комісію словника живої мови, ко-
місію історії української мови, діалек-
тологічну та правописну комісії. Вже 
через три роки він став директором Ін-

ституту української наукової мови. 
 У 1930 роках його почали переслі-
дувати та позбавляти посад. А 20 лип-
ня 1941 року заарештували за зви-
нуваченням у антирадянській націо-
налістичній діяльності й ув’язнили в 
одній із тюрем НКВС у Кустанаї, тоді 
Казахська РСР. Через пів року Ага-
тангел Кримський помер там у лаза-

реті. 1957 року його було реабілітова-
но. У 1991 році Академією наук Украї-
ни встановлено премію імені Агатан-
гела Кримського за визначні успіхи в 
галузі сходознавства.
 Які конкретні заходи буде проведе-
но на Черкащині наступного року, який 
оголошено роком Агатангела Кримсь-
кого, буде оприлюдено пізніше. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Що можна погризти, окрім ганіту науки
У Міносвіти оприлюднили 
результати опитування 
учнів та батьків щодо 
харчування у школах

■

Коли дітям — несмачно.
Фото з сайта fishki.net.

❙
❙

ШАНА

Він першим переклав 
українською «Коран»
На Черкащині 2021-й оголосили роком видатного 
вченого-мовознавця Агатангела Кримського

■

Будинок у Звенигородці, в якому провів своє дитинство Агатангел Кримський.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ВЕРЕСНЯ 2020СоціУМ

Ліна ТЕСЛЕНКО 

На сторінці в соцмережі народної депу-
татки Лариси Білозір наштовхнулася на 
допис. У ньому народна обраниця б’є 
на сполох: «Уже в цьому році санаторні 
школи-інтернати можуть припинити на-
бір учнів, якщо не внести зміни до закону 
про освіту. Лише один пункт прикінцевих 
та перехідних положень цього закону 
фактично припиняє роботу санаторних 
навчальних закладів по всій Україні, а 
це —66 шкіл, які наразі надають послу-
ги більш ніж 15 тисячам дітей». Пані Ла-
риса додає, що «такі необдумані кроки 
призведуть до фактичного закриття са-
наторних шкіл-інтернатів, знищення усієї 
матеріальної бази та головне — втрати 
професійного колективу та доступу дітей 
до реабілітаційних послуг». Тому разом із 
колегами вона підготувала законопроєкт 
№3371, який має на меті вилучити з за-
кону про середню освіту пункт про те, що 
вже в 2021 році засновники санаторних 
шкіл-інтернатів зобов’язані припинити 
їхню діяльність шляхом зміни типу закла-
ду чи ліквідації. 

Найкраще середовище для дитини — 
це її родина
 …Пригадую, як ученицею молодших 
класів я разів два побувала в піонерсько-
му таборі: батькам треба було ходити на 
роботу, а залишати влітку ще досить 
малу дитину було ні з ким. Одну зміну 
я ледве добула, а наступного разу мене 
забрали з табору достроково. Бо коли 
батьки приїхали на вихідні провідува-
ти, я навідріз відмовилася повертатися 
в табір. Здавалося б, і що там було пога-
ного? Годували, водили на екскурсії, до 
річки, влаштовували ігри і змагання, а 
ще вкладали серед білого дня на «тиху 
годину». Спати вдень я ненавиділа ще з 
садочка, походи до річки під палючим 
сонцем для мене, малої, були довгими і 
виснажливими, а рухливі ігри швидко 
втомлювали, бо я більше любила чита-
ти. Привезені батьками на вихідні гос-
тинці «розміталися» за десять хвилин, 
бо в кімнаті, де живе два десятки дітей 
різного віку, крім зубної щітки, в тебе в 
принципі не могло бути нічого свого. А 
ще пригадую, як у мене заболів живіт, а 
я попленталася на ранкову зарядку, бо 
просто не знала, кому пожалітися, адже 
мами не було поряд… 
 Я не беруся узагальнювати свій дитя-
чий досвід, бо переконана, що знайдеть-
ся безліч дітей, які з задоволенням їзди-
ли і їздять в оздоровчі табори (на кілька 
тижнів). Але оцей стан, коли ти сам не 
належиш собі, коли твої думки і бажан-
ня — ніщо, бо ти — якась колективна ди-
тина і маєш робити за графіком те, що 
всі, я й досі добре пам’ятаю. Тому не уяв-
ляю, як діти роками живуть в інтерна-
тах, вирвані з сімей і кинуті в дорослий 
світ. І як батьки спокійно лягають спа-
ти, не знаючи, з якими думками засинає 
їхня дитина, чи не ображає її хтось і чи 
може вона комусь поскаржитися, якщо 
в неї щось болить. 
 І чи розуміють це народні депута-
ти — ініціатори законопроєкту №3371 
(його вже зареєстровано у ВР та вклю-
чено до порядку денного), котрі закли-
кають «не рубати з плеча» та пережи-
вають за матеріально-технічну базу і 
колективи «унікальних закладів», які 
чомусь під час реформи обов’язково ма-

ють бути «зруйновані» та «втрачені». До 
речі, ініціаторами законопроєкту є гру-
па з майже 40 народних депутатів. Хо-
четься запитати кожного: аж так вболі-
ваючи за майбутнє інтернатів, чи відда-
ли б ви туди власних дітей?!
 Бо особисто я переконана, що най-
краще середовище для зростання і вихо-
вання дитини — її родина. Це давно зро-
зуміли в європейських країнах і швидко 
позбулися інтернатних закладів, яких 
через масове сирітство було досить бага-
то в повоєнні роки. Натомість створили 
розгалужену систему соціальних послуг 
на місцях, у тому числі й для дітей з ін-
валідністю та різними захворюваннями, 
і цим самим позбулися необхідності ут-
римувати систему інтернатних закладів, 
яка є не тільки неефективною, а й шкід-
ливою для дитини. 

Щоб потрапити в інтернат, 
батьки купують діагнози 
 В Україні реформа інтернатних за-
кладів розпочалася кілька років тому 
(«УМ» детально про це писала в номері 
від 24 червня цього року). У деяких об-
ластях тривають пілотні проєкти з ре-
формування закладів інституційного 
догляду та виховання дітей. І, зокре-
ма, в Тернопільській області вже є пер-
ші позитивні зрушення. Тут за півтора 
року вдалося скоротити кількість вихо-
ванців в інтернатах області на 35,4 відсо-
тка, тобто більш як на третину. Діти по-
вернулися до батьків або в сімейні фор-
ми виховання, навчаються в місцевих 
школах чи продовжують навчання в ін-
тернаті на денній формі перебування. Та 
якщо певне розуміння реформи звичай-
них інтернатних закладів у суспільства 
й влади ще є, то у випадку з санаторними 
цей процес чомусь намагаються загаль-
мувати. Чому? Там перебувають якісь 
інші діти, що не потребують родини і 
батьківської любові? 
 Більше того, в інтернатах санаторно-
го типу давно склалася парадоксальна 
ситуація: дітей, які дійсно потребують 
реабілітації, лікування чи профілакти-

ки, там насправді одиниці. Батьки купу-
ють діагнози, аби влаштувати своїх чад 
до таких закладів. Бо це з тих чи інших 
причин їм зручно! 
 «Ми аналізували ситуацію з сана-
торними школами-інтернатами на Тер-
нопільщині, — каже ключова експерт-
ка проєкту Мінсоцполітики «Реформу-
вання закладів інституційного догляду 
та виховання дітей в Тернопільській об-
ласті» Зінаїда Кияниця. — І з’ясували 
показові речі, які характерні для будь-
якого іншого регіону. Наприклад, у Зба-
разькій обласній санаторній школі-ін-
тернаті для дітей з малими та затухаю-
чими формами туберкульозу зі 120 вихо-
ванців, які в ній перебували цілодобово, 
станом на початок 2019 року 100 дітей 
(84%) були саме зі Збаразького району. 
Зазначу, що це єдиний в області інтер-
нат, який приймає дітей із такими ри-
зиками. Виникло логічне питання: чи 
немає в цьому районі епідемії туберку-
льозу? Але після детального вивчення 
з’ясувалося, що лише 4 дитини рані-
ше перехворіли на туберкульоз, а ще 
12 дітей мали контакти з родичами, які 
хворіли. Яке лікування надається в за-
кладі цим дітям: посилене харчування, 
дихальні вправи, проби Манту. Чи мож-
на це робити за місцем проживання, в 
сім’ї? Переконана, що можна». 
 У підсумку комплексний аналіз за-
кладу, проведений у 2019 році, пока-
зав, що у Збаразькій санаторній школі 
93% вихованців закладу — це діти, 
які не мають особливих освітніх пот-
реб, пов’язаних зі станом здоров’я. Ок-
рім цього, згідно із законодавством, пе-
ріод перебування дитини у санаторній 
школі-інтернаті не повинен перевищу-
вати пів року. Тоді як середній час пере-
бування дітей у Збаразькому інтернаті 
був 5 років. Тобто санаторна школа ви-
конувала соціальну функцію.
 «Аналогічна ситуація і зі Струсівсь-
кою санаторною загальноосвітньою 
школою-інтернатом, — продовжує Зі-
наїда Кияниця. — Її спеціалізація — за-
хворювання серцево-судинної системи. 
87% дітей у школі було з Теребовлянсь-
кого району, де розташований інтернат. 
Переважна більшість дітей — здорові. А 
середній термін перебування вихованців 
у закладі — майже 6 років». 
 Не менш красномовними є й дані ау-
диторської перевірки за 2014—2017 
роки, проведеної у санаторних загально-
освітніх закладах Тернопільщини (звіт 
Держаудитслужби є у вільному доступі 
в інтернеті). Він показав, що у видатках 
на утримання цих закладів питома вага 
коштів на забезпечення медикаментами 
складала щороку лише 0,5%. У загаль-
ній структурі видатків на утримання та 
забезпечення вихованців спрямовува-
лося орієнтовно 16% коштів, решта — 
84% — йшло на утримання самого нав-
чального закладу (зарплати, «комунал-
ку» тощо). Водночас, згідно з отриманою 
інформацією від лікувальних установ об-
ласті, одні й ті самі вихованці з року в рік 
перебувають на диспансерному обліку в 
медзакладах, тобто їхній стан здоров’я 
є незмінним та потребує подальшого лі-
кування. Висновок: або ж ці заклади не-
ефективно оздоровлюють, або ж бать-
кам вигідно, щоб у дітей залишалися ці 
«діагнози». То ви і далі, панове депутати, 
вважаєте, що ці інтернати потрібні саме в 
такому — санаторному — вигляді? 

Дитина потребує любові,
 а не інтернату 
 Зрештою, побоювання, що матеріаль-
но-технічну базу та фахівців із санатор-
них шкіл буде втрачено, безпідставні. 
Адже ліквідувати такий заклад — зов-
сім не означає повісити на нього замок 
і забити вікна дошками. 
 Як відбуватиметься реорганізація, 
можемо побачити на прикладі тієї ж Зба-
разької школи–інтернату. Згідно з пла-
ном її трансформації, заклад буде пере-
профільовано на ліцей профільної осві-
ти, у складі якого на перехідний період 
(до 2024 р.) залишиться функціонувати 
гімназія. Гімназія при ліцеї буде тимча-
совою — це дозволить завершити навчан-
ня дітям з початкової та середн ьої шко-
ли (вже з минулого навчального року тут 
не проводили набір до 1 класу), а вчите-
лям — підвищити свою професійну ком-
петентність та підготуватись до роботи 
з дітьми старшої школи. Відповідно до 
змін у законодавстві, з 1 вересня 2024 
року ліцеї забезпечуватимуть учням 
(йдеться про 10-12 класи) здобуття про-
фільної середньої освіти. І саме в тако-
му закладі є потреба в регіоні. Показо-
во, що переважна частина працівників 
закладу розуміють і підтримують необ-
хідність трансформації. 
 Станом на 1 вересня цього року у 
Збаразькій поки що санаторній школі-
інтернаті більше 100 дітей переведе-
но на денну форму навчання, вони те-
пер щодня повертаються до своїх бать-
ків. У школі з’явився шкільний автобус, 
який забезпечує довіз дітей з віддалених 
сіл. Комісія з захисту дітей продовжи-
ла цілодобову форму перебування в ін-
тернаті для 20 дітей, їхні батьки ще не 
готові забезпечувати потреби дітей, сто-
совно деяких сімей порушені справи про 
позбавлення їх батьківських прав. Між-
дисциплінарна команда з реформування 
має знайти найкращі рішення і для цих 
вихованців. 
 «Доки будуть існувати інтернати, 
доти в батьків існуватиме спокуса вла-
штовувати туди дітей, — наголошує Зі-
наїда Кияниця. — Навіть якщо для цьо-
го потрібен буде хибний «діагноз». А фі-
нансування інтернатів із державного та 
обласного бюджетів завжди буде стри-
мувати розвиток соціальних послуг та 
інклюзії на місцях. Водночас керівни-
ки ОТГ й далі будуть зацікавлені в іс-
нуванні інтернатів, адже це надход-
ження від податку на доходи фізичних 
осіб, зайнятість жителів. Але держава 
не має підміняти батьків і родину, вона 
має створити умови для того, щоб сім’я 
(біологічна чи замісна) виховувала ди-
тину».
 Експертка додає, що торік у період 
літніх канікул на Тернопільщині спе-
ціалістами соціальної сфери було здійс-
нено оцінку сімейноїй ситуації 973 вихо-
ванців інтернатів. З’ясувалося, що тіль-
ки в 4,2 відсотках випадків повернення 
дітей в родини було визнано небезпеч-
ним, ще 16,6 відсотка сімей перебували 
в складних життєвих обставинах і батьки 
були неспроможні забезпечувати догляд і 
виховання дитини та забрати її з інтерна-
ту. Решта — або ж цілком благополучні і 
здатні виховувати своїх дітей, або ж згод-
ні забрати дітей за умов певної підтримки 
(наприклад, створення в місцевій школі 
групи продовженого дня, інклюзії, дово-
зу до школи, забезпечення гарячим хар-
чуванням, надання логопедичної або пси-
хологічної допомоги тощо). Вдумайтеся 
тільки! Десятки дітей живуть відірвани-
ми від сім’ї тільки тому, що не можуть 
доїхати до школи або ж у селі немає гру-
пи продовженого дня! 
 Власне, на вирішення таких питань і 
спрямована деінституалізація — рефор-
ма, суть якої — допомогти сім’ї у гро-
маді, якнайближче до місця її прожи-
вання, аби діти могли виховуватись у 
своїх сім’ях, а не в інтернатах, які дав-
но стали пережитком минулого. «Деін-
ституалізація — це складна реформа, 
яка стосується перш за все наших сві-
тоглядних цінностей; стратегічних рі-
шень і професійних дій. Треба усвідо-
мити: дитина не потребує інтернатно-
го виховання, вона потребує любові. І 
саме інтереси дитини мають бути в цен-
трі цієї реформи», — наголошує Зінаї-
да Кияниця. ■

РЕФОРМА

«Доки існуватимуть 
інтернати, доти туди 
влаштовуватимуть дітей»
У парламенті зареєстровано законопроєкт, який може призупинити реформу 
санаторних інтернатних закладів

■

Зінаїда Кияниця: «У центрі реформи 
мають бути інтереси дитини».

❙
❙
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У якого батька рiднi дiти 
— «раби»?
 Хочу привернути ува-
гу до глобальної пробле-
ми, яка поширюється в 
інтернеті: «Украина яв-
ляется одной из колыбе-
лей еврейской цивили-
зации в современном иу-
дейском мире, заявил в 
своем обращении к учас-
никам Kyiv Jewish Forum 
2020 президент Израи-
ля Реувен Ривлин... Ки-
евский Еврейский форум 
(Kyiv Jewish Forum) стар-
товал вечером во вторник. 
В этом году он проходит в 
онлайн-режиме из-за пан-
демии коронавируса. Ме-
роприятие продлится два 
дня — 8 и 9 сентября. Ор-
ганизатор Kyiv Jevish 
Forum — Еврейская кон-
федерация Украины...
 Ранее в рамках форума 
президент Украины Вла-
димир Зеленский упомя-
нул проект «Праведники 
моего города», который 
направлен на увековече-
ние памяти украинцев, 
спасавших евреев Холо-
коста во время Второй ми-
ровой. Проект, иницииро-
ваный главой Еврейской 
конфедерации Украины 
Борисом Ложкиным, пре-
дусматривает переимено-
вание улиц в городах в 
честь Праведников наро-
дов мира, изучение их ис-
торий, съемки докумен-
тального фильма и пр.». 
 У закінченні цитати 
хіба ж не ріже слух «кон-
федерации»? Що це за 
міраж, як у безводній пус-
телі? Примарна мрія про 
«конфедералізацію» Ук-
раїни? І в чиїй же хвороб-
ливій уяві? Ексглави ад-
міністрації при президен-
тові П. Порошенку, а нині 
партнера Ріната Ахмето-
ва в медіакомпанії United 
Online Ventures. 
 Вічність як знущала-
ся споконвіків із людства, 
так і не залишає в спокої 
«черву земну», як хрес-
тили вздовж і впоперек 
«вищих створінь» дав-
ньогрецькі мудреці. Не 
дає вічність ні наймен-
шої поблажки й правіч-
ному українському ро-
дові. Він зароджувався з 
першими словами своєї 
мови у все світньо відомій 
Мізинській археологічній 
культурі на вищому бе-
резі швидкоплинної річ-
ки Десни, притоки Дніп-
ра. Тривалість того періо-
ду — понад ХХІІІ — ХІV 
тисячоліття до нової ери. 
 Мисливці на мамонтів, 
північних оленів, носоро-
гів, турів-оленів залиши-
ли вражаючі сліди своєї 
матеріальної та початків 
духовної діяльності в ба-
сейнах усіх більших і мен-
ших річок на дотепер ет-
нічних українських зем-
лях, особливо ж на бере-
гах повноводого Дунаю, 
оспіваного в донині збе-

реженій українській на-
родній творчості з таким 
високим натхненням, 
як ніким, ніде й ніколи. 
З-поміж унікальних ар-
тефактів археологи вия-
вили, а музикознавцям 
на чолі з композитором 
Лесею Дичко пощасти-
ло видобути й записати 
на платівці фірми «Ме-
лодія» в Москві, бо в Ук-
раїні такої можливості не 
було, ритми найдавнішо-
го в світі оркестру удар-
них інструментів із кіс-
ток мамонта. 
 Понад те. Знайшов-
ся гребінець, на ширшій 
частині якого вирізьблено 
танцівницю із «шумовим 
браслетом» на піднятій 
угору руці. Щось подіб-
не до кастаньєт, під звуки 
якого чарують глядачів 
і слухачів іспанські тан-
цівниці. І в Мізинській 
археологічній культурі 
красуні старалися при-
вернути погляди проти-
лежної статі до своєї вро-
ди. Серед виробів із кіс-
тки археологів дивують 
не лише проколки й гол-
ки з вушком, а й підвіски 
з бивня мамонта, намис-
тини-підвіски, браслети з 
бивневих пластин із меан-
дровим орнаментом. Таке 
ж, як і в Мізині, довгот-
ривале поселення «серед-
ньої доби верхнього па-
леоліту» 1897 р. відкрив 
на вулиці Кирилівській 
у Києві виходець із Чехії 
Вікентій Хвойка. 
 Матеріальні й духов-
ні здобутки Мізинського 
періоду сповна успадко-
вує Трипільська археоло-
гічна культура. Відлуння 
з її розквіту доносять до 
сучасності чарівною ук-
раїнською мовою коляд-
ки й щедрівки та пісні до-
тепер збережених кален-
дарно-обрядових дійств 
на Різдво, Великдень, Зе-
лену або Клечальну неді-
лю, Купала, Спаса, Пок-
рову, не кажучи вже про 
зажинки та обжинки од-
них із перших рільників, 
хліборобів на третій від 
Сонця життєдайній пла-
неті. Десь сім тисяч років 
тому вони перейшли від 
збирання дармових плодів 
земних та полювання й 
риболовлі до орання-сіян-
ня, вирощування жита-
пшениці й усякої пашни-
ці та намолочування золо-
того збіжжя.
 Всюдисущі елліни, 
котрі духовно збагатили 
людство, як ніхто інший, 
назвали тих, що згина-
лися на вільних тоді по-
лях так, що аж піт очі за-
ливав, скави — копачі. А 
ще — георгос. Землероби. 
Українською мовою бли-
жче до реальності, а зна-
чить — і до правди: хлі-
бороби. З перебігом віч-
ності недоброзичливцям, 
котрих на білому світі — 
хоч греблю гати, потьма-
рили розум завидки. Вту-
лили в природне слово 
одну-єдину букву «л». І 
що ж вийшло? Склави. А 

це по-грецькому — раби. 
 Осоружне визначен-
ня вистромило роги з-під 
пера так званого Псевдо-
Кесарія. Друге ім’я чо-
ловіче. Похідне від «це-
заря», запозиченого з ла-
тиниці греками. Через те 
паралельно — Псевдо-Це-
заріус. Залишив 16 руко-
писів. А що він за один — 
так і не з’ясовано. Чому 
Псевдо? Бо підозра па-
дала на Кесарія Назнан-
зина, римського лікаря 
і політика при дворі ім-
ператорів Констанція ІІ, 
прихильника аріанства та 
ненависника язичників, 
і Юліана Відступника. 
Прізвисько йому вліпила 
християнська церква, бо 
відроджував язичництво 
на основі неоплатонізму. 
У тому крутовир’ї Назнан-
зин разом з його більш 
знаменитим братом Гри-
горієм Богословом зуміли 
повестися так, що їх обох 
ушановують святими пра-
вославні й католики. 
 Після копітких по-
шуків московські дослід-
ники зійшлися на тому, 
що Псевдо-Кесарій подає 
голос із середини VІ ст. 
Хоча в написаному ним 
можна заблукати, як між 
трьома соснами, деякі 
проблиски викликають 
певний інтерес. Виклад 
заплутаний, та все ж вид-
но, що схильний до ефе-
мерної «астрологічної ет-
нографії». Себто харак-
тер народів визначають 
зірки, під якими живуть 
різні племена. Відповід-
но, виділяються «сім клі-
матів» або зон. «Склави-
ни» приречені існувати 
саме в «рабській» зоні. 
 За наступних століть 
воно начебто так і вихо-
дило. Не так колись, як 
тепер українська еліта, 
немовби набравши в рот 
води, мовчки змиряється 
з тим, що при вінчаннях 
у православних храмах 
благословляються «раб 
Божий» і «раба Божа». 
Так само й при відспіву-
ванні покійників у лоно 
Авраамове. Це при тому, 
що ні в грецьких бого-
служіннях, що їх наслідує 
православ’я, ні в католи-
цьких, ні у відправах ін-
ших конфесій не чути нія-
ких «рабів». Тобто вихо-
дить: у молитвах звертає-
мося «Отче наш...», але в 
якого ж вітця рідні діти — 
«раби»?

«Тiльки правда 
зостанеться» 
 Українську еліту по-
дібні запитання ні з яко-
го боку не допікають. Ін-
ститут археології НАН 
України «ничтоже су-
мяшеся» похваляєть-
ся «періодичним науко-
вим виданням» із назвою 
In Sclavenia Terra. Збір-
ник наукових праць «є 
серією, цілком присвяче-
ною проблемам археології 
та ранньої історії слов’ян 
другої половини І тис. н. 
е. (друга половина V-Х 

ст.)». Перестаралися веле-
мудрі. Затуманили, з яко-
го ж століття Псевдо-Ке-
сарій — з V чи із середи-
ни VІ? За великим рахун-
ком, яке їм діло до того? 
Не лише освячують огуд-
не, а й нав’язують його 
науковій спільноті. При 
цьому наче пишаються, 
що затруюють свідомість 
мільйонів необізнаних 
«великою силою» чужих 
слів — Sclavenia Terr — 
«Рабська Земля». 
 Що ж стосуєть-
ся «слов’ян» у серії In 
Sclavenia Terra, то це — з 
подачі московських ака-
деміків Б. Рибакова й 
Д. Лихачова. Вони затя-
лися підсолодити гірку 
пілюлю. Не перейнялися 
тим, аби сушити голову, 
звідки ж і коли з’явилося 
осоружне наслання та як 
відцуратися від приниз-
ливого, а зопалу перех-
рестили «склавинів» на 
«слов’ян». Воно начеб-
то благозвучне. Але ж у 
давніх писемних джере-
лах латинське коле очі: 
Sclavenia — раби. 
 Понад те, як за моїм 
розмислом, мудрі з ук-
раїнських пращурів, а то 
були жорстоко пересліду-
вані й поголовно повини-
щувані супостатами волх-
ви, таки зуміли заперечи-
ти Псевдо-Кесарію. Спро-
стували «теорію семи 
кліматів» із рабською «зо-
ною» від зірок у нічному 
небі. За їхнього благосло-
вення українська народ-
нопоетична творчість на 
всі прийдешні віки про-
свіщає майбутні поколін-
ня та закликає уярмле-
них вириватися з ганеб-
ної неволі «на чисті води, 
на ясні зорі». Міркуймо 
дерзновенно. Невже не-
досяжною є мрія землян 
жити вільно під сонячним 
і зоряним небом, а не за-
дихатися в «зонах» за ко-
лючими дротами?
 За моїм розмислом, 
буремні події ІV-VІ ст. н. 
е. відображені в усюди-
сущій народнопоетичній 
творчості. Та за недогля-
дом науковців так стало-
ся, що той пісенний ма-
сив потонув, як легендар-
на Атлантида, в морі ко-
лядок і щедрівок. А вони 
ж загалом — відлуння з 
розквіту Трипільської ар-

хеологічної культури, яка 
заслуговує справдешньо-
го найменування — Три-
пільська цивілізація.
 У своїх виданнях — 
«Перед очима істини» 
(2015 р.), «Золото Даж-
божих внуків» (2015), 
«Майстер-клас з імпера-
тором» (2017), «Щедрик 
летить із Києва» (2018), 
«Віч-на-віч з вічністю» 
(2019), «Слово про ант-
ського короля Божа» 
(2019), «Володар Грому» 
(2020) — переконую не-
вір, що український ет-
нос існує «від сотворіння 
світу», як і «сини Ізраїля» 
в Біблії. Не зі стелі беру й 
не з пальця висмоктую. 
Вірю в заповідане Тара-
сом Шевченком. За лі-
чені місяці до останнього 
подиху наш Пророк у за-
чині поеми «Саул» указав 
нащадкам:
 В непробудимому Китаї,
 В Єгипті темному, у нас
 І понад Індом і Євфратом
 Свої ягнята і телята
 На полі вольнім вольно пас
 Чабан було в своєму раї.
 Суголосно мовить і 
Леся Українка: «Люди 
й покоління — се тіль-
ки кільця в ланцюгу ве-
ликім всесвітнього жит-
тя, а той ланцюг порва-
тися не може». На жаль, 
українська еліта воісти-
ну доленосним не перей-
мається, не вивулканює 
всі свої сили для самоз-
береження рідного наро-
ду. Та хай там що, у світ-
лі пізнання розтане ту-
ман безпросвітності. Не-
вмируща народна дума 
упевняє: «Все згине, тіль-
ки правда зостанеться». 
Аби тільки до неї при-
падали, як до цілющого 
джерела, мільйонні маси. 
Просвіщати їх — святий 

обов’язок еліти.

Хто дiлився останньою 
скоринкою...
 Татаро-монгольської 
закваски царська імперія, 
біля підніжжя трону якої 
при перехрещених вінце-
носних Катеринах «куці 
німці вузлуваті», за сло-
вом Т. Шевченка, «бле-
котою сіли», присвоїла, 
як злодюга, доісторичну 
й історичну пам’ять ук-
раїнського народу. Ті ж 
самі сліди топтали ко-
муністи-інтернаціоналіс-
ти. Заходилися розгойду-
вати три «братні народи» 
в колисці, в якій з появою 
на світ Божий ніжками 
чеберяла «старша сестра» 
— Росія. На те виходить, 
що нинішні верховоди в 
коридорах кремлівської 
влади наслідують Псев-
до-Кесарія зі Sclavenia з-
під його стила.
 Натомість Реувен Рив-
лін сукупно з домороще-
ним Ложкіним підвішує 
не до неба з ясними зоря-
ми, а до безпам’ятної стелі 
«колыбель еврейской ци-
вилизации». Президент 
В. Зеленський схвалює 
ініційований Б. Ложкі-
ним «проект Праведни-
ки моего города, который 
предусматривает переиме-
нование улиц в городах в 
честь Праведников наро-
дов мира, изучение их ис-
торий, съемки докумен-
тального фильма и пр.» 
 На мою долю, як ак-
тивному журналісту, ви-
пало незліченно зустрі-
чей з різними людьми. 
Пам’ятаючи почуті щирі 
розповіді, вношу пропо-
зицію вшановувати Пра-
ведників Геноциду — 
Голодомору 1932-1933 
років. Перейменовувати, 
принаймні в селах, вули-
ці на честь голів колгос-
пів, які на свій страх і ри-
зик після перших укосів 
видавали голодуючим 
якусь дещицю рятівно-
го зерна на зароблені так 
звані «трудодні». Син од-
ного з них ужалив мене 
в самісіньке серце, пові-
дуючи, як арештованого 
батька озброєні гвинтів-
ками вартівники вивози-
ли на залізничну станцію. 
А доброзичливий розгля-
нувся довкола й видушив 
з горла, стримуючи сльо-
зи: «Прощавайте. Більше 
не побачимося». І не по-
милився. Опісля ніякого 
сліду.
 Тоді на вулицях у 
тимчасово перетворено-
му на столицю Харкові й 
у правічному Києві поко-
том, не піднімається рука 
написати валялися, нехай 
буде лежали мертві тіла. 
Конаючих не всі обмина-
ли або переступали. Поза 
всяким сумнівом, були 
й такі, котрі ділилися з 
«доходягами» останнь-
ою скориночкою. Знахо-
дилися й такі, що давали 
притулок нещасним. Бра-
ли гнаних і голодних по-
мічниками у свої помеш-
кання. Чи ж не вони та-
кож Праведники народів 
світу та заслуговують на 
вивчення їхніх історій, 
зйомки документального 
фільму тощо? Не ділімо 
людяність ні на які «сім 
кліматів», ні на які зони. 
Будьмо воістину вищими 
створіннями! ■

ПАРАЛЕЛІ

Наша цивілізація
На своїй землі — свої й Праведники

■

Прикраси періоду 
мізинської культури 
з меандровим орнаментом.

❙
❙
❙
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Людмила НІКІТЕНКО

Село Хорли в Каланчацькому 
районі на Херсонщині — відо-
мий чорноморський курорт в 
Україні, який своїми обриса-
ми нагадує Крим. Найчастіше 
сюди, де вода прозора мов сль-
оза, а морські краєвиди просто 
запаморочливі, приїжджають 
відпочивати родини з малими 
дітьми. І не лише у відпустку, а 
й просто на вихідні. У сезон тут 
буває до 120 тисяч українців.

Заміж — за старшого брата 
свого коханого
 Хорли справді незвичай-
ні. І не тільки тому, що це 
село практично розташоване 
в Чорному морі, бо омиваєть-
ся його водами з трьох боків, а 
ще й через свою історію, з якої 
можна романи писати та зні-
мати мелодрами.
 Це село, яке прийнято на-
зивати маленьким Кримом 
на Херсонщині, міститься на 
півострові Гіркий Кут, непо-
далік районного центру Ка-
ланчак. Заснувала його баро-
неса Софія Фальц-Фейн, яку 
свого часу справедливо вва-
жали господаркою півден-
них степів. Трагічна доля цієї 
жінки, яка народилася у 1835 
році в Катеринославі (нині — 
Дніпро), в заможній родині 
німецьких колоністів, справді 
варта уваги не лише кіношни-
ків, а й усіх нас, нинішнього 
покоління українців. 
 У молоді літа Софія Кна-
уф щиро покохала Густава 
Фальц-Фейна і мріяла саме 
з ним пов’язати своє жит-
тя. Але заміж їй довелося 
вийти за його старшого бра-
та Едуарда. Так вирішили 
батьки. Через 19 років шлю-
бу чоловік Софії несподівано 
помер. Тож рік потому вона 
таки вийшла заміж за коха-
ного Густава. Тільки щастя 
було нетривалим, усього че-
рез сім років спільного жит-
тя, в 1890 році, барон  Густав 
Фальц-Фейн також передчас-
но помер, йому було лише 45 
років.
 Після смерті коханого чо-
ловіка Софія Богданівна ста-
ла спадкоємицею усіх статків 
Фальц-Фейнів.
 Удова поміщика, мати 
7 дітей — шести синів і од-
нієї доньки, не розгубилася 
і не спасувала перед ударами 
долі, а взяла у свої руки керів-
ництво маєтками відомої того 
часу родини та стала однією з 
найбагатших і найвідоміших 
бізнес-леді тодішньої Таврії.
 Саме Софія Фальц-Фейн 
перетворила острів Гіркий 
Кут на півострів, збудував-
ши дамбу, яка з’єднала його 
з материком. І в 1897 році за 
її ініціативою й було заснова-
но село Порт-Хорли, яке тепер 
називається Хорли. Тоді цей 
населений пункт став центром 
морської зерноторгівлі Фальц-
Фейнів. Адже порт працював 
цілий рік, оскільки вода взим-
ку там не замерзала завдяки 
теплому природному джере-
лу, яке підігрівало море. Со-
фія Богданівна була власни-
цею двох пасажирських і чо-
тирьох вантажних суден, які 
перевозили товари на чорно-
морських лініях. 

 У своїх краях баронеса роз-
вивала вівчарство, тільки тон-
корунних овець мала 200 ти-
сяч голів. У її маєтках були 
електростанція, пошта, те-
леграф, ремонтні майстерні, 
магазин, лікарня, паровий 
млин, елеватор, водогінна на-
сосна станція, винний завод, 
кондитерська фабрика, мит-
ниця, судноремонтний док, 
устричний завод, а річні при-
бутки сягали до мільйона руб-
лів.

Син Фрідріх і Асканія-Нова
 Софія Фальц-Фейн слави-
лася й своєю доброчинністю. 
Вона організувала гімназій-
ні трирічні курси для місце-
вих дітей, у Херсоні відкри-
ла притулок для бездомних 
та нічліжку, за її сприяння 
там запрацювали земський 
притулок для підкидьків, бу-
динок для престарілих та очна 
лікарня. У 1902 році бароне-
са пожертвувала 2 тис. пудів 
хліба на користь голодуючих 
Дніпровського повіту. 
 Це лише частина з тих 
добрих справ, які залишила 
по собі Софія Фальц-Фейн. 
До речі, це її син Фрідріх за-
снував заповідник «Асканія-
Нова», який існує й дотепер.
 Уже під час Жовтневої рево-
люції більшість маєтків цієї ро-
дини були зруйновані, а життя 
самої Софії Богданівни завер-
шилося трагічно. І хоча діти 

баронеси пропонували матері 
залишити рідні краї та виїха-
ти за кордон, вона відмовила-
ся. Була переконана, що «ро-
била людям тільки добро», тож 
вважала: спокійно доживе віку 
в ріднім краю. Та в ніч iз 16 на 
17 червня 1919 року 84-річну 
баронесу застрелили більшо-
вики. В Хорлах її й поховали.
 Уже в 90-х роках минуло-
го століття її онук приїхав із 
Європи і встановив у Хорлах 
Софії Фальц-Фейн пам’ятник, 
а також надгробок на могилі 
знаменитої бабусі.

Море чисте, а в селі — 
тиша і спокій 
 Сучасні Хорли приваблю-
ють українців можливістю 
бюджетного відпочинку всією 
родиною. Людям подобається 
неглибоке й дуже чисте море, 
до якого — рукою подати. У 
самому селі відносно недорого 
можна орендувати житло в міс-
цевих жителів. 
 Цього літа ціни тут коли-
валися від 150 до 220 гривень 
за одну особу, все залежало від 
послуг, які пропонують. По до-
розі до моря є магазинчики та 
базар, ціни на овочі та фрукти 

— помірні, зовсім не «курорт-
ні». Якщо не бажаєте самі го-
тувати, то в прибережних кафе 
можна замовити страви на 
будь-який смак. 
 «Цього року ми відкрили 
для себе Хорли в оксамитовий 
сезон. Побували там усією ро-
диною», — розповідає «Ук-
раїні молодій» черкащанка 
Ганна Коваленко. І додає, що 
на море вони з чоловіком їзди-
ли разом iз сином, невісткою та 
внучкою. 
 «Для чотирирічної донеч-
ки Софійки син шукав відпо-

чинок на морі, де дитині було б 
комфортно. У Хорлах заінтри-
гувало те, що там чисте й міл-
ке море, а ще привабили тиша 
і спокій», — додає Ганна Кова-
ленко. 
 Жінка каже, в Хорли їха-
ли на двох автомобілях — син 
iз невісткою та внучкою, і вони 
з чоловіком. Дорога із зупинка-
ми вилилася у 8 годин. Зате за-
вантажили багажники необ-
хідними продуктами і в Хорлах 
купували лише хліб. «Заздале-
гідь забронювали житло. Виб-
рали в інтернеті будиночок, у 
якому була свою кухня, бо лю-
бимо харчуватися вдома», — 
веде далі пані Ганна. Каже, бу-
динок обійшовся родині — для 
4 дорослих і дитини в 900 гри-
вень за добу. 
 За словами жінки, село Хор-
ли вразило тишею і розмiреним 
життям. Здавалося, ніби на 
свою дачу приїхали. Таке від-
чуття не залишало всі 7 днів 
відпочинку. 
 «Відпочивальникiв у будні 
на пляжі не так багато, тільки у 
вихідні їх кількість збільшила-
ся. І майже всі були з дітьми», 
— пригадує черкащанка. 
 Каже, від орендованого жит-
ла до моря йти хвилин 7-10. На 
пляжі є можливість взяти на-
прокат лежак. Його вартість на 
пів дня — 50 гривень, на день 
— 100 гривень. На цих лежа-
ках, які стоять під спеціально 
облаштованим накриттям біля 

самого моря, можна було про-
водити хоч весь день, що до-
сить зручно.
 На пляжі відносно чисто. 
Любителі екстремального від-
починку мали можливість по-
кататися на катамаранах, «ба-
нані», «таблетці», а хто хотів 
побувати на острові неподалік 
— міг поїхати туди на яхті.
 Також у Хорлах можна взя-
ти напрокат велосипеди і поди-
витися довкілля. Є тут цілюще 
джерело, вода в якому схожа за 
властивостями з карпатською 
«Нафтусею».

Обіцянки і реальність  
 І все-таки, наголошує 
пані Ганна, була у відпочин-
ку в Хорлах своя ложка дьог-
тю. Приміром, хотілося б, аби 
пляж був краще облаштова-
ний. «Пластикові лежаки, які 
ми брали напрокат, практично 
всі потріскані. Під накриттям, 
де вони стояли, — чимало недо-
палків, уся прибережна смуга 
— у купі водоростей. Це ніхто 
не прибирає», — зазначає Ган-
на Коваленко.
 Неприємною несподіва-
нокю у відпочинку їхньої ро-
дини стало й те, що описані в 
інтернеті умови проживання 
в орендованому житлі не вiд-
повiдали реальним. В оголо-
шенні господарі хвалилися, 
що в дерев’яному будиночку 
все облаштовано дуже комфор-
тно. А насправді виявилося, 
що замість двох кімнат там — 
двоповерхова студія, під ліж-
ками — порох, немає шафи 
для одягу — тільки кілька ві-
шаків та три невеликі поли-
ці, тож чимало речей довелося 
тримати в сумках. У душовій 
не було умивальника і дзерка-
ла, пледи виявилися непопра-
ними, тож попросили їх замі-
нити. У кухні замість підлоги 
— бетонна стяжка, для приго-
тування їжі — газовий тага-
нок у сажі, який весь час коп-
тив, брудними були й стільни-
ця, стіл, стільці й навісна по-
лиця для посуду. 
 «Знаєте, отакі дрібни-
ці дуже впливають на бажан-
ня зупинитися там ще раз, — 
каже Ганна Коваленко. — Бо 
сервіс для сучасних українців, 
які вже бачили і «туреччини», 
і «єгипти», — річ важлива. І 
про це приймаюча сторона має 
знати обов’язково, якщо хоче, 
щоб кількість тих, хто вибирає 
для відпочинку море в Хорлах, 
надалі збільшувалася». При-
кро, що романтична історія ле-
гендарних Хорлів так банально 
тьмяніє на тлі «совкового» по-
буту, який досі не зник із ко-
лишніх володінь баронеси Со-
фії... ■

ВІДПОЧИНОК-2020

Гостини в баронеси Софії 
На чорноморському узбережжі Херсонщини є свій маленький Крим

■

Півострів Гіркий Кут, де розташовані Хорли.❙

Море біля місцевих пляжів — прозоре і мілке. 
Фото з архіву автора.

❙
❙

Пам’ятник Софії Фальц-Фейн.❙

Порт працював цілий рік, оскільки вода взимку 
там не замерзала завдяки теплому природному 
джерелу, яке підігрівало море.
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У листопаді поблизу Афін...
 ■ Раду, почнемо з того, що 
«Київ Модерн-балет» ввійшов 
у 15-й сезон. На десятиріччя ви 
розказували, що на сцені тоді 
була з першого складу «Кар-
мен.TV» лише одна людина. 
Який колектив нині?
 — Так і залишилося на-
справді. Людина, яка була тоді 
в складі «Кармен.TV» iз першо-
го складу, — Дмитро Кондра-
тюк. Він і зараз працює в теат-
рі. Так що це наш найвірніший, 
найдосвідченіший, чудовий ар-
тист. Дуже багато молоді при-
йшло, і вже в цьому сезоні тру-
па трохи збільшилася. На пе-
ріод створення вона нарахову-
вала 16 артистів, а зараз — 22. 
 Я б хотів, щоб було більше 
артистів у трупі. Оскільки ба-
лет — мистецтво, на жаль, трав-
матичне, в будь-якому випадку 
завжди краще мати запас, щоб 
не було термінових вводів.
 ■ Коли і чому у вас виникає 
бажання переробляти класичні 
сюжети, починаючи з «Кармен.
TV»?
 — Думаю, мою творчість 
можна поділити на дві частини: 
перша — переосмислення кла-
сичних сюжетів, класичних ба-
летів, а друга — робота з літера-
турною першоосновою. «Кар-
мен.TV» неправильно відноси-
ти до класичного балету, тому 
що класичної версії не існує. 
Найвідоміша — це версія, яку 
виконувала в 70-х роках Майя 
Плісецька. Однак це відносна 
класика все-таки, і це було до-
сить недавно. У нас у реперту-
арі театру є всі три балети Чай-
ковського — «Лускунчик», 
«Лебедине озеро», «Спляча кра-
суня» і «Жизель» французького 
композитора Адольфа Адана. Я 
думаю, на цьому практично всі 
наші переробки класичних сю-
жетів і закінчуються.
 ■ Є ще «Вій».
 — «Вій» узагалі не має сто-
сунку до класичного балету. 
Проте якщо ми говоримо про 
літературну першооснову для 
балету, то в принципі балет-
на вистава не є безсюжетною. 
Вистава, створена на літератур-
ній основі, просто сюжетна ба-
летна вистава; це не переробка. 
 Мені подобається мати спра-
ву з літературою, я дуже виба-
гливий, коли вибираю літератур-
не першоджерело. Коли згадали 
«Вія», так у нього ідеальна літера-
турна першооснова, тому що вона 
надзвичайно емоційна. І там змі-
шується фантасмагорія і реаль-
ний світ. Тобто для балету чудова 
літературна першооснова.
 ■ Нині працюєте над бале-
том «Маленький принц». 
 — У творі Сент-Екзюпері не 
настільки все зрозуміло, голов-
на сюжетна лінія «Маленького 
принца» не настільки очевид-
на, вона пунктирна. Тут більше 
значення мають слова, афориз-
ми, метафори, які закладені в 
сюжет... 
 Наразі переді мною стоїть 
завдання, зокрема, яким чи-
ном ці метафори, ці чудові філо-
софські думки, які максималь-
но дитячою мовою намагається 
до нас донести письменник, по-
казати мовою сучасної хореог-
рафії; яким чином віднайти хо-
реографічний еквівалент цього 
всього. «Ти відповідаєш за всіх 
тих, кого приручив», — абсо-

лютно приголомшлива думка. 
Уявляєте, настільки непросто 
знайти хореографічний екві-
валент цьому. Ось це те, чим я 
нині займаюся. 
 Люблю виклики в принципі, 
і я сам придумав, що буду роби-
ти «Маленького принца», тому 
гріх скаржитися, адже ніхто 
мені його не нав’язував. Мені 
дуже цікаво розгадувати цей ре-
бус, боротися з непростими за-
вданнями, справлятися з ними. 
Ми з вами спілкуємося в той пе-
ріод, коли я займаюся постанов-
кою нового балету щовечора.
 ■ Щоразу ідеї нових поста-
новок до вас приходять у нез-
вичайних місцях. Де зароджу-
вався «Маленький принц» Раду 
Поклітару?
 — Я не можу вигадувати но-
вий балет, перебуваючи в офісі, 
це правда. Зазвичай для того, 
щоб сісти за створення вже 
якоїсь режисерської експліка-
ції, зафіксованого свого бачен-
ня вистави, мені треба кудись 
поїхати або принаймні щось 
змінити, відрізати себе від звич-
ного існування. Раніше в юності 
цього не було, зараз став вибаг-
ливiший, але це триває вже де-
кілька років. 
 Наприклад, «Лебедине озе-
ро» було придумано в Голландії, 
курорт поблизу Гааги. Якщо не-
має можливості поїхати далеко, 
то «Сплячу красуню» я приду-
мав у Ворзелі, там зняв номер у 
готелі і поїхав iз Києва. 
 «Маленького принца» при-
думував у чудовому грецькому 
місті Лутракі. Це курорт побли-
зу Афін, на березі Коринфської 
затоки. Одне з моїх найулюб-
леніших міст у світі, дуже ма-
леньке, провінційне, затишне. 
Я сидів за комп’ютером, було 
дуже холодно, це був листопад 
місяць, минулого року, і був аб-
солютно не сезон, але я морж, і 
купаюся в будь-який час у морі. 
Тим більше що це Середзем-
не море. І тому, в перервах за-
родження ідей нової постанов-
ки, я бігав зануритися швидко, 
щоб освіжитися. Я сидів у ма-
ленькому патіо, наді мною висі-
ли вже практично напівзгнилі 
апельсини... І з ноутбуком на 
столі я створював новий файлик 
(кожного разу це файл «Думки 
по проєкту») — «Маленький 
принц».

8-річний Моцарт — 
це Маленький принц 
 ■ Чому саме на цей твір ви-
пав вибір?
 — У мене в «заначці» постій-
но є якісь найулюбленіші речі 
зі сфери мистецтва, які вразили 
мене: музика, літературний твір, 
— усе що завгодно. Вони в мене 
лежать, до них я довго не можу 
доторкнутися, бо не знаю як. 
 Цього разу була та  сама іс-
торія. Я абсолютно випадково 
для себе відкрив музику малень-
кого восьмирічного хлопчика, на 
ім’я Вольфганг Амадей Моцарт. 
Коли я почув його перші сим-
фонії, був просто вражений тим, 
що він почав писати музику у 8 
років... За нинішніми мірками 
це другий клас школи, коли ре-
ально в більшості дітей у голові 
нічого немає, окрім ігор і спілку-
вання з однолітками. А Моцарт у 
такому віці писав геніальну му-
зику. Тобто абсолютно очевидно, 
що він був генієм. 

 

Ця музика мене підкорила, і я 
довго думав над тим, що ж це 
може бути, навіть почав робити 
традиційний файлик «Думка-
ми по проєкту» і балет мав на-
зиватися «Дитинство». Я хотів 
воскресити все, що було в моє-
му дитинстві, якісь спогади, 
якісь ностальгійні речі, і потім 
раптово в одну прекрасну ніч... 
У мене ніколи не було нічних 
прозрінь, це вперше в моєму 
житті: раптом зрозумів, що ма-
ленький Моцарт, маленький 
хлопчик — це буде Маленький 
принц. 
 ■ До музики Моцарта ви 
доєднали українські колискові.
 — Я прикріпив до музики 
Моцарта українські акапель-
ні колискові в абсолютно диво-
вижному виконанні Марії Пи-
липчак. Ми вже подружили-
ся з нею. Марія була на наших 
виставах. Чудова жінка, фанат 
українського фольклору і вона, 
звичайно, дуже багато робить 
для того, щоб він не зникав. 
 Надзвичайно прикро, коли 
зникає культура: співу, куль-
тура танцю зокрема. Марія Пи-
липчак усе це збирає, поши-
рює, фіксує для майбутніх на-
щадків. Усього цього про неї не 
знав, коли вперше почув її го-
лос, який мене вразив до глиби-
ни душі. Неймовірне поєднання 
музики Моцарта та українських 
колискових пісень — й абсолют-
но геніальною вийшла музична 
партитура постановки.
 ■ Яким було дитинство Раду 
Поклітару? Коли почали знайо-
митися серйозно з музикою? 
 — У чотири з половиною 
роки мама мене відправила вчи-
тися балету. Музика прийшла 
в моє життя пізніше. У нас удо-
ма був програвач і були вінілові 
диски. І якось я сам, коли був 
дитиною, підсів на класичну му-
зику. 
 Потім у моєму житті стала-
ся знаменна зустріч, коли нав-

чався в Пермському балетно-
му училищі, моїм наставником 
був Юрій Михайлович Сидоров. 
Людина, яка є одним iз най-
більших колекціонерів платі-
вок у Пермі. Ними були запов-
нені по шафі у кожній iз чо-
тирьох кімнат квартири. Зараз 
він компакт-диски купує, тоді 
їх ще можна було знайти. Нап-
риклад, диски Карузо з кінця 
ХІХ століття, такі товсті віні-
лові диски. На одній стороні 
була одна арія у виконанні Ка-
рузо, а на другій — гравіювання 
у вигляді янголят. 
 Десь півроку я прожив у 
Юрія Михайловича та його 
дружини вдома як прийомний 
син, можна сказати. І за цей 
час пройнявся класичною му-
зикою. Це мої перші універси-
тети такі були. І коли я приїхав 
до Мінська й вступив до консер-
ваторії на кафедру хореографії, 
я просто вже поглиблював свої 
знання у цій сфері. 
 І тому, звичайно ж, у своїх 
виставах використовую музи-
ку класичну, а також сучас-
ну або аж до епохи бароко, або 
й ще давнішого періоду. Я ще 
люблю фольклор. І в спектаклі 
«Маленький принц» поєднало-
ся все, що я люблю: фольклор і 
класична музика.

«Не пам’ятаю жодного імені 
своїх однокласників»
 ■ Що зі свого дитинства ви 
хотіли перенести в балетну 
виставу? 
 — Моє дитинство було поді-
лено на дві частини. До 10 років 
я жив у родині життям звичай-
ної дитини, ходив до школи. 
Я дуже мало пам’ятаю з цього 
періоду. Не пам’ятаю жодно-
го імені своїх однокласників (у 
мене взагалі погана пам’ять на 
людей). 
 У 10 років приходить вік 
майбутнього артиста балету, 
коли необхідно отримувати 
професійну освіту. З огляду на 
те, що мої батьки закінчили ти-
тульні балетні школи Радянсь-
кого союзу (батько — Ленінг-
рад, а мама — Перм), виріши-
ли, що я теж повинен вчитися 
не в Кишиневі, де мало шансів 
отримати нормальну балетну 
освіту як раніше, так і зараз. І 
от мене почали прилаштовува-
ти в різні балетні училища. 
 Покидало мене будь здоров 
по Радянському Союзу за пер-
ші три роки. Я навчався в Мос-
ковському балетному училищі, 
навчався в Одеській балетній 
школі, пів року довелося пере-
кантуватися в Кишиневі. Вреш-
ті-решт, після невдач поступи-

Раду Поклітару, який створив «Київ Модерн-балет».❙

Балет «Спляча красуня».❙

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Раду Поклітару: «Київ 
сучасної хореографії
Головний балетмейстер театру розповідає про прем’єрного 

«Маленького принца», 15-й сезон і важливість національного статусу

Валентина САМЧЕНКО,
Василина СУХОПЛЕЧЕВА

Один із найпомітніших балетмейстерів в Україні — Раду Поклітару, 
який продовжує своїми постановками чарувати і дивувати. Ство-
рений ним «Київ Модерн-балет» увійшов у 15-й сезон. І це привід 
згадати про минуле і поділитися планами.
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ти до Ленінграда та Києва я в 
підсумку поступив у Пермську 
школу, яку й закінчив. 
 Із 10 років моє дитинство, у 
звичному розумінні, закінчило-
ся. Розпочалося дитинство ба-
летної дитини. Це — інтернат, 
це далеко від дому, це вже у 8.15 
— урок класичного танцю, а ос-
тання репетиція закінчувалася 
не раніше дев’ятої вечора. Нез-
важаючи на такий напружений 
графік, цей абсолютно чудовий 
період згадую з ностальгією. Тоді 
відбулося становлення мене як 
особистості, як професіонала. 
 ■ Кого з героїв побачать гля-
дачі у балетній постановці «Ма-
ленький принц»?
 — Із героїв, які в нас зали-
шилися з книжки, є Маленький 
принц, Льотчик, Роза, Змія, 
Лис, будуть мешканці планет, 
буде потяг, буде літак — це все 
окремі герої.
 ■ У ваших постановках за-
вжди цікаві костюми. Хто цьо-
го разу їх створював?
 — Цього разу за костюми від-
повідає вже далеко не дебютант 
у нашому театрі — чудовий друг 
Дмитро Курята, раніше очіль-
ник відділу стилю телеканала 
СТБ і автор костюмів до серіалу 
«Кріпосна».
 ■ Ваше творче життя остан-
нім часом не перетинається з те-
лебаченням.

 — Ніяким чином телебачен-
ня не перетинається зі мною. 
«Танцюють всі» закрилося. 
 Я не дуже люблю брати 
участь у неформатних для себе 
шоу, наприклад у шоу «Мас-
терШеф». Те, що пов’язано з 
мистецтвом, з танцем, — будь 
ласка, але таких пропозицій не 
надходило. Залишилося ще шоу 
«Танці з зірками», але туди мене 
не кличуть.
 ■ Постановка «Маленький 
принц» стала одним iз перемож-
ців грантового конкурсу Ук-
раїнського культурного фонду. 
Чому вирішили подаватися? 
 — Про Український куль-
турний фонд знають усі. Це 
практично єдиний спосіб отри-
мати реальні гроші для реалі-
зації проєкту. Слава Богу, що 
було створено цю організацію. 
Ми не могли подаватися торік 
на «Вія», тому що, за умовами 
УКФ, юридична особа-претен-
дент має існувати не менше двох 
років. Якщо говорити про театр, 
то цього року нам виповнюється 
п’ятнадцять років, а де-юре на 
той час ми, за документами, — 
як окремий незалежний театр — 
мали лише півтора року. 
 Загалом ми тепер починаємо 
відлік нашої історії з 2005 року. 
Саме тоді у нас був пілотний про-
єкт Leforzedeldestino («Сили 
долі»), створений на замовлен-

ня фонду мистецтв Володими-
ра Філіппова. Ми вирішили до-
дати його до нашого літочислен-
ня. Якщо без нього — то ми фак-
тично викреслюємо рік чудової 
сторінки своєї історії. 
 Стосовно «Маленького при-
нца»: ми виграли грант, і мені 
було дуже приємно, що за кіль-
кістю балів експертів ми були 
далеко попереду всіх інших про-
єктів, які з нами брали участь в 
одній номінації. І, звичайно, я 
вже зараз думаю над ідеями но-
вого проєкту на наступний рік, 
щоб продовжити нашу співпра-
цю з УКФ.
 ■ Як просто впоратися з бю-
рократичними тонкощами по-
дачі грантової заявки?
 — Слава Богу, що я зараз не 
один на барикадах. Ми з вами за-
раз спілкуємося в кафе на вули-
ці, тому що в офісі працюють 5 
осіб. У тому числі над «Малень-
ким принцом», над тендерною 
документацією, над балетним 
валом.
 Я головний балетмейстер те-
атру «Київ Модерн-балет», а ди-
ректором-художнім керівником 
є Володимир Меленчуков. І вся 
робота з документації по роботі 
з УКФ ведеться за його доручен-
ням. Від мене для цих докумен-
тів потрібен був лише творчий 
синопсис, невелика літератур-
на частина. А далі то робота на-
шого офісу, нашої команди.

Балет на музику Мирослава 
Скорика не відновити?
 ■ Карантин відмінив багато 
показів вистав «Київ Модерн-ба-
лету». Куди не поїхали по світу?
 — Дуже багато гастрольних 
поїздок було скасовано. Зокре-
ма, в такі чудові країни, в які 
не знаю, чи ми зможемо поїха-
ти пiсля завершення всіх каран-
тинних обмежень. Планували 
гастролі до Перу, Монголії, Ка-
захстану, Голландії, Чехії, Ес-
тонії, Бельгії, Латвії. Прибал-
тійські країни теоретично пере-
несли наш візит на весну, споді-
ваємося ці гастролі зберегти, 
зокрема запрошення в Латвій-
ський оперний театр. 
 ■ Які прибутки мали впро-

довж ковідного майже півроку 
артисти Київського муніципаль-
ного академічного театру?
 — Дуже складний період. І в 
докарантинній ситуації муніци-
пальні артисти не могли пиша-
тися зарплатою. Загалом артист 
балету — мегаконвертований то-
вар, популярний де завгодно. Це 
може бути й шоу-бізнес, це мо-
жуть бути якісь західні балетні 
трупи, а найчастіше — це кора-
бель, шоу-програма. 
 Складно утримувати моло-
дих артистів. Плинність кадрів 
велика в театрі. На щастя, Ук-
раїна — це країна талановитих 
людей, і люди, що приходять на 
місце тих, що пішли, — це хоро-
ші артисти. 
 На кастингу я ніколи не даю 
слабинку і намагаюся вибирати 
кращих. Зараз стан трупи дуже 
гарний. Я працюю над цим про-
тягом багатьох років. 
 ■ Відомо, що статус «націо-
нальний» для театру покращує 
і фінансовий стан його артистів. 
Ви ініціювали бажання такої 
зміни ще раніше. Що на ниніш-
ньому етапі?
 — Із новим міністром куль-
тури Олександром Ткаченком 
ми знову повернулися до теми 
статусу нашого театру. Я пере-
конаний, що «Київ Модерн-ба-
лет» гідний звання національ-
ного — як ніхто інший серед тих 
театрів, які ще не отримали цьо-
го статусу. 
 Головне — необхідно розумі-
ти, в чому сенс статусу націо-
нального. В одній сфері мистец-
тва лише один театр повинен 
мати статус національного — 
це первинний зміст. «Київ Мо-
дерн-балет» в області сучасної 
хореографії абсолютний моно-
поліст. Такий величезний ко-
рабель, який уже п’ятнадцять 
років пливе по українському 
культурному полю і точно має 
право на цей статус.
 ■ Для театру так само ли-
шається актуальним і питання 
власного приміщення.
 — Я, звичайно, реаліст і ро-
зумію, що нову сцену нам ніх-
то не побудує в цій країні. За 
весь час незалежності був побу-
дований тільки один Театр на 
Подолі, і то прибудований. На 
жаль, Україна не є культурною 
Меккою. Це я говорю не про лю-
дей, які займаються культурою, 
а про можновладців, від яких 
залежить багато чого. Величез-
на кількість уваги приділяється 
бізнесу, інфраструктурі. А куль-
тура завжди залишається на за-
двірках, за межами навіть пери-
ферійного зору топ чиновників. 
Це дуже сумно.
 ■ До речі, у вас була постанов-
ка на музику Мирослава Скори-
ка. Ви не збираєтесь її поновлю-
вати?
 — Балет «Перехрестя» на 
музику Мирослава Скорика — 
це була ініціатива тодішнього 
міністра культури Михайла Ку-
линяка і Міністерства закордон-
них справ. Проєкт є копродук-
цією «Київ Модерн-балету» і На-
ціональної опери України. 
 На жаль, копродукція — за-
вжди дуже складний спосіб існу-
вання вистави. Кілька досвідів 
було в моєму житті, кожен раз це 
не мало довгострокової перспек-
тиви. З різних причин цей спек-
такль, який мав успіх у публіки і 
який, на мій погляд, досить гідно 
представляв українську культу-
ру, на академічній сцені не відно-
вити. Матеріальна база вистави 
належить Національній опері, з 
мого боку були лише артисти. 
Костюми, декорації, оркестр, 
сцена, світло — все Національна 
опера. Від «Київ Модерн-балет» 
— це хореографія та артисти, які 
цю хореографію виконували. 

«Дев’ять побачень»
із Шопеном
 ■ У вас багато найвищих ти-
тулів, зокрема звання заслуже-
ний діяч мистецтв України і ла-
уреат Національної премії Ук-
раїни ім. Тараса Шевченка. Це 
втішає?
 — Мені більше було б приєм-
но, якби оцінювалася робота те-
атру. Я — не мисливець за зван-
нями. Є анекдот хороший: «І він 
дуже погано спав, начитавшись 
власної візитки», це точно не 
про мене. Повертаючись до ста-
тусу національного — важливі-
ше, щоб артисти театру отриму-
вали звання. Слава Богу, крига 
скресла, і в цьому році в березні 
перший артист за всю історію те-
атру здобув перше звання заслу-
женого артиста України — Ар-
тем Шошин. Довгі роки ми пода-
вали наших артистів на звання, 
і кожен раз документи зникали 
і все «кануло в Лету».
 ■ За карантин ви підготували 
ще одну виставу— «Дев’ять по-
бачень». 
 — Сама ідея історії цієї 
вистави має давню першоосно-
ву. Близько десяти років тому я 
ставив спектакль для пари Іван 
Васильєв і Наталя Осипова на за-
мовлення продюсера Сергія Да-
ниляна (один iз найголовніших 
балетних продюсерів світу), але 
тоді ця ідея не знайшла свого 
втілення. Вона полягала в ство-
ренні балету на музику Шопена: 
цикл побачень, де кожен раз — 
це той же день, те ж побачення, 
але кожного разу історія розви-
вається по-іншому, з іншим фі-
налом. 
 Це камерна вистава: пара ар-
тистів і ще один персонаж. Ско-
риставшись карантином, ми до-
робили цю виставу, зробили її 
під ключ. Тепер насправді ми че-
каємо, коли з’явиться дата і ми 
зможемо відкрити продаж квит-
ків. Сподіваємося, що це буде 
десь ближче до кінця листопа-
да, а може, початок грудня. Точ-
но після «Маленького принца», 
який побачить світ 21 жовтня.
 ■ Чи задовольняє вас онлайн 
формат? Це буде зйомка кілько-
ма камерами? 
 — Мені цікавіше працювати, 
коли глядачі є в залі. Але світо-
ва тенденція в цілому — це пока-
зи онлайн. У мене багато друзів 
у різних театрах світу, які роз-
повідають, що також працюють 
онлайн. Скажімо, Nederlands 
Dans Theater — один iз найкра-
щих театрів сучасної хореогра-
фії у світі — до Нового року не 
пускає жодного глядача до зали, 
показують все онлайн. 
 Необхідно розуміти, що це 
вимушена міра. В умовах Ук-
раїнського культурного фонду, з 
урахуванням пандемії, було про-
писано, що фінансування отри-
мують тільки ті проєкти, які не 
передбачають присутність гля-
дачів у залі. Тому ми вирішили 
змінити форму показу «Малень-
кого принца» на пряму трансля-
цію.
 Онлайн-трансляцію нашого 
балету буде здійснювати чудо-
вий портал OpenTheatre, який 
вже зарекомендував себе як лі-
дер iз ретрансляції театрально-
го продукту. Ризики мінімаль-
ні, ми знаємо, що це професіо-
нали. На тепер в Україні немає 
кому зробити це краще, і резуль-
тат повинен бути чудовим. 
 Доступ до прем’єри «Ма-
ленький принц» зовсім віль-
ний, вже йде реєстрація. Он-
лайн-аудиторія значно більша, 
ніж ауди торія, яка ходить до те-
атру. Сподіваємося, що наш ба-
лет подивиться більше глядачів 
онлайн, ніж вміщує глядацький 
зал, хай і майже на 2 тисячі гля-
дачів. ■

На репетиції «Маленького принца».
Фото надані театром.

❙
❙

Артем Шошин — перший артист «Київ Модерн-балету», що здобув звання заслуженого артиста України .❙

Модерн-балет» в області
абсолютний монополіст



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ВЕРЕСНЯ 2020 СПОРТ

Григорій ХАТА

 Дивлячись на турнірну таблицю УПЛ 
після трьох зіграних турів, перше, що по-
мiчаєш, — це відсутність у її верхній час-
тині цілої низки команд, котрі в минуло-
му сезоні вели боротьбу за призові місця. 
Четвірка учасників медального секстету 
попереднього ЧУ — «Шахтар», «Зоря», 
«Десна», «Олександрія» — посідає наразі 
трохи незвичні для себе позиції.
 Водночас у «гірників» зовсім скоро 
буде можливість підтягнутися до групи 
лідерів — у середу на них чекає перене-
сений матч другого туру проти «Руху».
 Щоправда, піднятися на чільну по-
зицію у разі перемоги над львівським 
колективом підопiчні Луїша Каштру не 
зможуть. Після втрати очок у матчі з «Зо-
рею» «помаранчево-чорні» вже не мають  
статусу прихованого лідера.
 Вийшло так, що в поєдинку проти 
«гірників» луганський клуб здобув своє 
перше очко в нинішньому чемпіонаті. Пі-
допічні Віктора Скрипника відверто не-
вдало розпочали новий сезон: думається, 
не найкращим чином на команду вплину-
ла невизначеність щодо майбутнього міс-
ця роботи її наставника, яка виникла під 
час короткого міжсезоння. Утім Скрип-
ник, якого сватали у «Дніпро-1», зали-
шився у «Зорі» й, схоже, потроху повер-
тає свій колектив до попереднього ігрово-
го стану.
 «У трьох останніх поєдинках проти 
«Шахтаря» ми не програємо», — сказав 
після недільної нічиєї (2:2) з чемпіонами 
Скрипник.
 Якщо так, то можна припустити, що 
під час літньої турбулентності занад-
то серйозних руйнацій у командній грі 
«Зорі» не відбулося. Як видно, за необхід-
ності підопічним Скрипника не складно 
згадати всі найкращі напрацювання. За 
словами експертів, у матчах проти «Шах-
таря» луганський клуб дуже вміло вико-
ристовує високий пресинг, проти яко-
го «гірникам» грати неймовірно склад-
но. «Усі знають наш стан, у нас був пога-
ний відрізок. Маю велику надію, що ця 
гра надасть нам сигнал, що все нормаль-
но в колективі, що можемо грати проти 
будь-якого суперника», — так відреа-
гував на перший позитивний результат 
своєї команди в новому чемпіонаті воро-
тар «Зорі» Микита Шевченко.
 Вирішувати глибинні проблеми на 

старті сезону змушений і наставник 
«Олександрії» Володимир Шаран. «Дру-
гий матч поспіль ми завершуємо без заби-
тих голів», — після домашньої поразки 
«Ворсклі» очільник олександрійців бід-
кався на голеву «посуху».
 Натомість головний тренер полтавчан 
Юрій Максимов продовжує насолоджу-
ватися місцем своєї команди в турнірній 
таблиці. «Після двох турів ми були ліде-
рами. І отримували кайф від цього. Матч 
з «Олександрією», фізично сильною ко-
мандою, став для нас іще одним тестом. 
Хлопці достойно себе проявили й здобу-
ли заслужену перемогу», — зазначив на-
ставник «ворсклян». Загалом, iз прихо-
дом Максимова на тренерський місток 
полтавського клубу «Ворскла» пережи-

ває яскраві метаморфози, почергово до-
лаючи стадії аутсайдера елітного дивізіо-
ну, фіналіста кубка країни та лідера на-
ціонального чемпіонату.
 Очевидний прогрес у своїх результа-
тах демонструє й ковалівський «Колос», 
котрий, нагадаємо, лише з минулого се-
зону грає в найсильнішій лізі вітчизняно-
го футболу. Подолавши минулого тижня 
другий кваліфікаційний раунд Ліги Єв-
ропи, за кілька днів підопічні Руслана 
Костишина здобули ще одну гостьову пе-
ремогу — над дебютантом УПЛ, львівсь-
ким «Рухом».
 Зауважимо, що матч «Руху» та «Ко-
лоса» став одним із чотирьох поєдин-
ків у турі, на якому були присутні гля-
дачі. Водночас цей матч, який проходив 

на «Арені Львів» зібрав найбільшу гля-
дацьку аудиторію — майже три тисячі 
вболівальників. При цьому без гляда-
чів минулих вихідних проходили мат-
чі у Дніпрі та Києві. У столиці, до сло-
ва, гостював інший представник міста 
Лева, котрий майже до останнього три-
мав нічийний рахунок у протистоянні з 
«Динамо». Однак, залишившись під за-
вісу поєдинку в меншості, зберегти по-
зитивний для себе рахунок футболістам 
«Львова» не вдалося. 
 Потреба якнайкраще виступити в 
кваліфікації Ліги чемпіонів змушує на-
ставника «біло-синіх» Мірчу Луческу ак-
тивно варіювати складом під час виступів 
на двох паралельних фронтах. Після не-
простого матчу з АЗ румун дав змогу пе-
репочити низці ключових виконавців се-
редньої лінії. Без них у першій частині 
гри проти «Львова» динамівці виглядали 
досить хаотично. Лише з появою на полі 
гравців «основи» динамівська гра від-
чутно пожвавилася. Хоча й не факт, що 
без вилучення в складі суперника «біло-
синім» удався б переможний фініш. 
 А от «Дніпру-1» в минулому турі не 
вдалося уникнути невдачі. Як підсумок, 
Дмитро Михайленко написав заяву про 
звільнення з посади головного тренера 
команди, з якою у трьох стартових мат-
чах ЧУ він здобув лише одне очко. ■

Ліга Європи
 Першим із представників України у ЛЄ 
боротьбу за місце в груповому раунді розпо-
чав ковалівський «Колос»: у дебютному мат-
чі на євроарені підопічні Руслана Костишина 
«на морально-вольових» обіграли на виїзді 
грецький «Аріс». 
 Кваліфікаційні матчі з огляду на коро-
навірусну пандемію проводяться у макси-
мально стислі терміни (один раунд — один 
поєдинок), тож уже цього четверга «Колос» 
протистоятиме хорватській «Рієці» у третьо-
му колі відбору. Компанію ковалівцям від 
України на цій стадії турніру складе ще один 
євродебютант — чернігівська «Десна». Од-
нак суперник у неї буде значно серйозніший 
— німецький «Вольфсбург», який не так 
давно протистояв «Шахтарю» в 1/8 фіналу 
попереднього розіграшу ЛЄ.
 2-й раунд кваліфікації. Найцікавіші 
результати. «Аріс» (Греція) — «Колос» 
(Україна) — 1:2 (Бруно Гама, 55 — Но-
вак, 47; Антюх, 63; «К»: Волинець, Новак, 
А. Зозуля (Морозко, 50), Ємець, К. Петров, 
Смирний (Д. Костишин, 88), Гавриш, Богда-
нов, Задоя, Лисенко (Селезньов, 64), Ан-
тюх), «Рига» (Латвія) — «Тре Фіорі» (Сан-
Маріно) — 1:0 (Шарпар («Р») — із 85 хв.), 
«Бачка Топола» (Сербія) — «ФКСБ» 
(Румунія) — 6:6 (по пен. 4:5), «Теута» 
(Албанія) — «Гранада» (Іспанія) — 0:4, 
«Арарат-Вірменія» (Вірменія) — «Фола» 
(Люксембург) — 4:3 (у дод. час; Вакулен-
ко («А») — 120 хв., гол), «Локомотив» (П, 
Болгарія) — «Тоттенхем» (Англія) — 1:2 
(Мінчев, 72 — Г. Кейн, 80 (пен.); Ндомбеле, 
85), «Хіберніанс» (Мальта) — «Фехер-
вар» (Угорщина) — 0:1 (Петряк («Ф») — 
до 83 хв., асист), «Шемрок Роверс» (Ір-
ландія) — «Мілан» (Італія) — 0:2 (Ібра-

гімовіч, 23; Чалханоглу, 67), «Кукесі» (Ал-
банія) — «Вольфсбург» (Німеччина) 
— 0:4, «Осієк» (Хорватія) — «Базель» 
(Швейцарія) — 1:2.

Англія
 Лондонський «Вест Хем», як і торік, по-
чинає сезон в АПЛ з двох поразок поспіль, а 
український форвард Андрій Ярмоленко зно-
ву виходить на поле лише наприкінці матчів. 
Щоправда, у поєдинку Кубка ліги екскапітан 
«Динамо» проти нижчелігового «Бертона» 
провів усі 90 хвилин та відзначився резуль-
тативною передачею.
 Натомість «Манчестер Сіті» Олександ-
ра Зінченка, який цього літа грав у «плей-оф» 
ЛЧ, розпочав новий сезон лише у понеділок 
ввечері.
 А центральним матчем уїк-енду в АПЛ 
було протистояння команд, які цього між-
сезоння підписали багатьох зіркових фут-
болістів — «Ліверпуля» і «Челсі». Проте но-
вачки допомогли лише підопічним Клоппа — 
іспанський хавбек Тьяго Алькантара за тайм 
віддав 75 передач, що є рекордом АПЛ.
 Кубок ліги. 1/32 фіналу. Найці-
кавіші результати. «Брайтон» — «Порт-
смут» — 4:0, «Вулверхемптон» — «Сток 
Сіті» — 0:1, «Евертон» — «Солфорд» — 
3:0, «Бертон Альбіон» — «Астон Вілла» 
— 1:3, «Вест Хем» — «Чарльтон» — 3:0 
(Ярмоленко («ВХ») — 90 хв, асист), «Нью-
касл» — «Блекберн» — 1:0, «Іпсвіч Таун» 
— «Фулхем» — 0:1.
 Прем’єр-ліга. 2-й тур. «Евертон» — 
«Вест Бромвіч» — 5:2, «Лідс» — «Фул-
хем» — 4:3, «Манчестер Юнайтед» — 
«Крістал Пелас» — 1:3 (ван де Беек, 81 — 
Таунсенд, 7; Заха, 74 (пен.), 85), «Арсенал» 
— «Вест Хем» — 2:0 (Ярмоленко («ВХ») — 
із 83 хв.), «Саутгемптон» — «Тоттенхем» 
— 2:5 (Інгз, 32, 89 (пен.) — Сон Хин Мін, 

45, 47, 64, 73; Г. Кейн, 82), «Ньюкасл» — 
«Брайтон» — 0:3, «Челсі» — «Ліверпуль» 
— 0:2 (Мане, 50, 54), «Лестер» — «Берн-
лі» — 4:2.
 Лідери: «Лестер», «Евертон», «Арсе-
нал», «Ліверпуль», «Крістал Пелас» — 6, 
«Тоттенхем» — 3.
 Бомбардири: Калверт-Льюїн («Евер-
тон»), Сон Хин Мін (Тоттенхем») — 4.

Іспанія
 Каталонська «Барселона», офіційний се-
зон для котрої розпочнеться лише цієї неділі, 
виграла перший трофей під керівництвом Ро-
нальда Кумана — Мессі і К° тріумфували у 
товариському Кубку Гампера.
 Із нічиєї стартував у прімері чемпіон 
країни — «Реал», який не зміг в гостях пе-
реграти «Реал Сосьєдад». Український гол-
кіпер Андрій Лунін уперше після переходу в 
«королівський» клуб потрапив до заявки на 
офіційний матч «вершкових», але в старто-
вому матчі сезону очікувано залишився в за-
пасі за спиною Тібо Куртуа.
 Ла Ліга. 2-й тур. «Вільярреал» — «Ей-
бар» — 2:1 (Х. Морено, 63; Пако Алькасер, 
72 — М. Кіке, 50), «Хетафе» — «Осасу-
на» — 1:0, «Сельта» — «Валенсія» — 2:1 
(Аспас, 13, 57 — М. Гомес, 46), «Уеска» — 
«Кадіс» — 0:2, «Бетіс» — «Вальядолід» — 
2:0, «Гранада» — «Алавес» — 2:1, «Реал 
Сосьєдад» — «Реал Мадрид» — 0:0.
 Лідери: «Гранада», «Бетіс» — 6, «Віль-
ярреал», «Сельта» — 4, «Валенсія», «Осасу-
на» — 3. 
 Бомбардири: Моралес («Леванте»), 
Аспас («Сельта»), М. Гомес, М. Вальєхо (оби-
два — «Валенсія»), Х. Морено («Вільярре-
ал») — 2.

Італія
 Похід за десятим поспіль «скудетто» 

туринський «Ювентус» розпочав під орудою 
нового наставника Андреа Пірло. Його дебют 
«Стара синьйора» відзначила впевненою 
перемогою над «Сампдорією», а головно-
му бомбардиру «старої синьйори» Кріштіа-
ну Роналду підкорилося ще одне досягнен-
ня: 35-річний форвард забив у 19-му клуб-
ному сезоні поспіль.
 Тим часом в італійському футболі стало 
на одного представника української збірної 
менше — після вильоту до Серії В із «Леч-
че» вирішив повернутися до добре знайомо-
го грецького чемпіонату Євген Шахов: хав-
бек уклав дворічну угоду з «АЕКом», де грає 
ще один українець Дмитро Чигринський.
 Півзахисник «Аталанти» Руслан Малі-
новський поки залишається у Бергамо та 
відзначився голом у спарингу, але, за чут-
ками ЗМІ, ним активно цікавиться новачок 
Англійської прем’єр-ліги «Лідс», який ні-
бито готовий запропонувати за українця 20 
мільйонів фунтів.
 Товариський матч. «Аталанта» — 
«Комо» — 5:1 (Маліновський («А») — 
гол).
 Серія А. 1-й тур. «Фіорентина» — 
«Торіно» — 1:0, «Верона» — «Рома» — 
0:0, «Парма» — «Наполі» — 0:2 (Мертенс, 
64; Інсіньє, 77), «Дженоа» — «Кротоне» 
— 4:1, «Сассуоло» — «Кальярі» — 1:1, 
«Ювентус» — «Сампдорія» — 3:0 (Кулу-
шевскі, 13; Бонуччі, 79; Роналду, 89).

Німеччина
 Не збавляючи швидкості після зробле-
ного в минулому сезоні «золотого» «хет-три-
ку», «Баварія» взяла приголомшливий старт 
у новому чемпіонаті країни. Після знущання 
над авторитетним суперником із Гельзенкір-
хена (8:0), очільник мюнхенського колективу 
Ханс-Дітер Флік наголосив: «У цьому сезоні 
ми також будемо грати на максимумі».

 Перша Бундесліга. 1-й тур. «Ба-
варія» — «Шальке» — 8:0 (Гнабрі, 4, 47, 
59; Горецка, 19; Р. Левандовський, 31 (пен.); 
Мюллер, 69; Л. Сане, 71; Мусіала, 81), «Айн-
трахт Франкфурт» — «Армінія» — 1:1, 
«Вердер» — «Герта» — 1:4, «Кельн» — 
«Хоффенхайм» — 2:3, «Уніон» — «Ауг-
сбург» — 1:3, «Штутгарт» — «Фрайбург» 
— 2:3, «Боруссія» (Д)  — «Боруссія» (М) 
— 3:0 (Рейна, 35; Холанд, 54 (пен.), 78), «РБ 
Лейпциг» — «Майнц» — 3:1 (Форсберг, 16 
(пен.); Поульсен, 21; Айдара, 51 — Матета, 
48), «Вольфсбург» — «Байєр» — 0:0.
 Бомбардири: Гнабрі («Баварія»), Кра-
маріч («Хоффенхайм») — 3.

Франція
 Як і очікувалось, після повернення лідерів 
набирає хід фіналіст ЛЧ «ПСЖ»: парижани 
спочатку дотиснули непоступливий «Мец», а 
потім не залишили жодних шансів «Ніцці». 
 Поки підопічні Тухеля лише надолужу-
ють згаяне, у лідери вирвались «Сент-Еть-
єн» та бронзовий призер минулого сезону 
Ліги 1 «Ренн».
 Ліга 1. Перенесений матч 1-го туру. 
«ПСЖ» — «Мец» — 1:0 (Дракслер, 90+3).
 4-й тур. «Ліон» — «Нім» — 0:0, «Ланс» 
— «Бордо» — 2:1, «Ренн» — «Монако» — 
2:1 (Н’Зонзі, 81; Трюффе, 90+2 — Бен-Єд-
дер, 28), «Ніцца» — «ПСЖ» — 0:3 (Мбап-
пе, 35 (пен.); Ді Марія, 45; Маркіньйос, 66), 
«Брест» — «Лор’ян» — 3:2, «Мец» — 
«Реймс» — 2:1, «Монпельє» — «Анже» — 
4:1, «Страсбур» — «Діжон» — 1:0, «Нант» 
— «Сент-Етьєн» — 2:2, «Марсель» — 
«Лілль» — 1:1 (Жермен, 85 — Луїс Ара-
ужо, 47).
 Лідери: «Сент-Етьєн», «Ренн» — 10, 
«Монпельє», «Ланс» — 9, «Лілль» — 8, 
«Монако» — 7.
 Бомбардир: Депай («Ліон») — 4. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Тест для лідера
У елітному чемпіонаті країни залишилася лише одна 
команда, котра йде без очкових втрат

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 3-й тур. 
«Дніпро-1» — «Маріуполь» — 1:2 (Хобленко, 
60 — Бондаренко, 26; Сагуткін, 78: вилучення: 
Сагуткін, 90+5 («М»)), «Олександрія» — «Вор-
скла» — 0:2 (Степанюк, 25; Пуцлін, 52), «Інгу-
лець» — «Десна» — 1:1 (Сітчінава, 57 — Гіт-
ченко, 49), «Динамо» — «Львів» — 3:1 (Ци-
ганков, 48 (пен.); Шапаренко, 87; Супряга, 90+5 
— Челич, 62; вилучення: Міхобі, 83 («Л»)), 
«Олімпік» — «Минай» — 3:0 (Тейшейра, 29; За-
хедітабар, 60, 67), «Зоря» — «Шахтар» — 2:2 
(Кочергін, 20; Юрченко, 28 (пен.) — Марлос, 17; 
Кривцов, 49), «Рух» — «Колос» — 1:2 (Русин, 
90+5 — Морозко, 4, 20; нереалізоване пенальті: 
Кондраков, 90+5 («Р»)).
 Турнірне становище: «Ворскла» — 9, «Ди-
намо» — 7, «Колос», «Олімпік», «Маріуполь» 
— 6, «Десна» — 5, «Шахтар» — 4 (2 мат-
чі), «Минай» — 3 (2), «Олександрія» — 3, «Ін-
гулець» — 2, «Дніпро-1» — 1, «Зоря» — 1, 
«Рух» — 0 (2), «Львів» — 0 (2).

■

У матчі проти «Шахтаря» луганська «Зоря» здобула своє перше залікове очко в новому чемпіонаті.
Фото з сайта upl.ua.

❙
❙

Олексій ПАВЛИШ
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«Вітаю Армана Дюплантіса з тим, що він побив мій рекорд. Я щасливий за 

нього й за легку атлетику, адже у нас є така яскрава зірка на роки вперед. 
Бажаю йому нових висот».

Сергій Бубка
президент НОК України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Якщо цьогорічний Відкри-
тий чемпіонат США з огляду 
на коронавірусні обмеження 
його організатори проводили 
без кваліфікаційного етапу, 
склавши сітку основного ра-
унду на основі рейтингів ATP 
та WTA, то на перенесеному 
з червня на вересень «Ролан 
Гарросі» змагання проходити-
муть за звичним регламентом. 
За тиждень до початку мат-
чів основного етапу на ґрунто-
вих кортах Парижа вже роз-
почалися кваліфікаційні ба-
талії, участь у яких беруть і 
двоє представників чоловічо-
го тенісу України.
 Нагадаємо, що в основ-
ній сітці «Ю-Ес оупен-2020» 
не було жодного українсько-
го тенісиста: їхні поточні рей-
тинги в табелі про ранги Асо-
ціації тенісистів-професіо-
налів не дозволили їм зіграти 
в Нью-Йорку. Водночас Сер-
гій Стаховський (181-ша ра-
кетка планети) та Ілля Мар-
ченко (208) вирішили спробу-
вати свої сили на ґрунтовому 
«шоломі». «Організацію про-
тиепідемічних заходів на «Ро-
лан Гарросі» є за що критику-
вати — починаючи від тестів і 
закінчуючи чергами в ресто-
рані — однак, думаю, краще 
так, ніж узагалі не грати», — 
зазначив Марченко.
 Для другої ракетки Украї-
ни паризька кваліфікація буде 
взагалі першим за довгий час 
офіційним турніром. Коро-
навірусний карантин та опера-
ція на плечі на чотири місяці 
залишили Іллю поза кортом. 
«У мене не було ігрової прак-
тики. А тут — такий важливий 
турнір. За таких умов, навіть 
якщо я на голову сильніший 
за свого суперника, безпосе-

редньо в матчі все може вирів-
нятися», — так перед зустріч-
чю першого кола відбору «РГ-
2020» проти німця Янніка Ма-
дена говорив Марченко.
 Водночас Стаховському в 

суперники на старті кваліфі-
кації жереб послав колумбій-
ця Даніеля Галана. На десять 
років молодший за Стаха пів-
денноамериканець — 151-й но-
мер рейтингу АТР — серйозний 

виклик для ветерана вітчизня-
ного тенісу. Утім, без сумніву, 
свого останнього слова в про-
фесійному «Турі» Сергій ще не 
сказав.
 Вочевидь iз серйозними 

намірами приїде до Парижа й 
краща тенісистка України Елі-
на Світоліна. Загалом, вона не 
приховувала, що після рестар-
ту офіційного сезону цілеспря-
мовано готується до ґрунтового 
«шолома». 
 На представницькому тур-
нірі з серії «Прем’єр» у Римі 
після двох перемог над опо-
нентками з Росії — Павлю-
ченковою та Кузнецовою (7:6 
(8:6), 6:4) — прима вітчизня-
ного тенісу, що мала четвер-
тий номер посіву, майже без бо-
ротьби програла чвертьфіналь-
ну дуель 19-й ракетці планети, 
чешці Маркеті Вондроушовій 
— 3:6, 0:6.
 Оговтатися від невдачі та 
провести роботу над помил-
ками у Світоліної ще є час — 
старт головних баталій на «Ро-
лан Гарросі» запланований на 
27 вересня.
 Доля ж переможниці рим-
ського турніру вирішувалася 
в протистоянні другої та треть-
ої ракеток планети — румунки 
Сімони Халеп та чешки Каролі-
ни Плішкової відповіно. 
 Напередодні долесного поба-
чення рейтинг-фаворитка зма-
гань Халеп заявила: «Добре, що 
у вирішальному матчі не буде 
Світоліної, котрій я вже двічі 
програвала фінал у Римі. Дуже 
хочеться виграти турнір, хоча 
розумію, як це не просто». ■

ТЕНІС

Практичні обмеження
Аби потрапити на престижні турніри з серії «Великого шолома», кращим тенісистам 
України потрібно долати кваліфікацію

■

Турнірний шлях ветерана українського тенісу Сергія Стаховського на цьогорічному «Ролан Гарросі» 
розпочинається з кваліфікації. 
Фото з сайта btu.org.ua.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Минулого року світова лег-
ка атлетика відзначила 25-
річний ювілей встановлення 
легендарним Сергієм Бубкою 
світового рекорду в стрибках у 
висоту на відкритому повітрі. 
Улітку 1994-го в італійському 
містечку Сістрієре зірковий 
українець узяв планку на ру-
бежі 6,14 м — досягнення, яке 
упродовж чверті століття виг-
лядало непідступним та посту-
пово, незважаючи на те, що в 
2014 році на донецькому тур-
нірі «Зірки жердини» француз 
Рено Лавіллені побив не менш 
вагоме досягнення Бубки в за-
критих приміщеннях, взявши 
6,16 м, почало обростати епіте-
том «вічний».
 До початку 2020-го року 
мало що віщувало про поча-
ток нової ери в стрибках з жер-
диною, аж поки на лютневих 
змаганнях під дахом у поль-
ському Торуні про свій веле-
тенський потенціал не заявив 
юний шведський атлет Арман 
Дюплантіс.
 Стрибнувши на висоту 
6,17 м і оновивши таким чи-
ном рекорд Лавіллені, Арман 
змусив фахівців прискіпливі-
ше придивитися до своєї пер-
сони. Через тиждень в його ак-
тиві був іще один рекордний 
стрибок «під дахом» — цього 
разу на 6,18 м.
 Далі прогрес шведа, начеб-
то, мав зупинитися через пан-
демію коронавірусу. Але він не 
збавляв обертів. І під час то-

тального карантину шведсь-
кий талант не полишав думок 
про підкорення раніше нездо-
ланного піку, що більше ніж 
чверть століття тому назвали 
на честь Бубки.
 Не маючи в той час можли-
востей для повноцінного зма-
гального процесу, Арман вла-
штовував онлайн-змагання зі 
своїми колегами, стрибаючи у 
висоту на задньому дворі свого 
дому.
 При цьому Дюплантіс на-
голошував, що на задньому 
дворі він стрибає відтоді, коли 
на ньому були ще одягнені під-
гузки. «Я хотів стати кращим 
серед кращих — побити сві-
товий рекорд. Це те, до чого я 
прагнув з трьох років», — не-
задовго до історичної події го-
ворив 20-річний швед.
 Побити ж світовий рекорд 
Сергія Бубки на відкрито-
му повітрі Дюплантісу вдало-
ся минулого «уїк-енду» — під 
час етапу «Діамантової ліги» в 
Римі. Нехай і на порожньому 
стадіоні, але Арман узяв небу-
валу для змагань на відкрито-
му повітрі висоту — на позна-

чці 6,15 м.
 «Нарешті я побив цей сві-
товий рекорд. Я дуже хотів 
стрибнути 6,15 саме на від-
критому повітрі, аби більше 
не було плутанини з рекорда-
ми. Тепер я володію кращи-

ми стрибками і в приміщенні, 
й під відкритим небом», — за-
явив Дюплантіс.
 На неймовірне досягнен-
ня шведа одразу відреагував 
і Сергій Бубка, привітавши 
його з прекрасним результа-

том. «Вітаю Армана з тим, що 
він побив мій рекорд. Я щасли-
вий за нього й за легку атлети-
ку, адже у нас є така яскрава 
зірка на роки вперед. Бажаю 
йому нових висот», — напи-
сав Бубка в «Твіттері». ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Від дитячої мрії — до піку 
Через 26 років молодий шведський стрибун побив, здавалося б, вічний рекорд 
Сергія Бубки

■

Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс побив 26-річний рекорд Сергія Бубки.
Фото з сайта footballua.tv.
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ПРИКОЛИ■

Інформація 
надана 

Гідрометцентром 
України.

Захід +6…+11
 +21…+26

Північ +6…+11
 +21…+26

Центр +6…+11
 +21…+26

Схід +5…+10
 +22…+27

дощ, 
гроза

сонячно

мінлива 
хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +9…+14
 +23…+28

 — Люба, не хочеш подивитися 
на мумій?
 — Невже ти хочеш запросити 
мене в Єгипет?
 — Ні. Показ мод по телевiзору 
починається.

* * *
 Льотчик на комісії:
 — Зріст?
 — 182.
 — Вага?
 — 84.
 — Спірометрія?
 — А це що таке?
 — Скільки видуваєте?

 — Два лiтри.
 — А в книжці написано чотири.
 — Так це у свята.

* * *
  Мені лише 30 років, а я вже ви-
конав половину того, що запланував 
собі в житті.
 — Подiлися досвiдом.
 — Я поставив собі мету заро-
бити купу грошей, купити шикарний 
будинок і яхту, потім кинути роботу і 
стати ледарем.
 — ?
 — І ось я вже кинув роботу і 
став неробою.

Для внутрішнього вжитку
Найбільшого удару по українському цукроварінню завдали пандемія ковіду і конкуренція з боку Росії: екс-
порт зменшується, але внутрішні ціни — стабільні

По горизонталі:
 1. Колір неба. 4. Фольклорний ат-
рибут незайманої дівчини. 8. Невели-
кий вступ, що передує основній час-
тині музичного твору. 9. Ім’я як час-
тина творчого псевдо поетеси Лариси 
Косач. 10. Місто на Київщині, що ста-
ло символом найбільшої техногенної 
катастрофи ХХ століття. 13. Металева 
або дерев’яна основа якої-небудь речі 
чи споруди тощо, кістяк. 15. Вірменсь-
ке чоловіче ім’я. 16. Десять десятків. 
18. Спуск із гори на лижах зигзага-
ми.  19. Довга і важка рушниця, з га-
ком на прикладі, яка була на озброєн-
ні запорозьких козаків у XV—XVI ст. 
22. Ім’я відомої акторки і моделі, яка в 
1953 році здобула «Оскар» за кращу 
жіночу роль у фільмі «Римські каніку-
ли». 23. Кулька з меленого м’яса або 
риби, зварена в бульйоні. 24. Перехід 
на бік ворога, віроломство. 25. Фірма, 
яка випускає дитячі підгузки.
По вертикалі:
 1. Одинокий, неодружений чо-
ловік, парубок. 2. Хижий птах роди-
ни яструбових, схожий на шуліку. 3. 
Посуд для збереження сталої темпе-
ратури їжі. 5. Японські глиняні фігур-
ки-талісмани для привернення щастя, 
багатства і здоров’я. 6. Феодальний 
правитель на землях Руської держа-
ви. 7. Найвище божество скандинавсь-

кої міфології. 8. Жаринка, яка розпа-
лює полум’я. 10. Відомий футболіст, 
екс воротар київського «Динамо». 11. 
Житло, світлиця. 12. Настільна гра. 14. 
Вигнуте півколом склепіння. 16. Про-
зорий шаруватий мінерал класу силі-
катів, яким у давнину заставляли вікна. 
17. Старовинний багатомісний кінний 
екіпаж із платними місцями для паса-
жирів, який регулярно курсував за пев-
ним маршрутом. 18. Одна з двох жах-
ливих давньогрецьких гір, які сходили-
ся і розходилися, розбиваючи кораб-
лі. 19. Відомий перський і таджицький 
поет, народний співець. 20. Замерзла 
поверхня водойми. 21. Угорський полі-
тик, один із лідерів Угорської револю-
ції 1956 року. 22. Шанець, захисний 
рів для піхоти. ■

Кросворд №88
від 16 вересня

Варка ВОНСОВИЧ

 У зоопарку австра-
лійського міста Перт 
з’явився новий житель 
— північний чубатий 
пінгвін. Нічого дивно 
ніби в цьому немає — ну 
пінгвін та й пінгвін. Про-
те знайшли його на од-
ному з пляжів південно-
східної Австралії, де він 
опинився після рекорд-
ного запливу орієнтов-
но з віддалених островів 
Індійського або ж пів-
денної частини Атлан-
тичного океану, тож на-
разі він перебуває на ка-
рантині. Через сезонну 
линьку, що затягнула-
ся, його пір’яний пок-
рив (адже, не забувай-
мо, пінгвіни все ж таки 
птахи, хоч і не літають) 

перестав відштовхува-
ти воду, тож пташка не 
може повернутися до 
свого звичного середо-
вища. Спеціалісти ствер-
джують, що відновлен-
ня пір’яного покриву за-
тягнулося через нестачу 
поживних речовин в ор-
ганізмі П’єра, як назва-
ли пінгвіна працівни-
ки Пертського зоопар-
ку, або ж через негатив-
ні умови середовища, в 
якому до цього часу він 
перебував.

 Оскільки П’єр опи-
нився в тимчасовому 
притулку без сородичів, 
тож самотність перено-
сить важко. Щоб якось 
урізноманітнити будні 
пташки, співробітники 
зоопарку вирішили по-
казувати пінгвіну доку-
ментальні фільми з жит-
тя його співплемінників, 
а також дитячий муль-
типлікаційний серіал 
«Пінгу» про життя ма-
ленького пінгвинятка 
та його сім’ї. І, що ціка-

во, П’єру «зайшло» пере-
глядати фільми на план-
шеті, а ще — роздивля-
тися себе у дзеркалі. 
 Наразі співробітника-
ми закладу тривають по-
шуки інших зоопарків, 
у яких утримують пінг-
вінів цієї ж породи, що 
й П’єр, аби домовитись 
про переведення його 
туди, адже, незважаючи 
на комунікабельність та 
любов до кінематографа, 
самотність явно не йде 
йому на користь. ■

Дара ГАВАРРА

 Далеко не кожна жінка погодиться з 
твердженням, що вагітність і народження 
дитини додало їй краси і здоров’я. Дехто 
з представниць узагалі впадає в депресію 
через те, що не може повернутися до своїх 
колишніх форм, а якщо й повертається, то 
лише через важку працю над собою. Ось і 
40-річна американська співачка Джессі-
ка Сімпсон, яка рік тому народила третю 
дитину і при цьому набрала зайвих кілька 
десятків кілограмів, довгий час не могла 
повернути собі попередні параметри. При 
зрості 161 см жінка важила більше сотні 
кілограмів, тож нагадувала такого собі 
колобка. Для публічної людини, тим паче 
жінки, це справжня трагедія. 
 Та зовсім недавно співачка опублікува-
ла в соцмережі фото, на якому вона сидить 
в облягаючому білому боді, що підкреслює 
її чудові форми, і повідомила, що скину-
ла 45 кг (!). А ще раніше Джессіка похва-
лилася, що знайшла в шафі свої улюблені 

джинси, які зберіга-
ла 14 років. І вона вліз-
ла в них! «Я так багато 
разів намагалася натягну-
ти ці джинси на стегна. Я 
думала, що після народжен-
ня дітей мої стегна вже ніко-
ли не стануть колишніми, од-
нак джинси сіли на мене від-
мінно», — поділилася співачка 
радістю з пресою. 
 Особистий тренер Сімпсон 
розповів, що Джессіка дуже слід-
кує за своїм харчуванням, щодня 
тренується, а також проходить 12-
14 тисяч кроків. Узагалі зірка дуже 
любить пішохідні прогулянки і за-
няття на біговій доріжці, а також 
вважає, що рух зберігає психічне 
здоров’я. Співачка не збираєть-
ся зупинятися на досягнутих 
результатах, а й надалі працю-
ватиме над своїм тілом. ■

БРАТИ МЕНШІ

І пінгвіни підвладні спліну,
або Фільми як засіб від самотності

■

Джессіка Сімпсон.❙

РУХ — ЦЕ ЖИТТЯ

Джессіка Сімпсон б’є 
рекорди
Поки що зі схуднення

■

23 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
3-8 м/с. Температура вночi +8...+10, удень +23...+25.

Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +23...+25.
Вінниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +23...+25.

21 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-21 градус, у Дніпрі біля Києва — 17.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +9...+11, удень +24...+26. Моршин: уночi +8...+10, 
удень +23...+25.
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