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ІнФорУМ

«За наявною в мене інформацією, екіпажу аварійного літака дали дозвіл на
посадку лише через хвилину після запиту. — Причина такої довгої реакції
пояснюється тим, що на той час на посадку йшов інший борт. А через хвилину літак
розбився. При цьому було відомо, що Ан-26 несправний».

Олексій Кучер
голова Харківської облдержадміністрації

■ НА ФРОНТІ

■ ТРАГЕДІЯ

Міни
вздовж, міни
впоперек

Навічно з небом

Окупанти щільно
«фарширують»
Донбас небезпечними
вибуховими пристроями
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Ситуація на фронті стабільно напружена. Тільки-но закінчились міжнародні навчання «Об’єднані зусилля
2020», які всі військові експерти одностайно визнали спеціальною операцією
з метою попередити Кремль про готовність підтримати Україну у військовій
сфері у випадку прямої повномасштабної або регіональної агресії. Наразі треба бути готовим до всіх можливих провокацій з боку окупанта, який, отримавши потужне попередження, шукатиме шляхи тиску на керівництво
нашої держави на інших напрямках.
За минулі чотири доби в районі проведення операції на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 10 порушень із боку збройних
формувань Російської Федерації, їхніх
найманців та посіпак. На Приазов’ї задокументовано прольоти двох безпілотних літальних апаратів противника з перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної
боротьби ворожі БПЛА типу «Квадрокоптер» і «Фантом-4» було знежкоджено. Поблизу Попасної противник здійснив два постріли в бік наших позицій
з автоматичного станкового гранатомета. Неподалік населеного пункту Опитне ворог вів вогонь із гранатометів різних систем i великокаліберного кулемета. Зі стрілецької зброї агресор провокував наших захисників неподалік
Шумів та двічі — поблизу населеного
пункту Оріхове. Поблизу Кам’янки зафіксовано постріл із ручного протитанкового гранатомета в бік наших позицій. Ще два факти порушення вогню
зафіксовано поблизу Авдіївки.
На жаль, неподалік населеного пункту Піски внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних
сил отримали осколкові поранення. За
даними звіту СММ ОБСЄ, від початку
вересня було зафіксовано кілька фактів мінування російсько-окупаційними військами мирної території Донбасу. Зокрема, під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні
апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території від кінця
серпня помітили міни на західній околиці населеного пункту Донецьк, які
були встановлені у два ряди, та заблокували дорогу, що веде на захід до населеного пункту Мар’їнка Донецької
області; впоперек рульової доріжки на
території зруйнованого міжнародного
аеропорту «Донецьк»; впоперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області та впоперек автодоріг поблизу населених пунктів Весела
Гора та Молодіжне Луганської області.
Окрім того, російсько-окупаційні війська застосовують і приховані способи
мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (у
середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 із переробленою гранатою
ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни становить до 16 метрів. ■

Фахівці наразі розглядають чотири версії причин аварії літака Ан-26Ш під
Чугуєвом, у якій загинуло 26 інструкторів i курсантів Харківського університету
повітряних сил імені Кожедуба
Лариса САЛІМОНОВИЧ
До Харкова продовжують
прибувати родичі загиблих
пілотів для здачі зразків
ДНК. Тільки так можна ідентифікувати тіла загиблих,
які буквально згоріли у вогняній авіатрощі. Як відомо,
вижити після аварії вдалося лише 20-річному курсанту В’ячеславу Золочевському, оскільки його накрили
уламки фюзеляжу. Прийшовши до тями, він спробував урятувати товариша, але,
на жаль, той помер наступного дня в лікарні від опіків,
що були несумісні з життям.
Стан здоров’я В’ячеслава лікарі оцінюють як задовільний. Можливо, додому він
повернеться вже через кілька
днів. Водночас загиблих поховають не раніше, ніж через
два-три тижні. Рівно стільки
часу потрібно для отримання результатів експертизи та
ідентифікації пошкоджених
тіл.
Катастрофа Ан-26Ш у
Харківській області — найбільший в історії випадок одночасної загибелі стількох
льотчиків під час тренувального польоту. Слідчі вже завершили огляд місця падіння. На спецмайданчик військового аеродрому вивезли всі уламки літака. Чорні
скриньки також уже знайдені й передані фахівцям.
«Бортові самописці вціліли. Їх стан задовільний, інформація на них збережена.
— повідомив віцепрем’єрміністр Олег Уруський. —
Авіаційні експерти під контролем ДБР уже розпочали
процес дешифрування, який
триватиме 3-5 днів». До цього часу навчальні польоти на
Ан-26Ш будуть заборонені.
Наразі слідчі розглядають
різні версії причин катастрофи. Серед них — технічна
несправність, помилка екіпажу, теракт та неналежне
технічне обслуговування. Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер наполягає також на тому, аби
до цього переліку додали і
фактор, пов’язаний із роботою диспетчерів. «За наявною в мене інформацією, екіпажу аварійного літака дали
дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту, —
сказав він. — Причина такої
довгої реакції пояснюється
тим, що на той час на посадку йшов інший борт. А через
хвилину літак розбився. При
цьому було відомо, що Ан-26
несправний».
Версію про технічні проблеми штурманської машини
не виключає і військовий експерт Юрій Бутусов. «Безумовно, повна картина катастрофи стане зрозумілою після
розшифровки чорних ящиків та експертизи, — повідо-

❙ Літак, що впав, і курсанти, які були на його борту.
мив він на «Цензор. Нет». —
Однак ключовим фактором
у ланцюгу подій, як заявлено зараз у Мінобороні, став
вихід із ладу двигуна. Судячи з відео, Ан-26Ш знизився
на невелику висоту, ввімкнув
фари для посадки і заходив на
добре освітлену смугу. Втрата
управління і трагедія сталися
за 5 секунд. Літак різко пішов
уліво і врізався в землю».
На думку цього експерта,
причиною аварії могло стати
неякісне технічне обслуговування машини, вік якої перевищив 40-річну відмітку.
Зокрема, один із двигунів був
виготовлений у 1977 році, але
капітальний ремонт останній раз він проходив у далекому 1990-му. Тоді для нього визначили технічну межу
— 13 років і 1 тис. 750 льотних годин. Тобто після 2003
року машину з цим агрегатом
піднімати в небо було вже не
можна без чергового капремонту, але її експлуатували
майже на 600 годин більше
за вказану норму. Втім, як
з’ясувалося, суто формально
адміністрація університету
технічних інструкцій не порушила, оскільки, за даними
Юрія Бутусова, в червні цьо-

го року літак планово оглянули спеціалісти заводу «Мотор
Січ» і продовжили його експлуатацію ще на рік без капітального ремонту!
Загалом, цей факт у рамках функціонування авіагалузі можна назвати безпрецедентним, так само як і інформацію про те, що ненадійність літака не була великою
таємницею для учасників польоту. Наприклад, мама курсанта Ашрафа Мсуя вже розповіла журналістам, що син
повідомляв про проблеми з
двигуном, але особливо на це
«не скаржився». До речі, 25
вересня злощасний Ан-26Ш
мав виконати 10 тренувальних польотів, але розбився під час шостого. В цілому
робота «на авось», що стала
стійкою особливістю не лише
в авіаційній сфері, давно потребує системних змін. «Головне, що знаходяться такі директори та інженери на авіазаводах «Антонова» і «Мотор
Січі», які своїми підписами
та папірцями прикривають
військове начальство на випадок катастрофи, — каже
Юрій Бутусов. — Але ж ніщо
не вічне, і метал також «втомлюється». Саме тому створені

норми та правила експлуатації двигунів, а також проводяться планові ремонти, аби
виключити випадковості і гарантувати безпеку».
У свою чергу, експерт Валерій Романенко вказав на
таку деталь, як велика кількість курсантів на борту. «На
мій погляд, не треба було більше 10-12 осіб брати, — вважає
він. — Причому там ще були
і студенти другого курсу, які
взагалі за планом навчальних
польотів не мали там бути»...
Але ж ця вічна економія на
армії, що вже стала причиною не однієї трагедії.
Цей політ забрав життя хлопців з 11 областей України. Наймолодшому з них
було всього лише 19 років.
Людські долі останнім часом просто вражають невимовним болем. Скажімо, до
Харкова цими скорботними
днями приїхала вдова штурмана Ігоря Скочкова, який
був серед 49 членів екіпажу
«Іл-76», збитого російською
ПЗРК влітку 2014 року. І ось
тепер на небо пішов її 20-річний син...
Редакція «УМ» висловлює щире співчуття родичам
і близьким усіх загиблих. ■
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■ РЕФОРМА

Вантажте монети бочками
Старі гроші в Україні вилучатимуться
з обігу з жовтня
Тарас ЗДОРОВИЛО
У вітчизняній фінансовій сфері українцям укотре доведеться звикати до
нововведень: із жовтня в Україні не
можна буде розраховуватися купюрами, випущеними до 2003 року, та монетами в 25 копійок. Але впадати в
паніку не потрібно, адже впродовж
року (до кінця вересня 2021-го) — їх
можна буде обміняти на платіжні купюри в банках, а впродовж трьох років
— у Нацбанку й уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).
Окрім цього, в Україні починаєтьЛюдмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині вперше відбувся 23-й чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців. Тривав
він три дні на території Головного центру підготовки
особового складу Державної прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота в Оршанці неподалік Черкас.
Як повідомляють у Черкаській ОДА, яка була партнером цього заходу, у змаганнях брали участь найкращі команди бодігардів і ветеранів СБУ, УДО,
НАБУ, поліції охорони та
інших структур.
У програмі були виконання прийомів захисту, пошук вибухових пристроїв, подолання смуги
перешкод на автомобілях,
змагання зі стрільби, прийоми рукопашного бою.
«Масштаби
змагань
планували значно більші,
але карантинні обмеження внесли свої корективи.
Та це не означає, що чемпіонат був менш захоплюючий, ніж попередні. Всі
учасники на повну продемонструвати свої здібності
та майстерність», — наголошує голова Черкаської
ОДА Сергій Сергійчук.

ся процес виведення з обігу банкнот номіналом 1 і 2 гривні 2003-2007 років і
монет в 1 гривню жовтого кольору,
які карбувалися до 2018 року; також
із 1 жовтня з обігу виводитимуть старі
банкноти, які ввели у 1996 році (наразі
таких банкнот лише 2% і ними майже
не користуються), при потрапляннi в
банки ці гроші не будуть повертатися
в обіг — їх вилучать, а потім знищать.
У НБУ наголошують, що всі ці зміни відбуваються для оптимізації монетно-готівкового ряду і не призведуть
до втрат, але зменшать витрати банків,
оскільки виготовлення монет нині дорожче за їхній номінал. Також зміни

■ ЧЕМПІОНАТИ

І Кевін Костнер позаздрив би
Як змагалися найкращі команди бодігардів з усієї України

❙ Змагання 23-го чемпіонату України з багатоборства тілоохоронців проходили в Оршанці.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської ОДА.
І додає, що хотілося,
щоб ці змагання бачили
більше людей. Бо їх учасники — приклад для молодого покоління, справжні
патріоти. Вони завжди в
перших рядах, коли треба

■ ПОГОДА

Мамо, іде вже зима
Наприкінці вересня в Україні випав
перший сніг: на високогір’ї у Карпатах
зафіксовано хуртовини та заморозки
Ірина КИРПА
Холодний циклон прийшов із південного заходу Європи та поступово захоплює у полон усі регіони
нашої країни, викликаючи дощі з градом та вітер із
серйозним похолоданням.
На Закарпатті оголосили
штормове попередження через те, що тамтешні жителі
вже відчули на собі подих
зими, що наближається.
Негода
знеструмила
107 населених пунктів у
Львівській i Вінницькій
областях, де через розгул

мають спростити розрахунки та підвищити якість готівки в обігу.
Вилучені металеві гроші підлягають утилізації, але щоб мати хоч
якийсь зиск, у Нацбанку України вирішили виставити на аукціон... 40
тонн виведених з експлуатації монет.
На аукціон виставили монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня старого зразка, які були виготовлені до 2018 року — цей багатотонний
дріб’язок планують продати 9 жовтня
за стартової ціни — 125,4 тис. гривень
із ПДВ.
Нагадаємо, що розмінні монети номіналами 1, 2, 5, 10, 25 і 50 копійок
було введено в обіг у вересні 1996
року, а монету номіналом 1 гривня —
у березні 1997 року. В жовтні минулого року розмінні монети номіналами
1, 2, 5 копійок були виведені з обігу. У
свою чергу, в квітні 2018 року введено
в обіг «сріблясті» монетки номінальною вартістю 1 і 2 гривні, а в грудні
2019 року й червні цього року — монети номінальною вартістю 5 i 10 гривень відповідно. ■

стихії спрацювала система
захисту ліній електропередач. Як розповіли у пресслужбі ДСНС України, до
відновлення електропостачання залучено бригади райвідділів обленерго.
Рятувальники попередили
жителів Львівської, Чернівецької, Тернопільської,
Івано-Франківської та Закарпатської областей про
період затяжних проливних
дощів із мокрим снігом.
А ось на Волині, у Рівненській, Хмельницькій,
Одеській та Вінницькій областях пройдуть потужні

захистити інших.
Організаторами чемпіонату України з багатоборства тілоохоронців стали Управління Державної
охорони України, Міністерство молоді та спор-

ту України, Департамент
поліції охорони Національної поліції України,
Національна Федерація
охоронців України та фізкультурно-спортивне товариство «Динамо». ■

дощі, які завершать аномальну посуху 2020 року,
яка тримала у напрузі нашу
країну тривалих два місяці.
Фахівці Укргідрометцентру склали свій прогноз
погоди й для центральної
частини України, де весь
тиждень погода буде вкрай
нестійкою.
— Сильні грози накриють місто Київ та всю
Київську область, — попереджає синоптик Наталка Діденко. — Сонце буде
виглядати з-за хмар, але
дуже ненадовго, температура повітря впаде до плюс
14-20 градусів удень та до
9-12 вночі. Через погану
видимість на дорозі власникам автотранспорту доведеться гранично уважно дотримуватися всіх правил дорожнього руху, щоб
уникнути ДТП.
Відносно тепла погода збережеться лише на
півдні України, де пройде
мінімум опадів, а темпера-

тура повітря вдень буде 2225 градусів тепла, вночі ж
не опуститься нижче 12-16
градусів вище нуля.
Головним трендом у метеоумовах кінця вересняпочатку жовтня 2020 року
обіцяє стати ураганний вітер, який прогуляється по
всіх без винятку регіонах
країни, його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.
На думку синоптиків,
які вже склали довгостроковий прогноз погоди для
України на жовтень 2020
року, дощів наступного місяця буде трохи більше,
аніж зазвичай, а от середня
температура повітря втримається на рівні 7-12 ° тепла, що відповідає нормі.
Виняток становитиме
лише Закарпаття та північні регіони, де вже у третій
декаді місяця можливе відчутне похолодання вдень i
нічні заморозки, більш характерні для кінця листопада. ■
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■ ЗАРАЗА

Два віруси мої,
два віруси
В Україні готуються
до другої хвилі ковiду,
а також чекають на осінній
спалах грипу
Катерина БАЧИНСЬКА
Із понеділка Україну поділили на нові
карантинні зони. Вперше лише одна область потрапила до «червоної». Тому саме
у Тернополі й місті Бережани запровадили
особливий режим роботи міського транспорту та змішаний формат навчання в школах. Місцева влада, на відміну від попередніх випадків, погодилася на такі обмеження. «Кількість хворих зростає не лише в
Тернополі. Бачимо, що дані статистики змінюються не на краще по всій країні. Зараз
наше завдання — готуватися до похолодання. З понеділка батьки можуть обрати для
своїх дітей дистанційне навчання або звичайне у класі. Підприємства теж можуть
обирати між роботою звичайною й дистанційною. Громадський транспорт курсуватиме містом у режимі спецтранспорту», —
розповів Сергій Надал, міський голова Тернополя
Тим часом Київ перейшов із «помаранчевої» до «жовтої» зони. Наразі у столиці через небезпечне захворювання не працюють
шість шкіл та майже 300 окремих класів.
На думку мера столиці Віталія Кличка, з
1 жовтня навчальні заклади не закриватимуть на карантин (такі чутки ширилися останнім часом. — Авт.). «Ця інформація не
відповідає дійсності. Школи та садочки й
надалі працюють за визначеним регламентом. На карантин закривають тільки ті заклади, де виявили хворих», — наголосив
Кличко. На самоізоляцію учнів можуть відправити, якщо в класі хтось захворів на коронавірус. Після двотижневого карантину
діти, які контактували з хворим, можуть
повернутися за парти без надання довідки
про проходження ПЛР-тесту.
А ще з 28 вересня посилили карантин
у Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах,
Харкові, Ужгороді та Хмельницькому.
Про другу хвилю ковіду в Україні заявив
президент Володимир Зеленський. «Тоді,
у першу хвилю коронавірусу, яка була навесні, на 40 мільйонів українських громадян у нас було хворих від 100 до 300 людей.
Сьогодні ми маємо 3 тисячі захворілих на
день. На жаль, це і є друга хвиля», — зазначив глава держави.
Окрім цього, президент додав, що закриття кордонів для іноземців є правильним рішенням. За словами Зеленського,
кордони відкривають, оскільки стабілізується ситуація із захворюваністю.
Цього тижня в Україні все більше почали говорити про посилення карантину й
можливий локдаун через збільшення кількості хворих. Причин на це кілька. Одна з
них — збільшення кількості хворих. А також насування епідемії грипу. «Чи готова
Україна до боротьби з другою хвилею пандемії? Я вважаю, що так. Попри збільшення кількості хворих, ми можемо собі дозволити не запроваджувати максимально
жорстких карантинних обмежень. Використовуються гнучкішi програми адаптивного карантину, які точково гасять спалахи інфекції в регіонах», — вважає голова
Комітету ВР iз питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Лише за неділю в Україні зафіксували понад три тисячi нових випадків зараження коронавірусом. А ще у Міністерстві
охорони здоров’я кажуть про збільшення
кількості хворих, яким потрібна госпіталізація. На Буковині, за останньою статистикою, завантаженість ліжок становить
майже 90%. А найбільшу кількість хворих
фіксують у Харкові, Києві та Івано-Франківську. Лікарі-інфекціоністи запевняють
— говорити про спад пандемії можна буде
лише тоді, коли буде вироблено колективний імунітет та винайдено вакцину. ■
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■ КАНДИДАТИ

Сміття
без політики
Бізнесмен Богдан Михалусь
іде до Львівської облради,
щоб ефективно вирішувати
проблеми міста та області

Тетяна ПАРХОМЧУК

Владі завжди діставалось за те, що
вона намагається підім’яти під себе
правоохоронні органи. І щоразу повне
перезавантаження влади апріорі створює умови антикорупційним органам
для початку своєї діяльності з чистого
аркуша. Але чий буде той аркуш?
Вочевидь спокуса мати підконтрольні силові структури у влади чимала, і
єдиний нюанс — це суттєве зміщення
центрів політичного впливу. Однак це
не наша історія. У нас увесь цей вплив
на очах централізується в одних руках
у дуже високих кабінетах. Звісно, це
позначається на роботі антикорупційних органів.
Показовий приклад «біографії» Національної ради з питань антикорупційної
політики при президентові. Її створення подавалось як велике досягнення
влади. У червні 2020 року відбулися
кадрові зміни в антикорупційній Нацраді, але засідання не проводились.
Національна рада з питань антикорупційної політики, яку очолив президент Володимир Зеленський, узагалi
не проводила засідань із липня 2019
року. Рік повної бездіяльності.

МВС — не пандемія,
але вміє ламати звичний хід

❙ Богдан Михалусь.
Інна СТЕПАНЧУК
Богдан Михалусь, засновник компанії
«ГрінЕра Україна», балотуватиметься на місцевих виборах до Львівської обласної ради.
Для цього бізнесмен обрав команду «Громадянської позиції» Анатолія Гриценка.
Компанія, яку очолює 55-річний Богдан
Михалусь, спеціалізується на збиранні, сортуванні та утилізації твердих побутових відходів. А для Львова, як відомо, — це давня
й актуальна проблема. У Богдана Михалуся є власне бачення того, як ефективно місто
може вирішувати свої «сміттєві» проблеми.
Однак ці питання, як розповідав він «Україні
молодій» у нещодавньому інтерв’ю (див. номер від 8 вересня 2020 року), часто заполітизовані. Хоча насправді це «не має бути політичною проблемою, а господарською».
Богдан Михалусь має багатий досвід, здобутий за кордоном, — 20 років він прожив у
США. Там працював на керівних посадах у
компанії Waste Management Inc., яка займається питаннями комплексного поводження з відходами. Заснував у Сполучених Штатах власну компанію з переробки вторинної
сировини. Останні п’ять років живе і працює
в Україні.
Прикладом успішного господарювання
його компанії «ГрінЕра Україна» може бути
полігон у Миколаєві, що на Львівщині. Наповнене сміттям ущерть сміттєзвалище мало
приписи від екологічної інспекції і могло бути
закрите в будь-який момент. Але в результаті
проведених «реанімаційних заходів» полігон
повернувся до роботи та став безпечним. «Це
вдалося за умови спільного господарювання
нашої компанії та місцевої влади», — наголошує Богдан Михалусь, акцентуючи увагу на
тому, що вміння, досвід і можливості бізнесу
часто потребують розуміння у владних кабінетах та відповідного сприяння.
У 2019 році Богдан Михалусь отримав
відзнаку «Золотий Герб міста Львова» за активну громадянську позицію і високу екологічну свідомість, ефективне впровадження передових технологій у сфері управління
твердими побутовими відходами. Підприємець переконаний, що його рідний Львів зі
своїми сміттєвими проблемами може стати
взірцем у питанні поводження з побутовими
відходами. «Пріоритет номер один — побудова регіонального полігону на Львівщині.
Гадаю, що два-три роки було б достатньо,
щоб отримати ділянку і побудувати полігон, — наголошує Богдан Михалусь. — Впорядкування старих радянських полігонів та
будівництво нових регіональних має відбуватися паралельно зi спорудженням сміттєпереробних заводів: ми повинні наздогнати
те, що вже давно існує в наших сусідів, і перейти до практик обов’язкового сортування
відходів». ■

Отже, найсвіжіші новини взаємозацікавленого перетину силових
структур і правлячої політичної сили
з виборчих полів.
На початку вересня експерти почали бити на сполох: відомство Авакова
може зірвати місцеві вибори. Літні вагання влади щодо доцільності місцевих виборів перетікали в осінь. Сподівання на коронавірус — один із чинників, завдяки якому можна зупинити,
в разі чого, небажаний виборчий процес. Підстраховка потрібна. Однак вибори для влади стали актуальними, а
тому незрозумілі гальма на отриманні довідок майбутніми кандидатами в
депутати про наявність чи відсутність
судимості відпущено. Проте ймовірність і можливості залишаються.
Нагадаємо, в Україні діє стара громіздка і затратна система отримання
таких документів. Однак саме така
система може стати в нагоді. Довідку цю можна було отримати тiльки з
5 (день старту виборчої кампанії) по
24 вересня.
Що відбувалось? Навіть чимало з
тих кандидатів у депутати, які задовго до старту виборчої кампанії вже
точно знали, що балотуватимуться, і
заздалегідь зареєстрували свої заявки
на сайті МВС, довідку не могли отримати ледь не до останніх термінів.

Венедіктова поселилась
у Зеленського
Найбільш залежними від президента в плані політичних важелів та
процедур призначення й звільнення
серед правоохоронних органів залишаються очільники ГПУ та СБУ. І голову СБУ, і генпрокурора президент
без рішення Верховної Ради звільнити не може. Зі Службою безпеки главі
держави пощастило більше — спочатку першим заступником голови СБУ,
а потім очільником відомства призначили близького соратника Володимира Зеленського Івана Баканова.
Із попереднім генпрокурором
Юрієм Луценком довелось повоювати, щоб, зрештою, вивести зі «святая
святих» — Генпрокуратури — її постмайданного керівника. Ну а нинішня
очільниця Генпрокуратури Ірина Венедiктова — своя людина. Недаремно
ж вона в червні поселилась у резиденції, що призначена для проживання
президента. Цей «чендж» (бо як інакше — не за гарні ж очі вона туди вселилась?) коштував владній верхівці
збурення корупційного скандалу. Декотрі аналітики стверджують, що він
може стати початком імпічменту президента Володимира Зеленського.
Це не перша історія з корупційним
натяком. Раніше була прикра історія
з недекларуванням президентом багатомільйонних прибутків від операції
з держоблігаціями.

■ КАДРИ ВИРІШУЮТЬ...

Силова троща
Влада підминає антикорупційні відомства

❙ Президент Зеленський: тепер почнемо роботу з чистого аркуша, мого аркуша.
Щодо історії з резиденцією, то пані
Венедіктова примудрилась і прем’єрміністра Шмигаля втягнути в цю карусель афери. Аби легалізувати своє
перебування там, де має право перебувати лише президент, подейкують,
що Ірина Венедiктова «вмовила» Дениса Шмигаля підписати «закриту»
постанову Кабміну, що дозволяє здавати в оренду президентські резиденції всім бажаючим.
Чим закінчуються подібні історії у
цивілізованих країнах? Отож-бо...

Українське «ФБР» переслідує
інакомислячих?
Фактор ДБР також неоднозначний. Нагадаємо, Державне бюро розслідувань — український аналог ФБР
— запрацювало наприкінці листопада
2018 року.
За чинного президента ДБР активізувалося в напрямi розслідування діяльності високопосадовців попередньої провладної команди. Зокрема, Бюро відзначилося активними
викликами на допити п’ятого президента України Петра Порошенка.
Така масована атака ДБР змусила
команду експрезидента стверджувати, що цей правоохоронний орган нова
влада використовує з метою політичних репресій. У команді експрезидента
ще з початку активації ДБР натякали,
що в роботу відомства втручається ексзаступник глави АП часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов. Він начебто використовував будьякі приводи, щоб якомога швидше запустити розслідування проти багатьох
представників влади у 2014—2019 роках. Натомість цікаво й те, що ще навесні минулого року НАБУ та САП закрили кримінальне провадження за
фактом незаконного збагачення проти самого Портнова. Тоді президентом
iще був Петро Порошенко. Сам Портнов не приховує своїх планів у будьякий спосіб довести факти протиправних дій української влади в постреволюційний період.
Прикметно й те, що очільники згадуваних відомств — МВС, Генпрокуратури, ДБР — мають харківське коріння. Аваков підтягує «своїх»?
Цікаво.

Безвіз на паузу через САП
Непроста, що скандально вийшла за
межі України, ситуація відбувається і в
Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). За кілька місяців до закінчення своєї каденції (у листопаді) на
посаді керівника САПу Назар Холодницький раптово 21 серпня написав заяву
про звільнення за власним бажанням.
Чому за три місяці до кінця дії законного терміну його роботи він вирішив достроково піти не тільки з посади керівника САП, а й узагалі з органів прокуратури, де пропрацював 14 років? Не

будемо зараз стверджувати про тиск.
Очевидне й інше: однією з причин є намагання привернути увагу й суспільства, й світової спільноти до того, що
відбувається з силовими відомствами в
Україні. Вони всі грубо й без намагання
приховати повністю переходять на ручне управління ОП.
Хто тепер підписуватиме підозри для топ-підозрюваних? Фахівці не
виключають, що повноваження підписувати підозри таким «спецсуб’єктам»,
як народнi депутати чи суддi, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова
забере собі або віддасть наближеному
до себе заступнику.
Наразі затвердження Верховною
Радою членів комісії з обрання керівника САП викликало занепокоєння
на Заході. Нові призначення критикують й українські антикорупціонери. А колишній президент України,
нині лідер опозиційної «Європейської Солідарності» Петро Порошенко відреагував на рішення Верховної
Ради вимогою його політичної сили
переглянути рішення парламенту,
яке «поставило під загрозу безвізовий
режим з Євросоюзом». Слова євродепутатів він охарактеризував наступним чином: «Це таке ввічливе попередження Банковій, яка останніми тижнями буквально трощить незалежну
антикорупційну структуру».

Хто зірвав операцію «вагнерівців»?
І наостанок гірка вишенька на
владному тортові.
Нагадаємо, у ніч на 29 липня під
Мінськом працівники правоохоронних органів Білорусі затримали понад 30 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Вони виявилися найманцями російської ПВК
«Вагнера». Згодом Україна вимагала
від Білорусі видачі своїх громадян,
яких затримали там разом з іншими
бойовиками. Але Мінськ передав всіх
«вагнерівців» до Росії. Президент Володимир Зеленський назвав таке рішення «дивним та неприйнятним».
Українська спільнота задалась питанням, що ж то було: зірвана операція СБУ чи фейк про зраду?
Чимало розслідувачів схиляються
до думки, що, ймовірно, це була спецоперація СБУ, яку начебто зірвав виток інформації з офісу президента України.
Відомо, що народний депутат із
фракції «Європейська Солідарність»
Володимир Ар’єв оприлюднив документи, які, за його словами, доводять,
що спецоперація із затримання «вагнерівців» у Білорусі планувалась українськими спецслужбами і була
зірвана.
Уся силова система ламається через коліно, однак професійність від
того не зростає. Та, схоже, не це непокоїть нинішніх можновладців. ■

СВІТ
Олег БОРОВСЬКИЙ
Уряд Вірменії 27 вересня
ухвалив рішення про запровадження воєнного стану і загальної мобілізації чоловічого населення віком до 55 років через
активізацію бойових дій навколо Нагірного Карабаху. Останній — міжнародно визнана частина Азербайджану, яка, втім,
контролюється вірменськими
сепаратистами, оскільки більшість населення спірної області становлять вірмени, що проголосили Нагірно-Карабаську
республіку (НКР).
Про складне рішення уряду повідомив прем’єр-міністр
Вірменії Нікол Пашинян.
Зранку в неділю він заявив, що
азербайджанські збройні сили
розпочали наступ у напрямку Нагірного Карабаху. За заявою вірменської сторони, Карабах «піддався повітряним і
ракетним атакам». «Дорогі
співвітчизники, зараз за рішенням уряду Вірменії оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Увесь особовий
склад закликаю з’явитися у
військових комісаріатах», —
звернувся Пашинян до співвітчизників. Президент невизнаної Нагірно-Карабаської
республіки Араїк Арутюнян
також оголосив воєнний стан
та загальну мобілізацію на тлі
військових сутичок із армією
Азербайджану. «Виходячи з
ситуації, що склалася, я оголосив воєнний стан і загальну мобілізацію всіх чоловіків,
старших за 18 років», — повідомив Арутюнян, додавши
назагал, що НКР є прихильницею миру. Збройні сили невизнаного Нагірного Карабаху тим часом втратили 16 військовослужбовців, понад 100
осіб отримали поранення, заявив заступник командувача «Армією оборони Карабаху» Артур Саркісян. Збройні
сили Азербайджану зазнали
серйозних втрат: «Армії оборони Карабаху» вдалося підбити близько 30 азербайджанських танків і бойових машин
піхоти (БМП), а також близько 20 безпілотників і три вертольоти, зазначив Саркісян.
Натомість, за повідомленням помічника президента
Азербайджану Хікмета Гаджиєва, близько 06:00 27 вересня
саме збройні сили Вірменії порушили режим припинення вог-
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■ ПРОТИСТОЯННЯ

Виверження Карабахом
Вірменія — Азербайджан чи Росія — Туреччина?

❙ Нагірний Карабах, 27 вересня 2020 року.
❙ Фото з сайта zaxid.net.
ню та інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії на
передовій. Міністерство оборони Азербайджану опублікувало опівдні того дня, що підрозділи азербайджанської армії ведуть бої на кількох напрямках
за важливі висоти, окуповані
вірменськими військами. «Бойові дії тривають по всьому фронту», — йдеться у заяві. З обох
сторін повідомляли про жертви, в тому числі й серед мирного населення.
Конфлікт між Вірменією та
Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988
році. До укладення угоди про
припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих
районів країни — всього до 20%
міжнародно визнаної території.
Режим припинення вогню встановився у травні 1994 року.
Мінська група ОБСЄ, створена
в 1992 році, є посередником у
налагодженні переговорів про
мирне врегулювання конфлікту. До групи входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Ні-

меччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і
США. Азербайджан не вважає
самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною
конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.
Численні міжнародні переговори також не привели до
вирішення конфлікту. Адже
Росія як співголова групи з
вирішення конфлікту грає на
протистоянні Азербайджану
та Вірменії, вирішуючи власні інтереси. Затягування невирішеності карабаського конфлікту цілком вкладається в
улюблену схему Кремля «поділяй і володарюй». Маніпулятивна гра московських «патриціїв» полегшується тим,
що й Азербайджан, і особливо
Вірменія на пострадянському
просторі донині не наважувалися відмовитися від статусу
сателітів Москви. Хоча азербайджанці, як тюркська нація, мають міцну підтримку
Туреччини, а Єреван у цьому
конфлікті спирається на під-

тримку численної вірменської діаспори у світі. Але, схоже, поточна ситуація серйозно
змінить розстановку сил.
У Росії публічно відреагували на загострення у Нагірному Карабасі, висловивши «занепокоєння ситуацією,
що склалася». При цьому
сором’язливо змовчали, з якої
хитро зробленої північної країни роками постачалася зброя
обом учасникам конфлікту.
«Закликаємо сторони негайно
припинити вогонь і перейти до
переговорів iз метою стабілізації ситуації», — йдеться у лицемірній заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства.
Прем’єр-міністр Вірменії
Нікол Пашинян закликав тим
часом міжнародну спільноту
застосувати всі важелі впливу, аби стримати президента
Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана від втручання у карабаський конфлікт, оскільки
таке втручання «остаточно дестабілізує ситуацію». В неділю
президент Туреччини провів телефонні переговори з президен-
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том Азербайджану Ільхамом
Алієвим, повідомляють турецькі ЗМІ. Ердоган підтвердив готовність надати будь-яку допомогу Азербайджану у зв’язку з
боями в Нагiрному Карабасі. А
президент Азербайджану Ільхам Алієв після заяви Ердогана про підтримку на засіданні Ради безпеки країни заявив,
що врегулювання конфлікту в
Нагірному Карабасі є історичним завданням Азербайджану,
і Баку не погодиться на його половинчасте рішення.
«Агресивна поведінка Туреччини дає серйозний привід для занепокоєння. Така
позиція загрожує катастрофічними наслідками для Південного Кавказу та суміжних
регіонів», — сказав, зі свого
боку, Пашинян у зверненні до
нації. На думку прем’єра Вірменії, міжнародне співтовариство повинно запобігти небезпечному розвитку подій.
«Ми стоїмо перед серйозною
загрозою, необхідна пильність. Наша перемога залежить від наших спільних зусиль. І ми переможемо», — запевнив Пашинян. І одразу зателефонував президенту Росії.
Як повідомляється на сайті Кремля, російський лідер
висловив стурбованість відновленням широкомасштабних бойових дій в регіоні. Відзначається, що Путін і Пашинян наголосили на важливості
запобігання ескалації в Карабасі і припинення бойових дій.
Sputnik Вірменія (вірменська філія пропагандистського російського інформканалу)
також повідомляє, що Пашинян розглядає можливість визнання незалежності Нагірного Карабаху. Питання про визнання Карабаху включено до
порядку уряду, влада повинна «серйозно обговорити» цей
сценарій, зазначив Пашинян.
Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель написав
у «Твіттері» що переговорив з
офіцїйною владою сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.
«Я розмовляв з міністрами Вірменії та Азербайджану і підкреслив важливість негайного
припинення вогню», — написав Боррель. Політик підкреслив, що в конфлікту немає військового рішення. Він вважає,
що проблему можна вирішити,
тільки повернувшись за стіл
переговорів. ■

■ ТОТАЛІТАРИЗМ

Людолови на варті диктатури
У Білорусі знову сотні брутально затриманих
Ігор ВІТОВИЧ
У Мінську в неділю, 27 вересня, відбулася чергова масштабна акція протесту проти офіційних підсумків виборів президента країни і порушення прав людини. У цей уже
50-й день протестів опозиція
анонсувала проведення так
званої «народної інавгурації»
Світлани Тихановської, головної суперниці Олександра
Лукашенка на минулих виборах. Планувалося, що по всій
країні в неділю також відбудуться марші, учасники яких
нестимуть її портрети. Це мало
стати відповіддю на нещодавню «Таємну» інавгурацію Лукашенка. Число велелюдного
зібрання в цей день у столиці
перевищило 100 тисяч. Якщо

народ намагається проявити хоч якусь винахідливість у
проведенні акцій протесту проти диктатора, який сфальсифікував вибори, то сам Лукашенко та його опричники діють за
старими справдженими лекалами. У рамках підготовки до протестів правоохоронні органи Білорусі посилили заходи безпеки
в центрі Мінська. Міська резиденція Олександра Лукашенка,
Палац незалежності, була оточена кількома кордонами силовиків. Також біля резиденції
для охорони «тіла» стояла бронетехніка: не менше 5 БТР, військові вантажівки та автомобілі з рулонами колючого дроту. Площа Державного прапора
була оточена міліцією і військовими, озброєними автоматами
Калашникова. Також оточи-

ли традиційні місця збору протестувальників: стелу «Мінськ
— місто-герой» і музей Великої Вітчизняної війни по периметру обгородили металевими конструкціями, обтягнутими колючим дротом. В оточенні
чергували військові. Мінський
метрополітен повідомив про закриття семи станцій, у столиці почалися перебої з доступом
до інтернету. Один з операторів
мобільного зв’язку пояснив це
«розпорядженням уповноважених державних органів». У Гомелі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти учасників несанкціонованої акції,
пише РІА «Новості» з посиланням на пресслужбу ГУВС Гомельського облвиконкому.
У ході протестних акцій у
Білорусії в неділю затримано

❙ Білорусів, які шукають світло в кінці тунелю, запроторять до темниць.
близько 200 осіб. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прессекретаря білоруського МВС Ольгу Чемоданову. Жорстокі затримання
здійснювали «невідомі в масках». Правозахисний центр
«Весна» повідомив про десятки заарештованих у Гродно
(там сталися сутички між силовиками і протестувальниками), у місті Ліда, у Могильові,
в Гомелі. Там, як вказують
очевидці, проти мирних людей, окрім сльозогінного газу,

застосували також і світлошумові гранати. Про кількох затриманих повідомляють у Бобруйську, Вітебську та Бресті.
Напередодні, в суботу, в
Мінську вже традиційно відбувся жіночий марш під гаслом
«Репетиція інавгурації Світлани Тихановської». Відразу після закінчення розпочалися
жорстокі затримання його учасниць. У суботу таким чином силовики та «невідомі в масках»
відловили та відправили до
арешту близько 150 жінок. ■
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Уже тривалий час у Польщі виношується ідея спорудження на місці спаленого гітлерівським нацистським режимом і німецьким окупаційним військом галицького села Гута Пеняцька, що на Львівщині,
великого меморіального комплексу для увічнення пам’яті безневинних жертв. Незважаючи на сотні фактів, які вказують на німецьких
нацистів як винуватців воєнного злочину, польська сторона в особі
найвищих керівників держави — президента А. Дуди, маршалка Сейму Е. Вітек, прем’єр-міністра М. Моравецького, віцемаршалка Сейму
М.Госєвської, керівників Інституту національної пам’яті Польщі, окремих польських істориків — вину за його скоєння цілком надумано та
безпідставно з дивовижною впертістю перекладає на абсолютно до
цього не причетних: УПА, дивізію СС «Галичина» та навіть «на озброєних ножами й сокирами українських селян із довколишніх сіл».
Окрім цього, безвідповідальні та неймовірно нахабні польські діячі
вдаються до численних перекручень і неправди: стверджують, що
Гута Пеняцька була польським селом, у той час, коли з 400 його мешканців понад 50 були українцями і понад 20 — австрійцями з суто германськими прізвищами; вигадують, що нібито «бандерівці знищили
Гуту Пеняцьку, бо поляки відмовилися видати їм євреїв із Волині та
Поділля»; фальшують, що то «давні польські землі», «вітчизна дідівпрадідів», «наше зємє утрацоне»; поширюють байки про те, що Гуту
«заснували польські королі у давні часи», і це тоді, коли архівні документи засвідчують зовсім інше.

Неправда й фальш в основі
плану монументальної
пропаганди
Після третього поділу Польщі, наприкінці ХVIII століття, адміністрація Австрії заснувала на
цьому місці склозавод — гуту —
та переселила сюди з Богемії австрійців і чехів — майстрів скловиробництва. Від сусіднього села
Пеняки, на землях якого виникло новозасноване поселення, воно
й отримало назву Гута Пеняцька.
Отже, куди не кинь — одні казки,
малі побрехеньки та велика брехня.
Мабуть, для того, аби при
слушній нагоді спробувати повернути «втрацоне зємє», польські
шовіністи намагаються у різний
спосіб застовпити на українських
землях свою присутність. Ось де
головна причина створення усіляких меморіальних комплексів, будівництва римо-католицьких каплиць і костелів, відкриття пам’ятних знаків і таблиць. То
добре продуманий і підступний
план монументальної пропаганди наших західних сусідів із просуванням польських інтересів, а
точніше — експансії в Україні.
Таку монументальну пропаганду польська сторона намагається
супроводжувати усілякими міфами і казками, тобто неправдою
і фальшуванням.

Костьол у складі нового
меморіалу Гути Пеняцької
У складі меморіального комплексу на місці колишнього села
Гута Пеняцька польська сторона
передбачає спорудити римо-католицький костьол. А який костьол може діяти у чистому полі,
на віддалі 4-6 км від найближчих
сіл? Цілком зрозуміло, що біля
нього житимуть люди — монахи
якогось ордену, тобто йдеться про
монастир. Для постійного проживання людей та приїзду паломників потрібна вода, газ, комунікації, електроенергія, дороги. Отже,
комплекс задумано вражаючий.
Та й то не дивно — він має стати
своєрідним символом так званих
«волинської різанини» і «геноциду поляків кресів східних» колишньої польської держави.
Нагадаю, Гуту Пеняцьку 28
лютого 1944 року знищив німецький окупаційний режим у ході типової каральної акції за влаштування у селі спільної бази польської АК (Армії Крайової) та російського НКВС і скоєння ними цілої
низки терактів, воєнний опір гітлерівцям та загибель німецьких
солдатів. А тепер польська сторона звинувачує у спаленні села українців, УПА, дивізію СС «Галичина» та ще й вимагає від держави Україна вибачень!

❙ Центральна частина меморіалу жертвам Гути Пеняцької, спорудженого від імені уряду Республіки Польща
❙ у Львівській області в 2005 році без жодних дозволів, погоджень та відома органів державної влади України.

Малі
та велика

Претензії з міфів і казок
Позиція польської сторони не
ґрунтується на жодних історичних дослідженнях — станом на
1 вересня 2020 року польська історична наука не може похвалитися на тему Гути Пеняцької не
те що монографією, а навіть благенькою статтею хоча б на три
сторінки. Усе, що мають поляки з цього, дуже важливого для
них, питання, — то далеко не достовірні спогади окремих сучасників і очевидців, фальсифікації
НКВС — КДБ, усілякі вигадки і
перекручення. Висновки польської сторони щодо справи Гути Пеняцької суперечать численним
архівним документам, спогадам
жителів довколишніх сіл, у тому
числі й полякам, та мемуарам радянських партизанів, підрозділи
яких узимку 1944 року базувалися у Гуті Пеняцькій. Отже, існують сотні документальних фактів
про знищення німецьким військом Гути Пеняцької, і немає жодного певного доказу про причетність до цього, безумовно, воєнного злочину дивізії СС «Галичина», УПА та «озброєних ножами
і сокирами українських селян із
довколишніх сіл», як то брехливо подають фрагментами з кількох абзаців польські професори у
своїх книгах з інших тем і високопосадовці Республіки Польща
в публічних виступах.
Незважаючи на шокуючу хибність своїх надуманих звинувачень, абсолютну безпідставність
вимог і претензій, польська сторона затято і наполегливо просуває власну версію подій із незмінними звинуваченнями українців
та вимогами вибачень і каяття від
України. Такі вимоги постійно
мусуються під час урочистих заходів ушанування пам’яті жертв
Гути Пеняцької, їх ставлять під
час міжурядових переговорів і
зустрічей на рівні глав держав.
У попередньому українському
уряді відносини з Польщею входили до компетенції віцепрем’єра
Павла Розенка; він розповідав,
що на зустрічах із польськими
урядовцями вони при першійліпшій нагоді вимагали від української сторони визнати «польську правду» щодо так званого
«геноциду поляків» та вибачень
від України. При цьому головний
аргумент польської сторони полягав у тезі: «Ми все вже дослідили,
а ви маєте лиш то визнати». Як
саме вони «дослідили», я особисто переконався на прикладі Гути
Пеняцької. Тут велика польська
брехня їде на брехні і брехнею поганяє.
Свої надумані домагання польські керманичі називають «процесом примирення між поляка-

Виношуючи плани монументальної
пропаганди у Гуті Пеняцькій, Польща
вдається до перекручень і неправди
❙ Перша книга Дмитра Чобота
❙ з трилогії «Загибель Гути
❙ Пеняцької. 28 лютого 1944 року»
❙ вийде друком найближчим часом.
ми та українцями» (слова посла
Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького від 31 серпня ц. р.). Тільки
вдумайтеся в ці фальшиві претензії! Минуло вже 76 років, відколи
закінчилася Друга світова війна,
а деякі хворі з Варшави ще перебувають у стані «війни» з українцями і шукають примирення аж
у Гуті Пеняцькій!
По-перше, Україна з Польщею під час Другої світової війни не воювала, бо ще у 1921 році
втратила свою державність після
підступного поділу в Ризі Украї-

ка історична наука не має чіткого
уявлення про причини, перебіг і
наслідки польсько-українського
протистояння на Волині в роки
Другої світової війни. По жодному волинському селу немає чіткої
картини. Невідомі і цифри жертв
з обох боків. Переважають усілякі вигадки та фантазії, точнісінько так, як у випадку з Гутою Пеняцькою.
Підтверджують цей факт слова доктора історії та відповідального наукового працівника Інституту національної пам’яті Польщі Леона Попека: «До сьогодні ми
достовірно не знаємо точної кількості жертв ОУН-УПА на Волині
та в Східній Малопольщі (так у
Польщі досі називають Поділля і Прикарпаття, тобто Львівську, Тернопільську та Івано-

У складі меморіального комплексу на місці
колишнього села Гута Пеняцька польська сторона
передбачає спорудити римо-католицький костьол. А
який костьол може діяти у чистому полі, на віддалі
4—6 км від найближчих сіл?
ни по Збручу між Польщею Пілсудського і Росією Леніна.
По-друге, якщо хтось у Варшаві досі почуває себе у стані війни, то мав би проводити «процес
примирення» не з Україною й українцями, а насамперед із країнами-окупантами — Німеччиною і
спадкоємницею СРСР Росією. До
трагедії Гути Пеняцької обидві ці
держави мають пряме і безпосереднє відношення, бо німці знищили Гуту Пеняцьку у відповідь
на збройні провокації не лише поляків, а й росіян із їхнього горезвісного НКВС.

Чому символом «геноциду
поляків» обрали Гуту Пеняцьку?
Відповідь на це запитання пояснюється багатьма дуже банальними речами. Річ у тім, що станом на сьогоднішній день польсь-

Франківську області України. —
Авт.). У нас також немає списку
всіх місць смерті, переліку цвинтарів, поодиноких і колективних
могил, у яких лежать громадяни
польської держави». (Leon Popek.
Pamiec o Wolzniu i Malopolssce
Wschodniej…// ipn.gov.pl // pl /
aktualnosci/54970, Leon-PopekPamiiec-o-Wolyniu-i-Malopolscewschodniej. Html). Із цих слів видно, що у Польщі, де так багато говорять про трагедію Волині, називають загибель там людей, як
і в Гуті Пеняцькій, «геноцидом
польського народу», здійснюють
шалену антиукраїнську пропаганду, насправді нічого «точно не
знають».
На цьому тлі Гута Пеняцька
виділялася особливо: про неї ще
в 80-х роках минулого століття, у
розпал «холодної» війни, спрово-

кованої тоді агресією СРСР в Афганістані, дещо писала радянська
пропаганда у плані боротьби з так
званим «українським буржуазним націоналізмом», із яким комуністи пов’язували прояви вільнодумства, дисидентства, боротьбу за незалежність України. У комуністичних газетних пасквілях,
написаних на основі сфальшованих матеріалів НКВС-КДБ СРСР,
дуже своєрідно згадувалася Гута
Пеняцька, у її загибелі радянська пропаганда звинувачувала
УПА та дивізію СС «Галичина».
На місці спаленого села у 1989
році комуністи навіть встановили пам’ятник. Пропагандистські
телепередачі та публікації у пресі
про Гуту Пеняцьку використовувалися для «розвінчування» так
званих «українських буржуазних націоналістів», ОУН, УПА та
Народного руху України. Якраз
тоді комуністична пропаганда і
пов’язала загибель Гути Пеняцької з УПА і дивізією СС «Галичина». Згодом ці побрехеньки підхопили польські шовіністи різного
ґатунку і баламутять ними усю
Польщу до сьогодні.
Тобто, на противагу Волині,
місце трагедії Гути Пеняцької
завдяки радянським комуністам
стало добре відоме не лише в Україні, а й в Польщі. Тому, на відміну від загальної фразеології про
так звану «волинську різанину»,
справа щодо загибелі Гути Пеняцької була порівняно добре знана, вона мала конкретний образ
людської трагедії. Ось чому саме
Гуту Пеняцьку в Польщі визнали
найзручнішим об’єктом для створення символу мучеництва поляків у їх протистоянні з українцями в роки Другої світової війни й
так званого «геноциду польського народу» на так званих «східних кресах» колишньої польської держави.
Гута Пеняцька розташована
на стику Волині та Галичини, в
інформаційному плані вона найкраще «розкручена», у Польщі
про неї знає кожен поляк, звісно,
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❙ Про трагедію села в Польщі знає кожен поляк, звісно, крізь призму «польської правди».
❙ Фото з сайта vgolos.com.ua.

побрехеньки
брехня
крізь призму «польської правди».
У Гуті Пеняцькій уже побували
президенти України і Польщі Віктор Ющенко та Лех Качинський,
а теперішній — Анджей Дуда —
щороку пише послання до поляків з нагоди річниці трагедії села,
одне виголошують у Гуті, друге,
гостріше й агресивніше, — у Варшаві; в обох звинувачують українську сторону, а, коментуючи
відверто антиукраїнські випади
нинішнього польського президента, пропагандисти наклепів
і брехні невпинно вимагають від
Української держави вибачень і
каяття.
Як видно з листа-протесту
посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького голові Бродівської райдержадміністрації Оксані
Прокопець від 31 серпня 2020
року, між Польщею та Україною
вже досягнуто якихось домовленостей щодо побудови в Гуті Пеняцькій нового меморіалу. Цілком імовірно, що польська сторона заручилася у цьому питанні
всебічною підтримкою новообраного і малодосвідченого у тонкощах дуже хитрих і підступних
дипломатичних ігор українського президента Володимира Зеленського. Пан Ціхоцький інакше б не говорив про вже започаткований та пов’язаний із Гутою
Пеняцькою «позитивний процесс, недавно ініційований президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським».

Єврейська казка Дуди у світлі
фактів
Для того, аби домогтися бажаних обіцянок Володимира Зеленського, його візаві Анджей
Дуда, мабуть, розповів українському президенту свою давню казку про те, що в Гуті Пеняцькій
поляки переховували «євреїв,
які втекли з міст Волині й Поділля» (вислів із послання пана
Дуди від 25 лютого 2018 року).
Таку вигадку Анджей Дуда, мабуть, запозичив від свого вчителя та духовного наставника,
польського доктора гуманітарних наук, професора Едварда
Пруса. За висмоктаним із пальця твердженням цього рафінованого українофоба й примітивного фантаста, загони УПА напали

на Гуту Пеняцьку тому, що польські мешканці села відмовилися
їм видати євреїв з Волині та Галичини, які там ніби переховувалися. Професор Прус цілком
серйозно пише, що, отримавши
листа від УПА з вимогою видати євреїв, у Гуті Пеняцькій стали радитися і прийняли героїчне
рішення: «Гонор польського народу, — хвалиться Едвард Прус,
— не дозволив мешканцям села
видати бандерівцям євреїв. Поляки у Гуті Пеняцькій воліли

жодне джерело. У Гуті Пеняцькій
знайшла притулок лише одна єврейська сім’я — лікаря з сусіднього Підкаменя Мойсея Голенберга, помилково названого на
стелі польського меморіалу Хаїмом (він, дружина, син і дочка).
Лікар був конче потрібний радянським партизанам — він надавав їм медичну допомогу, і вони
згадують про це у своїх спогадах.
П’ятою єврейкою була Ріва Войцеховська — друга, позашлюбна,
тобто цивільна дружина львівсь-

Існують сотні документальних фактів про знищення
німецьким військом Гути Пеняцької, і немає жодного
певного доказу про причетність до цього, безумовно,
воєнного злочину дивізії СС «Галичина», УПА та
«озброєних ножами і сокирами українських селян із
довколишніх сіл».
загинути, але не видати на заріз
своїх сусідів». (Prus E.Holocaust
pо banderowsku. — Wroclaw:
Norton, 1995. — S.167). У притаманному йому брехливому стилі
професор Прус не подав жодного
посилання на джерела оприлюдненої ним інформації. Але те, що
вона не відповідає дійсності, свідчать події останніх днів Гути Пеняцької, докладно висвітлені у
моїй книзі з численними посиланнями на джерела. Наголошу на головному: Гуту Пеняцьку знищило німецьке окупаційне військо у ході типової каральної акції, до якої ні УПА, ні тим
більше фронтова дивізія СС «Галичина» не мали ані найменшого
стосунку.
Але повернуся до безсоромної спекуляції Дуди, Пруса та інших польських брехунів на болючій для євреїв темі Голокосту. Тут
президент Польщі Анджей Дуда
явно намагається відбілити та героїзувати своїх співвітчизників
поляків та водночас підступно
очорнити українців. Насправді у
Гуті Пеняцькій «євреї з Волині і
Поділля» не переховувалися, як
на цьому тепер спекулюють польські пропагандисти. Про масову
втечу в Гуту Пеняцьку євреїв «із
міст Волині та Поділля» не згадує

кого інженера, поляка Казимира
Войцеховського, який, рятуючи
її від нацистів, переїхав зі Львова до родичів у Гуту Пяняцьку,
де як майор став керувати місцевою організацією АК. Подружжя
Войцеховських мало дочку Ясю,
яку напередодні каральної акції батько відправив із Гути і тим
її врятував. Ото й усі євреї Гути
Пеняцької. Про якусь загадкову
масову втечу євреїв у Гуту Пеняцьку «з міст Волині й Поділля»
добре відомо, мабуть, тільки Анджею Дуді.
Сучасний міф про рятування поляками Гути Пеняцької
«євреїв із міст Волині та Поділля»
призначений для двох функцій —
показати поляків самовідданими
і безкорисливими захисниками
євреїв та водночас зобразити українців такими собі погромниками не тільки поляків, а й євреїв,
і пов’язати їх із Голокостом. Такий підступний і огидний міф,
мабуть, потрібен польській стороні для своєрідного «обілення» перед цивілізованим світом
жахливих антиєврейських діянь
своїх співвітчизників у Єдвабному, Вонсоші, Щучині, Радзілові,
Кельцах, Познані та багатьох інших місцевостях, у яких у роки
Другої світової війни та навіть по

її закінченні самі поляки без жодної участі німців поголовно винищували своїх єврейських сусідів,
про що докладно можна прочитати у Вікіпедії. Наголошую! Нічого подібного не було на всій території України, у тому числі й біля
Гути Пеняцької. Тут, як і в інших
місцевостях, все відбувалося з
точністю до навпаки щодо міфів
і казок пана Дуди, про що я згадую з посиланням на джерела у
своїй книзі «Загибель Гути Пеняцької 28 лютого 1944 року», зокрема про збройний напад євреїв,
які переховувалися у землянці в
Пеняцькому лісі, на господарку
озброєного поляка-фольксдойчера з Майдану — присілка Гути
Пеняцької, якраз напередодні її
загибелі.
І ще такі факти з єврейської
теми, так би мовити, для повноти
картини.
У лісі біля села Малинище (10
км на схід від Гути) у лісовій землянці переховувалося три десятки євреїв, у 1943 році їх видали
гітлерівцям місцеві фольксдойчери, і всі вони загинули. До речі,
серед населення невеличкого села
Малинище переважали австрійці
й поляки, останні під час німецької окупації виробили у структурах СС «фолькслисти» і стали
німцями; місцеве населення презирливо називало їх полякамифольксдойчерами. Такі поляки з
«картою німця» були і в Гуті Пеняцькій, але в Малинищі їх було
найбільше. Трагедія євреїв у Малинищі добре відома й описана в
історичній літературі.
Цілком іншу картину спостерігаємо у справжньому бандерівському краї Брідщини —
Черницьких лісах, тут у щонайменше двох великих землянках з
осені 1941-го до весни 1944 року
переховувалося кілька десятків
євреїв, яким із допомогою місцевих українців вдалося вижити в тяжкі часи гітлерівського
Голокосту. Про це у світі стало
добре відомо з книги спогадів єврейської письменниці Тобі Кнобель, виданої у 1970-х роках англійською мовою у Нью-Йорку
і в перекладі німецькою у Мюнхені. Фрагменти, які стосуються Брідщини, передруковано й
українською. Конспірація була
така, що Тобі зустрілася з мамою
аж через два роки, вже після відступу німців у 1944-му. Переховувалися вони у різних землянках одного лісу поблизу села Черниця, а в холодну пору — в сусідніх селах, і не здогадувалися, що
поруч перебувають рідні.
Зазначу, що під час Другої світової війни і навіть після її закінчення у лісах на дуже горбистій і
важко прохідній місцевості між
селами Черниця, Салашка, Боратин, Пониква і Переліски базувалися найбільші угруповання УПА
на Брідщині, тому туди ні німецькі, ні російські окупанти не насмілювалися заходити аж до початку 50-х років минулого століття. У цих лісах з осені 1941-го до
весни 1944 року у двох великих
наполовину підземних справжніх великих хатах переховувалися кілька десятків євреїв, які
до приходу гітлерівців проживали у тутешніх краях. Саме там у
часи лихоліття вижили Тобі Кнобель та її мама, а батько і старша
сестра загинули, переселившись,
на вимогу німців, у бродівське
гетто. До 1941 року родина Тобі
Кнобель проживала у Черниці.
Тобто в бандерівських чернецьких лісах переховувалися євреї,
а за вигаданою версією польського доктора гуманітарних наук,
професора Едварда Пруса, ці ж
бандерівці з УПА знищили Гуту
Пеняцьку, через те, що «поляки
не видали їм на заріз євреїв із Волині та Поділля».

7

Для довідки: від Гути Пеняцької до Черниці по прямій
близько 15 кілометрів, але, за теперішньою польською версією,
між ними такий страшний контраст — у Черниці українці рятували євреїв, за їхніми ж свідченнями, а за брутальними наклепами польського професора Пруса,
вони їх жорстоко переслідували. Як контрастують беззаперечні факти з Черниці, Майдану і
Малинища з фальшивими та наклепницькими вигадками Пруса
й Дуди про Гуту Пеняцьку! Хто
у цю зловмисну брехню може
повірити? Але ж ці злісні наклепи поширюють у Польщі та Україні досі! Вони передовсім розраховані на необізнаних і легковірних, то елемент ледь прихованої
антиукраїнської пропаганди, яка
у Польщі тепер поставлена на державний рівень.
І цю наскрізь брехливу локшину намагаються безсоромно
повісити на вуха легковірного українського президента Володимира Зеленського, домагаючись від
нього сприяння в «кроках у правильному напрямку» та у справі
розвитку добре відомого пану Ціхоцькому якогось «позитивного
процесу». Йдеться про просування ідеї спорудження в Гуті Пеняцькій нового великого меморіалу,
тобто про монументальну пропаганду в камені і бронзі «польської правди», а в дійсності — вкрай
цинічної, нахабної та дуже великої брехні в кубі.

Невтішний досвід минулого
Українці вже мають досвід, як
облесливо польська сторона спочатку домоглася обіцянки від українського президента Віктора
Ющенка у всебічному і позитивному сприянні справі спорудження у Львові меморіалу так званим
«орлятам», себто польським солдатам, полеглим у боях з УГА в
1918—1919 роках. Президент
Ющенко дав слово і підписав
протокол, а потім, аби не порушувати його умови, вмовляв депутатів Львівської міської ради
погодити запропонований польською стороною текст. Тепер на
меморіалі «орлятам» у Львові
викарбувано, що польські вояки
на українській землі «загинули
за Польщу».
Отже, польські агресори, загарбники й окупанти прагнули
поневолити сусідній народ, захопити його країну та у цій агресивній і загарбницькій війні проти Західноукраїнської Народної
Республіки загинули, а згодом у
тій державі, проти якої вони воювали і яка таки відстояла власну Свободу та Незалежність, їм
іще й ставлять пам’ятник, буцім
вони «героїчно полягли за Польщу», а не за поневолення сусіднього народу! Це те ж саме, якби
на меморіалах полеглих під Варшавою, у Франції чи під Сталінградом гітлерівських солдатів зазначити, що вони « героїчно загинули за Німеччину».

Постскриптум
Блискавична і гостра реакція
польського посла в Україні Бартоша Ціхоцького у вигляді листа-протесту в Бродівську РДА на
відкриття пам’ятної таблиці українським жертвам польських
бандитів АК із цілком правдивим написом свідчить, що деякі
кола у теперішній Польщі вкрай
турбують питання явної експансії
на українські землі, історію яких
вони прагнуть висвітлювати з позицій «польської правди», при
цьому не гидуючи жахливими
наклепами та ще й намагаються увічнити в Україні свою неймовірно велику та підступну брехню засобами монументальної пропаганди. ■
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ЕКОНОМІКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ 2020

■ НОВАЦІЇ

Добридень, я в онлайні!
Держава узаконює віддалену працю, а бізнес намагається адаптуватися до умов
карантину
Олег ГАНСЬКИЙ

Робота не в офісі, а за допомогою засобів
телекомунікації вже перестала бути в Україні чимось екзотичним. Пандемія коронавірусу триває, ймовірно, справдяться
песимістичні прогнози, і вона вимірюватиметься вже не місяцями, а роками... А це
вимагає від працедавців адекватних кроків та відповідних ноу-хау. З іншого боку,
деякі керівники компаній, пропрацювавши
онлайн півроку, зрозуміли: продуктивність
праці приблизно така ж, а витрати на організацію процесу значно менші. Вони
становлять значну частину зацікавлених
у змінах. Утім із таким підходом погоджуються не всі.

При грошах — тільки політики!
Карантин, який на Заході розпочався ще у лютому-березні, а в Україні ближче до квітня, змусив велику частину
компаній відмовитися від оренди офісів.
Причому повертатися до них вони не
планують до кінця року. Навіть більше:
тривалий віддалений формат роботи підштовхнув компанії скорочувати частину
своїх офісів або навіть зовсім відмовлятися від них. Хоча рік тому про таке фірми
навіть не могли подумати.
З одного боку, це породжує кризу на
ринку оренди ділової нерухомості, у деяких регіонах кількість вільних площ уже
сягнула 50% від традиційної пропозиції.
Таких, які під час карантину не втратили жодного орендаря або швидко встигли
змінити їх, можна перелічити на пальцях.
Головна ж тенденція майбутньої осені —
офіси економкласу користуватимуться
значно меншим попитом. Натомість нові
сучасні офіси бізнескласу будуть у дефіциті. При цьому ринок пропонує орендарям гнучкіші умови, більший вибір офісів
і нижчі ціни: через коронакризу ціни на
оренду офісних приміщень у середньому
знизилися до 20% і можуть знижуватися
в подальшому.
Адже карантинна історія поки дуже
невизначена, і ніхто не знає, чого очікувати, а тому всі потенційні орендарі намагаються урізати свої витрати. Найбільшою популярністю, за словами експертів, користуються повністю готові для
роботи офіси, часто навіть із меблями, також — коворкінг і офісні приміщення в
бізнесцентрах. Також є запит на переговорні кімнати, конференцзали та місця
для зустрічей поза офісом — люди не хочуть приймати гостей у себе в офісі, оскільки це додатковий ризик з точки зору
карантинних обмежень.
Єдиним плюсом для власників нерухомості стали наступні місцеві вибори, які відбудуться в Україні 25 жовтня.
Політичні партії, які формують штаби,
винаймають насамперед функціонально
ідеальні приміщення в центрі міста з повністю готовим ремонтом, — і це створює

❙ Подякуємо пандемії: співробітників деяких компаній можуть перевести
❙ на чотириденний робочий тиждень.
❙ Фото з сайта rbc.ua.
хоч якийсь попит на елітну нерухомість.
Втім уже в листопаді вона виявиться нікому не потрібною...
І, зрештою, може взагалі виявитися
зайвою на цьому святі життя. Адже більшість компаній так звикли працювати у
режимі онлайн, що взагалі не планують
повертатися до звичного режиму: офіс,
співробітники, кавоварки, — і величезні
накладні витрати.
Бізнесу сподобалося працювати віддалено, він відчув смак заощаджених коштів і хоче працювати так і після завершення карантину. Навіть якщо це і незвично.
Тож у державі вже навіть готують законодавче обгрунтування цих змін.

Правила гри для онлайн-роботи
На розгляді у Верховній Раді України сьогодні перебуває законопроєкт «Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи». Таким
чином народні депутати вирішили піти
назустріч бізнесу, компаніям і трохи легалізувати та регламентувати віддалену
працю.
У документі йдеться про дистанційну
та надомну працю, право роботодавця отримувати відомості про місце проживання, де працюватимуть його підлеглі. Спробують підлаштувати онлайн-працю до
правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, локальними
нормативними актами роботодавця тощо.
Також регламентують правила інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку до завдань кожної компанії і, зрештою, забезпечать можливість
працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях
чи на території роботодавця.

■ ЗАГРОЗИ

Закриємося всі!
Друга хвиля пандемії може добити
наш бізнес. Від держави вимагають
заходів із підтримки, бо існуючі програми
фактично не діють
Інф. «УМ»
За даними експресопитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників малого та мікробізнесу, 40% малих
підприємців не готові до посилення карантину. Ще 29% підприємців стверджу-

ють, що готові до погіршення ситуації, і
29% сумніваються в своїй реакції на розвиток такого сценарію.
«У випадку другої хвилі коронавірусу і, відповідно, посилення державою карантину більшості малих підприємців до-

Самі ж працедавці до новацій назагал
ставляться позитивно: згідно з дослідженнями науковців, формат дистанційної роботи під час жорсткого карантину не сильно вплинув на продуктивність праці співробітників. Майже половина респондентів
заявила, що, працюючи віддалено, співробітники встигали робити стільки ж, як
і відвідуючи офіс. А 19% роботодавців навіть зауважили, що з дистанційною роботою продуктивність навіть зросла.
Проте впроваджувати цю практику в
наших умовах не особливо легко. Адже
вітчизняний Кодекс законів про працю
був написаний іще за радянських часів, за
зовсіх інших умов та технічного розвитку,
коли навіть мови не могло бути про якусь
роботу за допомогою телекомунікаційних
можливостей.
На думку експертів, існуючий кодекс
багато важливих аспектів, пов’язаних
із умовами праці в сучасних реаліях, не
може регулювати в принципі. Зокрема
техніку безпеки при роботі поза офісом,
надання віддаленому працівнику професійного обладнання тощо.
Те, що держава звернула увагу на проблему, самі роботодавці та компанії з працевлаштування оцінюють позитивно. Але
при цьому зауважують: важливо, щоби
фінальна версія цього законопроєкту вийшла з Ради життєздатною. У тому числі з
додатковими супровідними документами:
роз’яснювальними листами, інструкціями
тощо. Адже кожен роботодавець в Україні
має чітко розуміти, що саме йому дозволено у нових умовах роботи, а за що контролюючі органи зможуть його покарати.

Між фрілансом і гнучким графіком
Проблема виглядає особливо гострою
з огляду на песимістичні очікування з
приводу епідеміологічної ситуації і но-

ведеться закривати бізнес або скорочувати його масштаби, а також звертатися
до держави по допомогу. В цьому контексті надзвичайно актуальним є спрощений
доступ бізнесу до доступного кредитного
ресурсу», — сказали в асоціації й додали, що, на їхню думку, державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%»
не вирішує покладених на неї завдань.
За їхніми даними, майже кожному
четвертому опитаному підприємцю відмовили в участі в програмі. Всього ж таких виявилося 27%. Отримати кредит вдалося тільки 11% опитаних, а 10% усе ще
чекають на рішення. Ще 25% тільки планують подаватися на участь у програмі, 16%
не планують через невідповідність критеріям, а 11% — через відсутність зацікавленості», — уточнили в асоціації.
При цьому 89% підприємців зверталися до державного банку і тільки 11%

вих хвиль пандемії, що можуть накрити
Україну. Від того, яким буде колір того
чи іншого регіону на карті Міністерства
охорони здоров’я, залежатиме і зацікавленість компаній у повномасштабній віддаленій роботі.
Зрештою, крім суто роботи в онлайні, існують й інші варіанти, спрямовані
на те, аби захистити своїх працівників і
при цьому не зупинити роботу компанії.
Наприклад, різні варіанти гнучкого графіка, коли люди працюють кілька днів
в офісі, а весь інший час — удома. Для
підрозділів маркетингу, IT, HR, частково бухгалтерії кількість віддалених працівників досягала 90%.
Ще один важливий момент: люди,
які навесні сиділи на карантині, працювали вдома у важких і часто малокомфортних умовах. Адже школи та садки теж
не функціонували, діти перебували вдома, що аж ніяк не підвищувало продуктивність праці. І ці моменти також вимагають законодавчого вирішення.
Зрештою, робота в онлайні відрізняється від позаштатної співпраці, так
званого фрілансу. Останні ж пішли на цей
крок — «від’єдналися» від офісу, зумівши при цьому забезпечити вирішення виробничих завдань та зумівши інтегрувати себе у виробничі процеси — добровільно і з усвідомленням власної відповідальності.
Також фрілансер зміг організувати
свій робочий час ефективно, без зайвого
контролю з боку начальства.
Утім працювати у такому режимі непросто, і не кожен керівник може ефективно управляти своїми фрілансерами на
відстані.

Чотириденний робочий тиждень?
Серед скептиків — зокрема, голова компанії «Нетфлікс» Рід Хастінгс,
який, на відміну від багатьох своїх колег,
не поділяє думки про те, що дистанційна
робота — хороша альтернатива офісній.
У своєму інтерв’ю The Wall Street Journal
він зазначив: «Я не бачу жодних плюсів
віддаленої роботи. Неможливість працювати пліч-о-пліч, особливо — в міжнародному масштабі, це — чистий негатив». За його прогнозом, п’ятиденний
робочий тиждень в офісі змінить чотириденний: більшість офісних співробітників продовжуватиме працювати з дому
принаймні один день на тиждень, навіть
після того, як пандемія закінчиться.
«Можу посперечатися, саме до цього
прийдуть багато компаній», — зазначив
Хастінгс, повідомивши редакцію: 8600
співробітників його компанії не повинні будуть повертатися в офіси, поки не
з’явиться дієва схвалена вакцина від коронавірусу.
Такої ж думки й український експерт
ринків праці Тетяна Пашкіна. «Я не думаю, що українські компанії готові на
кроки, що зробили Google та Facebook,
які повідомили співробітників, що чекають на них в офісах не раніше другої половини 2021 року», — сказала вона. На
її думку, можливо, українські офіси стануть меншими, а за одним робочим місцем працюватимуть кілька людей, але
в різні дні. «Корпоративна культура за
часів коронавірусу передбачає більше
простору для кожного працівника, на
що, проте, згодні не всі роботодавці», —
підсумовує Пашкіна. ■

— до комерційних. Серед виданих кредитів переважають невеликі суми. Зокрема, 50% ФОП вдалося отримати близько
500 тис. грн кредиту, 20% надали суму
від 500 тис. грн. До 1 млн грн. отримали
тільки 17% претендентів, від 1 млн до 3
млн — лише 13% охочих.
Мета, на яку підриємці планують
витратити кредитні кошти за програмою
«Доступні кредити 5-7-9%»: придбання
або модернізація основних засобів виробництва, фінансування оборотного капіталу або поповнення оборотних коштів
для покриття постійних витрат: оренда,
заробітна плата працівникам, страхові
платежі тощо.
Протягом періоду участі в програмі
в більшості компаній не змінився штат
співробітників. Про це повідомили 59%
опитаних. І тільки 18% бізнесменів створили два або більше робочих місць.

Найпоширеніші причини, які завадили підприємцям узяти участь у програмі, — складна бюрократична процедура
отримання, недостатня кредитоспроможність для отримання допомоги, а також
невідповідність певним критеріям для
отримання допомоги.
На думку експертів асоціації, малий
бізнес сильніше за інших страждає від наслідків пандемії, а отже — вимагає посиленої допомоги від держави. «Ми сподіваємося, що відгуки підприємців допоможуть поліпшити умови і можливості
програми, а значить — дати доступ до
кредитного ресурсу ще більшій кількості
малих бізнесів. Крім того, важливо, щоб
державна підтримка не обмежувалася спрощенням доступу до фінансування, а передбачала комплексні заходи для
зростання і збільшення малого бізнесу»,
— стверджують у ЄБА. ■
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■ ВТРАТИ

Більше ста років життя
— заради життів

Коли Україна
— понад усе

Зробив усе, що міг: не стало легендарного професора медичної академії
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава
16 вересня на 102-му році
життя перестало битися серце
легендарного професора, найстаршого викладача Української
медичної стоматологічної академії, що в Полтаві, засновника полтавської терапевтичної
школи, наставника не одного покоління лікарів, видатного лікаря-клініциста, ученого, доктора медичних наук Максима Дудченка. 26 серпня Максиму Андрійовичу виповнився 101 рік...
Він мав завидну старість — чи не
до останніх днів працював на кафедрі внутрішньої медицини №1
(яку свого часу сам же й організовував, а потім 31 рік очолював),
здійснював клінічні обходи хворих, з особливим задоволенням і
натхненням проводив практичні
заняття зі студентами (зізнавався: «Серед молодих не почуваюся
старим»), займався науковими
дослідженнями. За будь-якої погоди пішки ходив на роботу (2,5
кілометра в один бік), при цьому
зазвичай несучи в руках палицю, а не спираючись на неї. Як
правило, уже о 8-й годині ранку
його можна було застати на кафедрі. «Сидіти без діла — то не
для мене», — так пояснював професор свою відданість роботі.
Працювати Максим Дудченко розпочав дуже рано: був рахівником у сільській раді, старшим
піонервожатим, завідувачем бібліотеки. А оскільки за свою працю отримував копійки, вирішив,
що, аби покінчити з бідністю, має
неодмінно здобути вищу освіту й
вибитися в люди. Максим Андрійович зізнавався, що обрав лікувальну справу не за покликанням, а за матеріальним забезпеченням, та згодом уже не уявляв
без неї свого життя.
Хоч доля дарувала професорові довгий вік, він мав нелегку
життєву дорогу. Якось запитала
в Максима Андрійовича, в який
період свого життя йому хотілося б повернутися. Це запитання
виявилося для нього складним.
«У 1932—1933 роках через голод
змушений був покинути навчання в шостому класі школи й піти
працювати рахівником у сільраду. Повернутися в ті роки нізащо
не хотів би, — зітхнув професор.
— Навчався в Ленінградській
військово-медичній академії в
роки Другої світової війни. Пригадую, нам видавали по сто грамів хліба на добу. А коли німці
йшли в наступ, ми здавали підручники, брали до рук зброю — і
в траншеї. Повернутися в той період також не хотів би...»
Розповідаючи про участь у
Другій світовій війні, професор
пригадував: «Постійно був на
волосині від смерті, проте небезпеки не відчував — мені ж на ту
пору виповнилося лише 24 роки.
Можна сказати, хлопчисько. У
ході Корсунь-Шевченківської
наступальної операції був поранений бригадний лікар, тож мене
призначили на цю посаду замість
нього. А через два місяці викликали до санітарного управління фронту й повідомили про моє
призначення дивізійним ліка-

❙ Максим Дудченко.
рем. У 1944 році мене нагородили орденом Бойового Червоного
прапора — така нагорода рідко
знаходила медиків... Після війни у зв’язку з хворобою дружини
(вона також була фронтовичкою)
попросився на роботу до Трускавецького військового клінічного санаторію, де пропрацював 10
років, потім поїхав у Казахстан
організовувати Актюбинський
медінститут... У Полтаві прожив понад 45 років. Усе б нічого, якби не одна прикра історія.
Мій син Олександр (нині професор, доктор медичних наук) разом зі своєю дружиною закінчили аспірантуру в Москві, захистили кандидатські дисертації.
Звичайно ж, я хотів, аби вони
працювали разом зі мною. Коли
сказав про це ректору, той навіть зрадів: нам, мовляв, так потрібні висококласні спеціалісти.
Та через негласну вказівку високого партійного керівництва
про ліквідацію сімейності серед
викладацького складу дотримати обіцянки не зміг». Син із дружиною лишився працювати в
Москві — так рідні люди жили
на великій відстані одне від одного. Із плином часу Максим Дудченко з цим змирився. Тоді ж уся
ця історія добряче попсувала чоловікові нерви й закінчилася для
нього інфарктом. А загалом він
переніс три інфаркти.
Відповідаючи на запитання,
яка риса характеру найбільше
заважала йому в житті, Максим
Андрійович зізнавався, що найчастіше страждав через власну принциповість, бо ніколи
не йшов на компроміс зі своєю
совістю, при цьому завжди жив
у злагоді зі своїми переконаннями й вірив у торжество справедливості. Головною причиною
свого активного довголіття вважав сприятливі гени. До того ж,
стверджував, що, попри складні життєві перипетії, завжди лишався оптимістом, а оптимісти,
як відомо, живуть довше.
«Я зробив у житті все, що
міг, — ніби підбив підсумок свого земного шляху професор. —
Маю багатьох вдячних пацієнтів.
Написав чимало наукових робіт,

посібників для студентів, допоміг підготувати 9 докторських
дисертацій, 30 кандидатських.
Понад 15 тисяч моїх вихованців
стали хорошими лікарями, чи не
всі нинішні викладачі академії
включно з ректором є моїми учнями».
Незадовго до свого століття Максим Дудченко написав автобіографічну книгу «Сто років
життя в боротьбі», яку поспішив
видати наперед, пояснивши: «А
раптом до ста років не доживу».
Зазначав, що описати своє життя його попросив син Олександр.
Надрукувавши замість передмови
наше з ним інтерв’ю, Максим Андрійович сам приніс один із примірників свіжого видання до редакції
— то було дуже зворушливо.
Професор пишався тим, що до
його столітнього ювілею одній зі
студентських аудиторій вишу,
якому він віддав так багато років
життя, присвоїли його ім’я, про
що засвідчувала пам’ятна дошка.
«Зазвичай пам’ятні знаки встановлюють посмертно, а я дочекався такої відзнаки за життя»,
— хвалився Максим Андрійович. Не так давно він був удостоєний громадської відзнаки за професіоналізм і милосердя «Ордена
святого Пантелеймона» в номінації «Взірець служіння суспільству» (про що «УМ» улітку цього
року писала). Минулого року під
час урочистої церемонії нагородження номінантів цієї відзнаки
в Києві полтавському професору вручили ікону святого Пантелеймона, що є копією фрески ХІ
століття зі стін Софійського собору. Проводжаючи тоді Максима Андрійовича зі сцени, всі присутні аплодували йому стоячи.
У виданні «Золоті сторінки української медицини» один
із розділів присвячено династії
професора Максима Дудченка.
Не тільки його син Олександр, а
й онук Максим — професор, доктор медичних наук. Професію
лікаря обрала і правнучка Варя.
«Тобто всі пішли по моїх стопах», — радів Максим Андрійович.
Світла пам’ять світлій людині. ■
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17 вересня 2020 року в Києві після
тяжкої хвороби
померла видатна
громадська й
культурна діячка,
вірна дружина,
турботлива мати,
надійна подруга
❙ Лідія Матіяшек.
Лідія Матiяшек
Народилася у Нью-Йорку 11 квітня 1962 року, виростала в патріотичному культурному українському середовищі, основними засадами якого було збереження та розвиток українських традицій для неодмінного відновлення
незалежності України. З дитинства співала в хорі «Молода
думка», відвідувала студію мистецького слова Л. Крушельницької, була членом «Пласту» станиці м. Нью-Йорк.
Батько Микола Досінчук-Чорний, видавець часопису
«Бандура», прищепив доньці любов до унікального музичного інструмента — бандури, — яку Лідія пронесла через
усе своє життя, опікуючись бандуристами, виставками в
музеях. Її завжди можна було зустріти на концертах бандуристів, численних фестивалях. Гри на бандурі навчалася в о. С. Кіндзерявого-Пастухіва.
Закоханість у неповторність бандури спонукала Лідію
до навчання в організованих Капелою бандуристів ім. Т.
Шевченка кобзарських таборах 1972-1979 рр., де пізніше
викладала. З 1972 р. виступала з ансамблем Школи кобзарського мистецтва в Нью-Йорку.
У 1982 р. брала участь у з’їзді бандуристів у Клівленді,
виконуючи обов’язки референта з міжнародних зв’язків
Товариства українських бандуристів. З ансамблем бандуристів «Гомін степів» гастролювала у Південній Америці. Започаткувала курси гри на бандурі при Українському Вільному Університеті в Мюнхені (Німеччина).
У 1985-му після навчання в Університеті Нью-Йорка здобула диплом iз міжнародної політики, а згодом —
ступінь магістра з управління громадськими організаціями.
Активна діячка у 80-х рр. ХХ ст. Товариства української студіюючої молоді (ТУСМ) імені Миколи Міхновського. Учасниця акцій і демонстрацій ТУСМу в обороні прав
українських політв’язнів. 1986 р. була арештована в НьюЙорку за протести проти політики радянської влади щодо
приховування правди про Чорнобильську катастрофу.
Багаторічний співорганізатор (80-90 рр.) поїздок-стажувань українських студентів «Стежками батьків по Європі» та «Стежками батьків по Україні» під егідою Фундації Українського Вільного Університету.
У серпні 1990 р. iз нареченим, Петром Матіяшеком,
приїхали зi США до Львова, щоб обвінчатися у церкві Преображення ГНІХ УГКЦ. Вони стали першими закордонними українцями, котрі повернулися на батьківщину для одруження у відродженій УГКЦ. У щасливому шлюбі прожили разом тридцять років.
У 1991-1994 рр. працювала директором національного
бюро Українського конгресового комітету Америки.
1994 р. переїхала до Києва зі своїм чоловіком, правником Петром Матіяшеком, якому запропонували роботу в
групі радників при Верховній Раді України, очолюваній
Богданом Гаврилишиним.
У 1995-1998 рр. працювала над розробкою кількох музичних проєктів, збирала матеріали про кобзарів і бандуристів світу, була членом редколегії журналу «Бандура».
Свою відданість мистецтву гри на бандурі, збереженню
історії розвитку музичного інструменту впродовж десятків
років виявляла завдяки постійному опікуванню Музеєм
кобзарства в Переяславі-Хмельницькому.
Лідія Матіяшек була багаторічним членом правління
МБФ «Карітас України», з 2016 р. — співорганізатором
щорічного кобзарського табору на українській оселі «Бобрівка» в США, з 2010 р. — членом оргкомітету в Києві для
проведення благодійних заходів для підтримки УКУ.
У Міжнародному жіночому клубі Києва з 2017 р. відповідала за організацію регулярної доставки продуктових
наборів немічним людям, які не можуть самостійно залишити свої оселі.
У глибокому смутку і печалі залишила чоловіка Петра, доньку Ксенію, родичів, численних друзів на всіх континентах світу.
Добродійність, життєва мудрість залишиться у вдячній пам’яті багатьох людей. Її справи продовжуватимуть вірні друзі, а задуми втілять у життя однодумці, які
сповідують ті самі цінності, які були важливими для Лідії
Матіяшек. ■
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ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ 2020

■ ГАРЯЧА ТЕМА
Валентина САМЧЕНКО

У столиці добратися до Бабиного Яру з центру по прямій лінії метро від «Золотих воріт» до «Дорогожичів» — якихось буквально 10-12 хвилин, третя станція.
Вийшовши з «підземки», відразу потрапляєш до плану-схеми Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», який діє з 2007 року. На його території у
понад 20 га (!) фактично у двох частинах більше півтора десятка пам’ятних об’єктів:
від ідеологічного помпезного за розмірами відкритого лише в 1976 році радянського пам’ятника розстріляним тут «радянським громадянам і військовополоненим»
— до пізніше встановлених ромської «Кибитки» (2016) й «Менори» (1991) та десятків єврейських надгробків, об’єднаних у єдину Дорогу скорботи.
На неї відразу потрапляєш, якщо заходиш на територію з іншого кінця, залишивши
позаду вістря телевишки, — з вулиці Юрія Іллєнка (ще донедавна Мельникова):
акурат ліворуч від «олівця», будівлі Суспільного мовника. Зовсім над автодорогою
там, за будівельним парканом і в риштуваннях, — пам’ятка архітектури місцевого
значення (1892), двоповерховий особняк, який був на початку конторою єврейського кладовища. На інформаційному щиті про реставрацію будинку зазначено, що
вона мала закінчитися цьогоріч... 30 травня.
Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович у коментарі
«Україні молодій» висловлює сподівання, що в дореставрованій будівлі вже до 80-х
роковин трагедії масового винищення киян у Бабиному Яру, тобто через рік, відкриють державний меморіальний музей. Яким він має бути і чи перетинатиметься
з майбутнім музеєм приватного Фонду/Меморіального центру «Бабин Яр», котрий
прізвищами художнього керівника Іллі Хржановського і російських бізнесменів у
рядах спонсорів не раз уже гучно збурив не лише внутрішньоукраїнський інформаційний простір? Намагаємося розібратися у цьому в сумно пам’ятні днів 29 та 30 вересня, в які 1941 року в київському урочищі фашисти проводили масові розстріли

Відлік від «кришталевої ночі»
Найзворушливіший пам’ятник на величезній парковій території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», він найближче до входу
від станції метро «Дорогожичі» — встановлений 30 вересня 2001 року в пам’ять
про розстріляних тут дітей: простягнуті до
неба руки ляльки з відірваною головою,
нахилений ковпак Арлекіна і безпосередність дівчинки, яка не могла не мріяти про
щасливе майбутнє... А за постаментом iз
фігурами — між стрункими деревами
Алея мучеників, яка доводить до паралельної Алеї праведників.
Більшість киян, які неідеально облаштовану паркову оазу використовують
для відпочинку, прогулянок із дітьми
і домашніми тваринами та навіть гри у
футбол — навряд чи згадують ці назви.
Рідко хто підходить і до численних інформаційних стендів на Алеї праведників, де лаконічно описані всі трагедії,
сконцентровані територією Бабиного
Яру: українців, євреї, ромів і людей інших національностей.
Перші повідомлення про Бабин Яр
у пресі за кордоном та передрук їх у радянських «Правді» та «Известиях» датовані 19 листопада 1941-го — інформація ТАСС (iз Нью-Йорка) про страту
в Києві тисяч євреїв. Аж на початку наступного року, 7 січня, було оприлюднено Ноту наркома закордонних справ СРСР
В’ячеслава Молотова, в якій, зокрема, йшлося про розстріли євреїв у Києві, Львові,
Одесі, Кам’янці-Подільському, Дніпропетровську, Маріуполі та Керчі. І ще майже через рік — 18 грудня 1942-го — уряд
СРСР приєднався до спільної декларації
урядів Бельгії, Великої Британії, Голландії, Греції, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Чехословаччини, Югославії та Французького
національного комітету з осудом людиноненависницької політики винищення нацистами єврейського населення Європи.
Утім СРСР i далі, після 1946 року зовсім,
офіційно не виокремлювала євреїв із загального числа радянської спільноти —
«ні в горі, ні в радощах».
Нагадаємо, нацисти ще 1938 року, з
9 на 10 листопада, на територіях Німеччини й Австрії вперше вчинили масовий
єврейський погром, який отримав назву
«ніч розбитого скла, або кришталева».
Тоді поруйнували 267 синагог і велике число житла, торгових та інших підприємств за расовою приналежністю їхніх власників. А помітна дискримінація
німецьких євреїв почалася ще за п’ять
років до того. У січні 1937-го рейхсфюрер СС (військово-поліцейської організації Націонал-соціалістичної робітничої партії, її захисні загони) Генріх Гімлер уперше публічно закликав до очищення Німеччини від євреїв.
Розпочавши 1 вересня 1939 року Другу
світову війну, Третій Рейх активно й безжально нищив євреїв на всіх окупованих
територіях. Жертвами Голокосту в Європі
стали щонайменше 6 млн людей. Не раз
траплялося, що від жахіть влаштованих

масових смертей беззахисних людей божеволіли не лише жертви, а й кати.
За оцінками «Енциклопедії Голокосту», виданої ізраїльським музеєм
Яд ва-Шем, загинуло до 3 мільйонів польських євреїв, 1,2 мільйона радянських
євреїв (енциклопедія наводить роздільну статистику щодо СРСР і країн Прибалтики), з них 140 тисяч євреїв Литви і 70
тисяч євреїв Латвії; 560 тис. євреїв Угорщини, 280 тис. — Румунії, 140 тис. — Німеччини, 100 тис. — Нідерландів, по 80
тис. євреїв Франції та Чехії, 70 тис. —
Словаччини, 65 тис. — Греції, 60 тис.—
Югославії.

Голокост від Львова до Бессарабії
За свідченням ізраїльських та західних істориків, у перші дні німецької окупації радянських територій погроми відбулися в 58 українських населених пунктах, у ході яких загинули 24 000 євреїв.
«Акції зачисток», які проводили айнзатцгрупи після віроломного входження німецьких військ, першими на території України відбулися на Галичині.
Уже 1 серпня 1941 року, коли німецько-радянський фронт відкотився далі на
схід, у Львів прибула німецька цивільна адміністрація. Особливі команди «4А» та «4-Б» вдалися до погромів та арештів у перші ж дні після окупації. Звинувативши в загибелі в’язнів радянських
тюрем комуністів і євреїв, вони викликали сплеск юдофобії у певної частини населення міста. Впродовж тижня у Львові
внаслідок погромів, ініційованих нацистами, було вбито 6 тисяч євреїв.
Варто згадати, що переважна більшість євреїв у Російській імперії проживала саме на українських землях унаслідок запровадженої царською владою дискримінаційної смуги осілості, в Москву
і Петербург їм було зась, якщо не мали
супертитулів. Ту частину Західної України, яка у 1919—1939 перебувала у
складі Другої Речі Посполитої, також історично було заселено значною частиною
євреїв. За даними словника «Голокост»
за редакцією німецького дослідника антисемітизму Вольфганга Бенца, станом
на 1941 рік у СРСР проживало близько 2
млн євреїв.
У Львові 6 листопада 1941 року за наказом генерал-майора поліції СС дистрикту «Галичина» Фріца Кацмана було
створено єврейське ґетто — найбільше на
території СРСР, яке проіснувало по червень 1943-го. В європейських масштабах
львівське ґетто поступалось лише Варшавському та Лодзькому. За весь окупаційний період на території, обгородженій
парканом і колючим дротом, утримувалось близько 138 тис. 700 євреїв. Упродовж двох років нацистської окупації у
львівському ґетто та Янівському концтаборі було знищено загалом понад 250 тис.
людей, зокрема й євреїв.
На місці колишніх пересильної тюрми №25 (1944—1955) та ґетто (1941—
1943) у Львові вже кілька років працює
музей «Територія терору». Там відтворені
два бараки, сторожові вежі, загородження

❙ Пам’ятник загиблим у Бабиному Яру дітям.

Бабин Яр:
до музею
У Києві наступного року має запрацювати
експозиція державного меморіалу
в дореставрованій єврейській будівлі
з колючого дроту та інші тогочасні інфраструктурні об’єкти.
Одним із перших актів катастрофи на
окупованих німцями українських теренах
стала Бердичівська трагедія, коли в серпні-листопаді 1941 року було розстріляно,
закопано живими і напівживими близько 30 тис. місцевих євреїв. Перша хвиля
антисемітських акцій ще влітку того ж
1941-го забрала життя 15 тис. євреїв з Острога, Луцька, Дубна та Рівного. А згодом
у листопаді тільки в Рівному нацисти розстріляли близько 23 тис. євреїв.
Усього лише за місяць знищили 3,5
тисячі євреїв у Вінницькій і 22,5 тис. у
Кам’янець-Подільській областях, де теж
були ґетто; у 35 місцях примусового утримання перебувало близько 106 тис. євреїв.
Місцем масових страт у квітні 1942-го
став П’яничанський ліс поблизу Вінниці,
де після облав на місцевому стадіоні було
зібрано й знищено близько 10 тис. євреїв.
Усього на Вінниччині окупанти вбили понад 105 тис. євреїв, у тому числі етапованих з окупованої румунськими військами
Бессарабії й Буковини, а на Кам’янецьПодільщині — 13,1 тисячі.
В Одесі з 2009-го діє музей Голокосту,
який починався з двох експозиційних залів. Основою його створення є події геноциду на території Трансністрії — території, що перебувала з 1941 по 1943 роки
під юрисдикцією Королівства Румунія,
займаючи Одеську, Миколаївську й частину Вінницької областей. Ідею його створення ще з кінця уже минулого століття
виношували президент асоціації «Україна — Ізраїль», колишній в’язень концтабору в Доманівці Дмитро Гутахов і колишній в’язень нацизму, поет Нільва Єфім.

Мінування Києва і «дорога смерті»
В одному з ніби закутків території Національного заповідника «Бабин Яр», неподалік «Менори», спостережливий відвідувач натрапить на не надто свіжий стенд,
на якому прочитає, що встановлений він
силами небайдужих киян. На ньому підтеми: «Злочини нацизму» і «Злочини комунізму» та короткий виклад історії єврейської громади в Києві, перші згадки
про представників якої відносять до другої половини Х століття.

❙ Поетка і членкиня ОУН Олена Теліга.
Станом на 1913 рік євреїв у Києві нараховували 13 відсотків, а до 1939-го їх
число подвоїлося. (У 1934-му сюди з Харкова знову, через 15 років, перенесли столицю). Помітним вклад євреїв у добробут
міста був на рубежі ХІХ-ХХ століть. Завдяки їхнім коштам люди й донині користуються, зокрема Єврейською лікарнею
— це нинішня обласна, Бессарабським
ринком і корпусами Політехніки. З Києвом тих часів пов’язане життя письменника Шолом-Алейхема та родин підприємців-меценатів Бродських і Марголіних;
дитинство та юність піаніста Володимира
Горовиця; дитячі роки політикині Голди
Меїр, яка стала однією із засновниць держави Ізраїль і була її прем’єр-міністром
у 1969—1974 роках.
19 вересня 1941 року, після 72-денної
оборони столиці, в Київ увійшли нацисти. Першими наказами вони вимагали
зареєструватися чоловікам і комуністам, усім стати до праці на благо Третього Рейху, здати радіоприймачі та зброю,
а за невиконання розпоряджень розстрі-
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❙ Напис на камені біля «Менори».

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ 2020

❙ Надгробки на єврейських могилах часто
❙ у формі дерева з обтятими гілками.
❙ Фото Валентини САМЧЕНКО.

дорога пам’яті

❙ Підпільниця Тетяна Маркус.
лювали.
«Довідавшись від полоненого командира-мінера про мінування Києва, німці
швидко знешкодили радіокеровані фугаси, встановлені червоними в підвалах
Оперного театру, Верховної Ради, НКВС,
Будинку уряду, Музею Лєніна (нині Міський будинок учителя), у штабі Київського особливого військового округу (нині
адміністрація президента) тощо. Ще й
відзняли на кіноплівку процес розмінування Музею Лєніна — «більшовицької
святині». Але вони не знали про мінування Хрещатика, де одразу ж розселилися в порожніх готелях та помешканнях евакуйованої совєтської еліти», —
читаємо короткий виклад історії відомого києвознавця Дмитра Малакова.
24 вересня почалися вибухи і пожежі
на Хрещатику. Серед знищених споруд навкруги — центральний поштамт,
будівля міськради (Дума), будинки архітектора та вчених, а також найвищий будинок довоєнного Києва — 12-поверховий хмарочос Гінзбурга, 5 готелів, 2 універмаги, 5 кінотеатрів, консерваторія...
Загалом у центрі було зруйновано великих і менших кількасот споруд. Скільки
тоді загинуло мирних людей, ніхто не рахував.
Значно пізніше з’ясується, що перед
відходом мінуванням Києва займався
НКВС. А нацисти оперативно переклали
відповідальність за знищення міста на
євреїв, перед тим та після розстрілюючи
і сотні заручників — випадкових людей

усіх національностей, схоплених на вулицях.
Уже за кiлька днів з’явилися оголошення про явку «всіх жидів міста Києва та його околиць» на перетин вулиць
біля Бабиного Яру, з погрозою розстрілу за неявку. І 29 i 30 вересня 1941 року
німецькі нацисти влаштували пекло на
київській землі.
«Дорога смерті», якою пройшли десятки тисяч приречених 29 вересня 1941
року, пролягала від Лук’янівської площі по вулиці Мельникова до перших
воріт Єврейського кладовища, далі —
на вул. Кагатну (нині — сім’ї Хохлових), потім по вул. Табірній (нині — Дорогожицькій). Біля входу до Братського кладовища у людей відбирали гроші,
коштовності, документи, а також наказували залишати речі й верхній одяг. У
кінці Братського (Воїнського) кладовища (нині — територія телевежі) люди повертали у прохід між огорожею кладовища та краєм яру.
Убивча катівня простяглася майже
на півкілометровому відтинку, який починався приблизно від місця, де встановили пам’ятник 1976 року (варто зауважити, що та частина заповідника не є
прогулянковою для киян), а закінчувався за теперішньою станцією метро «Дорогожичі». Людей примушували роздягатися догола, спускатися до яру й лягати долілиць, а згори карателі розстрілювали приречених...
У нацистському «Донесенні про події
в СРСР» №111 від 12 жовтня 1941 року
повідомлялося: «Загальне число страчених зондеркомандою «4-А» тепер перевищило 51 тис.».

Про націоналістку Телігу і підпільницю
Маркус
Загалом за роки фашистької окупації
територія Бабиного Яру стала місцем трагічної загибелі і спочинку понад 100 тисяч людей різних національностей, серед
яких виділяють військовополонених, радянських підпільників, українських патріотів ОУН, ромів, пацієнтів психіатричної лікарні й навіть футболістів. (Після
нелюдських звірств нацисти через деякий час організували спалювання останків жертв). Оскільки площа урочища
дуже велика, у складі Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» еклектично, недосконало, з архітектурно-художньо-ландшафтної точки зору, втім на тепер знайшлося місце
пам’яті про всі групи жертв нацизму.
Зовсім близько від одного з входів у
метро «Дорогожичі», над дорогою з інтенсивним авторухом, з кінця 2017-го височіє на постаменті поетка Олена Теліга,
діячка ОУН, яку обрали головою Спілки
письменників в окупованому Києві. Істо-

рик Сергій Карамаш, старший науковий
співробітник відділу інформації та використання документів Державного архіву
м. Києва вважає, що загалом у Бабиному Яру розстріляно 621 особу — членів
ОУН.
У цій же частині НІМЗ «Бабин Яр»,
де у центрі над урвищем, якщо підходити з тильної сторони, стоїть радянський пам’ятник 1976 року жертвам фашизму, тільки у протилежному кінці від
Олени Теліги — увічнена й постать молодої підпільниці Тетяни Маркус, якій указом третього Президента України Віктора Ющенка посмертно присвоєно у 2006
році звання Героя України. Пам’ятник
з’явився через три роки. Юнка за час окупації знищила кілька десятків німецьких солдатів і офіцерів. 21-річну Тетяну розстріляли 29 січня 1943 року після
п’ятимісячних катувань.
Варто уточнити, що гектари Бабиного Яру є частиною Дорогожичів, які згадуються в літописах із 980 року. Це території існуючих та знищених кладовищ з
історичними спорудами: Кирилівського
православного, Лук’янівського, Єврейського, Магометанського, Караїмського,
Братського, німецьких військовополонених, Військового. Після Другої світової
війни радянський режим десятиріччями намагався знищити або спотворити
пам’ять про жертви Бабиного Яру і зруйнувати все навколо магістральним будівництвом, що призвело до жахливої Куренівської катастрофи 1961 року.

Пам’ять за російські гроші
За часів Незалежності України з боку
держави обережно розпочався і триває,
періодами дуже кволо, процес меморіалізації пам’яті всіх жертв Бабиного Яру.
Уже кілька разів намагалися організувати меморіали вшанування жертв Голокосту в Києві приватні структури. Утім
основним каменем спотикання залишається здатність домовитися, пам’ять
кого увічнювати: лише знищених євреїв
чи всіх?
У 2016-му, як пише сайт Фонду Віктора Пінчука, «учасники широкої міжнародної коаліції зібралися в Києві, щоб
оголосити про свій намір створити в Україні меморіальний центр для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру». Один
із найбагатших підприємців України,
медіавласник, зять другого президента — загал це знає — любить обставляти
свою діяльність відомими прізвищами
закордонних діячів. Окрім усього іншого, це формування іміджу і певною мірою
навіть підстраховка себе на випадок різних неприємностей. Тож уже в березні
2017-го у Києві за присутності, зокрема,
скажімо, Йошки Фішера — колишнього
міністра закордонних справ і віце-канцлера Німеччини — було представлено наглядову раду приватного Меморіального
центру Голокосту «Бабин Яр», головою
якої обрали Натана Щаранського — голову виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю.
Об’єднання Віктором Пінчуком представників російського бізнесу під час війни на Донбасі в цьому проєкті вшанування жертв Голокосту в Києві виглядало
певним чином якщо не зухвалістю, то
подразником. До наглядової ради тоді
ввійшли Михайло Фрідман — співзасновник та голова наглядової ради консорціуму Альфа-груп, Герман Хан —
співзасновник і член наглядової ради
Альфа-групи та наглядової ради Єврейського конгресу Росії, Павло Фукс — російсько-український бізнесмен, голова створеного фонду Меморіального центру «Бабин Яр». Ці троє і донині лишаються в наглядовій раді приватної структури, яка
має мету створити в Києві сучасний музей Голокосту, й спонсорами діяльності
центру.
Прикметно, що офіційно в ході відеоконференції з наглядовою радою приватного «Бабиного Яру» цьогорічного 28
липня президент України Володимир Зеленський підтримав створення цього меморіалу. А для подальшої роботи створили робочий комітет, де головує керівник
Офісу президента Андрій Єрмак, чию позицію з багатьох питань в медіа називають
проросійською.
У 2017-му повідомляли, що відкриття приватного Меморіального центру-му-
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зею заплановано в 2021 році — до 80-х
роковин трагедії. Утім натепер до кінця
нинішнього року обіцяють презентувати
лише його художню концепцію, а запустити сучасний інноваційний музей — у
2025-2026 роках.
На нещодавній презентації гендиректор центру Макс Яковер підкреслив, що
керують усім 15 членів наглядової ради,
далі працює команда — 60 осіб та кількасот в Україні і за кордоном. Проєкт розрахований на 100-150 мільйонів доларів, і
це кошти меценатів. Минулого року фінансували роботи Михайло Фрідман, Павло Фукс та Герман Хан разом із Віктором
Пінчуком. Цього року меценатів уже шестеро. «В нас додався Рональд Лаудер, додався Володимир Кличко, відповідно, понад 50% — це фінансування від громадян
України, близько 15% — це Штати, а решта — це Хан і Фрідман», — цитує Макса
Яковера «Радіо «Свобода».
У скептиків узагалі є сумніви в тому,
що цей музей буде збудовано. А тим часом
віртуальна його частина вже частково доступна на сайті. Там з’явилося словосполучення «сучасна Україна» (у першому
варіанті йшлося про Бабин Яр і Київ як
частину СРСР і Європи). Щоправда, коли
натрапляєш на фото нехай і праведників,
але обвішаних радянськими нагородами,
— згадуєш, що в Україні діє закон про декомунізацію.
Однозначно потрібний проєкт — цифрова тематична бібліотека. Доступні понад 4 тис. паперових книг, із яких більше
сотні рідкісних і старовинних, близько
250 оцифрованих і електронних видань,
8 тис. фотографій різного часу, серед яких
сотні раніше невідомих, бази повнотекстових наукових публікацій.
«В Україні офіційно визнані 4 геноциди: два, які вчинив Сталін, і два, які
вчинив Гітлер. Останнє — це Голокост і
вбивство ромів, а сталінські — це Голодомор і депортація кримських татар. Усі ці
особливості потребують від нас дуже специфічно вписати пам’ять про Голокост в
український наратив, а передовсім в українську ідентичність. І це є найскладнiша
і найважливiша проблема, яку ми маємо
вирішувати під час створення цього музею», — зазначив на презентації Владислав Гриневич, директор Інституту дослідження території та ландшафту пам’яті Бабиного Яру при приватному меморіальному центрі.

Стратегічна історія
Малопомітно для загалу 25 червня
на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»
відбулася робоча нарада за участі міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка й керівника Українського інституту національної пам’яті
Антона Дробовича. Опісля, через вісім місяців замороженого фінансування реставрації будинку, де має відкритися державний музей, почали трохи надходити гроші, прокоментував «Україні молодій»
гендиректор НІМЗ Борис Глазунов. Тож
просувається виконання реставраційних
робіт iз пристосування для цього приміщення колишньої контори єврейського
кладовища. Є розроблена українськими
науковцями концепція створення Музею
пам’яті жертв Бабиного Яру. Відкриття
його до 80-х роковин трагедії Антон Дробович називає стратегічною історією.
Зрозуміло, що вже зараз варто детально обговорювати експозицію, враховуючи потреби сучасних відвідувачів різного
віку. Наприклад, у польському Кракові
другим за популярністю після Вавеля є
музей «Фабрика емалі Оскара Шиндлера» (це про цього підприємця, який рятував від смерті євреїв, Стівен Спілберг зняв
оскароносний фільм «Список Шиндлера» (1993). Експозиція присвячена всьому періоду окупації міста. Або варшавський «Полін» — музей історії польських
євреїв, де в контексті ненав’язливо, однак центровим лишається Голокост.
І важлива назва. «Яд ва-Шем» у перекладі з івриту: «рука» (на ній був номертавро) й «ім’я». А ще «Шем» — це і «Бог».
Меморіал iз багатьма підрозділами й музейними об’єктами на площі 18 га є другим за відвідуваністю після Стіни Плачу туристичною визначною пам’яткою
Ізраїлю. Меморіал щорічно відвідує більше мільйона осіб. ■
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■ ПИЛЬНУЙ

Юлія КРУК
Медична статистика безжальна: щороку у світі реєструють 16 мільйонів випадків інсульту. І прогнози на майбутнє не обіцяють нічого доброго. Якщо
тенденція захворювань не зміниться, то
2030 року цей показник може зрости до
23 мільйонів. Такого висновку дійшли
експерти ВООЗ, наголошуючи, що інсульт — одна з основних причин інвалідності. В Україні лікарі щороку фіксують
близько 120 тисяч нових випадків інсульту. Це вдвічі більше, ніж захворювання на інфаркт міокарда. Крім того,
третина хворих — люди працездатного
віку. Інсульт «помолодшав», і вже не дивина, коли недуга вражає зовсім молодих. Лікарі називають інсульт «мозковою катастрофою».
Майже 40 тисяч осіб в Україні щороку помирають від інсульту, 20 тисяч стають інвалідами. Основний спосіб запобігти лиху — профілактика. Фахівці нагадують основні фактори, які найчастіше
провокують цю підступну недугу.
* Хронічний стрес. Надмірні хвилювання зазвичай спричиняють підвищення артеріального тиску, прискорюють
серцебиття, посилюють механізми згортання крові. Хронічний стрес і депресія
— «класичний» шлях до ішемічного інсульту. Перегляньте власне ставлення
до проблем, які «не дають вам жити». За
потреби зверніться до психотерапевта.
* Куріння. Ця шкідлива звичка подвоює ризик розвитку інсульту, адже призводить до порушення метаболізму. Лікарі кажуть: пошкоджені нікотином судини можуть відновлюватися впродовж
5 років. Намагайтеся зменшувати залежність від куріння, а найкраще — побороти цю шкідливу звичку взагалі. Таким чином ви знизите ризик інсульту.
* Алкоголь — відомий провокатор судинних недуг. В осіб, які зловживають
міцними напоями, ризик «мозкової катастрофи» зростає на 60 відсотків. Алкоголь викликає гіпертензію, підвищує
згортання крові, сприяє зниженню мозкового кровотоку, прискорює вікову мозкову атрофію. Вчені дослідили, що максимальний рівень смертності від ішемічного інсульту фіксують у вихідні та святкові
дні, коли, як відомо, найбільше застіль.
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Лікарі не втомлюються нагадувати, що серцево-судинні
хвороби, передусім інфаркти та
інсульти, залишаються на чільному місці серед причин смертності. А так званий «поганий»,
«злий» холестерин (ліпопротеїди низької щільності) провокує
захворювання судин. Як стверджує лікар-дієтолог Оксана
Скиталінська, збагативши щоденний раціон лише 9 продуктами та «додавши» хоча б півгодини ходьби, можна суттєво
знизити рівень підступного провокатора недуг серця та судин.
Ось вони, легкі дев’ять кроків назустріч здоров’ю.
Їжте вівсяну кашу. Вівсянка, як стверджує лікар-дієтолог, знизить рівень «поганого»
холестерину, адже містить розчинні волокна, які вбирають та
виводять через травну систему холестерин, не даючи йому
змоги всмоктатися та потрапити у кров. Овес також багатий
на антиоксиданти, які чинять
опір руйнівній дії вільних радикалів на внутрішню стінку
судин, попереджують розвиток
атеросклерозу. «Якщо не дуже
полюбляєте вівсяну кашу, можете вживати 1-2 столові ложки вівсяних висівок, або шроту
(продається в аптеках) — додавати їх у готові супи, кисломолочні продукти, смузі, плодовоягідні пюре тощо», — радить лікар Скиталінська.
Споживайте мигдаль. Ці горіхи — джерело мононенасичених
жирів, харчових волокон та вітаміну Е — потужного антиокси-

«Мозкова катастрофа»:
як запобігти інсульту
Нераціональне харчування,
гіпертензія і малорухливий
спосіб життя призводять до
незворотних змін у судинах
* Ожиріння. Надмірна вага тіла тісно пов’язана з гіпертензією, цукровим
діабетом і порушеним ліпідним (жировим) обміном, які є факторами розвитку інсульту. Тому струнка фігура — це
не тільки краса, а й запорука здоров’я
судин.
* Гіподинамія. Загальновідомо, що
малорухливий спосіб життя негативно впливає на обмінні процеси в серці
і мозку, знижує рівень кровопостачання, сприяє ожирінню. Особливо гіподинамія небезпечна тим, хто потерпає
від різних серцево-судинних захворювань (артеріальна гіпертензія, атеросклероз).
* Цукровий діабет — однозначний
фактор ризику. У 40 відсотків хворих,
які перенесли інсульт, діагностують
цукровий діабет. Ця недуга, як відомо,
викликає різні ускладнення судинного
кровообігу — інсульт, інфаркт, ретинопатію, нефропатію.
* Артеріальна гіпертензія. Лікарі
вважають її основною передумовою гострого порушення мозкового кровообігу. У майже 80% випадків інсульту
винна гіпертонія. Тому регулярно контролюйте свій артеріальний тиск. Це допоможе запобігти небезпечним ускладненням недуги.
* Атеросклероз. Відкладення «поганого» холестерину на внутрішніх стінках кровоносних судин у вигляді бля-

❙ Інсульт «помолодшав». Тож будьте уважніші до власного здоров’я.
❙ Фото з сайта health.24tv.ua.
шок — справжнє лихо сьогодення. Ці
бляшки не тільки закупорюють судини, а й порушують їх еластичність. Таким чином знижується здатність судин
звужуватися або розширюватися, регулюючи таким чином кров’яний тиск.
Інсульт у людей, старших 65 років, часто стається саме внаслідок атеросклерозу. Медики наголошують: важливо не
тільки ефективно лікувати атеросклероз, а й дбати про профілактику. І починати її важливо. Зверніть увагу на своє
харчування!

* Каміння в нирках. Кількість осіб,
які потерпають від каменів у нирках,
протягом останніх трьох десятиліть неухильно зростає у всьому світі. Медики
й науковці наголошують: ця патологія
може виникати внаслідок різних захворювань — цукрового діабету, ожиріння, артеріальної гіпертензії. Каміння в
нирках також може підвищити ризик
ішемічної хвороби серця та інсульту.
Аби запобігти утворенням, регулярно
відвідуйте профільних фахівців і стежте за щоденним раціоном. ■

■ ПРОФІЛАКТИКА

«Злий» холестерине, прощавай!
Харчові волокна, ненасичені жири і вітаміни: кілька важливих
кроків назустріч здоровим судинам
данту, що блокує утворення холестеринових бляшок, які «налипають» на внутрішніх стінках
судин. Достатньо однієї жменьки
мигдалю на день, оскільки він,
як і всі горіхи, містить жир, а це,
відповідно, калорії.
«Подружіться» з насінням
льону. Це багате джерело омега-3 жирних кислот, що мають
виражену протизапальну дію. У
насінні є два інші компоненти,
що безпосередньо знижують рівень «поганого» холестерину:
лігнани і харчові волокна. Для
того, щоб лляне насіння принесло якнайбільше користі, просто
подрібніть його перед вживанням, оскільки травні ферменти
не можуть перетравити жорстку зовнішню оболонку. «Пропоную чудовий рецепт смузі
під назвою «Молоді судинки»:
візьміть повну чайну ложку насіння льону, четвертинку банана, столову ложку будь-яких
заморожених ягід, чайну ложку горіхів (будь-яких). Додайте все це до 150 грамів нежирного кефіру. Збийте у блендері
і відразу вживайте, насолоджуючись», — радить лікар.
Не ігноруйте бобові. Бобові є
одними з кращих продуктів для
захисту серцево-судинної систе-

❙ Яблука — це не просто смачно, а й дуже корисно.
❙ Особливо в боротьбі з «поганим» холестерином.
❙ Фото з сайта ukrhealth.net.
ми від атеросклерозу. Крім вітамінів, мінералів, бобові (квасоля, горох і сочевиця) є одним із
найбагатших джерел розчинної
клітковини, яка знижує рівень
«поганого» холестерину та сприяє росту так званих дружніх бактерій в товстій кишці, підвищуючи імунітет організму.
Жодного дня без яблук! Ці
фрукти містять пектини, які,
перетворюючись на гель у кишечнику, поглинають «поганий» холестерин. Інші інгредієнти яблук, що містяться у
шкірці, — поліфеноли, є силь-

ними антиоксидантами, які оздоровлюють печінку та сприяють виведенню холестерину з
організму. Тому намагайтеся
їсти яблука зі шкіркою, попередньо добре помивши їх.
Зверніть увагу на продукти,
що містять фітостероли. Ці речовини у клітинах рослин виконують ту саму функцію, що
й холестерин у клітинах людини — вони є структурними компонентами клітинних оболонок
(мембран). Фітостероли не дають можливості «поганому» холестерину всмоктатись кишеч-

ником, замінюють його собою,
всмоктуючись замість нього. На
фітостероли багата обліпихова
олія, олія з пророщеної пшениці, насіння сезаму, горіхи (особливо фісташки).
Час від часу вживайте продукти з ферментованої сої. Соя
— ідеальний білок, із низьким
вмістом насичених жирів, вітамінів і мінералів. Вона містить
ізофлавони — гормоноподібні
речовини, які знижують холестерин. Соєві продукти багаті антиоксидантами, що зменшують
запалення у внутрішній стінці
артерій. Якщо періодично споживати соєвий білок замість
тваринного (наприклад, замість
червоного м’яса), то знизиться
рівень ненасичених жирів, які
також сприяють розвитку атеросклерозу.
Часник — на язик! Завдяки ефірній олії, яка утворюється при жуванні або витисканні
часнику, у «злого» холестерину
шансів не залишиться. Алліцин
(олія) має здатність зменшувати в’язкість крові, що, в свою
чергу, знижує ризик злипання
клітин крові та утворення тромбів, які є причиною закупорки
судин серця та мозку.
Ноги на плечі: ходіть! Регулярний рух є одним із найбезпечніших і найдешевших способів
покращення холестеринового
обміну. Прогулянки тривалістю
всього 30 хвилин на день захищають серце, збільшуючи кількість «хорошого» холестерину,
та зменшують об’єм вісцерального жиру, що накопичується навколо внутрішніх органів, наголошує лікар-дієтолог. ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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■ НОМІНАНТ

■ ЛІДЕРИ ЛІТА: КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Чорна діра
людства:

Жанрова література

«знищити, не озираючись на жодні наслідки»
Костянтин РОДИК

«Диктатор» (Х.: Фоліо, 2020) — це не про політичну фігуру з минулого, а про постать з майбутнього. 2068 рік, нова Україна, спогади «правої руки» українського Диктатора, що прийшов до влади 2021-го. Спогади про майбутнє. Антиутопія, як уже
встигли озватися на роман журналісти?

Ні. Тут немає сюжетного «анти» — спростування життям ідеї. Тобто, маємо до діла з класичною утопією. Наскільки вона життєздатна — варто розібратися.
По-сучасному цей жанр можна означити, як
сценарна проза — яскравими прикладами є тетралогія Яна Валетова «Нічия земля» (2008-2009) та
роман Владислава Івченка «Ноги» (2019). Можна
назвати белетризованою прогностикою, як-от трилогія Юрія Щербака «Час смертохристів», «Час
Великої Гри», «Час Тирана» (2011, 2012, 2014)
та книжка Віктора Андрусіва «Змінити майбутнє»
(2014). Різниця хіба в тому, що двоє перших авторів — переважно візіонери, а другий-третій —
здебільшого аналітики. У цьому ряді можна навіть
згадати утопічні романи-анекдоти Василя Кожелянка початку 2000-х та «Останню любов президента» Андрія Куркова (2004). Щербак, до речі, активно використовує анекдотний інструментарій, на
відміну від Постоловського, у якого смішків немає
зовсім; але його описовість замість візуальності —
це той самий стиль, що і в пана Щербака.
«Диктатор» (так само, як у Щербакових «Часах...») — це спроба конструювання українського завтра. На засадах, загалом кажучи, хунти.
Російська пропаганда використовує цей термін
у спотвореному значенні, закарбованому у масовій свідомості (пост)совєтських людей після
військового перевороту в Чилі, коли генерал Піночет знищив режим однозначно орієнтованого
на СССР президента Альєнде. Чим і врятував ту
країну від сповзання у советський рай.
Довідка для тих, хто досі вважає події 1973го в Чилі «фашистським переворотом». С. Альєнде прийшов до влади на гроші КДБ, про що свідчать розслідування, архіви та мемуари. За три
роки президентського правління довів інфляцію
з 23% до 190% й оголосив дефолт. Люди вийшли
на чилійські «майдани». До речі, Альєнде не був
убитий «американською ракетою», а сам вкоротив собі віку.
Власне, хунта — це війна з антинаціональною, а відтак і з антидержавною опозицією. Ключове поняття тут — війна. Планове знищення
ракових метастаз суспільства, які вже не підлягають демократичній терапії. Власне, у термінах
екстремальної медицини й описує хунту речник Правого сектору Дмитро Савченко: «Хунта є
ефективною управлінською хірургією, запровадженою на макрорівні... Владу торгашів і парламентських клоунів хірургічно видалять з верхівки системи... Тиранія практичного результату...
Комбінація з любові та справедливого насильства творить дива» (Київ Хунта Сіті. — Чернівці:
Букрек, 2015).
Диктатор у Постоловського, дарма що генерал спецслужб, стає президентом у цілком ле-

гітимний виборчий спосіб, але, як з’ясовується
пізніше, — теж не гребував підкупом електорату. І гасло його кампанії й подальшого правління цілком збігається з дефініціями Д.Савченка:
«Диктатура для влади, порядок для людей». Про
те, що Україна потребує «диктатора-реформатора», пише й Олександр Савченко, колишній голова Нацбанку та міністр фінансів. Щоправда,
він ніде не каже про військовий переворот, обмежується обтічною рекомендацією: «Як казав
пророк: «Борітеся — поборете!». Я додам: «Вам
США допомагають» (Антиукраїнець, або Воля до
боротьби, поразки чи зради. — К.: А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2019). Диктатор у Постоловського
категоричніший: «В умовах війни з Росією, без
підтримки Вашинґтона жоден українець не має
шансів змінити країну, знищити систему», —
каже він американцям і додає: «Я готовий викорінювати корупцію зі зброєю в руках, бо тільки так ми зможемо її здолати».
До речі, про Америку. У своїх попередніх
книжках Сергій Постоловський був різко негативно налаштований супроти Штатів. Доходило
до не гідних аналітика формулювань. Наприклад,
головний персонаж каже американському колезі:
«Ви ж самі породили той ісламський фундаменталізм, коли перераховували мільйони доларів
моджахедам» (Ігри негідників. — Л.: Піраміда,
2012). Поміж серйозних філософів та політологів
уже давно є консенсус: усілякі талібани породила
СССРівська афганська війна. У щойно цитованому ранішому романі знаходимо купу кремлівських
пропагандистських кліше («моджахедські бандитські формування... Банди душманів»), аж часом
здається, ніби читаєш не сучасного українського
письменника, а якогось Юліана Сємьонова.
У «Диктаторі» антиамериканського смороду
вже не чути. Про любов до Америки, звісно, не
йдеться — цілком досить розуміння, що в політиці немає друзів, а лише союзники. «Утративши
Україну, ми втратимо Європу», — пояснюють вашинґтонці свою підтримку генерала Доброзная,
знаючи, що той, коли стане українським президентом, не їздитиме до Москви «подивитися в
очі Путіну». Автор характеризує одного з персонажів, агента ЦРУ: «Він грає з ненавистю, а ненависть сильніша від любові». Коли наш генерал
став президентом, за ним закріпилося народне
ймення Диктатор — не в останню чергу через
його помстиву ненависть до корупціонерів усередині країни та москалів ззовні: «Диктатор не міг
пробачити росіянам того, що вони зробили з Україною». А вендета супроти Росії цілком улягає інтересам США.
Хай там як — переміг на виборах за американські гроші, — а президентство Диктатора
описується формулою з вірша Василя Симонен-

Завершуємо публікувати результати експертної сесії рейтингу «Книжка року’2020» з
визначення «Лідерів літа» — шорт-листи кожної підномінації (за абеткою).
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ка «Розмова з Україною»: «Хай мовчать Америки й Росії, / коли я з тобою говорю». Власне, така
постава є непомильною ознакою справжньої незалежности. Парадокс у тому, що оте «геть від
Москви!» Хвильового уможливлюється лише за
фінансової та воєнної допомоги Заходу — на цьому сходиться переважна більшість авторів, літератів та аналітиків. Приміром, О.Савченко пише:
«Країни ЄС зобов’язані створити та профінансувати програми соціальної підтримки, доступного кредитування купівлі житла та започаткування
бізнесу для українських жертв російської агресії...
1 млрд євро на соціальну підтримку і 2-3 млрд на
кредитування житла і бізнесу. Для ЄС це невелика ціна за консервацію проблем міграції в кордонах України». А ось як здійснює судову реформу наш Диктатор: запрошує авторитетних суддів
зі США, Британії та Європи замість усіх звільнених корумпованих суддів України — хтось опиняється за ґратами, а когось і розстрілюють. Без
сантиментів; «демократ — це катастрофа для України», — писав С. Постоловський ще в «Іграх негідників».
Попри те, що «Диктатор» — повноцінний
політичний роман, ніяк забути, що написав його
професійний політаналітик. Через те незрідка виникають запитання, які не ставив би письменникові-філологу. Скажімо, таке. Майбутній Диктатор
будує свою виборчу кампанію на ресентименті —
активізації масової ненависті до всіх, причетних
до попередньої влади. А далі таке: «Мав запустити реформи, а вже потім судити корупціонерів,
саботажників та колаборантів». Чи пробачили б
йому виборці оте «а потім», і чи взагалі можливі
реформи без попереднього усунення «попередників»? Або таке: у команді генерала Добро зная дванадцятеро спільників («група благородних змовників», — сказав би Д.Савченко), яких методично
відстрілює ФСБ. Ситуація, як у японських «Сімох
самураях» або американській «Чудовій сімці».
Наприкінці — «у мене залишилося тільки двоє
людей, кому я можу вірити». Якось це не дуже нагадує адміністративний тріумф?
Та хоч як дивно, саме в таких «диявольських
дрібницях» полягає принада роману «Диктатор»
— у проговоренні на рівні масової свідомості сценаріїв «реформаторської диктатури». Стрижень
усіх дотичних дискусій — як убезпечитися від
сусідської Росії. С. Постоловський ніде про це не
прохоплюється, але вводить до сюжету ізраїльський досвід. Починаючи від «віднайти власну національну ідею в передовій економіці»; далі до створення Академії спеціальних операцій, такого собі
українського Моссаду; і аж до таємної розробки
власної ядерної зброї, як це зробив Шимон Перес,
коли став міністром оборони Ізраїлю. «Диктатор
почав відбирати тих людей (розробників), як щойно прийшов до влади... Цієї зброї було достатньо,
аби знищити Москву, і Москва знала, що Добрознай зробить це, коли щось піде не так». Стримуюча сила такої зброї й забезпечила Україні перемогу
у війні, що її Москва розпочала 2014-го. І тут ніяк
обійти роман Юрія Щербака «Зброя судного дня»
(К.: Ярославів Вал, 2016), котрий базується на тій
самій запобіжній ядерній ідеї.
Юрій Щербак, окрім того, що заявив себе талановитим письменником іще за совєтських часів,
упродовж своєї дипломатичної кар’єри (посол в
Ізраїлі, США, Канаді) перетворився на топ-аналітика. Його прогностика апріорі заслуговує на увагу. Аж ось він пише, як зазначено на титулі, «документально-фантастичний роман». Перша фраза
шокує: «2014 рік увійде у світову історію навіч-

но — як рік початку Третьої світової війни, хоча
мало хто повірив у це одразу». Дуже хотілося б,
аби це його передбачення не справдилося...
А далі — ота сценарна проза, від аналізу до
прогнозу. Все приблизно так, як і у Постоловського. В експозиції — про «фатальну роль президента. Ця людина в силу свого походження,
виховання, професії, стану здоров’я, поглядів,
особливостей характеру, схильності до компромісів органічно не спроможна бути верховним
головнокомандувачем. Він не здатен кинути на
олтар Вітчизни своє життя, свою долю, очолити націю в годину смертельної небезпеки. Не той
масштаб». І знову — куди подітися — про хунту: «Почати підготовку до військового перевороту з метою усунення владної верхівки України. Без
цього війну буде програно». Щодо всесвітньо відомої української корупції — цілковита солідарність з Диктатором: «Тільки показові вбивства
цих мерзотників».
Мимохідь — окреслення декорацій, внутрішніх і зовнішніх: «Совєтські патріоти — тобто мерзотники, виплекані партією і ЧК... Слабкий мрійник-миротворець Обама». Надія, що «мисляча
більшість почала прозрівати, спостигаючи нові,
страшні істини: сотні тисяч — якщо не мільйони
українських громадян на Сході та Півдні (Крим,
Донбас, частково Харків, Одеса)... ненавидять і
зневажають українську державу» — і з тим Україні треба дати раду негайно і хірургічно.
Звісно, тут і про Росію — «чорну діру людства». А про тамтешнього президента мені не доводилося читати точнішого епікризу: «Не Путін
керував російським народом, як думали високоінтелектуальні аналітики, а народ ним... Бандитська, цинічно-весела риторика розбійного троля, виразника народної волі».
У Щербака є фраза, над якою варто замислитися: «Почати свою війну з Росією». Не оборонятися, не підлаштовуватися під американський інтерес. Цього монстра-сусіда ніхто не знає краще
за нас, й лише ми здатні його знешкодити. Ясна
річ, на ці міркування верховнорадівська «демшиза здійняла шалений галас про віковічну українську миролюбність (тобто схильність до рабства)».
У «Зброї судного дня» Щербак відмовився від Кожелянківсько-Ірванцевого блазнювання. І це, як на мене, добре. Жартувати з «чорною
дірою» не випадає — поглине тебе, як казав Ніцше. Цей роман, який варто читати, може, й замість
попередніх «Часів...» (хоч так само талановитих,
динамічних, вабливих) завершується помірковано оптимістично. Але насамкінець дам слово Щербаковим однодумцям, котрі висловлюються з ним
суголосно. Дмитро Савченко: «Українцям варто
збагнути, розв’язка кровопролитного сюжету на
Сході стає можливою не через припинення військового протистояння, але завдяки перенесенню театру бойових дій під стіни кремля». Владислав Івченко: «Війна не закінчена. Так, ми відбили
напад, але треба поставити фінальну крапку: піти
походом на Москву й винищити кремлядь у її
лігві. Без цього війна триватиме ще довго».
У Юрія Щербака є нотатка про Міхновського-Донцова-Маланюка: «Ці тексти схожі на радіоактивні розщеплювані матеріали, з яких може
зродитися енергія ядерного вибуху». Схоже, це
дотичне усіх повище згаданих українських письменників. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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Григорій ХАТА
Коротеньке міжсезоння аж
ніяк не сприяло повноцінній підготовці команд УПЛ до нового
чемпіонату країни. Декотрі клуби — як-то новачки еліти з першої
ліги, а також чемпіон країни —
«Шахтар», який у серпні активно
боровся за перемогу в Лізі Європи,
через щільний календар узагалі не
мали можливостей перевести подих між двома сезонами.
Не дивно, що за таких обставин незмінний переможець останніх чотирьох національних
першостей доволі скромно розпочав захист чемпіонського титулу.
У перших чотирьох турах
«Шахтар» недорахувався чотирьох залікових балів і на даному етапі національних перегонів перебуває лише на третій
позиції, позаду свого ключового суперника в боротьбі за золоті
нагороди. «Чемпіонський титул не виграється в перших турах. Це достатньо довгий шлях.
У футболі все може змінитися
дуже швидко», — заспокоїв шанувальників донецької команди її
португальський наставник Луїш
Каштру. Після серії з двох нічиїх
поспіль «гірникам» удалося відсвяткувати перемогу в матчі ЧУ
проти «Олімпіка», котра, до слова, стала першою за календарний
місяць. Мировими iз «Зорею», а
особливо з дебютантом УПЛ —
«Рухом», «помаранчево-чорні»
неабияк налякали своїх шанувальників, змусивши тих думати, що в нинішньому сезоні їхня
улюблена команда буде не здатна вести боротьбу за чемпіонство.
Дехто з них припустив, що після

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Довга дорога до чемпіонства
«Шахтар» здобув першу перемогу за останній місяць, а «Динамо» вийшло
в лідери чемпіонату
легкої перемоги в попередньому
сезоні, коли підопічні Каштру випередили срібного призера на 23
очки, футболістам «Шахтаря» непросто знаходити мотивацію для
нових звершень.
Водночас екскапітан «помаранчево-чорних» Тайсон переконує, що в «Шахтарі» не виходять
із золотих перегонів, а навпаки —
до останнього вестимуть боротьбу за чемпіонство. Щодо мотивації, то голкіпер «гірників» Андрій П’ятов зауважив, що прихід
їхнього колишнього наставника
Мірчи Луческу до керма «Динамо» — непогана мотивація для
нинішніх гравців «Шахтаря».
Поки ж команда Каштру перебуває в пошуках своєї колишньої
гри, київське «Динамо» вийшло
в лідери національної першості й
готується здійснити завершальний крок на шляху до групового
раунду Ліги чемпіонів.
Аби якомога краще підготуватися до матчу-відповіді з бельгійським «Гентом», керівництво динамівського клубу домовилося з «Минаєм» про перенесення матчу четвертого туру з Ужгорода до Києва.
Дебютант УПЛ хоч і пішов флагману на поступки, однак теплого прийому від нього не отримав. Залишившись на початку матчу в мен-

❙ Активно застосовуючи ротацію в динамівській «основі»,
❙ Мірча Луческу надав можливість Олександру Андрієвському забити
❙ свій перший м’яч у чемпіонаті країни.
❙ Фото з сайта www.fcdynamo.kiev.ua.
шості, в підсумку, гості з Закарпаття зазнали в столиці болісного
фіаско — 0:4. Молодий наставник
«Минаю» Василь Кобін причиною
невдачі своєї команди назвав головного арбітра матчу, котрий, на
його думку, приймав у матчі некваліфіковані рішення. Утім футбольна спільнота України в унісон
свідчить, що заяви Кобіна — емоційні, а самому наставнику потрібно набувати досвіду.
Загалом, трійка команд, яка

в міжсезоння «піднялася» з першої до елітної ліги, після стартового відрізку ЧУ синхронно отаборилася в нижній частині турнірної таблиці.
На дні ж проміжного протоколу — «Львів», який не здобув
у новому чемпіонаті ще жодного
очка. У минулому турі «городяни» зазнали принизливого розгрому від «Зорі», прем’єрним дублем у складі котрої відзначився її
новачок, ветеран українського

89), «Манчестер Сіті» — «Борнмут» — 2:1
(Делап, 18; Фоден, 75 — Саррідж, 22), «Лестер» — «Арсенал» — 0:2, «Брістоль Сіті» —
«Астон Вілла» — 0:3, «Флітвуд» — «Евертон» — 2:5, «Челсі» — «Барнслі» — 6:0 (Т.
Абрахам, 19; К. Хаверц, 28, 55, 65; Барклі 49;
Жиру, 83), «Лутон Таун» — «Манчестер
Юнайтед» — 0:3 (Х. Мата, 44 (пен); Решфорд,
88; Грінвуд, 90+2), «Вест Хем» — «Халл» —
5:1 (Ярмоленко («ВХ») — 90 хв., 2 голи і 2 передачі), «Фулхем» — «Шеффілд Венсдей»
— 2:0, «Престон» — «Брайтон» — 0:2.
Прем’єр-ліга. 3-й тур. «Брайтон» —
«Манчестер Юнайтед» — 2:3 (Мопе, 38;
Марч, 90+5 — Магуайр, 43; Решфорд, 55; Б.
Фернандеш, 90+9 (пен.)), «Крістал Пелас» —
«Евертон» — 1:2, «Вест Бромвіч» — «Челсі» — 3:3 (К. Робінсон, 4, 25; Бартлі, 28 — Маунт, 55; Хадсон-Одої, 70; Т. Абрахам, 90+3),
«Бернлі» — «Саутгемптон» — 0:1, «Шеффілд Юнайтед» — «Лідс» — 0:1, «Тоттенхем» — «Ньюкасл» — 1:1 (Лукас Моура, 25
— К. Уїлсон, 90+5 (пен.)), «Манчестер Сіті»
— «Лестер» — 2:5 (Марез, 4; Аке, 84 — Варді,
37 (пен.), 54, 58 (пен.); Меддісон, 77; Тілеманс,
88 (пен.)), »Вест Хем» — «Вулверхемптон»
— 4:0.
Лідери: «Лестер», «Евертон» — 9, «Арсенал» (2 матчі), «Ліверпуль» (2 матчі), «Крістал Пелас», «Лідс» — 6.
Бомбардири: Калверт-Льюїн («Евертон»), Варді («Лестер») — 5.

ся з форвардом. Уже в першому матчі за нову
команду Луїс показав, що рішення каталонців, ймовірно, було помилковим — «дубль»
та «асист» за 23 хвилини ігрового часу.
Ла Ліга. 3-й тур. «Алавес» — «Хетафе»
— 0:0, «Валенсія» — «Уеска» — 1:1, «Ельче»
— «Реал Сосьєдад» — 0:3, «Бетіс» — «Реал
Мадрид» — 2:3 (Манді, 35; В. Карвалью, 37
— Ф. Вальверде, 14; Емерсон, 49 (у свої ворота); С. Рамос, 82 (пен.)), «Осасуна» — «Леванте» — 1:3, «Ейбар» — «Атлетік» — 1:2,
«Атлетико» — «Гранада» — 6:1 (Дієго Коста, 9; А. Корреа, 48; Ж. Феліш, 66; М. Льоренте, 73; Л. Суарес, 86, 90+4 — Моліна, 88),
«Вальядолід» — «Сельта» — 1:1, «Барселона» — «Вільярреал» — 4:0 (А. Фаті, 16,
19; Мессі, 35 (пен.); Пау Торрес, 45 (у свої ворота)), «Кадіс» — «Севілья» — 1:3.
Лідери: «Бетіс», «Гранада» — 6, «Реал
Сосьєдад», «Сельта» — 5, «Валенсія»,
«Реал Мадрид» (2 матчі) — 4.
Бомбардири: Моралес («Леванте»),
Аспас («Сельта») — 3.

Чемпіонат України. Прем’єрліга. 4-й тур. «Минай» — «Динамо»
— 0:4 (Андрієвський, 36; Циганков, 41;
Вербич, 59; Матич, 71 (у свої ворота);
вилучення: Павлиш, 14 («М»)), «Ворскла» — «Маріуполь» — 0:0 (вилучення: Петерман, 90+6 («М»)), «Олександрія» — «Дніпро-1» — 4:1 (Бабогло, 3; Третьяков, 38; Сваток, 60 (у свої
ворота); Лучкевич, 69 — Адамюк, 77),
«Львів» — «Зоря» — 0:5 (Юрченко, 3;
Громов, 5, 27; Гладкий, 33, 37), «Шахтар» — «Олімпік» — 2:0 (Коваленко,
64; Мораес, 66; нереалізоване пенальті:
Патрік, 42 («Ш»)), «Десна» — «Рух» —
3:1 (Тотовицький, 13 (пен.); Дегтярьов,
45; Будківський, 71 — Климчук, 30),
«Колос» — «Інгулець» — 0:0.
Турнірне становище: «Динамо», «Ворскла» — 10, «Шахтар»,
«Десна» — 8, «Колос», «Маріуполь»
— 7, «Олександрія», «Олімпік» — 6,
«Зоря» — 4, «Інгулець» — 3, «Минай» — 3 (3 матчі), «Рух», «Дніпро-1»
— 1, «Львів» — 0 (3).
футболу — 33-річний Олександр
Гладкий. Після цього з’явилася
інформація, що головного тренера «Львова» Георгія Цецадзе відправлено у відставку.
Натомість свій перший поєдинок на посту наставника «Дніпра-1» провів Ігор Йовічевич,
який прийшов на зміну Дмитру
Михайленку. Щоправда, миттєво змінити стан речей у команді
хорватський наставник не зміг.
Поразка від «Олександрії» стала
для «дніпрян» третьою поспіль
невдачею в чемпіонаті. «Результат буде, потрібно лише підсилення», — зауважив Йовічевич. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Україна за один вечір втратила одразу
двох своїх представників у другому за престижністю клубному турнірі Європи. З поразки та вильоту від «Вольфсбурга» дебютувала
у єврокубках чернігівська «Десна». Підопічні Рябоконя намагалися на рівних протистояти іменитому супернику, створюючи моменти,
щоб відігратися. Але вирішальним стало вилучення естонського легіонера сіверян Йонаса Тамма — після цього чернігівці пропустили вдруге.
Більше шансів пройти далі було у ковалівського «Колоса», який на виїзді протистояв не лише хорватській «Рієці», а й негоді — матч проходив на тлі зливи та слизького газону. Саме це і стало вирішальним фактором: голкіпер «Колоса» не втримав м’яча,
а хорвати забили другий гол в овертаймі. Підопічні Костишина мали шанси не затягувати
справу до додаткового часу, але зірковий новачок Євген Селезньов у компенсований час
не влучив у порожні ворота.
Виліт одразу двох команд уже позначився
і на рейтингу в таблиці коефіцієнтів УЄФА —
Україна опустилась на 13-ту сходинку, пропустивши вперед Шотландію.
3-й раунд кваліфікації. Найцікавіші
результати. «Вольфсбург» (Німеччина) —
«Десна» (Україна) — 2:0 (Гілавогі, 16; Гінчек, 90; вилучення: Тамм, 60 («Д»); «Д»: Паст,
Гітченко, Конопля, Огіря, Домбровський (Єрмаков, 66), В. Калітвінцев, Картушов (Гуцуляк,
46), Тотовицький, Мостовий, Тамм, Будківський (Шевцов, 84)), «Рієка» (Хорватія) — «Колос» (Україна) — 2:0 (у дод. час; Ешковал,
102; Андріяшевіч, 115; «К»: Волинець, Новак,
Ємець, К. Петров (Оріховський, 109), Смирний
(Д. Костишин, 84), Гавриш, М. Кравченко, Богданов, Задоя, Лисенко (Селезньов, 71), Антюх (Морозко, 90)), «Фехервар» (Угорщина) — «Реймс» (Франція) — 0:0 (по пен.
4:1; Петряк («Ф») — до 76 хв.), «Арарат-Вірменія» (Вірменія) — «Целе» (Словенія) —
1:0 (у дод. час; Вакуленко («А») — 120 хв.,
гол), «Рига» (Латвія) — «Селтік» (Шотландія) — 0:1 (Дебелко («Р») — до 67 хв.), «Шериф» (Молдова) — «Дандолк» (Іраландія)
— 1:1 (по пен. 3:5; Блізніченко («Ш») — до 46
хв., асист), «Санкт-Галлен» (Швейцарія) —
«АЕК» (Греція) — 0:1 (Чигринський — 90 хв.,

Шахов — із 90 хв. (обидва — «А»)), «Шкендія» (Північна Македонія) — «Тоттенхем»
(Англія) — 1:3 (Нафіу, 55 — Ламела, 5; Сон
Хин Мін, 70; Г. Кейн, 80), «Мілан» (Італія) —
«Буде-Глімт» (Норвегія) — 3:2 (Чалханоглу, 17, 50; Коломбо, 33 — Юнкер, 15; Хеуге,
55), «Базель» (Швейцарія) — «Анортосіс»
(Кіпр) — 3:2 (Сєлін («А») — до 78 хв.).

Суперкубок УЄФА
Після тріумфу в Лізі чемпіонів мюнхенська «Баварія» здобула на європейській
арені ще один трофей. У протистоянні з переможцем Ліги Європи — «Севільєю», котре
відбулося на «Пушкаш-арені» у Будапешті за
присутності 20 тисяч глядачів, «баварці» вибороли вже четвертий у 2020 році трофей.
Суперкубок УЄФА. «Баварія» (Німеччина) — «Севілья» (Іспанія) — 2:1 (у дод.
час; Горецка, 34; Мартінес, 104 — Окампос,
13 (пен.)).

Англія
Як і минулого сезону, Андрій Ярмоленко
поки виходить у старті «Вест Хема» лише на
кубкові зустрічі. До «асисту» в поєдинку Кубка
ліги проти «Чарльтона» український форвард
додав два голи та ще дві голеві передачі у наступному матчі цього турніру — проти «Халлу». Але в протистоянні з «Вулверхемптоном»
у рамках АПЛ Андрій залишився у запасі. Зважаючи на те, що його конкурент по позиції —
Боуен — записав до свого активу «дубль»,
ситуація навряд чи зміниться найближчим часом.
Ще не грав у новому сезоні захисник
«Ман. Сіті» Олександр Зінченко: стартові матчі він пропустив через травму, а у неділю залишився в запасі на поєдинок iз «Лестером»,
який став справжнім провалом для «городян».
Підопічні Гвардіоли «привезли» на свої ворота три пенальті, а загалом пропустили аж п’ять
голів — уперше у тренерській кар’єрі Пепа.
Зінченко, до речі, до кінця трансферного
вікна може покинути Манчестер: у його оренді нібито зацікавлена «Барселона», яка шукає
дублера для вікового Жорді Альби. За чутками від іспанських ЗМІ, трансфер може відбутись, якщо «Барса» продасть Хуніора Фірпо.
Кубок ліги. 1/16 фіналу. Найцікавіші
результати. «Лінкольн» — «Ліверпуль» —
2:7 (Едун, 60; Монтсма, 66 — Шакірі, 9; Мінаміно, 18, 46; К. Джонс, 32, 36; Груїч, 65; Орігі,

Іспанія
Після серпневого провалу в ЛЧ та епопеї
з можливим відходом Ліонеля Мессі нарешті
зіграла офіційний матч каталонська «Барселона»: «синьо-гранатові» за тайм розгромили «Вільярреал», а Мессі забив одного разу з
пенальті.
Значно складніше здобути першу перемогу в сезоні було мадридському «Реалу»: підопічні Зідана дотиснули «Бетіс» лише завдяки
пенальті від Серхіо Рамоса за 8 хвилин до фінального свистка. Андрій Лунін, який офіційно
увійшов до заявки першої команди мадридців,
прогнозовано залишився у запасі.
Головною подією на трансферному ринку
минулого уїк-енду в Іспанії став перехід із «Барси» в «Атлетико» Луїса Суареса. Уругваєць зi
сльозами на очах залишав «Камп Ноу», а деякі
його одноклубники (зокрема, і Мессі) були обурені рішенням керівництва клубу попрощати-

Італія
Після напрочуд успішного минулого сезону «Аталанта» Руслана Маліновського почала новий похід за призами. Команда з Бергамо «перестріляла» «Торіно», а українець
з’явився на полі у другому таймі. Мав Руслан
і свій шанс, аби відзначитись, але не реалізував його.
Перші очки втратив «Ювентус» під орудою Андреа Пірло: туринці у меншості завдяки голам Роналду втримали нічию з «Ромою». А в лідери після двох турів вирвались
колишня та нинішня команди Дженарро Гаттузо — «Мілан» та «Наполі».
Серія А. 2-й тур. «Торіно» — «Аталанта» — 2:4 (Белотті, 11, 43 — А. Гомес, 13;
Муріель, 21; Хатебур, 42; Де Рон, 54; Маліновський («А») — із 64 хв.), «Кальярі» — «Лаціо» — 0:2, «Інтер» — «Фіорентина» — 4:3
(Л. Мартінес, 45; Чеккеріні, 52 (у свої ворота);
Р. Лукаку, 88; Д’Амброзіо, 89 — Куаме, 4; Кастровіллі, 57; К’єза, 64), «Сампдорія» — «Беневенто» — 2:3, «Спеція» — «Сассуоло» —
1:4, «Верона» — «Удінезе» — 1:0, «Наполі»
— «Дженоа» — 6:0 (Лосано, 10, 65; Зелінскі,
46; Меренс, 57; Елмас, 69; Політано, 72), «Кротоне» — «Мілан» — 0:2 (Кессі, 45 (пен.); Б.
Діас, 50), «Рома» — «Ювентус» — 2:2 (Верету, 31 (пен.), 45 — Роналду, 43 (пен.), 69).

Лідери: «Наполі», «Мілан» — 6, «Сассуоло», «Ювентус», «Верона» — 4, «Аталанта» (1 матч) — 3.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») —
3.

Німеччина
Другий тур у німецькій Бундеслізі ознаменувався першою за десять років поразкою
мюнхенської «Баварії», яка розгромно поступилась «Хоффенхайму». «Було зрозуміло, що
серія без поразок колись закінчиться. Ми не
домінували на полі, спростивши завдання для
наших суперників. Ми маємо вивчити помилки з цієї гри та швидко забути про цю невдачу», — визнав головний тренер чинних чемпіонів Німеччини Ханс-Дітер Флік.
Не змогли перемогти й інші претенденти
на медалі: дортмундська «Боруссія» несподівано програла «Аугсбургу», а «РБ Лейпциг»
розписав бойову мирову з «Байєром».
Перша Бундесліга. 2-й тур. «Герта» —
«Айнтрахт Франкфурт» — 1:3, «Армінія» —
«Кельн» — 1:0, «Аугсбург» — «Боруссія» (Д)
— 2:0 (Удухай, 40; Каліджурі, 54), «Байєр» —
«РБ Лейпциг» — 1:1 (Демірбай, 20 — Форсберг, 14), «Боруссія» (М) — «Уніон» — 1:1,
«Майнц» — «Штутгарт» — 1:4, «Шальке»
— «Вердер» — 1:3, «Хоффенхайм» — «Баварія» — 4:1 (Бічакчіч, 16; Даббур, 24; Крамаріч, 77, 90+2 (пен.) — Кімміх, 36), «Фрайбург» — «Вольфсбург» — 1:1.
Лідери: «Хоффенхайм», «Аугсбург»
— 6, «РБ Лейпциг», «Айнтрахт Франкфурт»,
«Фрайбург», «Армінія» — 4.
Бомбардир: Крамаріч («Хоффенхайм»)
— 5.

Франція
Ліга 1. 5-й тур. «Лілль» — «Нант» — 2:0
(Паллуа, 43 (у свої ворота); Б. Їлмаз, 85 (пен.)),
«Сент-Етьєн» — «Ренн» — 0:3 (Агерд, 33;
Гірассі, 54; Ену, 90), «Марсель» — «Мец» —
1:1, «Бордо» — «Ніцца» — 0:0, «Анже» —
«Брест» — 3:2, «Діжон» — «Монпельє» —
2:2, «Монако» — «Страсбур» — 3:2, «Нім»
— «Ланс» — 1:1, «Лор’ян» — «Ліон» — 1:1,
«Реймс» — «ПСЖ» — 0:2 (Ікарді, 9, 63).
Лідери: «Ренн» — 13, «Лілль» —
11, «Монпельє», «Сент-Етьєн», «Монако»,
«Ланс» — 10.
Бомбардири: Депай («Ліон»), Ганаго
(«Ланс») — 4. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
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СПОРТ
Еліна Світоліна
українська тенісистка
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«Було непросто починати гру на дві години пізніше, але умови однакові
для всіх, тому потрібно було адаптуватися. Зазвичай такі турніри
граються в спекотний період, але цього разу все було інакше. Ми раді,
що взагалі вдалося дограти фінал у визначений календарем день»

■ ТЕНІС

■ «ФОРМУЛА-1»

Кліматична
адаптація

До зустрічі
на Нюрбургринзі

Перед стартом «Ролан Гарроса» прима вітчизняного
тенісу тріумфувала в Страсбурзі, а друга ракетка
України вже залишила Париж

Кращому пілоту «Мерседеса» не вдалося повторити
рекорд Шумахера за кількістю переможних етапів у «Ф-1»

❙ Отримавши під час сочинського Гран-прі два штрафи по п’ять секунд, Льюїс Хемілтон
❙ (ліворуч) втратив можливість здобути 91-му перемогу у своїй «формулічній» кар’єрі.
❙ Фото з сайта autosport.com.ru
Григорій ХАТА

❙ У Страсбурзі Еліна Світоліна здобула свою 15-ту перемогу на турнірах WTA.
❙ Фото з сайта tennisthreads.net.
Григорій ХАТА
Присвятивши дві третини вересня
легендарним велоперегонам «Тур де
Франс», переможцем яких, до слова,
став 21-річний словенець Тадей Погачар, наприкінці першого осіннього місяця Франція переключилася на престижні тенісні баталії. Як і історичний
велотур, цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції з тенісу через коронавірус
також суттєво змістився в часі. Тож тепер, коли тепла пора року залишилася
позаду, учасникам «РГ-2020» доводиться призвичаюватися до абсолютно нової атмосфери, в якій мало тепла і багато штучного освітлення.
Однією з перших, хто відчув на собі
всі особливості цьогорічного ґрунтового
«шолома», стала друга ракетка України
Даяна Ястремська. Перебуваючи в когорті 32 сіяних, талановита українська тенісистка не впоралася зі стартовим
бар’єром «Ролан Гарроса». Представницю Австралії Дар’ю Гаврилову не назвеш легкою суперницею, однак через
травму стопи вона більше року не мала
ігрової практики. До Парижа Гаврилова приїхала в статусі 785-ї ракетки планети. Можливо, саме цей факт і розхолодив посіяну на «РГ» під 24-м номером
Ястремську. Практично без бою вона віддала опонентці з Австралії два сети —
4:6, 3:6.
«Напевно, сьогоднішні погодні умови зіграли мені на руку. За хорошої погоди мені було б значно складніше. Через
дощ м’ячі були важкі, тому мені простіше було діставати атакувальні удари суперниці», — зауважила Гаврилова. Догравали ж дівчата поєдинок під світлом
штучних ілюмінаторів, які спеціально
під вересневий «шолом» встановили на
кортах «Ролан Гарроса».

Зауважимо, що на головній арені турніру — корті Філіпа Шатріє — після багаторічних будівельних робіт з’явився
розсувний дах. І тепер організаторам
«РГ» значно легше буде пристосовуватися до неочікуваних змін погоди.
Приміром, на жіночому турнірі WTA
в Страсбурзi, котрий минулого тижня
тривав на півночі Франції, через дощ організатори не раз були змушені переносити матчі.
Так, власне, сталося й iз фінальним
двобоєм, у якому зустрічалися прима
вітчизняного тенісу Еліна Світоліна та
її візаві з Казахстану Олена Рибакіна.
«Було непросто починати гру на дві
години пізніше, але умови однакові для
всіх, тому потрібно було адаптуватися.
Зазвичай такі турніри граються у спекотний період, але цього разу все було
інакше. Ми раді, що взагалі вдалося
дограти фінал у визначений календарем
день. Тут були зовсім інші умови, відмінні від тих, на які ми очікували», —
так прокоментувала свій вирішальний
день на турнірі у Страсбурзі Еліна Світоліна.
Поєдинок, який розтягнувся на максимальні три сети, зрештою виграла українська тенісистка — 6:4, 1:6, 6:2.
«Те, що мені вдалося виграти перший
гейм у вирішальній партії, додало мені
впевненості. Для мене було важливо знову зібратися й повернутися в гру. Це був,
мабуть, визначальний момент фіналу»,
— пояснила перша ракетка України й
п’ята тенісистка планети. Тепер в активі Світоліної 15 перемог на турнірах
WTA. Водночас Еліна ще жодного разу
не тріумфувала на «гранд слемах». Тож,
можливо, виграний напередодні старту «Ролан Гарроса» фінал у Страсбурзi
допоможе українській примі написати
нову главу в своїй тенісній біографії. ■

Яким би великим не
був професіональний досвід у шестиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона, кожен наступний
сезон у «Формулі-1» ставить перед ним абсолютно нові виклики. Нинішній «формулічний» чемпіонат для британця
— особливий. У разі здобуття перемоги в загальному заліку пілотів, за
кількістю здобутих впродовж кар’єри чемпіонських титулів Хемілтон
наздожене
легендарного Міхаеля Шумахера. Упевнено рухаючись
до визначного рекорду,
Льюїс упритул наблизився до іншого знакового досягнення «Червоного барона», котрий за 19
сезонів у «Формулі-1»
виграв 91 гонку.
Виходячи минулого
«уїк-енду» на старт Гранпрі Сочі, перший пілот

«Мерседеса»
всерйоз
розраховував повторити рекорд Шумі. Виграна кваліфікація, вдало
взятий старт у самій гонці — все свідчило про те,
що Льюїс Хемілтон поб’є
історичне звершення легенди «королівських»
перегонів.
Утім майже одразу
після старту перегонів
стюарти Гран-прі повідомили пелотон про те,
що Хемілтона покарано
п’ятисекундним штрафом. Мовляв, перед початком гонки він практикував процедуру старту в неналежному місці,
створюючи загрозу для
безпечного руху інших
гонщиків. Після детального вивчення інциденту, комісари сочинського
Гран-прі подвоїли покарання, адже з’ясували,
що пілот «Мерса» двічі
практикував небезпечним маневр.
У підсумку, десять

секунд штрафу не дозволили Хемілтону завершити гонку вище третього місця. «Стюарди
Формули-1 просто намагаються зупинити мене.
Упевнений, нікому до
мене не давали два штрафи по 5 секунд за щось
подібне. Просто смішно. Я нікого не наражав
на небезпеку і робив таке
на сотні інших трас, ніяких питань не було», —
сказав Хемілтон після
завершення перегонів у
Сочі, переможцем яких
став його партнер по команді Вальтері Боттас.
Тож за сім етапів до
завершення чемпіонату
перевага Льюїса над Боттасом в загальному заліку пілотів скоротилася
до 44 очок. Водночас 11
жовтня на легендарному
Нюрбургрингу Хемілтон
знову матиме шанс для
того, аби побити рекорд
Шумахера за кількістю
перемог у «Ф-1». ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Передплатіть
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Розпочалася передплата на «Україну молоду»
на 2021 рік як за електронною версією Каталогу
видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

Читайте
в наступному
номері:
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Хай буде гречка!
Українські споживачі звикли робити запаси круп, що дозволяє виробникам отримувати високі прибутки
і навіть вимагати у держави підтримки та дотацій

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ВЕРЕСНЯ 2020

■ ЗІРКОВИЙ ШЛЯХ

Райян Гослінг — каскадер
Зірці Голлівуду запропонували цікаву роль
Нещодавно Райян Гослінг отримав запрошення, від якого просто неможливо було відмовитися, адже воно надійшло
від культового режисера, «батька» серіалу «Твін Пікс» та однієї з частин «Зоряних
війн», кавалера ордена Почесного легіону
Девіда Лінча. Зніматися актору доведеться
в екшн-драмі (у Лінча інакше й не буває) у
ролі каскадера з Голлівуду Кольта Сіверса.
Між зйомками у фільмах Кольт займатиметься розслідуванням злочинів, тож екшну в картині мало не буде. За деякою інформацією, фільм базуватиметься на популярному в 80-х серіалі «Каскадери». Інсайдери повідомляють, що фільм базується й на
особистих фактах із життя режисера, адже
свою кар’єру Лінч починав як каскадер у
Бреда Пітта та Ван Дамма.
Що ж до Райяна Гослінга, то актор і музикант, до слова, із загадковою усмішкою
чеширського кота свою кар’єру починав
у дитячі роки, пройшовши кастинг у токшоу «Клуб Міккі Мауса», обійшовши 17
тисяч конкурентів. У 9 років підписав контракт із компанією «Дісней», переїхав у
Лос-Анджелес і жив у сім’ї Джастіна Тімберлейка — свого друга і партнера по кількох кінопроєктах. Після завершення конВарка ВОНСОВИЧ
Кажуть, що наполегливість і праця допоможуть досягти успіху. Невідомо, чи це справжній
успіх, але наполегливий
американець — житель
міста Джефферсон-Сіті,
штат Міссурі, Ден Дамфі — вважає себе щасливчиком, адже кілька разів
вигравав у лотерею. А наполегливість Дена навіть
не в тому, що вірив у свій
успіх, а в системі, якої він
педантично дотримувався: впродовж 12 (!) років
(із 2008-го) пан Дамфі заносив у лотерейний білет
один і той самий набір
цифр — 2-21-27-33-39. І

тракту повернувся в школу,
але страждав від комплексу дефіциту уваги та гіперактивності, тож мамі довелося забрати сина зі
школи і займатися з ним
удома. Згодом Гослінг
знову з’являється на
екранах, проте в якихось другорядних,
непомітних ролях,
аж поки йому не випав щасливий білет
зіграти спочатку в
серіалі «На хвилі успіху», а потім у «Молодості Геркулеса».
Райян стає кумиром
підлітків, ну а далі
його кар’єра лиш
стрімко зростала. У
свої 39 років актор
назбирав цілу купу
кінонагород і дві номінації на «Оскар», і
хоча визнання та славу
зірка Голлівуду отримала
в США, Райян Гослінг був і
залишається громадянином
Канади. ■
Райян Гослінг.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №92

❙

■ ФОРТУНА

Система — запорука успіху
Американець виграв завдяки наполегливості
це спрацювало — у вересні цього року він виграв
джекпот у 50 тисяч доларів. А ще два роки тому
ця сама комбінація цифр
принесла йому виграш у
19 тисяч «зелених». Ви
скажете, що джекпоти бувають і в кілька мільйонів
доларів, а не якихось там
пару десятків тисяч, але
все залежить від ставлення до виграшу. Мож-

на розтринькати його за
кілька років, а потім залишитись без засобів до
існування (переважно
люди, отримавши шалені
легкі гроші, кидають роботу і насолоджуються, як уміють, життям).
А можна, як наш герой,
придбати обладнання для
роботи по дереву, чим Ден
збирається зайнятися,
вийшовши на пенсію. А

поки що зі свого виграшу
частину грошей він витратить на оплату рахунків
(мабуть, заробітки тратив
на придбання лотерейних
білетів).
Не спочивати на лаврах
легкого успіху вирішила й
британка, котра стала завдяки лотереї мільйонеркою. Жінка продовжила
працювати, як і раніше, в
супермаркеті. ■

■ ПОГОДА

Золотої Орди. 4. Штучно викопаний
довгий вузький рів. 5. Площа в містах
Стародавнього Риму, на якій відбувалися народні збори, влаштовувалися
торги і здійснювався суд. 10. Священник у війську. 12. Кардинальна зміна
процесів державного управління для
збільшення їх ефективності. 13. Ім’я
няні Олександра Пушкіна. 16. Військове звання у Війську Запорозькому.
18. Біблійне місто, стіни якого зруйнувалися від гучних труб. 20. Кермо
судна. 22. Місто в Голландії, де розміщений Міжнародний трибунал. 24.
Назва спецслужби НДР, аналога КДБ,
у якій працював Володимир Путін. 26.
Знаменитий модерністський роман
ірландського письменника Джеймса
Джойса. ■
Кросворд №90
від 22 вересня

■ ПРИКОЛИ

30 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно, значний дощ. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +10...+12, удень +14...+16.
Миргород: значний дощ. Уночi +11...+13, удень +15...+17.
Вінниця: помiрний дощ. Уночi +11...+13, удень +14...+16.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +12...+14, удень +18...+20.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+7…+12
+12…+17

+7…+12
+10…+15
Схід

хмарно

Центр

28 вересня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 19-21 градус, у Дніпрі біля Києва — 16.

дощ

Курорти Карпат: хмарно, сильний дощ. Трускавець:
уночi +9...+11, удень +12...+14. Моршин: уночi +6...+8, удень
+10...+12.
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По горизонталі:
2. Атрибут джентльмена, який іде
на побачення. 6. Підколінні сухожилки, тремтіння яких виказує страх. 7.
Острів у Греції, на якому колись був
пам’ятник богу Геліосу, прозваний Колосом. 8. Чумацький караван возів. 9.
Народний співець у казахів чи киргизів. 11. Перший прем’єр-міністр Індії, батько Індіри Ганді. 13. Великий
папуга. 14. Велика річка в Сибіру. 15.
Субкультура, коли підлітки одягаються в усе чорне і фарбуються чорним.
17. Стародавня назва Грузії. 19. Почесне звання авторитетних богословів
у шиїтів. 21. Шанобливе звертання до
старших чоловіків у мусульман. 23.
Підмальовування фотографії чи маскування дрібних недоліків. 25. В’ючна
тварина, середнє між конем і віслюком. 27. Гори в Південній Америці.
28. Велика сітка для промислового
лову морської риби. 29. Пряма, що
сполучає дві будь-які точки кола чи
овалу. 30. Американський штат. 31.
Перелік глав книги, що подається на
початку чи в кінці книги. 32. Ім’я відомої в 90-х топмоделі, яку за колір шкіри називали «чорною пантерою».
По вертикалі:
1. Відомий танцівник і балетмейстер родом із Києва, який прославив
французький балет. 2. Ікла слонів чи
мамонтів. 3. Прізвисько московського князя Івана І, який здобув багатство, збираючи з підданих данину для
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Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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— Ви вже п’ять років живете абсолютно без їжі, як вам це вдалося?
Ви, напевно, брали уроки у тибетських ченців?
— Ні, я брав іпотеку.
***
— Що вам заважає бути самим
собою?
— Правила етикету та кримінальний кодекс.
***
Розмовляють подруги:
— Усi мами плачуть, коли їхнi
дочки виходять заміж.
— А моя мама говорила, що не-

хай плаче той, хто забирає.
***
— Мамо, що тобі на Новий рік
подарувати?
— Подаруй мені свої хороші
оцінки в заліковці.
— А дешевше?
***
— Скільки вам років, Маріє
Іванівно?
— Яке це має значення? Коли
минулого року запалили всі свічки
на тортi, по одній за кожен рік життя, половина гостей знепритомнiла
від спеки.
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