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ІнФорУМ

«Дороги будують під час пандемії, аби «швидкі» якомога скоріше доїжджали до хворих».
Володимир Зеленський,
президент України

З інтерв’ю американському виданню The New York Times

■ ЗАРАЗА

■ НА ФРОНТІ

Корона
на наші
голови

Влучили у трактор

В Україні зменшується
кількість інфікованих
на СOVID-19

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Катерина БАЧИНСЬКА
Понад 6,5 тисячі хворих на СOVID-19 виявили за минулу добу в Україні. Як стверджують у Міністерстві охорони здоров’я, хворих
на коронавірус стає все менше. Однак і тестів
за вихідні зробили значно менше, ніж у будні
дні. Приміром, за 19 грудня виявили майже 12
тисяч інфікованих українців і зробили понад
60 тисяч тестів. Наступного дня, 20 грудня,
зафіксували вже 8 тис. 300 хворих, але й тестів зробили на 20 тисяч менше. Зростає кількість хворих у Збройних силах України. Про
це повідомляє командування медичних сил.
Наразі інфіковано майже 3 тисячі військових.
36 із них не змогли подолати коронавірусу.
Водночас уже з 8 січня на нас чекає повний
локдаун. Буде заборонено роботу кафе, ресторанів, барів, кінотеатрів, фітнес-клубів i ТРЦ.
Усі школи, училища та університети йдуть на
канікули. Однак дитячі садочки працюватимуть. Водночас на Новий рік закладам харчування Кабмін дозволив працювати до першої
години ночі, громадський транспорт курсуватиме за звичайним режимом. Однак автобуси і
маршрутні таксі не зможуть перевозити більше пасажирів, ніж передбачено сидячих місць у транспорті. Працюватимуть продуктові
магазини, аптеки, банки й готелі.
А президент Володимир Зеленський дав
інтерв’ю американському виданню The New
York Times. «Дороги будують під час пандемії,
аби «швидкі» якомога скоріше доїжджали
до хворих. Нові дороги дозволили ще й пожежним машинам оперативно добиратись до
місць займання, зокрема, й під час лісових пожеж на Луганщині», — саме так він відповів
на запитання про «велике будівництво» американському журналісту. Також президент
зазначив, що Україні треба ще 4-5 років, щоб
побудувати абсолютно всі шляхи в державі.
На дороги вже витрачено майже 21 мільярд
гривень. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.
Водночас на будівництво лікарень пішло
1,5 млрд, на доплату медикам — iще 5 млрд, а
на фіндопомогу за лікарняними — 2 млрд 100
млн гривень. Загалом із ковід-фонду вже витратили 45,5 млрд. Це більше половини бюджету фонду. А от на штучну вентиляцію легень
держава витратила всього 63 мільйони. І кількість апаратів уже кілька місяців незмінна.
Їх, як і раніше, закуповують разом із засобами захисту для лікарів волонтери й благодійні фонди. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Сусіди допоможуть
Посередником у наданні Євросоюзом вакцини
проти COVID-19 для України може стати Польща,
відповідні переговори вже веду ться. Про це повідомив представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінг у, повідомляє Укрінформ. «Вакцину Європейський Союз буде надавати через держави-члени, тобто свого роду
посередника. Ми передбачаємо, і відповідні консультації вже веду ться з нашими польськими партнерами, що це може бу ти Польща», — зазначив
дипломат. Пан Точицький пояснив, що наразі ЄС
розробляє механізм надання або продажу третім
країнам вакцини, що передбачено кожною з шести
угод, укладених Європейською комісією з виробниками. За його словами, такий механізм може
бу ти готовий орієнтовно до середини січня. Водночас він нагадав, що Україна, як і будь-яка інша
країна, має забезпечити відповідні умови для
зберігання вакцини.

Росіяни прицільним вогнем «знешкоджують»
сільськогосподарську техніку
Ситуація на фронті
залишається напружено
контрольованою. Інтенсивність вогню зростає.
Упродовж минулих чотирьох діб у районі проведення Операції Об’єднаних сил було зафіксовано 29 випадків порушення режиму припинення
вогню. Ворожа активність спостерігалася переважно на донецькому
напрямку. В зоні відповідальності оперативнотактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї,
ворог застосував проти
наших захисників артилерійські системи 122го калібру в поєднанні зі
120-мм i 82- мм мінометами. Ворожу вогневу активність було помічено й

неподалік Павлополя, де
для коригування вогню
з АГС ворог застосував
БпЛА. Проліт безпілотника над лінією розмежування також зафіксували
поблизу Водяного. Умілі
дії наших засобів РЕБ зупинили подальше застосування БпЛА. Також
на цьому напрямку ворог удруге за кілька тижнів замiнував українськi позиції. Окупанти закинули 12 заборонених
мін ПОМ2, використавши ПКМ-1. Ворог провокував наших захисників
у передмісті Авдіївки та
біля Пісок. Тут росіяни
неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та
стрілецьку зброю.
На околицях населеного пункту Кам’янка
(поряд з Авдіївкою) з на-

прямку населеного пункту Василівка збройнi формування Російської Федерації трьома пострілами
зі станкового протитанкового гранатомета знищили трактор марки John
Deere, що повертався із
сільськогосподарських
робіт. Варто зазначити, що цивільну техніку
знищено поза межами українських позицій. У результаті обстрілу один
із трактористів отримав
поранення. Наші військові одразу вирушили до
місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу й доправили
його до лікувального закладу.
У передмісті Авдіївки
працюють ворожі снайпери. Внаслідок обстрілу
снайпера один військовослужбовець Об’єднаних

сил отримав вогнепальне
поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я
задовільний.
На територіях, за які
відповідає
оперативно-тактичне угруповання «Північ», ворог порушив режим припинення
вогню поблизу населеного пункту Південне. Тут
противник
застосував
проти українських захисників протитанковий
ракетний комплекс, гранатомети різних систем
i стрілецьку зброю. Неподалік населеного пункту Шуми росіяни вели
вогонь у бік українських
позицій з автоматичних
станкових гранатометів i
великокаліберних кулеметів.
У районі проведення
Операції Об’єднаних сил
виконують завдання й
інші складові сил оборони. Зокрема, представники Національної поліції
України зі складу ОС за
ці чотири доби затримали 10 осіб, яких підозрюють у причетності до
збройних формувань РФ
та її найманців. ■

■ ФЕМІДА

Початок кінця
Суд Гааги у 2021 році
проведе низку засідань у
справі про збиття рейсу
МН17
Тарас ЗДОРОВИЛО
На червень наступного року окружний суд Гааги
призначив слухання
по суті у справі про
збитий біля Донецька влітку 2014 року
пасажирський літак
Boeing 777. Досудова стадія кримінального провадження у
резонансній справі
завершилася 25 листопада цього року:
судді відкинули запити щодо розслідування альтернативних сценаріїв
катастрофи,
заявивши, що Міжнародна слідча група
вже зробила достатньо й що її висновки були включені в
кримінальну справу досить детально.
Суд скерував справу
слідчому судді для
додаткового розслідування. На цей час
слідчий магістрат
повідомив суду про
прогрес у цьому розслідуванні й на основі цієї інформації
суд склав попередній графік.
«Наступне слухання відбудеться
в понеділок, 1 лю-

того 2021 року. Там
розглядатимуть те,
як просувається це
додаткове розслідування, статус позовів про відшкодування збитків, поданих родичами, а
також запит прокуратури про відвідування реконструкції MH17», — поінформували в суді. А
на засіданні 15 квітня 2021 року суд вирішить, чи буде
(і коли саме) така
перевірка. Отже,
якщо суд вирішить
усе ж її провести,
то,
найімовірніше, перевірка відбудеться у травні
2021 року.«Якщо
слідство слідчого
магістрату триватиме належним чином, суд розпочне
слухання справи по
суті у кримінальному процесі MH17 у
понеділок, 7 червня
2021 року», — зазначили в суді.
Заступник генпрокурора України
Гюндуз Мамедов заявив, що дуже важливим є встановлення всіх осіб, які
причетні до цього страшного зло-

❙ Є злочин — буде й вiдповiдь.
чину, й повідомив,
що завдання учасників спільної слідчої групи не змінилося — розслідування спрямовано на встановлення
екіпажу установки
«Бук» та осіб, що
перебувають вище
за ієрархією. (Наразі у справі МН17
фігурує четверо обвинувачених).
За його словами,
свідкам у справі загрожує реальна небезпека, тому до них
застосовано заходи
безпеки, наприклад
засекречення імен.
І додав: «Запевняю
вас, що будь-який
кримінальний процес впливає на життя людини, особливо якщо ця людина
має статус підсудного. Адже за судовим
процесом іде покарання».

Нагадаємо, що у
березні цього року
Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу
літака
рейсу МН17. Пасажирський Boeing777 «Малайзійських
авіаліній», що виконував рейс МН17 із
Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав
катастрофи на окупованій Москвою
частині Донбасу 17
липня 2014 року. На
борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу — всі вони загинули. Міжнародна
слідча група дійшла
висновку, що літак
був збитий зенітноракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді
протиповітряної
оборони російських

збройних сил, дислокованій у Курську.
Міжнародна
слідча група 19 червня 2019 року назвала імена чотирьох підозрюваних,
яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука» — це колишній офіцер ФСБ,
так званий колишній міністр оборони
«ДНР» Ігор Гіркін
(Стрєлков),
генерал (а на час збиття
літака — полковник ГРУ Генштабу
збройних сил РФ),
глава «ГРУ ДНР»
Сергій Дубинський,
підполковник-спецпризначенець ГРУ
Олег Пулатов (усі —
громадяни РФ) та
громадянин України Леонід Харченко, який воював на
боці «ДНР». ■

ІнФорУМ
Ірина КИРПА
Останні дні високосного, 2020-го, року
запам’ятаються жителям
північних регіонів нашої
країни крижаними дощами зі снігом, центральним
областям синоптики обіцяють сильні морози з ожеледицею, а ось на півдні —
традиційний дощ i холодний штормовий вітер.
«Сніг в Україні очікуємо 22-24 грудня, тоді
ж нагряне похолодання,
вночі місцями до мінус
10-12 градусів морозу,
— розповідає синоптик
Наталія Діденко. — Але
ближче до новорічних
свят у більшості регіонів
знову потеплішає й піде
дощ. Різкий стрибок від
похолодання до потепління може спровокувати складну ситуацію на
дорогах i змусить помучитися людей із захворюваннями серцево-судинної системи. Тому уважно стежимо за розвитком
щоденної синоптичної
ситуації та готуємо свої
будинки до зустрічі Нового року».
Фахівці українського
Гідрометцентру також
попереджають, що погода покаже свій крутий
норов уже цього тижня.
Упродовж трьох днів антициклон відступить i до
Києва прийдуть морози,
а ось 31 грудня очікується похмура погода та рясний снігопад при мінус 13 градусах нижче нуля.
На Різдво, 7 січня, у столиці знову похолодає до
мінус 4-7 градусів морозу, зате встановиться
ясна й сонячна погода.
На заході України
(Карпати, Львів, ІваноФранківськ, Чернівці)
потепління з густими туманами зміниться ясною
погодою ще напередодні католицького Різдва.
А ось 31 грудня та 1 січня ці регіони також накриють сильні снігопа-
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■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Зима з характером
У новий рік — зi снігом i дощем:
Україну накриє східний антициклон

❙ А в Карпатах — снiг.
ди при температурі 01 градусів морозу. Сніг
кружлятиме над Карпатами та Львовом усі новорічні свята, коли знову трохи похолодає до 35 градусів нижче нуля.
Ближче до Нового року щільний сніговий покрив прикрасить
гірськолижний курорт
Буковель i триматиметься тут щонайменше до
Різдва, на яке очікується падіння температури
повітря до мінус 6-8 градусів морозу.
У період із 23 по 25
грудня на радість дітям
сильні снігопади накриють такі міста, як Харків,
Дніпро, а морозна погода дозволить зберегти це
диво до початку новорічних свят. У Приазов’ї, на
сході України та в місті
Запоріжжя морози будуть трохи слабшими —
до мінус 3 градусів, але
сніжинки за вікном i білий покрив порадують

людей святковою атмосферою. Жителям півдня
України доведеться змиритися з непроглядною
мрякою, дощами зі снігом, нічними заморозками та денними відлигами, які перетворять дороги на непрохідне болото. Хоча в Одесі під
Новий рік i Різдво падатиме мокрий сніг, плюсова температура повітря
(від 0 до 3 тепла) не дозволить йому створити білосніжні пейзажі.
Довгостроковий прогноз погоди для України на січень 2021 року
віщує аномальне тепло
для південних регіонів
країни та помірні морози
для інших областей. Синоптики попереджають,
що хвиля серйозних морозів може прокотитися
по всій країні у період із
18 по 27 січня, забезпечивши нам відмінні умови для святкування Водохреща. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Трипільське відлуння
Пів сотні творів вiд 11 мисткинь на одній виставці
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Національний музей літератури
України та фундація W’ART запрошують глибше ознайомитися з правдивою історичною спадщиною, наблизити культуру предків (а Трипілля —
це IV-III тисячоліття до н. е.) до сьогодення, привернути увагу до символів,
орнаментів, артефактів цивілізації,
що існувала на теренах сучасної України кілька тисячоліть тому.
Фундація, засновницями якої є економістка, художниця Наталія Ширант
i журналістка й художниця Світлана
Леонтьєва, створена два роки тому й
об’єднує українських жінок різного
віку, різних стилів життя і напрямів
живопису задля можливості публічно
висловлювати спільну конструктивну
творчу позицію, співпраці та пошуку
колективних рішень.
«Головна мета нашої виставки — це
синергія добра і світла, — розповідає
Світлана Леонтьєва. — Це гармонія,
це досі незбагненно прекрасний ідеал
чогось, що дає відчуття досконалості,
довершеності. Це поєднання кольору,
аромату, форми, стилю, енергії...»

Свою творчість представили актриса театру на Липках, народна артистка України Анжеліка Гирич,
лялькарка Аліна Ворошилова, кохана, матір, подруга Ірина Стольникович, професійні художниці Ірина
Тарасюк, Ольга Костюченко, Ганна
Мандрик, Ольга Галагуз, Наталія Микитенко, Леся Бабляк і творчі організаторки фундації.
Мистецтво — це часточки душ
мисткинь, це різнокольоровий світ,
яким вони його бачать. Охоронницею
виставки є лялька Аліни Ворошилової — членкині гільдії художників
професіоналів лялькарів Америки.
«Художник скаже власне слово через
картини і піде, а його відчуття саме
сьогодення, саме цього відрізку часу
в історії лишається на полотні», — говорить Ірина Тарасюк.
Учасниць жіночого художнього
проєкту привітала Раїса Сеннікова,
заступниця генеральної директорки музею. Вона подарувала організаторкам виставки роман про Трипілля Докії Гуменної «Минуле пливе в прийдешнє». Виставку можна
подивитися до 23 грудня. ■

Катерина БАЧИНСЬКА
До нового року лишаються лічені дні, тому
урядовці вирішили порадувати нас вихідними. Уже найближчої
п’ятниці, 25 грудня, частина українців святкуватиме Різдво за григоріанським
календарем. Цей день є державним вихідним, таким
чином громадяни відпочиватимуть три дні поспіль. На Новий рік теж
буде три вихіднi. Цього
року 1 січня припадає на
п’ятницю, тому українці
відпочиватимуть iз 1 по
3 січня. На Різдво, 7 січня, за юліанським календарем буде вже чотири
вихідні. Державне свято припадає на четвер,
тому уряд переніс робочий день із п’ятниці 8
січня на суботу 16 січня.
Відтак на різдвяні свята
вихідними будуть 7, 8, 9
i 10 січня. Цікаво, що, за
даними соціологів КМІС,
у 2020 році улюбленими
святами українців залишаються Різдво, Великдень i Новий рік.
Святкування
Різдва Христового і католиками, і православними в
один день — 25 грудня —
в Україні можливе після
того, коли до такого рі-
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■ СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Гуляй, країно!
Українці матимуть довгі вікенди
на Новий рік i Різдво
шення будуть готові Церква і віряни. Про це заявив предстоятель Православної церкви України
митрополит Київський і
всієї України Епіфаній в
ефірі «Радіо «Свобода».
«Я вже неодноразово говорив, що це питання
часу. Воно відбудеться,
але коли до цього підійде
свідомо український народ, православні віруючі
й не тільки православні,
інші християни, бо все це
взаємопов’язано між собою. Коли ми побачимо,
що більшість готова, тоді
буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід», — наголосив Епіфаній. В Україні з 2017
року 25 грудня є офіційним вихідним днем.
Тим часом на День
святого Миколая у столиці запалили новорічну
ялинку в прямому сенсі
цього слова. Під час урочистостей один із феєрверків спровокував поже-

жу. Вогонь охопив одну з
прикрас — кульку, частину світлової композиції. Від неї валив чорний
дим, що почав здійматися над площею. Утім займання вдалося швидко
ліквідувати.
Привітали українців
із зимовими святами американські військові. Оркестр військово-повітряних сил США в Європі заспівав нашого «Щедрика». Англійську версію
цієї пісні вважають однією з найулюбленіших
різдвяних мелодій у Сполучених Штатах. Музику
понад століття тому написав український композитор Микола Леонтович. А своїм виконанням
оркестр хотів iще раз підкреслити: США та Україна мають партнерські відносини. І в України немає
кращого друга на міжнародній арені, який би
так підтримував її територіальну цілісність. ■

■ НАША МАРКА

Каталог можливостей
На Черкащині 68 компаній готові експортувати
товари за кордон
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині видали каталог
підприємств-експортерів Buy from
Cherkasy region («Купити з Черкаської області»), аби допомогти регіональним виробникам прорекламувати свою
продукцію та знайти нові ринки збуту й
партнерів за кордоном. Як розповідають
«Україні молодій» в ОДА, це вже третє
видання. Перше випустили у 2018-му.
Каталог доповнили сiмнадцятьма новими підприємствами. Наразі загалом
у ньому представлено 68 компаній, зазначають розробники та автори ідеї в
департаменті регіонального розвитку
Черкаської облдержадміністрації.
Відповідно до концепції, каталог
містить інформацію про підприємс-

тво, фото виробництва та продукції,
сертифікати, нагороди та відзнаки, посилання на відео- та промоматеріали,
контактну інформацію. Такий довідник доступний в електронному вигляді
англійською та українською мовами.
«Ми хочемо, щоб якомога більше
людей дізналися про можливості черкаських місцевих підприємств i стали
співпрацювати», — зазначає директор
департаменту регіонального розвитку
Черкаської ОДА Василь Стеценко.
До кінця цього року каталог розповсюдять у 91 дипломатичній установі в Україні та за кордоном, 152
іноземних торговельних палатах, 34
представництвах ТПП України за кордоном i 64 іноземних торговельних мережах. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«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.
Закінчується 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
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ГРУДНЯ 2020

■ КОРИСТУЙТЕСЯ — НЕ ШКОДА

А що там у ПП?
Нові ЗЕініціативи у старих обгортках
Тетяна ПАРХОМЧУК

У нашій традиції — хоч в імперській, хоч у радянській, хоч в українській — видавати за нове добре забуте старе. Наприклад, знаменитий план ГОЕЛРО, що ним захоплювалися партійні історики,
було розроблено за ненависного їм Миколи Кривавого в 1912 році.
Проголошена Йосифом Сталіним п’ятирічка індустріалізації насправді була запізнілою реалізацією планів царського уряду, укладених iще напередодні Першої світової війни (1914 року). І навіть
архітектори ГУЛАГу рили Біломорканал за розрахунками розстріляних НКВС старорежимних інженерів, та й Золоту Колиму придумали не сталінські соколи з васильковими петлицями. Дані про
тамтешнє золото були відомі з часів будівництва Транссибу. Просто царські сатрапи були нікудишніми патріотами, вони не могли
собі уявити, як організувати видобуток металу в настільки суворих
умовах, що навіть Бодайбо (край золотоносних жил суворої півночі
Росії) порівняно з ними видавався курортом. А один із керівників
системи ГУЛАГу Едуард Берзинь iз геологом Юрієм Белібиним усі
ці проблеми вирішили «на раз» — натягнули колючий дріт і загнали за нього зеків, справедливо вирішивши, що захочуть вижити,
— побудують бараки й пахатимуть до сьомого поту.

❙ Так було. Данило Білак, голова наглядової ради із залучення інвестицій: «Мета сьогодні —
❙ це відкрити інформаційний потік». А як є? І як буде?

Безпорадність регіонального
розвитку
От і зараз, зіткнувшись у вже
партійно оновлених поствиборчих регіонах із подекуди надмірною самостійністю та натяками
на активну сепарацію від центральної влади, остання згадала
про такий інструмент координування областей, як Рада регіонального розвитку.
Офіційно це подається як
створення конструктивного діалогу та напрацювання оптимального режиму співпраці між центральною та місцевою владою, для
розв’язання питань, пов’язаних
із внесенням змін до Конституції та боротьбою з поширенням
COVID-19.
«Відновлення роботи Ради регіонального розвитку — абсолютно логічна ідея. Ми з колегами
обговорювали необхідність цього ще в жовтні, коли було багато
дискусій під час місцевих виборів
і після них. Я думаю, що в цьому
зараз є потреба. Є оновлені органи
місцевого самоврядування, в умовах нинішньої ситуації з карантином, з епідемією обов’язково треба налагоджувати діалог і з мерами, і з керівниками нових органів місцевого самоврядування.
Це абсолютно логічне рішення»,
— вважає політолог Володимир
Фесенко.
Також він зазначив, що за
часів п’ятого президента Петра
Порошенка процес децентралізації стартував, але ще не набув
обертів, а тому великої необхідності у відновленні роботи Ради
регіонального розвитку не було.
А в умовах ризиків створення
«містечкових анархій» координація, звісно, необхідна.
Рада регіонального розвитку в
різні часи мала різну назву та виконувала різні завдання. Іноді це
були пропагандистські функції,
а іноді — контроль над місцевою
владою. Особливо за часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича.
Коли фактично діяв режим президентської республіки, i навіть
— юридично, тоді треба було збирати місцеву владу, давати настанови й демонструвати пріоритети.
В офісі президента запевняють, що зараз буде інакше. Мовляв, головний сенс при президентстві Зеленського — створення системи конструктивного діалогу, співпраці, адже реформа
децентралізації відбулася.
Нагадаємо, що 7 грудня президент України Володимир Зеленський запросив до дискусії
представників місцевої влади та

❙ Світова преса: «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського
❙ нічого не важить».
нових політиків щодо продовження реформи децентралізації та покращення умов життя у
громадах. Додавши, що одним iз
найперспективнiших напрямів
є реанімація Ради регіонального
розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між
мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади.
Зазначимо, що експерти вказували, що цей законопроєкт треба було ухвалити до того, як після
місцевих виборів набудуть повноважень нові органи місцевого самоврядування. Для функціонування місцевої влади в новому
адміністративно-територіальному устрої цей законопроєкт має
створити умови, які гарантують
стабільність правових та інших
відносин, забезпечують безперервність реалізації завдань і повноважень як державної влади на
місцях, так і місцевого самоврядування.

Єдиний голос заборон або
безголосся
Ще одна потреба з не забутого
й не дуже старого досвiду, взята
від попередньої влади, — це потреба єдиного голосу. Її озвучив
радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він вважає
необхідною політику єдиноголосся для представників влади та
обов’язкову практику фактчекінгу для журналістів в Україні.
«В усіх демократичних державах комунікація між владою
і суспільством усередині суспільства і між владою та окремими групами в суспільстві завжди дуже
бурхлива. У наш час iще й надто
особливо наповнюється емоціями. За таких умов завжди будуть
непорозуміння, суперечності й
гонитва за сенсаційністю. Єдине,
що може зробити ситуацію дещо
розумнішою, це політика «єдиного голосу» для представників вла-

ди та обов’язкова практика фактчекінгу для журналістів», — сказав Подоляк.
Радник голови ОП вважає, що
«якщо навчимося цього, збережемо демократичний характер суспільства, але при цьому й зменшимо кількість сумнівної інформації».
Але це більше скидається на
бажання навішати намордники на всіх «сторожових псів» демократії, аби не проявляли непотрібного інтересу до чутливих
проблем влади. Бо що таке фактчекінг? Це перевірка фактів та
тверджень, які викликають сумнів, на точність та правдивість.
Раніше фактчекінгом користувалися здебільшого журналісти для
аналізу реплік політиків та громадських діячів. Зараз цей метод
розслідування набув більшого поширення.
Після фактчекінгу настає
хвилююча мить — оголошення
вердикту. Зазвичай це «правда»,
«напівправда» або «брехня».
І тут виникають питання. Хто
визначатиме відповідність фактів реалiям? Чи знатимемо ми,
за якими критеріями влада визначила їх правдивість. І реально — яка мета? Бо якщо брати за
основу практику політики платформи Єдиного голосу, що було
впроваджено за часів президента Петра Порошенка медійною
службою Кабінету Міністрів Володимира Гройсмана, то система його діяльності — це, радше,
були тренінги-бесіди, обмін досвідом, аналіз гострих моментів комунікаційних буднів пресслужб усіх міністерств, відомств
та регіональних державних органів влади. Основна потреба полягала в розробці стратегій та
принципів комунікування із суспільством через ЗМІ в умовах нових економічних викликів та війни на сході країни. На зустрічі з
урядовими піарниками запрошу-

вали чимало закордонних фахівців зі світовим ім’ям. І вся ця колосальна робота з донесення суспільству важливої інформації та
набуття досвіду координувалось
важковаговиками та гуру у сфері
взаємодії зі ЗМІ, суспільством, інформуванням загалом — радниками прем’єр-міністра Мирославом Кошелюком, Дмитром Столярчуком та Вадимом Денисенком, керівником Департаменту
інформації та комунікації з громадськістю СКМУ Роксоланою
Стадник, прессекретарем Володимира Гройсмана Василем Рябчуком та ін.
Максимальна відкритість та
об’єктивна інформація щодо прийняття певних рішень, постійний
i відкритий діалог із суспільством
— чи не основний стовп, на якому базувалась робота комунікаційників високопосадовців.
А от чого слід очікувати від
нинішніх ініціатив перезавантаженого Єдиного голосу — ще те
питання. Зважаючи на орієнтованість чинної влади в бік темників та подiл журналістів на своїх і
не своїх, не хотілося б, аби й саме
визначення «Єдиний голос» і,
власне, діяльність були дискредитовані, спаплюжені перепрошиттям на тотальне промивання
мізків у єдиному вигідному владі
напрямку.

А слона i не помітили
Водночас за дужками необхідності продовження розробленого
попередниками залишилось те,
що стало одним із головних чинників визнання України європейськими партнерами.
«Команда п’ятого президента України Петра Порошенка
здобула безвіз, провела реформи, а тепер європейські партнери кажуть, що йде відкат назад,
— стверджує народний депутат
фракції «Європейська Солідарність», голова Комітету з питань
інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе. — Ми провели
багато нарад для того, щоб запустити електронне декларування,
щоб воно почало працювати безпосередньо в той термін, у який
ми зобов’язалися перед світом.
А сьогодні ми бачимо інший процес і те, що влада втрачає довіру
не тільки в суспільстві, а й у наших західних партнерів, входить
у кризу взаємин із ЄС. Ми на парламентському комітеті асоціації
чули абсолютно чіткі речі — було
сказано, що є розворот і регрес у
реформах, що вони дуже стурбовані станом антикорупційної інфраструктури, незадоволені слаб-

ким законопроєктом, який був
ухвалений, і чомусь це все відбувається зараз, коли всі так готові
боротися з корупцією. Я хочу,
щоб проявилася політична воля
монобільшості, вони внесли відповідний законопроєкт, і ми проголосуємо за найжорстокіші покарання, які ми проголосували в
2015 році, — зазначила політик.
— Зеленський, коли балотувався
в президенти, то забув задекларувати віллу в Італії. Потім цього року забув задекларувати дивіденди в розмірі 5 млн грн. За президентства Порошенка було забезпечено і незалежність НБУ,
яка сьогодні викликає стурбованість через політичне перепризначення нового голови НБУ в наших європейських колег. Також
сьогодні викликає питання намагання політично змістити керівника НАБУ. Під прикриттям коронавірусу скасовано конкурси і
реформу державної служби.
Я особисто погоджувала з ЄС
стратегію реформи держслужби. І сьогодні 7 тисяч осiб без конкурсів призначено, з них 60 високопосадовців. Це зазначено у
звіті ЄС щодо виконання Угоди
про асоціацію. Там же зазначено про повільність судової реформи. Це ті закони, які прийняла ця
влада».
На противагу цьому, зовсім
недоречно виглядає наразі не забуте й не старе, а просто відкладене в часі питання впровадження
другого рівня пенсійної реформи
— перехід до накопичувальних
пенсій, а відтак, створення накопичувального фонду. І такі наміри у чинної влади просто лізуть з
усіх кутків, причому без особливого аналізу. За попередніми даними, відраховувати нібито мають один відсоток із заробітної
плати. Водночас ставиться питання підняття заробітної плати на шкідливому виробництві.
Ну це справедливо. Відповідно, й
відрахування будуть більшими.
Але проблема в тому, що не може
бути довіри до тих iмовірних банків-метеликів, куди планують
відкладати гроші на пенсію сьогоднішніх молодих українців.
Адже вони (ці псевдобанки) можуть луснути в будь-який «зручний» момент. Що заважає мати
справу з більш-менш статусними
банками або з державними?
Словом, пожежа йде за планом. І за фольклором: коли я був
маленьким, я молився про велосипед, але з часом зрозумів, що
Бог працює по-іншому. Тому
вкрав велосипед і став молитися
про прощення. ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

Рожева мрія української влади
— отримати в гості місію Міжнародного валютного фонду
— справдилася під саме Різдво. Як заявили у Вашингтоні,
місія МВФ почне перший перегляд кредитної угоди для України у форматі «стенд-бай» у
період iз 21 по 23 грудня.

Кредитори онлайн
«З огляду на обставини пандемії «Ковід-19», місія проводитиме дистанційне обговорення з владою України останніх
актуальних економічних подій,
а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду», — зазначив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман. Також, за
його словами, місія планує відновити зустрічі після новорічних свят у січні 2021 року.
До зустрічі офіційний Київ
готувався давно і наполегливо.
Ще у листопаді президент Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, після яких заявив, що
представники України та Фонду спільно працюють, щоб якнайшвидше прийняти місію у
Києві. Георгієва, зі свого боку,
зазначила, що перегляду програми МВФ щодо України має
передувати повне взаєморозуміння у кроках.
Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного валютного фонду про роботу місії щодо
перегляду кредитної угоди для
України. «Україна залишається надійним партнером МВФ,
адже наша співпраця принесе
користь українському народу»,
— написав Зеленський у своєму
твіттері перед останніми вихідними.
Як відомо, МВФ іще у червні цього року затвердив нову
вісімнадцятимісячну програму
для України на понад 5 млрд доларів iз негайним виділенням
2,1 млрд першого траншу. Надалі ж було намічено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня
2021 року. Розміри другого і
третього траншу — по 700 млн
доларів, третього — 560 млн доларів і завершального четвертого — 980 млн доларів, проте цей
план був порушений. Як вважають вітчизняні експерти, Міжнародний валютний фонд охолов до нашої країни через дії
української влади, які поставили під сумніви базові принципи співпраці за програмою: відсутність реформ та протидію корупції. Втім українській владі
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■ БОРГИ НАШІ

Місія перед Різдвом
МВФ таки погодився почати перемовини з Україною, — наразі онлайн.
Уряд очікує транш уже в лютому 2021 року
■ А ТИМ ЧАСОМ...
Інвестняня по-польськи
Мешканці України активно вкладають кошти у нерухомість, розвиваючи будівельний сектор. Але, на жаль, не в нашій країні.
За підсумками минулого року українці купили в Польщі близько 3,2 тисячі квартир.
Найпопулярнішими містами для придбання нерухомості виявилися Варшава,
Краків, Познань і Вроцлав. За даними експертів, саме українці зазвичай вкладають
найбільше фінансових коштів у купівлю нерухомості на території Польщі.
Такий пік активності спостерігався у 2015 році, коли ринок також мав попит з
боку України. В сукупності таку кількість придбань становить 40% від усієї нерухомості, яку придбали іноземці на території Польщі за 2019 рік.

❙ Світ скидається грішми для України, адже ситуація з нашими
❙ фінансами виглядає дуже погано.
❙ Фото з сайта 112.ua.
вдалося переконати кредиторів
із Вашингтона про свої хороші
наміри і чисті помисли. Передбачається, що одним із головних факторів стала недоторканність НАБУ і його керівника Артема Ситника.
Відтак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує: наступний транш від Міжнародного валютного фонду Україна отримає в лютому — березні. І що це буде «однозначно в
наступному році». «Хотілося б
мати це не пізніше лютого. Лютий-березень — це такі прогнози, про які ми говоримо з МВФ,
за умови, якщо знову не буде
якихось сюрпризів», — сказав
він, додавши: уряд очікує, що
наступного тижня просунеться
в переговорах iз МВФ.

Позички у турборежимі
«У нас хороша співпраця з
ЄС, ми отримали транш минулого тижня. Наступного тижня
ми сподіваємось на прогрес у наших переговорах iз МВФ, тому
в нас доволі непогані перспективи», — сказав Денис Шмигаль.
Утiм минулий тиждень для
України вийшов сприятливим
щодо отримання різноманітних
кредитів. Отримати вдалося 2,6
мільярда доларів. Це найактивніші темпи позичання за останні п’ять років. Тож після нових
залучень розмір українського

Олег ГАНСЬКИЙ
Ухвалений із запізненням Державний
бюджет України на 2021 рік продовжує
викликати на себе критику. Найбільше
невдоволені медики. «Коштів, які закладені в бюджеті, недостатньо для фінансування медицини», — заявив керівник
Міністерства охорони здоров’я Максим
Степанов, відзначивши, що документ не
враховує пропозицій міністерства щодо
витрат на медичну сферу, в яких було закладено істотне підвищення зарплат медичним працівникам і справедливі тарифи на надання медичної допомоги.
Так, фінансування медичної галузі
між першим і другим читанням практично не змінилося: його запланували
на рівні 159 млрд гривень. Це фінансування центрів екстреної медичної допомоги, спеціалізованих і стоматологічних
клінік, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарень і санаторно-курортних установ, лікарень загального профілю, пе-

■ ДО РЕЧІ

Повертаємося у 90-ті
Всесвітня туристична організація
ООН повідомила, що за десять місяців
2020 року міжнародний туризм втратив 935 млрд доларів і повернувся до
рівня 1990 року. У період від січня до
жовтня 2020 року туристичні напрямки
прийняли на 900 млн менше іноземних туристів у порівнянні з тим же періодом 2019 року.
В ООН очікують, що до кінця
нинішнього року рівень світового туризму знизиться на 70—75%. У такому випадку галузь втратить приблизно
1,1 трлн доларів. Повернення до рівня
2019 року за кількістю міжнародних
прибуттів займе приблизно від 2,5 до
чотирьох років.
Що ж стосується регіонів, то кількість поїздок в Азійсько-Тихоокеанський регіон за перші десять місяців цього року скоротилося на 82%, на Близький Схід — на 73%, в Африку — на
69%, в Європу і Америку — на 68%.
державного боргу з урахуванням гарантованих державою
кредитів упритул наблизився
до 2,5 трильйона гривень — при
державному бюджеті, який трохи перевищує один трильйон
гривень, і ВВП менше чотирьох трильйонів.
600 мільйонів доларів вдалося залучити за рахунок додаткового розміщення євробондів на комерційному ринку
під 6,2 відсотка річних. Мініс-

терство фінансів радісно заявило, що це найдешевше запозичення у доларах на комерційному ринку в історії України. І це
щира правда, але сталося так не
завдяки активній роботі доблесного Мінфіну, а через ситуацію
на світових фінансових ринках,
коли грошей у світі є дуже багато, але через пандемію коронавірусу вигідно прилаштувати їх не так уже й просто. Відтак значна частина боргових паперів узагалі розміщується під
негативну ставку, а показник
6,2 відсотка річних є захмарною величиною для державних
позик. Утім для сучасної України дешевше взяти гроші важко.
Такі реалії...
Ще 300 мільйонів доларів
вдалося взяти у Світового банку на подолання наслідків пандемії «Ковід-19». Формально ці
гроші повинні піти на фінансування програми гарантованого
мінімального доходу в Україні:
ці гроші підуть на виплати деяким категоріям громадян, які
постраждали від карантинних
обмежень, перш за все — представникам малого бізнесу. Саме
ці кошти підуть на виконання
відеообіцянок президента Зеленського, який анонсував роздачу постраждалим ФОПам та
іншим представникам малого
бізнесу по 8 тис. гривень.
Ще 16 мільярдів гривень українське Міністерство фінансів
минулого тижня позичило на
внутрішньому ринку: переважно під виплати за раніше взятими внутрішніми позиками. Тут
Мінфін уже не був таким успішним: ставка у гривні перевищила 12 відсотків. При тому, що
влітку такі облігації розміщували під 8%. І при тому, що облікова ставка Національного

■ ЦИФРИ І РЕЗУЛЬТАТИ

Фантом заради кредиту
Медики України невдоволені низьким рівнем фінансування
у 2021 році. Тим часом економісти заявляють: кошторис
нереальний і виконати його буде неможливо
ринатальних центрів, протиепідемічних
заходів, станцій переливання крові. У
МОЗ вимагали подвоїти цю суму, до 296
млрд грн, але фактична сума в документі
майже вдвічі менша.
На громадське здоров’я і заходи боротьби з епідеміями виділено 2,645 млрд
гривень. У 2021 році з’явиться додаткова
бюджетна стаття: 2,6 мільярда гривень
на вакцинацію від «Ковід-19». Але в МОЗ
цю суму також вважають недостатньою.

Економісти ж, навпаки, стверджують: грошей, мовляв, «роздали» надто
багато. А отже, виконати бюджет буде
непросто. «Я б охарактеризував Державний бюджет 2021 року як бюджет-фантазію, — каже керівник Комітету економістів України Андрій Новак. — Адже
його побудовано на роботі економіки України, якої в 2021 році просто не буде. Не
буде, на жаль, зростання ВВП в 4,6%. Це
не просто оптимістичний прогноз, це не-

банку сягає 6%.
Також минулого тижня
уряд Дениса Шмигаля вирішив видати державні гарантії для державного підприємства «Укренерго» під кредит у
розмірі 11,3 мільярда гривень:
для погашення заборгованості перед постачальниками «зеленої» електроенергії, ціна кіловата якої в Україні в рази перевищує, скажімо, аналогічну
ціну в Німеччині. За підрахунками експертів, із цієї суми понад 3 млрд гривень отримає олігарх Рінат Ахметов.
Утiм є й хороша новина. Минулого тижня вперше з лютого нинішнього року припинився відтік коштів нерезидентів
з українського ринку державних облігацій, що може свідчити про домовленості з приводу нових ігор iз курсом гривні,
зокрема можливим його зміцненням під візит в Україну спекулятивних грошей, як це було
в 2019 році. Для фінансування державного бюджету в короткостроковій перспективі це
буде благом. Але для економіки в цілому стане черговим ударом, який негативно позначиться і на бюджеті. У середньостроковій перспективі.
Але навіть i таке набирання
кредитів не вирівнює фінансову ситуацію в Україні. Станом
на середину грудня витратні статті державного бюджету
профінансовано лише на один
трильйон гривень. За час, що
залишився, потрібно витратити 140 мільярдів. Чи вдасться
це зробити уряду Дениса Шмигаля, наразі прогнозувати важко. Адже завдання залишається складним навіть попри активність влади у справі створення нових боргів. ■

реалістичний прогноз. Хотілося б, щоб
так було, але такого показника не буде.
Біда в тому, що бюджет якраз побудований на абсолютно неправильному макропрогнозі. Я б будував бюджет наступного року, виходячи з нульового зростання», — сказав Андрій Новак.
І зазначив: державний кошторис наступного року фактично є тимчасовим,
оскільки в нього однак доведеться вносити корективи. «Якщо існуватиме хоча
б невелике зростання — 1, 2, 3%, тоді
дохідна частина буде трохи більшою, але
будувати бюджет на зростанні, якого не
буде, це означає, що в процесі наступного фінансового року доведеться вносити
в бюджет зміни. Бюджет ухвалили, щоб
відновити програму з МВФ і отримати
наступний транш, не тільки від МВФ, а
й від інших наших партнерів, які орієнтуються на МВФ. Я б усерйоз не сприймав цей бюджет, як такий, що його намагатимуться виконувати», — наголосив Андрій Новак. ■

6

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ГРУДНЯ 2020

Віталій МАМАЛАГА,
старший науковий співробітник
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Не існує усталеної думки щодо
питання, від чого відштовхуватись у визначенні дати заснування того чи іншого населеного пункту. Чи брати за основу
першу згадку в перевірених документах, чи рахувати від датування найдавнішого поселення,
розкопаного археологами на
його території, чи взагалі довіритись легендам, що побутують
серед місцевого населення.

Розкопані поселення датуються
700—800-ми роками після
Різдва Христового
Та в цілому, з огляду на певні
особливості людської психології,
маємо тенденцію, коли всі перераховані критерії стають неважливими. Першочерговим виступає те, який із цих критеріїв дає
найдавнішу дату. Містяни достатньо легко вирішують проблему. Іноді навіть трапляється, що
в минулому році в місті відзначили, скажімо 300-річний ювілей,
а наступного — 350-річний.
Та все сказане не стосується Батурина, який перебуває під надійним інтелектуальним заступництвом заповідника «Гетьманська
столиця». Тому роком заснування Батурина є 1625-й — рік, стосовно якого є беззаперечні докази за всіма згаданими критеріями. Тож цього року маємо майже
ювілей — 395-річчя нашого славного Батурина!
Але насправді людина побутувала на місці сучасного Батурина з часів кам’яного віку. Розкопані археологами певні поселення, особливо на території історичного центру міста, датуються аж
700—800-ми роками після Різдва
Христового. До того ж тривалий
період історії цієї місцевості тут
існували укріплення, а відповідно — й досить поважні поселення.
Значне містечко було тут й у часи
Київської Русі. Щоправда, жодного слова про нього в літописах
не збереглося. Та це не виглядає
чимось винятковим за умови мізерної кількості документів, що
дійшли до нас від того часу. Втім
факт наявності поселення довели
археологи.

Пустельна глушина
і відродження
Дуже постраждали батуринські пагорби під час монгольського панування — фортеця була знищена, проте життя на батуринських пагорбах
жевріло. Після монгольської навали місцевість запустіла і була
відроджена тільки того самого 1625 року. Натепер маємо всі
підстави припускати, що до знищення містечка, що передувало Батурину, призвела не перша, всім відома, а друга, майже
забута, «татарська навала» кінця XV — початку XVI століть. Ті
часи є однією з найбільших білих
плям української історії, але, за
новітніми відомостями, остання
була не менш масштабною за Батиєве нашестя. Це була епоха чи
не єдиного в історії випадку московсько-кримського союзу, коли
два колишні улуси Золотої Орди
(прим. Улус — частина, уділ, володіння) об’єдналися проти Великого Князівства Литовського
та Руського.
Принагідно вкажемо, що «реабілітація» так званого литовського періоду нашої історії є одним із найважливіших завдань
українських істориків. Сотні
років нам нав’язувалась думка
про той період як «період іноземного поневолення». Насправді ж
Литва дала нашим землям тільки князівську династію Гедимі-

ІСТОРІЯ
■ ДО ДАТИ

Гетьманська столиця: до і після
Славному Батурину виповнилося 395 років,
а людина побутувала на місці сучасного міста
з часів кам’яного віку
новичів. А останні дуже швидко в усіх питаннях асимілювались, сприйнявши місцеві мову,
традицію, культуру, навіть «по
крові» змішались із місцевими
родинами. Наприклад, Дмитро
Байда-Вишневецький, один із
перших лідерів запорозького козацтва, також був Гедиміновичем. Хто скаже, що він для України був «іноземним поневолювачем» — нехай перший кине в
мене камінь.
Насправді, Велике Князівство Литовське було спільною
державою українців, білорусів
та литовців. І проти цієї держави московсько-кримський союз
розгорнув справжню тотальну
війну. Чернігівському регіону
не пощастило найбільше, бо до
його руйнування активно долучилися і кримські, і московські війська. Саме тоді територія
сучасного Батурина перетворилась на пустелю.
1503 року Москва змогла захопити чернігівські землі, але
ради їм дати так і не спромоглась. 100 років регіон залишався
пустельною глушиною. І тільки
коли 1618 року чернігівські землі були звільнені від московського панування і долучились вже
до Речі Посполитої (нової конфедеративної держави, складеної з
Великого Князівства та Польського Королівства), почалося їх
поступове відродження.

Матвій Стахурський та Щенсни
Вишель
Визнаємо, в новій державі
саме поляки як динамічна на той
час нація зайняли провідну роль.
Тому не дивно, що новозвільнені
землі отримували від короля переважно представники польської аристократії. Але «на землі»
відродження регіону на 100% реалізовувалось українським простолюдом, що був залучений владою переважно з правого берега
Дніпра. Переселенці залучалися
на пусті землі за допомогою різноманітних пільг та свобод, наданих особистими пожалуваннями
короля. Такі привілеї збереглися
в архівах, з них під 1625 роком
маємо беззаперечні відомості й
про заснування Батурина:
«Щасний Вишель, капітан і хорунжий Новгородка Сіверського. Маючи розпорядження уповноваженого короля, щоб
у Сіверщині місця пусті людьми всякого стану саджав і на осади роздавав, бачачи тоді заслуги
Матвія Стахурського, свого слуги, дав йому в повіті Новгорода
Сіверського городище Батурин,
на якому має осадити місто. Слободу при тому даю на 14 років.
Вільно їм горілку курити, пиво
варити, меди ситити і всіх пожитків уживати».
Під процедурою «осади міста» в ті часи розуміли організувати певних людей, наділити їх
землею та допомогти облаштуватися на ній. Ті, хто займався такою справою, звалися осадчими
(звідти відоме українське прізвище — Осадчий). Слобода — звільнення від податків і зборів. Особливо наголошувалося на праві
вільного виготовлення алкогольних напоїв, що і в той час давало
великий прибуток і мало обкла-

❙ Герб міста Батурин.
датися відповідно великим податком (щось на кшталт сьогоднішнього «акцизу»).
Як бачимо, на зорі своєї історії Батурин отримав значний
період «податкових канікул» —
14 років. Це, власне, і стало суттєвим поштовхом для подальшого динамічного розвитку міста.
Принагідно віддамо шану засновникам Батурина. Їм не дуже
пощастило в сенсі історичної
пам’яті. А натхненник заснування міста Щенсни Вишель узагалі
досі потерпає за кожної згадки.
Автори ніяк не визначаться, де ж
у нього ім’я, а де прізвище. Зустрічається і Щасний Вишель, і
Вишель Щасний... Насправді
правильна вимова його імені —
«Щенсни», а «Вишель», дійсно,
є прізвищем. Просто в Польщі з
давніх-давен існує традиція буквального перекладу іноземних
термінів, зокрема імен. Таким
чином «Щенсни» є дещо викривленим варіантом старопольського слова, яке українською можна перекласти як «щасливий».
Тобто у нашому випадку «Щенсни» — не більше, ніж калька латинського імені «Фелікс».
Лаври безпосереднього засновника Батурина, безумовно,
належать згаданому дворянину
Вишеля — Матвієві Стахурському. Саме під його керівництвом
місто зробило перші кроки на
шляху до своєї історичної слави.
Подякуймо йому за це!
Зрозуміло, у подальші часи засновники Батурина опинилися в
тіні славних імен батуринських
гетьманів. До того ж визнанню,
мабуть, заважало те, що засновники були на українських землях
представниками польської влади,
хоча є всі підстави вважати Стахурського етнічним українцем (у
ті часи «Стахур» — масово поширена в західноукраїнському регіоні простонародна форма імені
«Євстахій/Євстафій»), та і середня керівна ланка у володіннях
польських магнатів в Україні на
90% складалась із місцевих. На
щастя, зараз ми можемо віддати
належне засновникам майбутньої
гетьманської столиці Матвію Стахурському та Щенсни Вишелю.

Батура, «батир» чи інше?
Розповідь про передісторію та
заснування Батурина явно була
б неповною, якби ми не згадали
і про питання назви. Справді, серед питань туристів, що приїздять до Батурина, воно є одним
із найпопулярніших. Щоправда,
відповісти на нього не так прос-

❙ Цитадель Батуринської фортеці. Археопарк реконструйовано у 2008 році.

❙ Дослідження оборонних укріплень Цитаделі (2008 рік).
❙ Фото надані НІКЗ «Гетьманська столиця».
то. Насправді тільки масова свідомість, яка зазвичай вимагає
простих відповідей на складні
запитання, може пояснити походження назви Чернігова іменем
якогось князя Чорного, назви
Канева — іменем князя Канія, а
назви Києва, відповідно, — іменем князя Кия.
У реальності найпростіший
шлях пояснення майже 100%
буде хибним. Інакше доведеться пояснити, як так вийшло,
що численні населені пункти в
Чехії, Словаччині, Польщі, Сербії, Боснії мають назви Кийов,
Київці, Куява та інші схожі за
звучанням — при тому, що ім’я
«Кий» не зустрічається аж ніде.
Так сталося і з Батурином.
Найпопулярніше, ще й досі, пояснення виводить назву міста
від прізвища польського короля Стефана Баторія, який правив у Речі Посполитій із 1576го по 1586 рік. Та прийняти цю
версію ми зможемо тільки тоді,
якщо припустимо факт існування у Речі Посполитій традиції,
подібної до найменування місцевостей на честь Кірова чи Леніна у СРСР. Ніякого стосунку до
цих земель Баторій не мав, міста
за його часів тут не було, що доведено археологами, а ми ще й
пам’ятаємо, що у роки правління Стефана територію Батурина
взагалі контролювала Москва.
Нині ми вже маємо обґрунтовані підстави вважати, що автором версії «імені Баторія»
був дуже відомий у XVII-XVIII
століттях письменник та історик, а за життя — ще й помітний державний діяч та військовий Веспасіан Коховський. Пе-

ріод його активної діяльності
припав на другу половину XVII
століття, часи найбільшої слави та значення Батурина. Що залишалось польському шляхтичу
казати про столицю Української
держави, що вирвала свою незалежність у боротьбі з його країною, та ще й непогано почувається, розвивається, а до того самого
Батурина приїздять європейські
посли? Тільки кричати: «Батурин наш!» Так народилася чергова легенда.
Сучасні історики пропонують багато потенційно ближчих до правди варіантів походження назви Батурина. Серед
них є версія про власне ім’я або
прізвисько Батура та його варіації, що дійсно зустрічалося серед слов’ян. Є варіант від давньоруського діалектного «батура», що означає вежу чи башту.
Є варіант від тюркського терміна «батир», звідки пішов ідентичний йому слов’янський термін «богатир», що з урахування
величезного тюркського сліду на
наших землях дуже ймовірно.
Насправді могло мати місце
і походження назви з декількох
джерел, і накладення двох, а то
й більше, первинних сенсів. А головне — це слово могло багаторазово бути викривленим і на певному етапі прийняти таку форму, тому що комусь невідомому
в той момент саме так почулося.
Дійсно, походження назв давніх
міст завжди губиться у пітьмі
століть. Але хай там як, а зараз
«Батурин» — це синонім слави,
гідності та звитяги!
Вітаємо Україну з 395-ю річницею заснування Батурина! ■
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■ ПАРАД ВІРУСІВ

Новий «діамант» у старій «короні»
Півднем Англії поширюється мутований штам COVID-19, Європа відгороджується від Британії
Ігор ВІТОВИЧ

Минулого тижня глава МОЗ Великої
Британії Метт Хенкок повідомив, що
британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів.
Британський прем’єр-міністр Борис
Джонсон заявив, що нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші
види.

Мутований сюрприз до свят
«Новий варіант вірусу містить 23 різні зміни», — сказав сер Патрік Валланс,
головний науковий керівник Великої
Британії, який описав їх як «сузір’я
змін». «Ми вважаємо, що цей штам уже
може бути і в інших країнах», — додав
Валанс.
У зв’язку з напруженою епідемічною
ситуацією з 20 грудня на південному
сході Великої Британії, включно з Лондоном, почав діяти максимальний, четвертий, рівень обмежень. Він передбачає
закриття всіх магазинів, крім тих, що
продають товари першої необхідності, а
також тренажерних залів, перукарень та
інших закладів. Людям рекомендується
не залишати домівки. Контакти з особами, які не належать до однієї родини, обмежуються однією людиною.
Саме в цьому регіоні зафіксоване поширення нового штаму. Мер Лондона
Садік Хан заявив, що влада надто пізно
зважилася на запровадження карантину
в столиці. Напередодні жителі Лондона
масово стали покидати місто, оскільки з
неділі в британській столиці і на південному сході Англії вступив в силу режим
строгого карантину. Під його дію підпадають 20 мільйонів осіб. Крім того, були
скасовані п’ятиденні послаблення з нагоди Різдва. Щонайменше третині населення країни тепер заборонено проводити свята в компанії людей, з якими вони
не живуть під одним дахом.
У Великій Британії за минулу добу
виявили 35,9 тис. випадків коронавірусу, що є максимальним значенням за всю
пандемію, повідомила в неділю, 20 грудня, агенція «Рейтер» із посиланням на
дані міністерства охорони здоров’я країни. Добовий приріст померлих становив
326 осіб. Днем раніше в королівстві було
зафіксовано 27 тисяч 52 людини з інфекцією і 534 померлих. Усього коронавірус
у країні підтвердили в 2 мільйонів 40 тисяч 147 осіб, померли 67,4 тис. пацієнтів.

Більш заразний, але чи більш
небезпечний?
Наразі немає свідчень, що новий
штам реагуватиме якось по-іншому
на вже вироблені вакцини проти коронавірусу. У розмові з Бі-Бі-Сі епідеміолог ВООЗ Марія Ван Керкхове розповіла,
що фахівці «спостерігають за мутаціями (коронавірусу) по всьому світу від початку пандемії». Нині, за словами представниці ВООЗ, іде активна співпраця
із британськими фахівцями щодо нового штаму. Британія надає всю інформацію щодо мутації вірусу, випадки якого

❙ Новорічно-різдвяні свята цьогоріч у багатьох країнах будуть затьмарені обмеженнями.
спостерігають у країні, а ВООЗ ділиться
нею із країнами-членами, спеціалістами
та громадськістю.
Учені часто спостерігають численні
мутації вірусів, каже доктор Ван Керкхове, проте насправді важливо розуміти, «якими є ці штами та як вони поводяться». Хоча щодо нового штаму все ще
залишається багато чого незрозумілого.
Поки що його називають на 70% заразнішим, ніж первинний варіант вірусу.

ж причини ми так само регулярно підхоплюємо ГРВІ знову і знову. Хоча наш
організм уже сформував відповідні антитіла під час попереднього вірусу, до
патогену, що знову мутував, нових антитіл ми ще не сформували.
Уже згадана вище технічна керівниця ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове підтвердила, що новий штам має
здатність поширюватися швидше, ніж
попередній варіант коронавірусу. Він на-

За даними ВООЗ, за межами Великої Британії було зафіксовано 11
випадків інфікування мутованим вірусом — дев’ять у Данії та по
одному у Нідерландах та Австралії.
Проте свідчень того, що новий штам є
більш небезпечним чи смертельним, наразі немає. «Це може значно ускладнити ситуацію, але поки що оптимістичні
сподівання, зокрема, пов’язані з появою
вакцини і тим, що вакцина спроможна
побороти хворобу. Принаймні такими є
робочі припущення на цей момент», —
заявив очільник британської медичної
служби професор Кріс Вітті.
Британський
міністр
охорони
здоров’я Метт Хенкок припускає, що
нові, жорсткіші, протиепідемічні обмеження в Лондоні та на південному сході
Англії не будуть зняті скоро. Підставою
для цього є те, що новий варіант коронавірусу дуже важко контролювати.
Зазвичай людський організм сам здатен захиститися від вірусів. Він виробляє антитіла, які захищають його від
вірусних атак і роблять невразливим до
патогену. Однак якщо патоген уже мутував, а антитіла, що утворилися, запрограмовані на давнішу його «версію», то ці
антитіла значно менш ефективні. З тієї

віть вирвався вже за межі Великої Британії. «Чим довше цей вірус поширюється, тим більше можливостей є для його
зміни. Отже, нам дійсно потрібно зробити все можливе, щоб запобігти його розповсюдженню, мінімізація його поширення зменшить шанси для його зміни»,
— зазначила Керкхове.
Відтак ВООЗ у неділю, 20 грудня, закликала європейські країни посилити
заходи у боротьбі з коронавірусом через
появу нового штаму. За даними ВООЗ,
за межами Британії було зафіксовано 11 випадків інфікування мутованим
вірусом: дев’ять у Данії та по одному в
Нідерландах та Австралії.

Європа відгороджується від Британії
Через новий штам Нідерланди вже
заборонили рейси з Британії до 1 січня.
Там хочуть звести до мінімуму ризик
розповсюдження нової мутації вірусу.
Згодом і Бельгія заявила, що призупиняє приймати авіарейси та потяги з Британії — поки що на 24 години, починаю-

чи від півночі неділі. Також авіасполучення з Великою Британією припинила
Італія. Згодом те ж саме зробили Франція, Німеччина, Австрія, країни Балтії,
Швейцарія і Туреччина, повідомляє БіБі-Сі. Вчора питання про закриття авіасполучення з Британією мав розглянути на своєму засіданні й уряд України,
повідомляє Укрінформ.
Австрія не лише закрила небо з Великою Британією, а й запроваджує вже
третій цього року жорсткий карантин у
себе. Як оголосив у п’ятницю уряд Австрії, національний карантин розпочнеться з 26 грудня. Попередній, другий, щойно закінчився 2 грудня. В рамках нового карантину буде запроваджено, зокрема, комендантську годину з
забороною залишати будинки з 20-ї години вечора до шостої ранку, і діятиме
вона до 24 січня. 15-17 січня відбудеться масове тестування всього населення,
і люди з негативним результатом тесту на коронавірус будуть звільнені від
цих обмежень. Наявність негативного
результату тесту також є обов’язковою
умовою нормальної участі в соціальному житті, без нього після закінчення карантину в громадському просторі буде
обов’язковим носіння захисної маски
типу FFP2. До 18 січня не працюватимуть школи, ресторани, бари та готелі,
а також магазини, які не продають товари першої необхідності. На практиці
це означає загальну заборону виходити
з дому без обґрунтованої потреби. Після
18 січня особи, які часто контактують із
багатьма іншими людьми, такі як учителі, продавці, працівники громадського транспорту чи перукарі, повинні проходити щотижневе тестування на наявність коронавірусу.
Через те, що й у випадку появи нового штаму керівництво Євросоюзу демонструє повну безпорадність i бездіяльність, уряд Іспанії закликає ЄС виробити скоординовану відповідь перед новим
викликом. У зв’язку з нездатністю президентки Європейської Комісії Урсули
фон дер Ляєн оволодіти ситуацією, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, країна якої в цьому півріччі головує в ЄС,
має намір домагатися закриття кордонів
Європейського Союзу на в’їзд iз Великої
Британії через нову мутацію COVID-19,
повідомляє видання «Більд» iз посиланням на джерела в німецькому уряді. На
даний час Меркель проводить переговори з президентом Франції Емманюелем
Макроном iз цього приводу. Основне питання цих консультацій — обмеження
транспортного сполучення між Великою
Британією та Євросоюзом.
На думку кризової групи уряду Німеччини, Європа має «повністю ізолювати себе» від Великої Британії. «Національна заборона на посадку літаків
iз Лондона в Німеччині — фіктивне рішення, якщо після мутації вірус надходитиме до нас iз Варшави, Відня, Праги, Копенгагена, Брюсселя, Парижа,
Цюріха або Риму», — пояснив виданню віцепрезидент фракції Вільної демократичної партії Німеччини Майкл
Тойрер. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Байден розповів про своє
перше рішення на посаді
президента США
Інавгурацію нового президента США
Джо Байдена заплановано на 20 січня
2021 року. «У перший день роботи моя
адміністрація знову приєднається до Паризької угоди», — оголосив обраний президент США Джо Байден. Це означає, що
США в січні можуть повернутися до кліматичного пакту, який покладає на країнипідписанти зобов’язання зменшити викиди парникових газів. Наразі чинний лідер
США Дональд Трамп вирішив відмовитися

від угоди в 2017 році. Як додав Джо Байден, він хоче «відновити Америку на лідерських позиціях у зміні клімату». Про
свої плани на перший день президентства він написав у «Твіттері». За його словами, загроза, яку становлять зміни клімату, є «екзистенційною», тож «у нас немає часу зволікати». Він представив команду, яка буде «готова з першого дня»
протистояти загрозі. Паризьку кліматичну угоду п’ять років тому підписали майже 200 країн. Кожна з них узяла на себе
зобов’язання зменшити викиди парникових газів, що призводять до кліматичних

змін. Це перша в історії міжнародна угода, що зобов’язує всі країни світу діяти
спільно в питаннях захисту клімату.

Іран обіцяє надати технічний
звіт про катастрофу
українського літака
Іран найближчими днями представить
технічний звіт про катастрофу літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»
рейсу PS752, який був збитий невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня. Про
це заявив речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, передає Укрінформ iз посиланням на

MEHR. За його словами, звіт буде опублікований i переданий українській стороні
«сьогодні або завтра». Крім того, речник
розкритикував заяви канадської сторони.
Зокрема, йдеться про заяву міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіппа Шампаня, в якій він наголосив, що не
вірить, нiби літак МАУ був збитий в Ірані
внаслідок людської помилки.

У Білорусі відбулися «Марші
народного трибуналу»
У Білорусі 20 грудня поновилися протестні акції проти режиму Олександра Лу-

кашенка, які відбуваються щонеділі. Організатори закликали виходити на «Марші народного трибуналу» в різних місцях
Мінська та інших міст. Новинний портал
Tut.by повідомляє з посиланням на своїх
читачів, що в деяких дворах стояли міліцейські та військові машини. Загалом у
Мінську в неділю, 20 грудня, під час акцій
протесту було затримано близько ста осiб,
повідомили в управлінні міліції білоруської столиці. Також білоруська міліція притягувала до відповідальності водіїв за порушення ПДР, які сигналили на підтримку
протестантів. ■
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■ ЮВІЛЕЙ

«Зберегли велику Симиренкову
колекцію»
Мліївській науково-дослідній станції
садівництва — 100 років!
Ольга ОСИПЕНКО,
завідувачка музеєм-відділом родини Симиренків Черкаського обласного
краєзнавчого музею

Відома перлина української помологічної науки — Мліївська дослідна станція садівництва — переживає не кращі часи. Але її
столітній ювілей ніхто не відміняв! Бо в ці дні якраз виповнюється
сто років, коли рішенням Наркомзему України на базі всесвітньо
відомого плодово-ягідного розсадника геніального вченого Левка
Симиренка було створено наукову установу зі скромною назвою
«садово-городня станція».
За такий поважний вік вона пережила і злети, й падіння. Однак завжди залишалася серед флагманів садівничої науки країни. Адже,
власне, українська помологія, наука, яка вивчає сорти плодових і
ягідних культур, й розпочинається з Млієва, з її основоположників
— славетних мліївців, батька й сина, Левка та Володимира Симиренків.
Саме про історію Мліївської садстанції, її непросте сьогодення —
наша розмова з директором закладу Володимиром Фільовим.

«Колись у нас працювало
майже 800 людей»
■ Володимире Васильовичу, ви чудово знаєте історію
садстанції, її злети і падіння. Зокрема, якою вона була
тридцять років тому?
— Піком розвитку і розквіту садстанції стали 1987—
1990 роки. У 1987 році з ініціативи тодішнього директора
Миколи Артеменка на базі
станції створюється надпотужна структура — наукововиробниче об’єднання «Сад»,
а у квітні 1989-го станцію реорганізовано у Мліївський науково-дослідний інститут помології ім. Л. П. Симиренка і
значно розширено напрямки
науково-дослідних робіт. В
інституті в той час працювало близько 800 трудівників,
зокрема, колектив науковців становив більше ста осіб
(з яких більше двох десятків
мали наукові звання) і займався селекційною наукою,
а решта трудилася на виробництві. Адже садівництво і городництво, яке тоді також інтенсивно розвивалося, це трудомісткі, затратні галузі, що
вимагали ретельного обробітку землі, підживлення, догляду рослин, поливу тощо.
Все це, плюс період збирання
врожаю, потребувало значної
кількості техніки, сотень і сотень робочих рук. А якщо додати, що НВО «Сад» включало
в себе кілька десятків садовогородніх господарств на Черкащині та за її межами, з якими були укладені відповідні
угоди про співпрацю, то можна уявити, що це були за масштаби!
На ці масштаби науки і
виробництва поширювалося
держзамовлення, а якщо конкретніше, то тисячі тонн плодово-ягідної продукції, продукції переробної галузі, що
також розвивалася, закуповувала держава та розподіляла
по республіках Союзу. Отже,
надходили відповідні кошти
(і не малі), крім того, держава
фінансувала розвиток науки
та матеріально-технічну базу.
Завдяки цьому було зведено
значну кількість житла для
працівників, побудовано виробничі й соціально-побутові
приміщення, придбано сотні

одиниць авто і сільгосптехніки, залишками якої, до слова,
користуємося й понині.
Слід не забувати, що в ті
роки широко впроваджувалися й нові, прогресивніші
методи господарювання; наприклад, госпрозрахунок. Генеральний директор Микола Артеменко заявив себе, як
сказали б сьогодні, надзвичайно талановитим менеджером
і керівником, який умів заробляти гроші. Адже є навіть
дані, що він планував перетворити об’єднання на акціонерне товариство! І це тоді, коли
існувала планова соціалістична економіка! Тобто ця людина переросла свій час і мислила критеріями, якими й тепер
живе цивілізований світ!
■ Якою є зараз садстанція?
Які її виробничі й наукові потужності?
— Структурно сучасна дослідна станція складається iз
трьох відділів: відділ генетичних ресурсів, селекції плодово-ягідних, малопоширених
горіхоплідних культур та за-

❙ Будинок науки.
— Нині трудовий колектив
садстанції нараховує 35 осіб.
У ньому 22 науковці — доктор
сільськогосподарських наук,
три кандидати наук, техніки, агрономи. Основними напрямками наукової роботи є
генетичні ресурси колекції,
що налічує понад три тисячі
зразків, одна з найбільших —
по яблуні — 2537.
Також ведемо селекційну
роботу по 14 культурах. Зокрема, по яблуні та груші вона
триває з 1926 року, і по яблуні виведено більше тридцяти сортів, з яких вісім є в
реєстрі, де також і шість зразків груші. А загалом за час існування закладу нашими науковцями виведено більше 200
сортів плодово-ягідних культур!
З кісточковими працюємо
з 1928 року, маємо в реєстрі
дев’ять зразків сливи. По
сливі в Україні ми єдина ус-

У держави має бути чітка стратегія і на найближчу
перспективу, й на віддалену. Нас чекають непрості
виклики, наприклад, у зв’язку зі зміною клімату та
запасами водних ресурсів.
хисту рослин; наукових досліджень, питань інтелектуальної власності, маркетингу,
інновацій та економіки; технічного забезпечення наукових підрозділів. Щодо виробництва, то маємо чотири відділення загальною площею 800
гектарів землі. Під насадженнями плодово-ягідних, малопоширених горіхоплідних
культур зайнято близько 500
га. Понад 200 га земель перебуває під ріллею.

«Для молодших наукових
співробітників навіть
мінімальна зарплата не
передбачена»
■ У будь-якій справі найціннішим надбанням залишаються люди. Що б ви сказали про науковий потенціал
станції та успіхи своїх підлеглих?

танова, з якою проводиться
селекційна робота.
За останні роки створено й
отримано патенти на сорти яблуні «Мир», груші «Ампір»,
сливи «Янтарна Мліївська»,
черешні «Сонячна Мліївська», вишні «Пам’ять Артеменка», чотири сорти калини: «Україночка», «Багряна», «Надія», «Великоплідна».
Проводимо технологічні
досліди, вивчаємо і розробляємо схеми посадки саду, використання біостимуляторів
у розсаднику, добрив. Ще ведемо такий напрямок, як органічне садівництво, коли вирощуємо стійкі до парші сорти яблуні, випробовуючи їх у
наших умовах з використанням органічних препаратів.
Серед провідних науковців
варто назвати Ларису Юрик,

❙ Директор Мліївської науково-дослідної станції Володимир Фільов.
по селекції яблуні Варвару Волошину, по ягідниках — Тараса Тихого, по сливі був Віктор Ласкавий, якого не стало
зовсім недавно…
Проте, якщо говорити про
кадри, то це найболючіше питання. Так, ті науковці, які
працюють, є фанатами своєї
роботи. Вони не один рік, не
одне десятиліття, здоров’я,
силу, енергію поклали на розвиток помологічної науки,
виведення нових сортів, зростання авторитету дослідної
станції. Але, на жаль, заміни
їм на сьогоднішній день немає. Я, наприклад, ще жодного молодого науковця не
взяв на роботу. Дуже, звичайно, прикро. Але це факт. Бо,
за великим рахунком, молодому спеціалісту що можемо запропонувати? А нічого!
Відповідно до нинішніх українських законів, для молодших наукових співробітників навіть мінімальна заробітна плата не передбачена!
І про неї уже дбаємо, виходячи з наших можливостей. Тобто, якщо заробили якісь кошти, то доплачуємо людям.
Не набагато краще і з оплатою праці й інших наукових співробітників, хоч у кандидатів наук зарплата трохи
більша. Але це також зовсім
не ті суми, якими можна пох-

валитися. А, тим паче, мати
натяк на достойне життя.
■ Відомо, що в найуспішніші часи, коли директором
садстанції був Микола Артеменко, широко поєднувалася
і виробнича, і наукова діяльність. Те, про що мріяв Левко
Симиренко, коли твердив, що
садівничу науку слід ставити на промислову основу. Бо
лише тоді плоди садівництва
стануть доступними для всього народу. Як нині поєднується виробнича і наукова діяльність?
— І сьогодні без промислових садів дослідній станції
просто не вижити. Ми це добре розуміємо. Тому ще минулого року почали закладати
нові сади. Поки що на невеликих площах: наскільки на ці
роботи вистачає власних коштів. Бо їх держава не фінансує.
Але у нас справді дуже тісне
поєднання наукової і виробничої діяльності. Практично
одне без другого обійтися не
можуть. Тому й існує підрозділ, що обслуговує науку. Тобто виконує для неї всі механізовані роботи для закладання
дослідів, оброблення садів,
оранки, прополювання, збирання врожаю і т. д. У минулі
часи садстанція мала могутню матеріальну базу для виробничої діяльності. Що да-
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умовах, коли саджанці вирощують десятки тисяч людей, держустанові конкурувати важко.
Однак зводити роботу науково-дослідної станції до
бізнесово-підприємницької
структури — це не тільки
некоректно, а й неправильно. Бо у Млієві працює саме
наукова установа. Її завдання визначає держава, і вона
ж мусить створити належні
умови, аби вони виконувались.
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■ СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Мільйони «зелених»
Де і за скільки в Україні можна придбати
«легальну» новорічну ялинку

«Щоб симиренківські сади
щедро цвіли»

❙ Знаменитий ренет Платона Симиренка.
вало значні кошти та сприяло багатогранному розвитку закладу. Але сьогодні, на
жаль, усе доводиться розпочинати майже з нуля. Хоч
маємо одне з найнеобхідніших — землю. Переконаний, що за сприятливих
умов, завдяки наполегливій
праці колективу, зможемо
розпочати нове відродження станції.

«Спірні» землі три роки не
використовували»
■ Від труднощів у роботі
сьогодні нікуди не подітися,
як ви їх долаєте?
— Труднощі, недоречності, проблеми — все це
справді маємо. І часто вони
виникають, як мовиться, на
рівному місці.
Розпочну з пережитого.
Як тільки прийшов працювати, довелося втягтися в…
суди. Новостворена організація Держгеокадастр вирішила забрати в садстанції
добрий шмат найкращої землі — 220 гектарів. Це Городищенське відділення. Скориставшись тим, що через
різні причини, насамперед
радянського характеру, коли
вся земля, як відомо, була
державна, вона формально
за нами не числилась. Але ж
садстанція обробляла її 6070 років! Удобрювала, доглядала. Зрештою, там багато наших насаджень, частина колекції. Довелося все це
доводити, і суд ухвалив справедливе рішення на нашу користь.
Ось така проза життя.
Але й це не найстрашніше.
Найстрашніше, що і садстанція, і Держкадастр —
дві державні організації,
що між собою, так би мовити, «воювали». На моє переконання, у цивілізованій
країні таке не може трапитися! Це нонсенс. Навпаки
— той же Геокадастр має
відстоювати, захищати інтереси державних організацій. Себто наші. Ми «спірні» землі три роки не використовували. Бо в будь-який
момент їх могли забрати й
передати в чужі руки. Що
також дуже загальмувало
наш розвиток.
Або інше питання. Ще
з часів Платона Симиренка (і про це мало хто знає!)
на теренах майбутньої садстанції почали створювати
колекцію плодово-ягідних
культур. Левко Платонович
продовжив цю велику справу, примножив її, потім доклався і його син Володимир. Тобто впродовж багатьох десятиліть збиралася
найцінніша колекція! Яка
сьогодні у Млієві є найбіль-

шою в Україні і нараховує
понад три тисячі видів і сортів плодово-ягідних, горіхоплідних культур. Це їхній генетичний банк.
Але можна сказати й поіншому: це всенародне, державне надбання і багатство!
Яке, незважаючи на труднощі, наш колектив зберіг. Хоч
збереження потребує чималих матеріальних затрат, які
ніхто не відшкодовує. Але ми
й далі берегтимемо генетичний фонд плодово-ягідних
культур України, бо розуміємо свою відповідальність і ті
професійні обов’язки, які на
нас покладені. Для наших
науковців це дуже почесна
місія. І якби мали достатньо
коштів, то цю тему й не згадали б.
Не можу оминути й теми
авторського права. Маю на
увазі те, що різні установи,
підприємства, приватні господарства користуються виведеними нашими селекціонерами сортами, не заплативши за те й копійки. Але
якби ті люди, які займаються виведенням, розведенням, розмноженням нашого матеріалу, виплачували
за них кошти, як і передбачено законом, то садстанції не потрібне було б і державне забезпечення! Ми б
самі себе утримували. Але
закон хоч і є, та він не діє.
А заробляти, надаючи якісь
послуги чи отримувати певні гранти — то рідкісні випадки. А потрібно, щоб працювала система.
Тому все-таки сподіваємося на державну підтримку розвитку української
помологічної науки. Щодо
якої має бути чітка стратегія і на найближчу перспективу, й на віддалену. Адже
нас чекають непрості виклики, наприклад, у зв’язку зі
зміною клімату та запасами
водних ресурсів.
У теперішньому конкретному вимірі держава
могла б ухвалити чіткі закони про пріоритети розвитку садівництва та її домінанти — помології, й захистити вітчизняного виробника від недобросовісної
конкуренції, у першу чергу
з-за кордону. Адже наша
продукція нічим не поступається зарубіжним аналогам. Навпаки — вона набагато якісніша й чистіша. З
наших підщеп виростають
чудові, урожайні сади. Саджанці Мліївської селекції
користувалися і користуються широким попитом, по
них до нас і сьогодні їдуть
люди з різних куточків України. Але реалії свідчать,
що в нинішніх ринкових

■ Ви очолили садстанцію
у скрутні часи, які багато
хто називає виживанням.
Той величезний науковий
досвід, який накопичився у
садстанції завдяки невтомній діяльності багатьох поколінь учених-помологів,
не лише викликає повагу,
а й дозволяє твердити, що
наукова установа із такою
багатою історією, із такими славетними іменами не
може не мати майбутнього.
Чи поділяєте ви цю думку?
— Однозначно поділяю.
Це найдавніша в Україні
установа садівничої науки.
Через десять років після її
заснування був створений
Український інститут садівництва. Усе відбувалося за
найактивнішої участі Володимира Симиренка, який
став і першим директором у
Млієві, і першим директором садінституту в Китаєві
під Києвом.
Велика робота у Млієві
вчених у минулому жива й
сьогодні, бо продовжується новими поколіннями науковців-селекціонерів. Уся
наша праця покладена на
те, щоб розвивалася помологічна наука, виводилися
нові сорти, щоб симиренківські сади з мліївської
колекції цвіли і щедро плодоносили по всій рідній Україні!
■ Мліївська садстанція
відзначає столітній ювілей,
хоч її коріння значно глибші, сягають не 1920-го, а ще
далекого 1887 року, коли
на родючій мліївській землі, на рідному Платоновому хуторі Левко Симиренко заклав розсадник. Так
само маємо іще один ювілей
— 50-ліття меморіального будинку-музею родини
Симиренків, справжнього літописця історії наукової установи. З яким настроєм зустрічаєте ці знакові дати? Чи будуть якісь
урочистості?
— На превеликий жаль,
сьогодні в Україні не до
свят. Але в режимі онлайн
було проведено розширену
всеукраїнську конференцію, присвячену дійсно знаменній даті у творчій біографії станції. Плануємо присвятити їй і науковий збірник наших учених, який
уже готуємо. Сподіваємося, що наступного року коронавірусна біда відступить
і навесні-влітку зможемо
гідно відзначити й столітній ювілей нашої установи, й 50-ліття музею. Адже
знакові цифри є нашими
спільними найприємнішими подіями. І, сподіваюся,
багатьох-багатьох людей
в Україні, які щиро шанують Симиренків і розуміють
значення для нашого народу насамперед їхньої духовної спадщини. ■

❙ Головне — купити правильну ялинку.
❙ Фото з сайта zhzh.info.
Інна СТЕПАНЧУК

До різдвяно-новорічних свят в
Україні лісівники виростили понад 2,5 млн штук ялинок, ялиць
і сосен. Про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України. З них «під
сокиру» піде тільки п’ята частина
— саме стільки потрібно новорічних дерев, щоб «вистачило всім».

Як обрати?
За словами голови Державного
агентства лісових ресурсів України Василя Кузьовича, у 2020 році
лісівники можуть підготувати до
продажу 520 тис. штук святкових
ялинок, iз яких 237 тис. штук планується заготувати під час проведення рубок догляду за лісом, ще
289 тис. дерев — на плантаціях новорічних ялинок. Загалом же в державних лісогосподарських підприємствах, що належать до сфери управління Держлісагентства,
нараховується 4,5 тис. га плантацій, на яких росте понад 13,5 млн
новорічних деревець, iз них понад
2,5 млн штук уже в тому віці, коли
годяться для реалізації.
Покупцям запропонують як
зрубані дерева, так і ті, що ростуть у
горщиках. Мода на останні у нас ще
тільки починає формуватися, хоча
в європейських країнах це звична
практика. Поки що вона не дуже
приживається через доволі «кусючі» ціни: вартість становить від 200
до 2500 грн залежно від висоти і породи. Ялинки від лісівників у контейнерах продаються у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Волинській, Херсонській, Черкаській, Рівненській областях.
Лісівники наголошують, що
зразковим новорічним деревцем
вважається ось таке: ялині чотири
роки, висота 1 метр 10 сантиметрів. Найбільшою популярністю серед українців користуються сосна
звичайна, сосна Палласа (Кримська), ялина європейська (смерека) та
ялина біла (ялиця).
Обираючи ялинку, обов’язково
зверніть увагу на наявність на дереві спеціальної бирки з номером і
кодом — це гарантія її легального
походження. Перевірити таку бирку можна за посиланням https://
www.yalynka.info/. У сервісі просто вводите номер бирки чи клейкої стрічки, які мають обов’язково
бути на кожному дереві, та отримаєте інформацію про ваше новорічне
деревце. Якщо код у системі відсутній — дерево зрубане незаконно.

Почім запах живої хвої?
У середньому ялинка обійдеться українській родині в 100 гривень, кажуть у Держлісагентстві.
Але це якщо брати безпосередньо
в лісівників. У приватних підприємців або перекупників ціна може
суттєво відрізнятися.
Згідно зi встановленою Держлісагентством вартістю ялинок, у різних містах України, у Харкові, наприклад, її ціна становитиме 48
гривень — це найдешевше в Україні, у Полтаві — 55 грн, у Рівному — 67 гривень, у Херсоні 72
грн, у Житомирі та Чернігові —
74 гривні, у Черкасах — 76, в Ужгороді — 78, у Дніпрі — 86 грн, у
Вінниці — 89 грн, у Львові — 94
грн. Найдорожчі новорічні дерева
продаватимуть у Києві — 106 гривень, Чернівцях — 109 грн та ІваноФранківську — 120 гривень. У Держагентстві не уточнюють, iдеться
про ціле дерево чи про метр «зросту», але на ялинкових базарах у
Києві — по 100-150 грн правлять
якраз за метр дерева.
Ну і відомий секрет, що найдешевші ялинки продають 31 грудня
— під Новий рік їх можна придбати взагалі за копійки.

Яка краща: жива чи штучна?
Уявлення про те, що, купивши
раз штучну ялинку, ми на багато
років відмовляємось від знищення
живих дерев і цим зберігаємо довкілля, досить оманливе. Бо штучна
ялинка рано чи пізно теж опиниться
на смітнику, а оскільки вона виготовлена з пластику, то період її розпаду затягнеться на сотні років. А
тепер уявімо, що таких ялинок викинули сотні й тисячі? Тому зараз
правильна екологічна тенденція —
повертаємось до натурпродукту.
«Міністерство запустило опитування, яке саме новорічне дерево
обиратимуть українці на свята —
свіжозрізану ялинку чи штучну, —
каже мінінстр екології Роман Абрамовський. — Свіжозрізана ялинка
— це поточна діяльність лісгоспів,
вони постійно оновлюють плантації, вирощуючи ялинки без шкоди
для природи. А штучні ялинки довго експлуатуються, і в цьому сенсі
вони здаються більш екологічними. Але насправді вуглецевий слід,
енергія й інші ресурси, які витрачають для виготовлення пластикового дерева, призводять до того, що
це далеко не так. Тож я закликаю
кожного купувати живе новорічне
дерево для радості домочадців та
створення теплої святкової атмосфери в домівці». ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Валентина САМЧЕНКО

Митці в усі часи були трохи попереду змін. Не виняток — наближення проголошення
Незалежності України 24 серпня 1991 року. Тільки невігласи і маніпулятори можуть
стверджувати, що її українцям піднесли «на тарілочці». Незалежність виборювали
перебуванням за ґратами десятки дисидентів-шістдесятників, а життя за неї поклали
Алла Горська, Василь Стус, Юрій Литвин, Олекса Тихий й інші достойники, які боролися з радянською владою.
Продовжуючи проєкт «Україна молода: 30-й рік Незалежності», ми ведемо мову про
те, як творча спільнота прямувала до поновлення державності, з Михайлом Наєнком, нині директором Центру літературної творчості Інституту філології КНУ імені
Тараса Шевченка, лауреатом Шевченківської премії.

«Здобули, а тепер би її якось утримати»
■ Чим для вас у професійній діяльності
і світоглядних орієнтирах став 1991 рік?
— Підготовка до проголошення Незалежності України для багатьох, зокрема й
для мене, розпочалася не в 1991 році, а значно раніше. Свідомі українці насамперед почали подавати заяви про вихід із КПРС. Я
таку заяву написав ще 1989 року і передав її
за місцем тодішньої роботи партійному секретареві Інституту літератури В’ячеславу
Брюховецькому. Хоча пам’ятав, що та
КПРС давалася мені нелегко. Я став її членом аж із четвертого разу. У попередні три
мене не приймали або з формальних причин
(вичерпався ліміт прийому в партію інтелігенції в такому-то кварталі), або... за язик.
Двічі мені ставили в вину, що я говорив те,
що не збігається з лінією партії. А вступати в неї змушували обставини: не затверджували на посаді навіть завідувача відділу в журналі, якщо ти безпартійний.
Коли почалася студентська революція
на граніті, вийшов iз лав КПРС Олесь Гончар. Це був 1990-й. Московська «Литературная газета» (конкретно — її кореспондент Григорій Кіпніс) замовила мені статтю про знакові події в українській літературі саме того року. Я написав, що головним
твором у ньому була... заява Олеся Гончара
про вихід із партії. Прочитавши таке в моїй
статті «Что завтра?», яка вийшла на початку травня 1991-го, Олесь Гончар сказав по
телефону: «Я розумію, що це іронія, але
вона не без змісту. Я вступав у партію під
час війни перед боєм, з якого міг не повернутися. Але виходжу з неї, бо не сила стерпіти, як молодих людей кинуто на холодний
граніт, а серед них і моя внучка».
Трохи згодом я опублікував подібну
думку і в журналі «Слово і час». А автор
«Собору» занотував у своєму щоденнику:
«Михайло Наєнко... серед найзначніших
творів минулого року називає... «заяву
Олеся Гончара про розлучення з КПРС».
■ Чи запам’ятався Всеукраїнський референдум, на який було винесено лише
одне питання «Чи підтверджуєте Ви Акт
проголошення незалежності України?»
— Референдум про українську Незалежність у 1991 році сприймався як найбільший Великдень. Іду я 2 грудня в Інститут літератури, і вже перед самим корпусом наздоганяю Михайла Трохимовича Яценка. Доктор наук, завідувач відділу
класичної літератури (тоді ще — дожовтневої). Привітали один одного з Незалежністю, а він і каже: «Незалежність здобули, а тепер би її якось утримати». Мав він
безперечну рацію: ми її досі утримуємо, захищаючи від посягань агресивного північного сусіда.

Шістдесятництво формувалося
в червоному та жовтому корпусах
університету
■ Давайте згадаємо тих, без кого не
було б Незалежності України у 1991 році
— шістдесятників. Вам випало бути свідком знакових подій того періоду.
— Саме у студентському гуртожитку поширювалась заборонна та самвидавна література того часу: зокрема, роман «Сонячна машина» Володимира
Винниченка, повість Булгакова «Собаче
серце», машинописна «Конституція України», підписана президентом України Левком Лук’яненком, який на той час
був ув’язненим, розсипана цензурою верстка збірки Ліни Костенко «Зоряний інтеграл». Тоді розпочався рух шістдесятництва
(вступив я до університету в 1961 році). Літературне шістдесятництво формувалося
в червоному та жовтому корпусах університету: студент Іван Драч, аспірант Юрій
Мушкетик, недавні випускники факультету журналістики Василь Симоненко, Борис Олійник, Микола Сом, інші.
Тоді несподівано з’явилася провокативна теза, що Шевченко навіть більше росій-

Михайло Наєнко:
пошановували
ходою зі
Літературознавець — про студентські відвідини
майстерень Алли Горської та Віктора Зарецького,
судилище над Василем Стусом, номінування на
Нобелівську премію Ліни Костенко й Івана Драча та
заяву Олеся Гончара «про розлучення з КПРС»

ський, ніж український поет — і в Кабінеті
шевченкознавства Київського університету науковий співробітник Інституту літератури Іван Світличний проголосив саркастичну доповідь, а потім і написав статтю
про тих, хто творчість генія вимірює... кілограмами: мовляв, російські твори в його
виданнях важать більше, ніж українські.
В Інституті педагогіки Євген Сверстюк збирав молодь різних кваліфікацій і (майже
при свічках) розповідав про явище шістдесятництва з позицій педагогіки та психології (він тоді був аспірантом і науковим співробітником Інституту педагогіки). Студент
Медичного інституту Микола Плахотнюк
організовував для медиків зустріч із поетом Василем Симоненком, якого викреслили з учасників всесоюзної наради молодих поетів, бо він прочитав перед тим свої
«песимістичні» вірші «Злодій» і «Некролог кукурудзяному качанові». А в Спілці
письменників Іван Дзюба виголошував доповідь до 30-річчя Василя Симоненка: про
унікальність його поезії і про фактичне
вбивство поета в міліцейських застінках.
На тодішньому стадіоні імені Хрущова
в Києві (зараз «Олімпійський») просто на
футбольному полі актори показували сцени з кінофільмів; з кузова вантажівки (а не
зі сцени клубу чи театру!) поети й декламатори читали вірші, а потім на тому ж кузові
розігрували сцени з якихось вистав.
А до 50-річчя смерті Лесі Українки
бульваром Шевченка повз Київський університет пройшла велелюдна хода зі смолоскипами, аби вечірньої пори провести
вечір пам’яті поетеси не в залі хоча б театру її імені, а просто неба в парку, де присвічували собі учасники того вечора палаючими газетами чи іншим якимось вогником.
Найкраще горіла партійна газета «Правда»: папір для неї виготовлявся з добавкою
якоїсь селітри, щоб ніхто не здумав жувати
та ковтать «правдиві» партійні публікації.
А горів він справді яскраво.... У Москві тим
часом (про що розійшлися чутки в усьому
СРСР) на Центральному стадіоні поет Євгеній Євтушенко своїми віршами зібрав
стотисячну аудиторію!
Велелюддям відзначалися також зустрічі в різних залах з поезією Івана Драча,
Дмитра Павличка чи Бориса Олійника; від
виступів актора Івана Миколайчука (після
виконання ним ролей Шевченка та Палійчука в кінофільмах «Сон» і «Тіні забутих
предків») шаленіла не тільки жіноча публіка. А презентація «Тіней забутих предків» у залі червоного корпусу університету з епатажними розповідями режисера кінокартини Сергія Параджанова! Подібне
спостерігалось і під час виступів Миколи
Вінграновського — автора тоді першої поетичної збірки «Атомні прелюди» і актора,
який зіграв роль Івана Орлюка в «Повісті
полум’яних літ» режисерки Юлії Солнцевої за кіноповістю Олександра Довженка.
■ Утім усе це було під пильним наглядом КДБ...
— Так, і кругом «вуха», «вуха»,

❙ Літературознавець Михайло Наєнко — автор багатьох книжок.
«вуха»... На 50 студентів мого курсу завербовано було 5 слухачів-стукачів. Один
на 10 студентів. Я їх усіх міг би й сьогодні
назвати, але ж люстрації кадеб’ятників у
нас не відбулося...
А доповідь Івана Дзюби про Василя Симоненка підслуховувала апаратура з пів десятка машин, які взяли СПУ в таке кільце, що пробитись крізь нього у приміщення Спілки можна було тільки з неабиякою
винахідливістю. Уже буквально наступного дня текст тієї промови розійшовся по
всіх руках Києва. Один примірник її потрапив якимось чином до мене, і я його досі
зберігаю, як дорогоцінну реліквію.

Чорний двір будівництва комунізму
■ Ви студентом ходили у майстерню
до Віктора Зарецького, чоловіка Алли
Горської. Жили вони через парк від червоного корпусу університету.
— Від когось я почув, що його живописні картини являють собою цілком протилежне щодо нав’язаного тоді майстрам
пензля соцреалізму: не липовий бадьор і
лакування дійсності, а чорний двір (умовно
кажучи) будівництва комунізму. Здається, майбутній професор-сходознавець Грицько Халимоненко заагітував мене та ще
Анатолія Григоренка (майбутнього члена
НСПУ, який замолоду ще й трохи «підмальовував») піти в майстерню Віктора Зарецького, — співавтором якого в деяких
його картинах була Алла Горська.
Приходимо швидко. Це недалеко від
університету. Алла Горська стоїть у коридорі якогось будинку біля вікна, поклавши руку на підвіконня, і дивиться в якусь
далину. Звернувши на нас увагу, привіталася і показала нам двері «до Зарецького».
Ми входили в ті двері, ошелешені білявою
вродливістю Алли, і думали, що таким настроєм війне нам і від картин її чоловіка.
Коб не часом! Глянувши на них і на самого художника (в темно-синьому халаті
зі слідами на ньому різних фарб), ми поринули справді в «чорний двір» відомих нам
буднів недопеченого комунізму. Найбільше вразили вантажівка, що везла крізь
вибоїни розбитої дороги повен кузов будівників того комунізму, і картина про дядьків, які смалять щойно заколотого кабана.
Дивлячись першу, ніби сам відчуваєш повсюдне життєве бездоріжжя, а в другій —
іскри червонющого вогню та ядучого диму,
який дядьки ніби намагалися ще й приховати від глядачів (натяк був на те, що сма-

лити заколотих свиней категорично ж заборонялося, бо ж треба було здирати з них
шкіру і здавати її, як податок, до мінзагу,
міністерства заготівель).
Була у Віктора Зарецького й картина
«Після зміни», на якій зображувалися молоді шахтарі, у яких щойно закінчилася
каторжна праця в шахті. Тодішній міністр
культури Бабійчук говорив, що, глянувши
на таку картину, ніхто з молодих людей ніколи не піде працювати в шахту. Так само
можна було сказати й про картини з вантажівкою та смаленим кабаном: нікому ніколи не захочеться жити в комунізмі з таким
«обличчям».
Дещо пізніше у Віктора Зарецького з’являться і світліші картини, особливо ті, що створені у співавторстві з Аллою
Горською і в яких заяскріють фольклорні барви. Але то вже буде інший етап творчості великого художника.
■ Ви були і в майстерні власне Алли
Горської...
— Під час тих перших відвідин Зарецького художник запросив нас прийти якогось там дня в майстерню Алли Горської, де
збираються молоді митці для обговорення
дуже актуальних проблем творчості. Коли
ми, як і обіцяли, прийшли, то трохи подивувалися: там були переважно художники, деякі поети, а обговорювали... творчість майстра кіно Олександра Довженка.
Відчувалося, що шістдесятники виростали універсалами в своїх художніх уподобаннях, і на цьому тоді наголосив, здається, присутній на зібранні Іван Драч. Пізніше, як відомо, Алла Горська створить дуже
своєрідний портрет автора «Соняшника».
Друга половина ХХ століття вдихнула в
людей і в мистецтво ту енергію, яка не тільки виростала з усього попереднього, а й народжувала щось цілком нове. У цьому новому були й Алла Горська та Василь Стус.

«Мистецтво взяте на скабу»
■ Ви з друзями були свідками подій,
коли знищили вітраж Алли Горської й іще
кількох художників у вестибюлі Київського університету.
— Аллу Горську — не тільки як вродливу білявку, а й як рішучу в діях жінкупатріотку, довелося побачити наступного
разу після розгрому того вітражу 18 березня 1964 року. Вона стояла в оточенні людей під колонами університету, і обличчя її
виражало не вроду, а запечений гнів. Презентація вітражу мала відбуватися того
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

У 1963-му в Києві
Лесю Українку
смолоскипами
чення будь-якого внутрішнього цензора.
Це вже була «поведінка» людини не шістдесятницького, а постшістдесятницького
закрою. Вона виявляла народження в художньому мисленні, зокрема, того стилю,
що буде названий постмодернізмом.

Достойні «Нобелівки»

❙ Михайло Наєнко у Вашингтоні
❙ біля пам’ятника Тарасу Шевченку, 1999 р.
❙ Фото з власного архіву.
дня о 19.00, а розгромили його (нібито за
розпорядженням ректора університету Івана Швеця) о 16.00.
Ми, група студентів-філологів, стояли неподалік гурту з Аллою Горською, а
разом iз нами висловлювали своє невдоволення таким вандалізмом декан філологічного факультету Павло Федченко та
письменник Михайло Стельмах. Останній казав, що завтра ж піде до Андрія Даниловича і сам розкаже йому про цей вандалізм. Андрій Данилович — це тодішній
секретар ЦК КП(б)У з питань ідеології на
прізвище «Скаба», про якого Ліна Костенко в одній з епіграм напише: «Мистецтво
взяте на скабу».
А ми свій протест проти розгрому вітражу висловлювали виконанням народних
пісень та пісень на слова Шевченка. Вітраж у вестибюлі університету готувався
ж до 150-річчя від дня народження поета.
Пізніше ми дізналися, що Аллу Горську
та співавторів вітражу було виключено з
членів Спілки художників СРСР, потім
вони звернулися до тієї Спілки з протестною заявою. Її копії довго ходили по руках,
а через багато років одну з них мені «подарував» письменник Анатолій Дімаров.
Заяву, звичайно, ніхто не задовольнив,
і всі названі художники протягом тривалого часу залишалися в опалі, Опанас Заливаха опинився за ґратами, а Аллу Горську
вбили у 1970-му.
■ Ви маєте особисті враження і від вечора поезій iз Василем Стусом.
— Уперше побачив я його уже не в студентські роки. Був якийсь літературний
вечір у малому залі тодішнього Жовтневого палацу. Після робочого дня в Музичному училищі імені Глієра, де я працював за
направленням міносвіти, наприкінці 1966
року я прийшов за студентською звичкою
на той вечір і в перерві між виступами поетів побачив Василя Стуса у вестибюлі в
оточенні кількох його ровесників чи й старших письменників.
Хтось сказав мені, що він нині — аспірант Інституту літератури. Утім, як відомо, з аспірантури його вже «пішли» після прем’єри фільму «Тіні забутих предків»
у кінотеатрі «Україна» у 1965-му, коли він
виступив (разом з Іваном Дзюбою та Юрієм
Бадзьо) проти арештів інтелігенції.
Рухи Василя Стуса у вестибюлі Жовтневого палацу під час розмови були рішучі,
профіль обличчя — підкреслено гострий, і
говорив він якось iз притиском, без вклю-

■ Ви вже працювали в Інституті літератури, коли органи «клеймили» Василя
Стуса.
— Перший арешт Василя Стуса випав на 1972 рік, а вдруге (після відбуття п’ятирічного ув’язнення) арештовували його в 1980 році. Я працював тоді
вже старшим науковим співробітником
в Інституті літератури, і мені найбільше
запам’яталося осудливе зібрання в тому
Інституті: виконувалася вказівка «згори»
висловити ставлення до Стуса як колишнього інститутського аспіранта. Тоді відбувалася «зачистка» всього есесеру від «ворожих елементів», які могли б, на думку
спецслужб тодішнього КаГеБе, викинути якогось провокативного коника під час
олімпіади, котра готувалася в Москві на
літо 1980 року.
На судилище Василя Стуса «запрошувався» директор Інституту літератури
Ігор Дзеверін, але він (обережно мудрий
у подібних випадках) відрядив туди партійного секретаря. І ось відбуваються збори (Вчена рада), на яких партсекретар доповідає про свою участь у суді колишнього інститутського аспіранта. Доповідь його
була, звичайно, осудною, хтось щось до неї
добавляв, у президії сиділи, крім директора, також заступник його і вчений секретар, а вся зала мовчки сприймала все те з
винятковим мовчанням та з похнюпленим
настроєм.
Лише в коридорі після Вченої ради до
мене підійшов член академії Микола Сиваченко — земляк із сусіднього щодо мого
Гуляйполя села Ямполя, і напівтихо сказав, що настрій в інституті і суспільстві
загалом нагадує йому передвоєнні, 30-ті,
роки. Тоді він закінчував навчання у середній школі нашого райцентру Катеринополя й одного разу за одну ніч збігав до Ямполя (туди й назад по 17 км!), щоб знищити
підручник з української літератури Олександра Дорошкевича. Бо ж директор школи оголосив, що той Дорошкевич виявився ворогом народу і всі його праці треба негайно знищити. «Так ось, — сказав Микола Єфремович, — у мене тоді було на душі
точно так, як оце зараз, коли ми нищили
свого колишнього аспіранта».
■ Лідером шістдесятництва ви називаєте Івана Драча, який потім двічі був номінований на Нобелівську премію. Свого
часу Стусові поезії теж хотіли бачити відзначеними цією премією. Чи пропонувала Україна в новітньому часі ще когось на
здобуття цієї відзнаки?
— Кожну нову епоху в літературі, як відомо, започатковували в Україні одиниці
чи трохи більше: автор «Слова про Ігорів
похід» відомий нам як один. Він започаткував поєднання монументального й орнаментального стилів, які значно пізніше
розвинуть аж романтики. Іван Котляревський теж був одним із його народною мовою
та синкретизмом стилів: класицизму, просвітництва і романтизму. А Шевченко започаткував недосяжну вершину романтизму, хоча бажаючих писати «так само» було
чимало. Як казав Іван Якович, любити неньку і кликати до сокири намагався багато хто, але дорівнятися до Шевченка-поета
їм так і не вдалося. А в ранньому модернізмі бачимо теж небагато вершин: Лесю Українку, почасти Ольгу Кобилянську та ще
ліриків Олександра Олеся й Миколу Вороного; зате у початках високого модернізму

— і Павла Тичину («Поет, мабуть, світового значення» — скаже про нього раннього
академік Сергій Єфремов), і неокласиків,
і неореалістів-вітаїстів (Григорій Косинка, Валер’ян Підмогильний, Микола Хвильовий, Микола Зеров, Микола Куліш та
інші).
Шістдесятництво, як і колись модернізм, народжувалось дуже повільно, але
концептуальне слово тут судилося сказати саме Івану Драчеві в 1961 році, коли
з’явилася його поема-феєрія «Ніж у Сонці». Хоч і з деякими рудиментами радянщини, але це було справді нове слово: з новою поетикою і спробою повстати проти демагогії панівного тоді соцреалізму.
У 1995-му і 2000 роках мені надходили запрошення від Нобелівського комітету, аби я взяв участь у номінації кандидатів
на Нобелівську премію, і я тоді номінував
роман Олеся Гончара «Собор» (у 1995 р.),
романи у віршах Ліни Костенко «Маруся
Чурай» і «Берестечко» та її кіносценарій
про Чорнобильську катастрофу «Тризна»
(2000 р.).
У 1968-му американські україністи
(зокрема професор Омелян Пріцак) пропонували відзначити цією премією поезію Івана Драча, а через 50 років цю пропозицію (після оголошення її на сайті Нобелівського комітету) підтримала Вчена
рада КНУ імені Тараса Шевченка. Запрошення від Нобелівського комітету, що надходили на моє ім’я, збереглися в оригіналі,
а також збереглися повідомлення, що документи про номінацію творів Ліни Костенко Шведська академія одержала і потім
дякувала мені за участь у номінації.
Подання на нобелівське преміювання
Олеся Гончара та Івана Драча Нобелівський комітет, очевидно, не розглядав, оскільки після подачі документів на номінування ці кандидати на премію відійшли за
межу. А Нобелівська премія присуджується тільки живим письменникам.
Василь Стус, безперечно, теж заслуговував на відзначення Нобелівською премією. Насамперед за те, що своїм дисидентством відсовував залізну завісу, якою
була відгороджена від світу Україна та вся
радянська імперія, а в поезії запропонував
такий пульс мислення, яким започатковував новий, національний етап художнього
постмодернізму. Колоніальний стан України та передчасна загибель поета в радянському концтаборі, на жаль, не дали змоги
реалізувати цю ідею. Вона могла б набути
чинності за умови, якби доля Василя Стуса склалася так, як, скажімо, в російського поета Йосипа Бродського.

Шевченко — у Гуляйполі та Вашингтоні
■ До речі, коли ви дізналися, що таких
назв населених пунктів — Гуляйполе — в
Україні багато?
— Про те, що існує, крім нашого на
Черкащині, ще одне Гуляйполе, я дізнався
порівняно рано. Власне, з тих часів, коли
почав читати бібліотечні книжки. Аж бібліотекарка Олександра Яківна Безуса (після заміжжя Ситник) звернула на це увагу
й запропонувала, аби я став ще й книгоношею. Тому я носив бажану літературу
й читачам-сусідам. Траплялося, що читав не тільки «свої», а й «сусідські». З них
я ото й дізнався, що існує Гуляйполе, яке
пов’язане з «анархістом» Махном Нестором Івановичем.
Коли вже став працювати в Києві й заповнював різні анкети, то помітив, що в
тих, хто вів «кадрові» співбесіди, назва
«Гуляйполе» заокруглювала очі: чи це не
те, мовляв, Гуляйполе, в якому займався
контрреволюцією Махно? Лиш упевнившись, що «не те» — ставився потрібний підпис. Так допитливо дивився, затверджуючи мене завідувачем відділу в молодіжному журналі «Знання та праця», секретар
ЦК ЛКСМУ Андрій Гіренко. До речі, згодом головний редактор журналу Микола
Сорока сказав мені, що той «Андрій» у дитинстві був «Адольфом»; так його назвали
батьки, які в другій половині 30-х років ХХ
ст. щиро вірили, що Сталін з Адольфом Гітлером перебували в довічній дружбі.
А про те, що, крім Запорізького, з назвою «Гуляйполе» існують села ще й в інших областях України, дізнався, либонь,
тільки в 2014 році, коли працював над мемуарною книжкою «Вечірні світанки. Берибіське Гуляйполе, Від Києва до Лубен і
літературні візії» (2015). Коли читав Шевченкову повість «Наймичка», то звер-

11

нув увагу, що через якесь Гуляйполе проїжджав малий Тарас Шевченко, коли (як
він писав у тій повісті) чумакував з батьком, їдучи по сіль чи-то в Крим, чи-то в бік
Одеси. Оскільки там згадувалася ще й річка Тікич, яку Тарас із батьком переїжджали вбрід, то я вирішив, що йдеться саме про
наше Гуляйполе (ні в яких інших Гуляйполях Тікича з бродом не було). Тому ініціював поставити біля нашої школи пам’ятний
знак малому Тарасові. Цю мою ініціативу
підтримало сільське та районне керівництво, і такий знак (за мій рахунок) було встановлено в 2016 році.
■ Чи просто вам було потрапити на навчання в Київ?
— Непросто, бо проймав страх: з глухого села (нехай навіть через відомі в світі
Лубни) добратися до столичного університету було важкувато. Я єдиний із Гуляйполя, хто вчився в ньому. А думав так: підготуюся до всіх іспитів на «відмінно», то таки
точно вступлю... Так воно і вийшло, і тому
— просто.
У мене був червоний диплом технікуму, який давав право вступати до вишу без
«відпрацювання» двох років. За останній
рік у технікумі я буквально напам’ять вивчив історію СРСР, добряче простудіював
програму з української літератури і, звичайно, українську граматику. Твір з літератури, думав, напишу на «відмінно», незалежно від теми, яку запропонують. А
вийшло: з п’яти вступних іспитів три склав
на «відмінно», а на «добре» — два: з іноземної мови і... письмового твору з літератури.
Четвірка за твір мені муляла майже сорок років. Будучи вже деканом філологічного факультету, я попросив з архіву мою
особову справу і в ній побачив, що у двох
місцях тексту твору неправильно розставлені якісь розділові знаки. Про «Гайдамаки» Шевченка я б і сьогодні (без підготовки) написав блискуче. А тоді, з підготовкою, тим паче... Ніяких блатів і підтримок мене перед вступом до університету не
було. Все своїми силами.
■ Ви маєте свою особливу історію про
відвідини пам’ятника Тарасові Шевченку
у Вашингтоні.
— Мій «культпохід» до пам’ятника
молодому Тарасові Шевченкові у Вашингтоні має передісторію. Автор його — американський скульптор українського походження Лео Мол (Леонід Молодожанин),
з яким удалося познайомитися в Києві,
коли він їхав до Петербурга, аби відкрити
там створений ним пам’ятник теж молодому Шевченку.
Фотозображення того пам’ятника у
Вашингтоні мені якимось чином дісталося ще в студентські роки, коли в 1964 році
відзначали 150-літній ювілей Великого
Кобзаря і в Вашингтоні та Москві відбувалося «змагання»: хто ж швидше відкриє
в себе пам’ятник Кобзарю? На якийсь місяць Вашингтон випередила тоді Москва,
а за згадане вашингтонське фотозображення можна було студенту Наєнку опинитися
за межами університету. Бо ж потрапило
воно в СРСР контрабандно, а встановлення
пам’ятника Шевченку у Вашингтоні критикувалося радянською владою з нещадною силою, оскільки це, мовляв, витівка
американського імперіалізму та українського буржуазного націоналізму.
...І ось я та поетеса Ганна Чубач, проігнорувавши одне з засідань Вашингтонської конференції, на яку нас було «відпущено» з України до США, прибилися в 1999
році до пам’ятника і поетеса сфотографувала мене біля нього в тому ракурсі, як на
листівці 1964 року.
Кобзар, як знаємо, свого часу запитував: «Коли // Ми діждемося Вашингтона
// З новим і праведним законом? // А діждемось-таки колись». Ці слова викарбувані
на постаменті пам’ятника двома мовами:
англійською й українською. Дещо пізніше я побачив в інтернеті й церемонію відкриття пам’ятника, до встановлення якого були причетні три американські президенти, а очолював її Дуайт Ейзенхауер. Під
синьо-жовтими прапорами зібралося тоді,
за різними даними, від сорока до ста тисяч
не тільки діаспорних українців, а й шанувальників Тараса з інших країн: iз Латинської Америки, Західної Європи, Австралії.
«Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемосьтаки колись»! ■
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СПАДЩИНА
■ ЗАПОВІДНА ЗОНА

Тарас ЗДОРОВИЛО

В «Україні молодій» 27 листопада вийшла резонансна стаття «Бо
московським попам муляє», у якій йшлося про загрозу закриття Музею мікромініатюр Миколи Сядристого на території Лаври, перспективу демонтажу й перенесення в інше приміщення через майбутній
ремонт. Про клопоти пов’язанні з цим несподіваним «переселенням», і наболіле емоційно в інтерв’ю нашій газеті розповів усесвітньо відомий художній майстер та історик Микола Сядристий.
Оскільки в статті згадувався в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Олександр Рудник, то й не забарився в редакцію від нього дзвінок.
Ми зустрілися з Олександром Володимировичем на території заповідника. Пропонуємо читачам розповідь очільника заповідника
(полковника у відставці, який має гуманітарну й технічну освіту) про
ті проблеми, з якими доводиться стикатися, i бачення адміністрацією вирішення непорозумінь, що виникли з Миколою Сядристим.

На території Лаври —
140 пам’яток
— Не можу погодитися зі
словами Миколи Сядристого,
що «прозвучали» у статті, надрукованій у вашій газеті, нiбито я «байдужий до української культури». Вважаю, що це
хибне трактування, й хотілося
б його розвіяти. У моєму підпорядкуваннi — понад 360 осіб,
тож прекрасно розумію, що в
кожного є своя думка, — почав
розмову Олександр Володимирович. — За три роки мого перебування на посаді в.о. директора заповідника на території
Лаври зроблено чимало корисного. Мені далеко не байдужа наша українська культура.
Перебуваючи на іншій роботі
(віддав армії 32 роки, працював
і в посольствах Ізраїлю та Кіпру), неодноразово представляв
нашу державу за кордоном, у
тому числі в США і брав участь
у підтримці й популяризації також і її національної культурної спадщини.
Багато років у Лаврі фактично нічого не робилося з реставраційних робіт, тому дуже важко за той короткий період, що я
на посаді, все охопити й довести
до ладу. Адміністрація заповідника намагається проводити роботи поетапно. На території заповідника — 140 пам’яток, із
яких 96 — місцевого значення й 44 — національного; 38 із
них потребують реставраційних робіт, і на все це потрібні
кошти, притому чималі!
Наприклад, реставраційні
роботи Троїцької надбрамної
церкви (центрального входу до
Лаври. — Авт.), біля якої ми з
вами зустрілися, розпочалися у
2018 році, але, оскільки нас фінансують не в повному обсязі й,
здебільшого, наприкінці року,
тому роботи тривають і донині.
Сподiваємося на розуміння з
боку держави — тоді ми б змогли завершити реставрацію вже
в наступному році.
Потребує ремонту, зокрема, корпус №5, збудований у
1908—1909 роках (бібліотека
митрополита Флавіана, яку тут
розмістили, у 1910 р. нараховувала більше 20 тис. книг, серед
яких було дуже багато рідкісних і цінних видань з історії,
літератури, педагогіки, музики. — Авт.). Саме тут зараз розташований Музей мікромініатюр Миколи Сядристого. У
2018 році було розроблено проєкт реставрації цього корпусу,
який пройшов державну експертизу, й у тому ж році передбачалося, що за умов належного фінансування буде розпочато реставраційні роботи. Саме з
того часу до мене неодноразово
приходили проєктанти й скаржилися, що Микола Сергійович їх не допускає проводити
ті чи інші роботи з вивчення
та обстеження будівлі. З цього приводу я розмовляв iз Миколою Сергійовичем, але в нього своє бачення: «Ні!». Я намагався всіляко переконати його,

пояснюючи, що все ж таки цей
корпус не його особиста власність, як і представлені на виставці мікромініатюри, що є частиною державного музейного
фонду, адже свого часу роботи
Миколи Сергійовича були викуплені державою (є про це й
відповідні документи). Тобто це
все предмети, які зберігаються
й охороняються державою.
Звичайно ж, ніхто і гадки
не мав, щоб руйнувати чи закривати цю виставку. Ми, навпаки, зацікавлені, аби вона працювала та була доступною для
наших громадян i зарубіжних
туристів. Не бачу великої проблеми в тому, щоб перенести експонати з мікроскопами: у нас є
неподалік корпус №4, де тимчасово в одній із зал можна розмістити виставку мікромініатюр, а
після проведення відповідних
робіт повернути її «додому» —
у корпус №5. Стосовно виставкової зали на першому поверсі,
де зараз розміщені мікромініатюри, то там не передбачено
ніяких грандіозних робіт (підлоги не чіпатимемо взагалі),
планується лише незначний
косметичний ремонт усередині
приміщення та ін’єктування
наскрізних тріщин у стінах.
Ми не можемо тримати корпус у такому стані, адже по ньому в декількох місцях пішли
тріщини: будівля потребує підсилення фундаментної частини. У часи Другої світової війни
будівля була зруйнована майже на 50 відсотків. У 1950-х роках корпус було відновлено, i з
1978 року на першому поверсі
діє виставка мікромініатюр
Миколи Сядристого. На початку 1980-х років була розроблена проєктна документація з підсилення конструкцій північної частини корпусу, саме тієї,
де діє виставка. Сам корпус,
як бачите, Г-подібної форми, й
у 1985 році у цій частині були
проведені ремонтно-реставраційні роботи (в тому числі й у
виставковій залі).
Проте відтоді минуло чимало часу, і через нерівномірне
осiдання будівлі в її конструкціях розпочалося прогресуюче
утворення тріщин. Тож потреба
в ремонті є нагальною. Крім ремонту фасадів, підсилення фундаментів та «лікування» тріщин у стінах, плануємо провести «розкриття» історичних дверей, вікон, частина з яких зараз
замуровані. Та й узагалі хочемо
відновити історичний інтер’єр
будівлі: на другому поверсі передбачається відтворення вигляду читальних залів, які тут
були з самого початку. Але то
вже будуть універсальні виставкові зали. Потрібно враховувати й сучасні потреби, зокрема,
облаштування санвузлів.
В іншій частині Г-подібного 5-го корпусу розмiщенi різні підрозділи заповідника: адміністративний, міжнародний
та наукові відділи, вчений секретар. Ці робочі кабінети також потребують невідкладно-

«Маємо 38 пам’яток, які
потребують реставраційних робіт»
Очільник Національного Києво-Печерського заповідника
Олександр Рудник — про те, як зберегти старовинні об’єкти,
які не знали ремонту десятки років
■ ДО РЕЧІ
Земельно-комунікаційна
епопея

❙ В.о. генерального директора Національного Києво-Печерського
❙ історико-культурного заповідника Олександр Рудник. Вулиця Клирошан,
❙ праворуч — корпус клирошан, а ліворуч — келії ремісничі
❙ (одноповерхова будівля).
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
го ремонту, бо мені не байдуже,
в яких умовах працюють люди.
А ще ж є підвали, в яких стіни
уражені грибком.
Безсумнівно, що Микола
Сергійович — людина заслужена, він, без перебільшення,
— геній, але не варто забувати,
що він як начальник виставки
має розуміти, що ремонт необхідний; інша справа, що є певні
питання, які, можливо, він неправильно трактує. Відповідно до існуючих норм, ми не
можемо допускати відвідувачів у виставкову залу, коли на
об’єкті проводяться реставраційні роботи.
Але проведення реставрації
можливе лише за умови виділення нам коштів, бо наразі в
мене немає навіть кошторису
на 2021 рік, і не тільки на реставраційні роботи, а взагалі на
життєдіяльність заповідника.

Найстаріша будівля датується
XII сторіччям
На території Лаврського заповідника найстарішою
є Троїцька надбрамна церква,
яку збудували ще на початку
ХІІ сторіччя. Є келії ХVІІ—ХІХ
сторіч. Варто наголосити, що
ґрунти, на яких збудовані корпуси заповідника, нестабільні: частина ґрунтів характеризується великою просадністю, а
частина перебуває у зсувонебезпечній зоні, й ледь не всі вони
постраждали або від підтоплення ґрунтовими водами, або
від зсувів. Ми поставили на тріщини маяки, що дає змогу зрозуміти динаміку процесу, й намагаємося робити все, аби зберегти історичні будівлі для майбутніх поколінь.
Наприклад, цей 19-й корпус, біля якого зараз проходимо, наразі перебуває в оренді в Українського товариства охорони пам’яток історії та
культури й частково використовується під фонди Музеєм
національної архітектури та
побуту в Пирогові. Він теж потребує проведення реставраційних робіт, але для всього потрібні кошти.
Хочу згадати й про слова,
написані у статті, що «на цьо-

му так званому ремонті комусь
дуже ще хочеться заробити легких грошенят», але це явно не
до мене такі звинувачення треба висувати, бо належу до тієї
категорії людей, і це говорю з
гордістю, які «мзду» не беруть!
А підрядникам завжди кажу:
«Правило одне: ви якісно й
своєчасно виконуєте роботу, а я
роблю усе, аби держава оплатила все згідно з укладеним договором».
Одне з важливих питань,
яке вдалося вирішити, це обладнання усієї території заповідника 48 камерами відеоспостереження, які виведені на
пульт поліції охорони й працюють в онлайн-режимі. Також у
2019 році ми встановили біля
центрального входу й поблизу
Економічної брами, де Церква
Всіх Святих, сенсорні «путівники» для туристів англійською
та українською мовами (зокрема, тут вказані й описані всі
об’єкти на території Лаври). До
слова, ця церква (з гербом Івана Мазепи на вході), збудована
в 1698—1701 роках, також потребує оновлення — і ми власними силами, не чекаючи кошти
на реставраційні роботи, робимо поточний ремонт iз відновлення фасаду. Думаю, що людина, якій «байдужа українська
культура», цим би не займалася, а лише б «протирала штани»
на своїй керівній посаді.

Врятувати, а не зруйнувати
За моєї каденції відремонтували фасади 20-го та 21-го корпусів (корпус клирошан i ремісничі келії. — Авт.), повз них, у
провулочку, висадили ряд ялинок. Зараз працюємо над тим,
щоб зробити водовідведення з
даху цих корпусів, водостоки
допоможуть мінімізувати шкоду від опадів. Постійно намагаємося дотримуватися порядку,
незважаючи на складнощі сьогодення.
Он бачите, на фасаді 4-го
корпусу, де прихистилася ціла
низка невеликих виставок, місцями пошкоджена ліпнина, яка
теж потребує реставрації.
А ось, на знаменитій Дзвіниці, що навпроти Успенського

Очільнику заповідника сьогодні доводиться займатися ще й «земельним процесом». «Парадоксальність ситуації в тому, що заповідник
досі... не має своєї землі — вона за
всі роки існування заповідника не була
оформлена документально, — каже
Олександр Рудник. — Перші мої «теоретичні» спроби вирішити це питання були в 2018 році, а вже в 2019 році
ми оголосили тендер, визначили переможця, який і займається цією проблемою. Наразі проєкт iз відведення землі для заповідника площею 32
га вже на стадії погодження. Згідно
з дозволом Київради (наданим ще в
2015 році), ми намагаємося ці землі
відвести до заповідника, але це дуже
складний, забюрократизований процес. Так само до 2018 року ніхто не
займався «оформленням» безхозних
зовнішніх інженерних мереж, тобто всі
комунікації, які є на нашій території, не
належали ні місту, ні Лаврському заповіднику. Тому довелося упродовж
останніх років провести цілу низку заходів, щоб узяти їх на баланс та розпочати реконструкцію (роботи ще тривають, бо мережі збудовано до «царя Гороха»)».
собору, для зручності відвідувачів, передусім людей із обмеженими можливостями, крім пандуса на вході до пам’ятки, встановили купольні камери на третьому ярусі: з них зображення,
як бачите, передається на величезний монітор, розташований у залі на першому ярусі. В
режимі онлайн для людей, які
не можуть піднятися нагору, є
можливість, вибираючи кнопками ту чи іншу камеру, мати
панорамний (на 360 градусів)
огляд території Лаври та околиць Києва.
А ще біля кожного з об’єктів
на території заповідника ми поставили інформаційні дошки для
відвідувачів, є тут і QR-код, що
дозволяє вийти на сайт українською та англійською мовами й отримати ширшу інформацію.
Цьогоріч спілкувався з керівництвом Міністерства культури, й кошти нам таки були
виділені, але гроші ми отримали лише... в листопаді. Переживаю, що, можливо, до кінця поточного року не всі їх зможемо
освоїти (й тоді кошти повернуться в бюджет), тим паче погодні
умови несприятливі для реставраційних робіт на вулиці.
Додам, що також відреставровано Годинникову вежу, на
реставрації перебуває Онуфріївська вежа (Палатна), плануються роботи на Монастирських
та Оборонному мурах Києво-Печерської лаври.
Основне наше завдання — це
зберегти все, що є на території
заповідника, для майбутніх поколінь, а не зруйнувати. І ми докладаємо для цього максимум
зусиль.
Робота мені подобається,
хоч і доводиться долати чимало
труднощів, але допоки є азарт
та іскра — буду працювати! ■

ЗДОРОВ’Я
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■ Є ПРОБЛЕМА

■ ДО РЕЧІ

Коли «хандрить» спина…
Сидячий спосіб життя і малорухливість — основні провокатори
остеохондрозу
Юлія КРУК

Неправильна осанка — перший
камінь у «підмурівок» проблеми
Остеохондроз сьогодні —
дуже поширене явище. Цю недугу, за спостереженнями лікарів, діагностують майже в
кожної дорослої людини. На
жаль, після 50 років симптоми
остеохондрозу лише посилюються. Фахівці пояснюють таку
тенденцію віковими змінами в
організмі, природнім старінням.
«Хребет людини впродовж
життя зазнає величезних навантажень, — пояснює столичний лікар-ортопед Валерій
Закревський. — З роками організм зношується. Дегенеративні процеси в ньому виникають із різних причин: вроджена нестабільність хребта, професійні й спортивні травми,
підняття вантажів, нездоровий
спосіб життя, порушення обмінних процесів в організмі».
Однак джерело проблеми,
за словами пана Валерія, найчастіше — в дитинстві. Ще в
початковій школі в дитини починає деформуватися осанка,
бо підібрати парту й стілець
відповідно до зросту зазвичай складно. Крім того, дітлахи змушені носити важкі наплічники, діти мало рухаються, багато часу проводять перед комп’ютером i телевізором.
Тож гіподинамія, неадекватні
навантаження на спину з часом
дадуть про себе знати.
— Неправильна осанка —
один із шляхів до остеохондрозу, — зазначає фахівець. —
Розвиток недуги зумовлюють
спосіб життя людини, генетична схильність, особливості будови тіла. Люди високого зрос-

❙ Терапія остеохондрозу завжди комплексна. Фахівець допоможе знайти вихід.
❙ Фото з сайта innovo.ua.
ту і стрункі мають схильність
до викривлення хребта. На спину негативно впливає як надмірність, так і брак будь-яких
фізичних навантажень. Сидячий спосіб життя і малорухливість — основні провокатори недуги.

Терпнуть руки? Бий тривогу!
Що насамперед символізує
про проблему? Біль. Він може
виникати в будь-якій частині
спини. Та найчастіше турбують
шийний і поперековий відділи
хребта: вони найменш рухливі,
тож і навантаження на них
більші. У деяких випадках недуга зачіпає лише один відділ,
а в деяких — «б’є» в усі ділянки одночасно.
«Виразний сигнал, що зі
спиною не все гаразд і не можна зволікати з візитом до лікаря, — це біль, — зауважує Валерій Закревський. — Однак
люди часто урівноважують неприємні відчуття знеболювальними препаратами — і здається, що проблема відступає. Але

це не так… Хвороба швидко розвивається, стрімко порушується чутливість: затерпають кінцівки, з’являються оніміння та
атрофія м’язів. Якщо проблему
запустити — процес стане незворотний».
Остеохондроз виникає, коли
порушується живлення тканин міжхребцевого диску, знижуються його пружні властивості, зменшується його розмір. За словами лікаря, диск
як амортизатор перебуває між
двома хребцями та підтримує
рівномірний тиск між ними.
При остеохондрозі з пульпозного ядра диску виходить волога, тож диск не може далі виконувати функції амортизатора.
Так виникає грижа міжхребцевого диску. На другій стадії
міжхребцевий диск звужується, а відстань між хребцями
зменшується. Під час руху тіла
хребці зміщуються відносно
один одного. А на третій стадії
остеохондрозу по краях хребців
утворюються кісткові розростання.

Остеохондроз виникає з кількох
причин. Серед найосновніших:
* спадковість;
* вікові зміни;
* порушення обміну речовин в організмі;
* зайва вага, неправильне харчування;
* порушення постави, викривлення
хребта;
* плоскостопість;
* малорухливий спосіб життя;
* робота, пов’язана з важкими фізичними навантаженнями;
* піднімання важких предметів;
* сидяча робота, особливо тривале
перебування в одній позі;
* спортивні та виробничі травми;
* нездоровий спосіб життя, зокрема куріння;
* нервове перенапруження, стресові ситуації.

Надлишкова вага і порушений
метаболізм — удар по спині
Велику роль у розвитку хвороби відіграє професія. Остеохондроз найчастіше турбує
водіїв, механізаторів, офісних
працівників — людей, які більшість часу проводять у сидячому положенні. При цьому навантаження на передні відділи хребта збільшується у порівнянні з
тим, коли людина рухається чи
стоїть. Проблема з хребтом може
з’явитися при надлишковій вазі
й порушенні обміну речовин. Виявити хворобу і точно визначити
її стадію може лише фахівець —
ортопед-травматолог або невропатолог — із допомогою рентген-діагностики чи магнітно-резонансної томографії.
Недуга може виникати і в молодих людей. Після диспластичних захворювань, таких як остеохондропатія (юнацький кіфоз),
у дітей може розвинутися диспластичний остеохондроз уже в
14 років. На жаль, остеохондроз
у 20 і більше років — нині не рідкість і зустрічається дедалі частіше. Все це — наслідок недбалого
ставлення до власного здоров’я.
Лікарі-ортопеди застерігають:
легковажити з діагнозом, ігнорувати недугу — небезпечно. Остео-
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хондроз не тільки змушує людину страждати від болю, дискомфорту, а й може спричинити втрату рухливості. І навіть призвести
до інвалідності. Тому в жодному
разі не зволікайте: якщо «хандрить» спина — шукайте підтримки у фахівців: невропатолога чи
травматолога-ортопеда.

Відпочинок спині і сон без
подушки
Говорити про повне одужання при остеохондрозі складно.
Це хронічна недуга. Лікувати
остеохондроз чи зупинити його
розвиток — усе одно, що лікувати старіння. Якщо процес розпочався — він незворотний. Лікувати можна прояви недуги — біль.
За словами Валерія Закревського, методи лікування остеохондрозу — комплексні: мануальна терапія (вправляння хребців), прийом знеболювальних
препаратів, ін’єкції-блокади, лікувальна фізкультура, мазі та
креми. Але людина має розуміти: лише допоміжні засоби ситуації не зарадять, а саму проблему, якщо вже вона виникла, доведеться вирішувати регулярно.
Найголовніше — змінити
спосіб життя. Адже прояви остеохондрозу можна попередити. Звертайте увагу на своє харчування: воно має бути збалансованим, містити всі необхідні мікро- та макроелементи, вітаміни.
Важливо дотримуватися простих щоденних правил, які допоможуть розвантажити спину і
попередити прояви остеохондрозу. «Наприкінці дня дайте спині
відпочити, полежте деякий час,
— радить Валерій Вікторович.
— Завжди намагайтеся тримати
поставу — і коли ідете, і коли сидите за столом. Якщо у вас сидяча робота, час від часу вставайте
з-за столу, робіть вправи, які допоможуть розслабити м’язи спини. Правильно піднімайте вантаж — плавно і присівши, не
можна робити цього різко, ривком, сильно нахилившись. І
пам’ятайте: найкорисніший сон
для вашої спини — на жорсткій
поверхні або ортопедичному матраці, без подушки або з маленькою подушкою під голову». ■

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Не «якісь там шмарклі»
Інфекційний риніт вимагає особливої уваги. Найбільша помилка
— лікувати недугу антибіотиками
Леся ХОРОЛЬСЬКА

Пил, токсичні запахи,
інфекція, вірус...
Риносинусит (або риніт) —
доволі поширене захворювання лор-органів. Він буває гострий і хронічний. Ця недуга,
за словами лікарів, може виникати також через гормональні
порушення в організмі, вплив
медикаментів чи певних харчових продуктів і навіть умов праці (пил, токсичні запахи). Риніт
часто не сприймають за серйозне захворювання. Мовляв, та що
там якісь «шмарклі» — минеться. Але ця недуга не така вже й
невинна, і тільки лікар допоможе позбутися її, не зашкодивши
організму. Натомість легковажність може призвести до хронічної фази хвороби, і позбутися неприємних симптомів тоді буде
значно складніше.
«Усе залежить від того,
який вид риніту — алергійний,
вірусний, медикаментозний —
спіткав хворого. Відповідно до

цього лікар призначає курс лікувальної терапії, — зауважує
доктор медичних наук, лікарринолог Сергій Безшапочний.
— Інфекційний риносинусит,
який найчастіше турбує під час
сезонних змін погоди і навіть
під час відпустки, коли їдете
відпочивати в іншу кліматичну зону, має вірусне походження. Найбільша помилка при цьому — лікувати недугу антибіотиками. Такі ліки пригнічують
імунну систему і заважають організму самотужки справитися з вірусами. З антибіотиками
взагалі слід поводитися дуже
обережно. Дивує, що пацієнти
часто самі «призначають» курс
таких сильних препаратів, а
коли ефекту не отримують —
ідуть до лікаря. А час втрачено, і лікувати занедбану недугу
проблематично».
За словами пана Сергія,
потреба в антибіотиках виникає лише тоді, коли після антивірусної терапії і курсу місцевого лікування (промивання

носа) через 7-10 днів не настає
покращення, натомість виникають ускладнення, такі як гнійна реакція.

Зволожуйте приміщення
і промивайте ніс
А як ми зазвичай лікуємо
нежить? При закладеному носі
дістаємо з аптечки судинозвужувальні препарати. Однак, за
словами Сергія Безшапочного,
такі засоби не лікують, а лише
затягують риніт. Адже набряк
у носі при нежитю — захисна
реакція організму, яка допомагає організму «розібратися»
з вірусом. Препарати на кшталт «Нафтизіну», «Назоліну»
справді усувають набряк, на
певний час дихати стає легше.
«Але симптомів недуги вони не
усувають, — пояснює ринолог.
— Відтак виникає хронічна
форма риніту. Або медикаментозний риніт — залежність від
крапель для носа. У будь-якому разі, прийом цих ліків має
призначати лікар, зваживши

❙ Риніт потребує грамотного лікування. Як допоміжний засіб підійде
❙ промивання носа морською водою.
❙ Фото з сайта altamedica.com.ua.
всі «за» і «проти». Адже справді бувають ситуації, коли терміново необхідно полегшити
хворому дихання. Однак судинозвужувальні краплі доцільно приймати дуже коротким
курсом — 2-3 дні».
До речі, безконтрольне і тривале застосування крапель для
носа може викликати підвищення артеріального і внутрішньоочного тиску, нервозність,
порушення сну, порушення серцевого ритму, нудоту, алергійні
реакції.
При риніті Сергій Безшапочний радить промивати ніс препа-

ратами на основі морської води.
Важливо зміцнювати імунітет
— приймати курс полівітамінних препаратів, збагачувати раціон овочами і фруктами, вдосталь відпочивати, мати повноцінний сон. Лікар нагадує, що
при недузі слід пити багато рідини — воду, компоти, соки,
чай, молоко — всі ці напої виводять з організму токсичні наслідки активності бактерій. І не
забувайте регулярно провітрювати і зволожувати приміщення, особливо спальню — вночі
слизова оболонка дуже вразлива до сухого повітря. ■
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■ ВИЗНАННЯ

Майстер високих досягнень
Кращим футболістом 2020 року ФІФА назвала польського форварда німецької «Баварії»
Григорій ХАТА
Підсумки футбольного 2020
року у світі вирішили підбивати
лише частково. Через суттєво
деформований коронавірусною
пандемією змагальний календар, із якого випав чемпіонат
Європи, журнал «Франс Футбол» відмовився від визначення володаря «Золотого м’яча».
Відтак монопольне право на
встановлення підсумків року
залишилося у ФІФА. Щоправда, традиційного для минулих
років галавечора Міжнародна
федерація футбольних асоціацій не влаштовувала. Кращих
у своїх номінаціях називали у
віртуальному форматі.
Водночас персональну відзнаку найкращому футболісту 2020 року президент ФІФА
Джанні Інфантіно вручив усе
ж особисто. Голосування, в
котрому брали участь головні
тренери національних збірних,
їхні капітани та вболівальники, виграв польський форвард
мюнхенської «Баварії» Роберт
Левандовський. «Це великий
день для мене та мого клубу.
Цей приз також належить моїм
одноклубникам та тренерам —
у «Баварії» та національній команді. А виграти The Best у часи
Мессі та Роналду — це щось
особливе», — наголосив поляк.
Вигравши разом із «Баварією» в 2020-му бундеслігу,
Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та
забивши в цих змаганнях по-

над 50 голів, Левандовський
легко випередив у голосуванні
двох футбольних мегазірок сучасності.
Із таким доробком 32-річний
поляк мав усі шанси здобути «Золотий м’яч», однак у сухому залишку Левандовський може хіба
що виказати жаль з приводу рішення «Франс Футболу». «У цьому році ми виграли все, що могли. У чемпіонаті та Кубку Німеччини, Лізі чемпіонів я став кращим бомбардиром. Без сумніву,
це найкращий для мене рік», —
зазначив Роберт.
Загалом, після такої феєрії
«Баварія» була дуже близькою
до того, аби забрати собі всі нагороди The Best-2020. Їхнього голкіпера Мануеля Нойєра ФІФА назвала кращим воротарем року, що минає. А наставник мюнхенців Ханс-Дітер
Флік стояв за крок до отримання нагороди «кращий тренер
року». У боротьбі за перемогу
в цій номінації очільник «Баварії» набрав однакову кількість голосів зі своїм співвітчизником — керманичем «Ліверпуля» Юргеном Клоппом,
проте за додатковими показниками нагорода дісталася «коучу» англійського чемпіона. Мовляв, за Клоппа проголосувало
більше головних тренерів збірних, ніж за Фліка, а їхні голоси мають вищу цінність для підсумкового вибору ФІФА.
«Ми завжди ставимося до
таких речей по-спортивному. Клопп та його штаб, безпе-

❙ У боротьбі за звання кращого футболіста 2020 року, за версією ФІФА, форвард «Баварії» Роберт Левандовський
❙ обійшов іменитих конкурентів із «Барселони» та «Ювентуса».
❙ Фото з сайта fifa.com.
речно, заслужив цю нагроду,
як, власне, й мій штаб. Звісно,
ми трохи розчаровані. Це нормально, адже ми живемо в суспільстві високих досягнень,
тому нам теж хотілося перемогти», — наголосив Флік. При цьому Клопп, який після 30-річної перерви привів «Ліверпуль»

до чемпіонства, з подивом зустрів рішення ФІФА: «Я здивований, що виграв цю нагороду.
Однак приємно, що вдруге поспіль мене визнали кращим тренером року».
На думку визнаного метра тренерського цеху — португальця Жозе Моуріньйо, для

того, аби саме Флік переміг у
цій номінації, «Баварії» потрібно було знайти ще два-три
турніри й виграти їх. «Можливо, якби мюнхенці виграли сім
трофеїв за сезон, то їхній наставник отримав би цей приз»,
— не без іронії резюмував Моуріньйо. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Після тривалої паузи, пов’язаної з коронавірусною хворобою та поверненням до оптимальної форми, нарешті вийшов на поле форвард «Вест Хема» Андрій Ярмоленко. Екскапітан «Динамо» зіграв останні
10 хвилин матчу з «Крістал Пелас», проте не допоміг
«молотам» вирвати перемогу.
Натомість залишається без ігрової практики в АПЛ
захисник «Ман. Сіті» Олександр Зінченко, котрий цього разу просидів увесь матч із «Саутгемптоном» у запасі. Британські ЗМІ пишуть, що «городяни» нібито не
проти продати Сашка, якщо влаштує пропозція і якщо
сам футболіст погодиться змінити команду. Подейкують, що в Англії Зінченком цікавляться «Вулверхемптон», «Лестер», «Саутгемптон» та «Вест Хем», перебуваючи при цьому й «на радарі» у команд із Італії, Іспанії, Німеччини та Росії.
Прем’єр-ліга. 13-й тур. «Вулверхемптон» —
«Челсі» — 2:1 (Поденсе, 66; Педру Нету, 90+5 —
Жиру, 50), «Манчестер Сіті» — «Вест Бромвіч» —
1:1 (Гюндоган, 30 — Р. Діаш, 43 (у свої ворота)), «Арсенал» — «Саутгемптон» — 1:1, «Лестер» — «Евертон» — 0:2, «Лідс» — «Ньюкасл» — 5:2, «Вест Хем»
— «Крістал Пелас» — 1:1 (Ярмоленко («ВХ») — із 80
хв.), «Фулхем» — «Брайтон» — 0:0, «Ліверпуль» —
«Тоттенхем» — 2:1 (Салах, 26; Фірміно, 90 — Сон Хин
Мін, 33), «Астон Вілла» — «Бернлі» — 0:0, «Шеффілд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 2:3
(Макголдрік, 5, 87 — Решфорд, 26, 52; А. Марсьяль,
33).
14-й тур. «Крістал Пелас» — «Ліверпуль» —
0:7 (Мінаміно, 3; Мане, 35; Фірміно, 44, 68; Хендерсон, 52; Салах, 81, 84), «Саутгемптон» — «Манчестер
Сіті» — 0:1 (Р. Стерлінг, 16), «Евертон» — «Арсенал» — 2:1, «Ньюкасл» — «Фулхем» — 1:1, «Брайтон» — «Шеффілд Юнайтед» — 1:1, «Тоттенхем»
— «Лестер» — 0:2 (Варді, 45 (пен.); Алдервейрелд,
59 (у свої ворота)), «Манчестер Юнайтед» — «Лідс»
— 6:2 , «Вест Бромвіч» — «Астон Вілла» — 0:3.
Лідери: «Ліверпуль» — 31, «Лестер» — 27,
«Манчестер Юнайтед» (13 матчів), «Евертон» — 26,
«Тоттенхем» — 25, «Саутгемптон» — 24.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 13.

Іспанія
Після тимчасової кризи потроху повертається до
кращої форми мадридський «Реал»: підопічні Зідана
«на класі» з однаковим рахунком здолали «Алетік» та
«Ейбар». Український голкіпер Андрій Лунін традиційно
залишився у запасі. За чутками іспанських ЗМІ, Лунін
може поїхти в оренду у пошуках ігрової практики уже
цієї зими.
Важко поки набирає очки «Барса»: після вольової
перемоги над «Реалом» із Сосьєдада каталонці не зуміли обіграти «Валенсію», проте це не завадило їхньому
капітану Лео Мессі встановити новий рекорд: аргентинець забив 643-й гол за клуб та повторив досягнення
Пеле, котрий забив таку ж кількість м’ячів за «Сантос».
Прімера. Перенесені матчі 19-го туру. «Реал
Мадрид» — «Атлетік» — 3:1 (Кроос, 45; Бензема, 74,
90+2 — Капа, 52), «Барселона» — «Реал Сосьєдад»
— 2:1 (Х. Альба, 31; Де Йонг, 45 — Вілліан Жозе, 28).
14-й тур. «Атлетік» — «Уеска» — 2:0, «Атлетико» — «Ельче» — 3:1 (Л. Суарес, 41, 59; Дієго Коста,
78 (пен.) — Бойє, 64), «Барселона» — «Валенсія» —
2:2 (Мессі, 45; Р. Араухо, 52 — М. Діакабі, 30; М. Гомес, 69), «Леванте» — «Реал Сосьєдад» — 2:1, «Осасуна» — «Вільярреал» — 1:3, «Севілья» — «Вальядолід» — 1:1, «Сельта» — «Алавес» — 2:0, «Гранада»
— «Бетіс» — 2:0, «Кадіс» — «Хетафе» — 0:2, «Ейбар»
— «Реал Мадрид» — 1:3 (Кіке, 28 — Бензема, 6; Модріч, 13; Л. Васкес, 90+2).
Лідери: «Атлетико» (12 матчів), «Реал Мадрид»
(13 матчів) — 29, «Реал Сосьєдад» (15 матчів) — 26,
«Вільярреал» — 25, «Барселона» (13 матчів), «Гранада» (13 матчів) — 21.
Бомбардири: Л. Суарес («Атлетико»), Х. Морено
(«Вільярреал»), Ойарсабаль («Реал Сосьєдад»), Бензема («Реал Мадрид»), Аспас («Сельта») — 7.

Італія
Конфліктом капітана «Аталанти» Папу Гомеса із
головним тренером Джан П’єро Гасперіні сповна скористався його конкурент по позиції Руслан Маліновський, котрий виходить в основі уже третій матч поспіль.
У поєдинку з «Юве» український хавбек не відзначився
результативними діями, а у матчі з «Ромою» розігнав
одну із голевих атак.
Окрім туринців, без поразок поки йде і лідер пер-

шості — «Мілан»: португальський нападник «россонері» Рафаел Леан побив рекорд Серії А, забивши м’яч
уже на сьомій секунді матчу.
Серія А 12-й тур. «Удінезе» — «Кротоне» — 0:0,
«Беневенто» — «Лаціо» — 1:1, «Ювентус» — «Аталанта» — 1:1 (К’єза, 29 — Фройлер, 57; Маліновський
(«А») — до 71 хв.), «Верона» — «Сампдорія» — 1:2,
«Дженоа» — «Мілан» — 2:2 (Дестро, 48, 60 — Калабрія, 53; Калюлю, 83), «Інтер» — «Наполі» — 1:0 (Р.
Лукаку, 71 (пен.)), «Парма» — «Кальярі» — 0:0, «Спеція» — «Болонья» — 2:2, «Фіорентина» — «Сассуоло» — 1:1, «Рома» — «Торіно» — 3:1.
13-й тур. «Фіорентина» — «Верона» — 1:1,
«Сампдорія» — «Кротоне» — 3:1, «Парма» — «Ювентус» — 0:4 (Кулушевскі, 23; Роналду, 27, 48; Мората, 86),
«Торіно» — «Болонья» — 1:1, «Беневенто» — «Дженоа» — 2:0, «Інтер» — «Спеція» — 2:1 (Хакімі, 52; Р.
Лукаку, 71 (пен.) — Пікколі, 90+5), «Кальярі» — «Удінезе» — 1:1, «Сассуоло» — «Мілан» — 1:2 (Берарді, 89 — Р. Леау, 1; Салемакерс, 26), «Аталанта» —
«Рома» — 4:1 (Д. Сапата, 60; Гозенс, 70; Муріель, 73;
Ілічіч, 85 — Джеко, 3; Маліновський («А») — до 81 хв.),
«Лаціо» — «Наполі» — 2:0.
Лідери: «Мілан» — 31, «Інтер» — 30, «Ювентус»
— 27, «Рома», «Наполі» — 24, «Сассуоло» — 23.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») — 12.

Німеччина
Двічі програючи по ходу поєдинків, мюнхенська
«Баварія» змогла схилити шальки терезів на свій бік і
проти «Вольфсбурга», і проти «Байєра» завдяки «дублям» свого головного бомбардира Роберта Левандовського, який минулого тижня отримав нагороду найкращого гравця року за версією FIFA.
А от дортмундську «Боруссію» продовжує лихоманити навіть після звільнення головного тренера:
«джмелі» програли вже п’ять матчів у чемпіонаті та відстають від «Баварії» аж на вісім пунктів.
Перша Бундесліга. 12-й тур. «Айнтрахт Франкфурт» — «Боруссія» (М) — 3:3, «Вердер» — «Боруссія» (Д) — 1:2 (Мевальд, 29 — Геррейру, 12; Ройс, 79),
«Герта» — «Майнц» — 0:0, «Штутгарт» — «Уніон»
— 2:2, «Шальке» — «Фрайбург» — 0:2, «Армінія»
— «Аугсбург» — 0:1, «Баварія» — «Вольфсбург» —
2:1 (Р. Левандовський, 45, 50 — Філіпп, 6), «Кельн» —

«Байєр» — 0:4 (Вайзер, 8; М. Діабі, 10; Шик, 54; Віртц,
59), «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» — 0:1 (Ю. Поульсен, 60).
13-й тур. «Уніон» — «Боруссія» (Д) — 2:1
(Авонійї, 57 (пен.); Фрідріх, 78 — Мукоко, 60), «Аугсбург» — «Айнтрахт Франкфурт» — 0:2, «Боруссія»
(М) — «Хоффенхайм» — 1:2, «Майнц» — «Вердер»
— 0:1, «РБ Лейпциг» — «Кельн» — 0:0, «Шальке» —
«Армінія» — 0:1, «Байєр» — «Баварія» — 1:2 (Шик, 14
— Р. Левандовський, 43, 90+3), «Фрайбург» — «Герта» — 4:1, «Вольфсбург» — «Штутгарт» — 1:0 (Брекало, 50).
Лідери: «Баварія» — 30, «Байєр», «РБ Лейпциг» — 28, «Вольфсбург» — 24, «Боруссія» (Д) — 22,
«Уніон» — 21.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 17.

Франція
Чинний чемпіон «ПСЖ» продовжує регулярно втрачати очки: цього разу парижани не дотиснули «Лілль»
та пропустили «догів» на першу сходинку турнірної таблиці. На тлі останніх непереконливих результатів дедалі
частіше ширяться чутки про можливу зміну головного
тренера французького гранда. Подейкують, що з Томасом Тухелем не продовжать контракт, а його можуть замінити Маурісіо Почеттіно або Массіміліано Аллегрі.
Ліга 1. 15-й тур. «Анже» — «Страсбур» — 0:2,
«Діжон» — «Лілль» — 0:2 (Язиджи, 19; Веа, 90+3),
«Монпельє» — «Мец» — 0:2, «Нім» — «Ніцца» — 0:2,
«Реймс» — «Нант» — 3:2, «Бордо» — «Сент-Етьєн»
— 1:2, «Ліон» — «Брест» — 2:2 (Депай, 69 (пен.); Корне, 81 — Філіппото, 40; Февр, 90+3 (пен.)), «Монако»
— «Ланс» — 0:3, «ПСЖ» — «Лор’ян» — 2:0 (Мбаппе,
50 (пен.); М. Кін, 61), «Ренн» — «Марсель» — 2:1.
16-й тур. «Мец» — «Ланс» — 2:0, «Марсель» —
«Реймс» — 1:1, «Ніцца» — «Ліон» — 1:4 (Гуірі, 44 —
Депай, 31 (пен.); Кадевере, 40; Токо-Екамбі, 64; Ауа, 73),
«Брест» — «Монпельє» — 2:2, «Діжон» — «Монако» — 0:1, «Нант» — «Анже» — 1:1, «Сент-Етьєн» —
«Нім» — 2:2, «Страсбур» — «Бордо» — 0:2, «Лор’ян»
— «Ренн» — 0:3 (Да Сілва, 23; Буріжо, 70; Тер’є, 76),
«Лілль» — «ПСЖ» — 0:0.
Лідери: «Лілль», «Ліон» — 33, «ПСЖ» — 32, «Марсель» (14 матчів), «Ренн» — 28, «Монпельє» — 27.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 11. ■
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СПОРТ
Гінтарас Савукінас
литовський наставник ГК «Мотор» (Запоріжжя)

15

«Команда має хороший внутрішній дух та характер, що дозволяє «Мотору»
у важливий момент досягати результату на свою користь».

■ ХОКЕЙ

Безальтернативний варіант
У вітчизняному хокейному господарстві обрали нового очільника
Григорій ХАТА
На чолі федерації хокею
України — новий президент.
Замість Анатолія Брезвіна,
котрий під тиском хокейної
спільноти вирішив не залишатися у ФХУ на четверту
каденцію, організацію очолив Георгій Зубко. Перемогти у виборах, які проходили
на безальтернативній основі,
колишньому віцепрезиденту ФХУ було нескладно. Як
повідомляє пресслужба федерації, кандидатуру Зубка на
Генеральному конгресі ФХУ
делегати підтримали практично одностайно: 31 голос —
«за», 0 — «проти», 1 — утримався. Міжнародна федерація хокею з шайбою вже внесла зміни в реєстр керівників
національних хокейних федерацій, надіславши при цьому
на адресу Георгія Зубка й вітання від президента Рене Фазеля та генерального секретаря організації Хорста Ліхтнера.
Після того як знаний ветеран вітчизняного хокею Олексій Житник не зміг отримати
офіційний допуск до виборів
президента ФХУ, опоненти
команди Анатолія Брезвіна
заявили, що «вибори з одного
кандидата — це не вибори».
Намагання частини хокейної спільноти України змуси-

❙ Головні дійові особи вітчизняного хокею домовилися про відкритість, взаємоповагу та рівність.
❙ Фото з сайта УХЛ.
ти ФХУ змінити структуру організації, дозволити юридичним особам бути її членами та
після реформи оголосити нові
демократичні вибори не принесли очікуваного ефекту.
За словами колишнього голови Київської обласної федерації хокею Юрія Загородного,
котрий залишив свою посаду

на знак протесту проти «виборчої» політики ФХУ, у розмові з ним Анатолій Брезвін
наполягав на тому, аби участь
у виборах федерації брав лише
один кандидат.
«Якщо оберуть Георгія Зубка, — пояснював під час того
діалогу Загородному Брезвін, — йому в спадок переда-

дуть усі існуючі напрацювання». Щодо персони Житника,
то багаторічний очільник ФХУ
наполягав: «Він довго не жив
в Україні, не до кінця розуміє
ситуацію з розвитком хокею в
країні й не має тих зв’язків,
які потрібні в Україні для вирішення низки питань».
Хай там як, а незадовго до

Генерального конгресу ФХУ,
протестуючи проти безальтернативних виборів, командиучасниці Української хокейної ліги виголосили федерації
ультиматум. Не дозволять професіональним клубам впливати на життєдіяльність федерації — зупиниться чемпіонат.
Аби не доводити ситуацію
до максимальної напруги, за
день до виборів президента
ФХУ у стінах Міністерства молоді та спорту відбувся «круглий стіл» за участю опонентів.
У присутності міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта було засвідчено, що федерація підтверджує свою відкритість до української хокейної спільноти
та запрошує національні клуби до продуктивної співпраці
в керівних органах громадської організації — Виконавчому комітеті та Раді ФХУ.
Як кажуть у ФХУ, в такий
спосіб усі суб’єкти професіонального українського хокею
матимуть змогу впливати на
процес подальшого розвитку цього виду спорту в нашій
державі, а принципи відкритості, взаємоповаги та рівності
всіх суб’єктів хокею в Україні
будуть основоположними в
майбутній діяльності всіх органів федерації хокею України. ■

■ ГАНДБОЛ

Дух та мотивація
Найкращий гандбольний колектив країни здобув шосту
поспіль перемогу в груповому раунді Ліги чемпіонів
Григорій ХАТА
Запорізький «Мотор» продовжує
дивувати гандбольну спільноту своїми виступами в груповому раунді Ліги
чемпіонів. Зазнавши на старті турніру
трьох поразок, український чемпіон не
знітився, намацав свою гру й минулими вихідними відсвяткував у суперлізі
свою шосту перемогу поспіль. Завдяки
такому результату «мотористи» піднялися в групі на третю сходинку й тепер
аргументовано претендують на участь у
«плей-оф».
Вийшло так, що, наздоганяючи зіпсований коронавірусом змагальний графік, минулого тижня «Мотор» мусив
зіграти одразу два поєдинки ЛЧ.
Посеред тижня у Запоріжжі гостювали гандболісти із Хорватії, і вже після того поєдинку наставник «Загреба»
Владо Шола припустив, що за рівнем
гри український чемпіон сміливо може
розраховувати на вихід із групи. Коли
ж у неділю підопічні Гінтараса Савукінаса переграли учасника фіналу ЛЧ2018 — французький «Нант», правильність обраного «Мотором» курсу стала
ще більш очевидною.
Цікаво, що і проти «Загреба», й проти «Нанта» запорізький клуб діяв за
схожим сценарієм. Перші тайми обох
цих матчів хлопці Савукінаса заверши-

ли з однаковим рахунком — 13:13.
Проте після перерв найсильнішій
команді України вдавалося суттєво додавати. У грі з хорватським колективом, який посідає в октеті «В» останнє
місце, наростити перевагу було не так
складно. За словами очільника «Загреба», тритижневе перебування його команди на коронавірусному карантині
далося взнаки. Не маючи в цей час ігрового досвіду, хорватський чемпіон не
знайшов можливості в Запоріжжі перервати свою невтішну серію з семи поразок.
Французький «Нант» також їхав до
України з надією переписати історію
своїх невдалих протистоянь з «Мотором». До останнього візиту в Запоріжжя
французький колектив п’ять разів зустрічався з «мотористами» й не виграв у
них жодного поєдинку.
За десять хвилин до завершення недільного поєдинку «Нанту» вдалося
вийти вперед із перевагою в три м’ячі.
Здавалося, що на французький клуб чекає щасливий фініш.
Однак, як влучно зазначив очільник
«Мотора» Савукінас, його команда має
хороший внутрішній дух та характер.
Аби активувати внутрішні резерви
колективу, наставник запоріжців уперше в єврокубковому сезоні випустив на
майданчик воротаря Геннадія Комка,

❙ Французькому «Нанту» не вдалося перервати свою невтішну серію у стосунках
❙ з українським чемпіоном.
❙ Фото з сайта ГК «Мотор».
котрий довгий час був змушений заліковувати важку травму ахілла.
За короткий час майстровитий «кіпер» вийшов переможцем у кількох дуелях «сам на сам» із гравцями «Нанта»,
натомість білоруський новачок «Мотора» В’ячеслав Бохан свої нагоди не марнував, що дозволило його команді досягти успіху.
«Наші матчі проходять за схожим
сценарієм. По ходу матчу ми віддаємо
ініціативу супернику, а потім знаходимо сили, аби надолужити згаяне й вийти вперед. У матчі проти «Нанта» команді додав мотивації вихід на майданчик Геннадія Комка», — наголосив Савукінас.

■ ТАБЛО

Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група В. «Мотор» (Україна) — «Загреб» (Хорватія) —
29:25,
«Мотор» — «Нант» (Франція) — 29:28.
Турнірне становище: «Барселона» — 16
(8 матчів), «Веспрем» — 13 (8), «Мотор» —
12 (9), «Ольборг» — 10 (9), «Кіль» — 7 (8),
«Нант» — 4 (7), «Цельє» — 2 (8), «Загреб» —
0 (7).
Очільник французького колективу
Альберто Ентрерріос визнав, що під завісу поєдинку в його команді гору взяли
емоції. «Ми старалися, але нам не пощастило». ■

Читайте
в наступному
номері:
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Збіжжя у чорній дірі
Україна суттєво зменшила обсяг продажу зерна за кордон. Прибутки держави обмежують також проблеми
з ПДВ, страхуванням і значна тінізація галузі

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ГРУДНЯ 2020

■ СІМЕЙНІ ПУТА

Несекретні матеріали
Джилліан Андерсон знову вільна
Зірка «Секретних матеріалів»
— 52-річна американсько-британська актриса Джилліан Андерсон — вирішила розійтись
зі своїм коханим, 57-річний Пітером Морганом, який, до слова, є сценаристом мегапопулярного вже кілька років поспіль
серіалу «Корона», що розповідає про королівську родину Великої Британії. Власне, пара й
познайомилася на зйомках цієї
саги про Віндзорів, де Джилліан
запропонували, на хвилинку,
зіграти саму «залізну леді» —
прем’єр-міністра Маргарет Тетчер. Спільна робота об’єднала
двох талановитих людей, вони
підтримували одне одного, а закохана Андерсон просто світилася від щастя. Та напружений
графік роботи, а також діти від
попередніх шлюбів і зв’язків,
яким потрібно було також приділяти увагу, не сприяли романтичним стосункам, тож пара вирішила залишитися друзями і

красиво розійтись, поки стосунки не зав’язли у взаємних образах і звинуваченнях.
Нагадаємо, залізна агентка
ФБР Скаллі, яка виховує трьох
дітей, була двічі заміжньою, а
від часу останнього любовного
зв’язку пройшло 6 років, тож
актриса сподівалася, що стосунки з Морганом закінчаться весільною церемонією, та,
як кажуть, рада душа в рай,
та... діти не пускають. У Пітера від попереднього шлюбу з
чеською княгинею Анною Кароліною Шварценберг (Лілею
Шварценберг) п’ятеро дітей,
тож розриватися між роботою, дітьми та коханою виявилося просто нереально. Близькі друзі пари засвідчили, що
їхні стосунки вичерпали
себе. До того ж Андерсон—
Морган ніколи не проживали разом, можливо, й це віддалило їх одне від одного,
хоча частіше буває навпаки... ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №127

❙ Джилліан Андерсон.

■ БАТЬКИ І ДІТИ

У США син засудив батьків
Віддайте мої «пасочки» і геть із моєї «пісочниці»
Варка ВОНСОВИЧ

будинку, тож перебрався туди з
усім своїм манаттям, у тому числі й
предметом своєї гордості — колекцією журналів для дорослих. Родичі ж заявили, що у своєму власному будинку не потерплять порнографії, тож викинули на сміття
улюблені забавки сина, який усе
ніяк не подорослішає.
Девід не стерпів такої наруги
від власних батьків, тому й подав
на них у суд (і це з «вдячності» за
гостинність і розуміння, яке вони
виявили до нього під час його сі-

Проблема конфліктів між батьками й дітьми стара, як бойків світ,
і це можуть бути далеко не світоглядні дилеми, а й звичайні побутові. Так, нещодавно житель штату Мічиган (США) подав у суд... на
власних батьків, і все через порножурнали та іграшки для сексуальних утіх, які батьки Девіда Веркінга викинули. Річ у тім, що 42-річний Девід після розлучення вимушений був жити у батьківському

мейної, кризи). Крім того, він зажадав ще й матеріальної компенсації за завдані збитки. На що служителі Феміди винесли вирок:
батькам виплатити своєму сину
компенсацію, про що вони мають домовитися з сином до лютого місяця наступного року. «Постраждалий» заявив про 25 тисяч
доларів, хоча адвокат вимагає потрійної компенсації, адже, за його
словами, йдеться не про «брудні
журнали», а про «незамінні для
життя речі». ■

■ ПОГОДА
сонячно

23 грудня за прогнозами синоптиків

Північ

Київ: хмарно, мокрий снiг iз дощем. На дорогах мiсцями
ожеледиця. Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi 2...-4, удень -1...+1.

мінлива
хмарність

Захід

-1…-6
-3…+2

-3…+2
+2…+7
Схід

хмарно

Центр

Курорти Карпат: хмарно, мокрий снiг iз дощем.
Славське: вночi -1...+1, удень +3...+5.
Яремче: вночi -1...+1, удень +3...+5.
Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +4...+6.
Рахiв: уночi 0...+2, удень +4...+6.

+1…-4
-3…+2

дощ
сніг

Південь -1…-6
-2…+3
дощ,
гроза
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По горизонталі:
2. Пучок квітів. 5. Велика рогата
тварина, символ наступного року. 7.
У давньогрецькій міфології — богиня долі і призначення людей та богів.
8. Довгополий єврейський піджак. 9.
Дрібна англійська монета. 11. Спортивна сорочка на коротких рукавах.
14. Єврейське жіноче ім’я. 15. Збірна назва меблевого гарнітура для вітальні. 17. Герой італійської комедії
Дель-Арт, якому колись присвятила
пісню Алла Пугачова. 19. Гострі зуби
хижаків, призначені для розривання
м’яса. 21. Держава в Південній Азії,
з трьох боків оточена територією Індії. 22. Найпростіший одноклітинний
організм. 23. «Ой у полі ... тополі, та
й всі зеленіють. За одною дівчиною
усі хлопці мліють» (українська народна пісня). 24. На Кавказі — розбійник-одинак.
По вертикалі:
1. Династія французьких принців та королів. 2. Мудрий ведмідь
із казки про Мауглі. 3. Елемент одягу, що кріпиться до коміра і заміняє
шапку. 4. Найдовший музичний інструмент. 5. Засіб для того, щоб не

проспати. 6. Відомий мореплавець,
якого, за легендою, з’їли аборигени. 9. Стіл для навчання у школі. 10.
Бургундська королівська династія,
герої німецького епосу. 12. Хан Золотої Орди, син Хулагу-хана, лідера
монгольського завоювання Середньої Азії. 13. Мотузка, через яку люблять стрибати діти. 16. Річка на Чукотці. 19. Ім’я корчмаря у казках Сашка
Лірника. 20. Осел у Середній Азії. 21.
Невеликий моторний, вітрильний або
веслувальний човен. ■
Кросворд №125
від 16 грудня

■ ПРИКОЛИ
— Скільки коштує видалити зуб
мудрості?
— 80 доларів.
— А дешевше можна?
— Ну якщо без наркозу, то можна і за 60.
— А ще дешевше?
— Якщо без наркозу, плоскогубцями, то можна і за 40.
— А за двадцять?
— Якщо без наркозу, плоскогубцями, та ще й практикантом, то
можна і за 20.
— Добре, запишіть Сару на середу.
***
Дружина каже чоловікові:
— Ще один похід наліво, і я терміново стаю твоєю вдовою.
***
Свого часу Катерина Іванівна

захопилася йогою, медитацією, самогіпнозом... і дiйшла висновку, що
коньяк нітрохи не гірший.
***
А коли я вчилася в школі, в нас
охоронців не було. З усім справлялася прибиральниця з мокрою ганчіркою.
***
Рабинович зустрів повію, яка
пообіцяла за 50 доларів зробити все,
що він забажає. Вгадайте, кому тільки що поклеїли шпалери?
***
Сидять піп iз попадею, п’ють
горілку. Після чергової склянки піп,
погладжуючи живіт, говорить:
— Не пiшла.
— Та як же, батюшко, не пішла? Другий ящик п’ємо, а ви «не пішла».
— Назад не пішла. Наливай!
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