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стор. 5»

Чого очікувати 

від зустрічі двох 

президентів у 

Вашингтоні

стор. 15»

Українські 

волейболістки 

вперше за 20 років 

зіграли в «плей-

оф» чемпіонату 

Європи

Рекордне піднесення

стор.  6»

Спочатку до Байдена, а потім 
у Каліфорнію 

Новий навчальний рік — знову коронавірусний. Діти починатимуть навчатися не дистанційно.
Фото з сайту lexinform.com.ua.
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Українська валюта 

розпочала традиційне 

піке — наразі її курс 

очікують у діапазоні 27-

27,2 грн. за долар

Гривню восени рахують

стор. 3»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,929 грн 

1 € = 31,664 грн

1 рос. руб. = 0,363 грн

Ось і школа, 
ось і клас!

В усіх регіонах 
школярі і студенти 
1 вересня сядуть 
за парти, 
а Міністерство 
освіти не виключає 
введення 
«гібридної» форми 
навчання
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«За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно 
у листопаді». Ігор Кузін

головний санітарний 
лікар України

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

«Корона» 
знову атакує
За дві доби цифри нових 
ковід-захворювань уже 
перевищили позначку — 
по 2 тисячі щодня
Людмила НІКІТЕНКО

 Минулої неділі в Україні зафіксо-
вано 749 нових підтверджених випад-
ків коронавірусної хвороби COVID-19, 
зокрема,  захворіли 55 дітей та 6 медпра-
цівників, повідомили у МОЗ. Цього вихід-
ного дня через ковід було госпіталізовано 
583 особи, 18 людей померли. 
 Найбільше нових хворих на ковід за ос-
танню звітну добу в Києві — 148 випадків, 
далі йде Чернівецька і Дніпропетровська 
області — 74 і 72 захворіли, Одеська і Тер-
нопільська — 49 і 48 людей відповідно, 
Харківська і Львівська — 38 і 36. У всіх 
інших регіонах на коронавірус у неділю за-
хворіли від 1 людини, як зафіксовано на 
Черкащині, і до 26, як свідчить статисти-
ка у столичній області.
 Утім ці цифри «заспокійливі» лише для 
тих, хто не слідкує за ситуацією. У вихід-
ний день, як правило, люди менше звер-
таються по тестування. І хоча станом на 
30 серпня всі регіони України у «зеленій» 
зоні карантину, розслаблятися не вар-
то: вже даються взнаки наслідки масових 
скупчень, починаючи з дня, коли церква 
московського патріархату у Києві зібра-
ла тисячі фанатиків, які не лише у вірі й 
історії нерозбірливі, а й безвідповідальні 
по відношенню до інших в епідемічний пе-
ріод. 
 Так, упродовж трьох діб минулого тиж-
ня число нових хворих коливалося щодня 
у межах двох тисяч. 26 серпня — 2 тис. 32; 
27 серпня було зафіксовано 2 тис. 82 но-
вих хворих на ковід, 28 серпня — 1 тис. 
906 нових випадків коронавірусу. Зокре-
ма, у Вінницькій області спостерігається 
високий показник динаміки госпіталіза-
цій хворих коронавірусом. За останніми 
даними, він зріс до 61,6%. Та й штам ко-
рони «Дельта» вже в Україні і він частіше 
призводить до госпіталізації.
 Загалом за весь час пандемії в нашій 
країні на коронавірус захворіло 2 млн. 284 
тис. 940 осіб, одужало 2 млн. 206 тис. 683 
особи, померли від цієї смертельної боляч-
ки 53 тис. 738 наших співвітчизників.
 За даними Центру громадського 
здоров’я, від початку кампанії вакцинації 
проведено всього 8 млн. 931 тис. 640 щеп-
лень. У суботу, 28 серпня, Дитячий фонд 
Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 
доставив в Україну ще 188 тис. 370 доз вак-
цини Comirnaty від COVID-19 виробниц-
тва Pfizer-BioNTech. Ці дози, наголошу-
ють у МОЗ, разом із розчинником для роз-
ведення вакцини надаються Україні уря-
дом Сполучених Штатів через ініціативу 
COVAX у рамках глобальних заходів щодо 
забезпечення справедливого та рівного до-
ступу до безпечних та ефективних вакцин 
проти COVID-19 для всіх країн світу.
 «Хочу нагадати, що вакцина від COVID-
19 доступна для всіх дорослих громадян. 
Усе, що потрібно зробити, — це записати-
ся у зручний для вас спосіб та прийти і зро-
бити щеплення», — каже міністр охорони 
здоров’я України Віктор Ляшко.
 До речі, перед початком навчального 
року повністю вакциновані 29% колек-
тивів шкіл, це 185 тисяч освітян. Ще 23%, 
тобто 145,5 тисячi вчителів, вакциновані 
однією дозою. Як зазначає начальник го-
ловного управління загальної середньої 
та дошкільної освіти Міністерства освіти 
й науки України Юрій Кононенко, школи 
починатимуть роботу з масковим режимом 
та дотриманням соціальної дистанції. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 На передовій знову втра-
ти: 27 серпня загинув 39-
річний старший солдат Ан-
дрій Вискребець із 74-го 
розвідбатальйону — меш-
канець Запоріжжя. Прохо-
див службу в 26-й та 55-й 
артилерійських бригадах, 
останній контракт мав із 74 
ОРБ. У Андрія залишилися 
дружина та двоє дітей.
 У суботу, 28 серпня, на 
«передку» було поранено 
і травмовано вісьмох ук-
раїнських захисників, зок-
рема у кількох важкі кон-
тузії. У ТКГ уточнили, що 
окупанти застосовували мі-
номети й артилерію каліб-
ром 120 та 122 мм, заборо-
нені Мінськими угодами, а 
на вимоги СЦКК припини-
ти вогонь противник не ре-
агував. 
 Наступного дня, у неді-
лю, в результаті обстрілів 
російсько-окупаційних 
військ  двоє військовослуж-
бовцiв Об’єднаних сил от-
римали поранення. Воїнів 
транспортували до ліку-
вальних закладів. Стан 
здоров’я одного пораненого 
українського захисника ме-
дики оцінюють як тяжкий, 
іншого — задовільний. За-
галом упродовж доби, 29 
серпня, в районі проведен-
ня операції Об’єднаних сил 
зафіксовано дев’ять пору-
шень режиму припинення 
вогню.
 Ворог обстрілював по-
зиції ЗСУ поблизу Широ-
киного, Золотого-4, Приче-
пилівки, Кримського, По-
пасної, Золотого-3. Гатили 
російські окупанти по ук-
раїнських бійцях iз міно-
метів 120-го калібру, руч-
них протитанкових грана-
тометів і стрілецької зброї, 
підствольних гранатометів, 
великокаліберних куле-
метів. Окрім того, на Лу-
ганщині зафіксовано про-
літ ворожого безпілотно-
го літального апарата типу 
«Орлан-10» із перетином 
лінії розмежування.
 На ворожі обстріли 
наші захисники відкрива-
ли вогонь у відповідь.
 Станом на 7 годину ран-
ку 30 серпня зафіксова-
но одне порушення режи-
му припинення вогню. Біля 
Новозванівки ворог обстрі-
ляв наші позиції зі станко-
вих протитанкових і авто-
матичних станкових гра-
натометів, а також велико-
каліберних кулеметів. За 
поточну добу втрат серед 
військових Об’єднаних сил 
немає. Про всі факти пору-
шень iз боку російсько-оку-
паційних військ Українська 
сторона СЦКК повідомила 
представників Місії ОБСЄ, 
застосувавши встановлений 

координаційний механізм.
 Головне управління роз-
відки України поінформу-
вало, що командування ЗС 
РФ продовжує нарощувати 
бойову та мобілізаційну го-
товність з’єднань і частин 
1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) 
АК оперативного угрупо-
вання РОВ. Упродовж ми-
нулого тижня на поліго-
нах ТОТ ДЛО противником 
проводились інтенсивні за-
ходи бойової підготовки, 
зокрема: водіння бо йових 
машин, у тому числі з по-
доланням водних переш-
код на штатній техніці мо-
тострілецьких, гаубич-
но-самохідних і танкових 
підрозділів; вогнева підго-
товка з бойовою стрільбою 
артилерійських і міномет-
них підрозділів та гранато-
метних розрахунків.
 Водночас продовжува-
лися командно-штабні нав-
чання окупаційних військ 
із залученням мобілізацій-
ного резерву. Контроль за-
ходів бойової підготовки та 
зборів iз резервістами здій-
снювали комісії команду-
вання 8-ї армії Південного 
військового округу ЗС РФ.
 Крім того, українська 
сторона Спільного центру 
з контролю та координації 
питань припинення вогню 
та стабілізації лінії розме-
жування сторін інформує 
про чергові порушення 
щодо розміщення озброєн-
ня та військової техніки з 
боку збройних формувань 
Російської Федерації та об-
меження свободи пересу-
вання представників СММ 
ОБСЄ на окупованих те-
риторіях, які зафіксовані 
та оприлюднені у звіті від 
27 серпня №200/2021. У 
ході моніторингу відве-

дення озброєння, перед-
баченого Меморандумом, 
а також Комплексом за-
ходів і Доповненням до 
нього, СММ ОБСЄ зафіксо-
вано на тимчасово окупо-
ваних територіях Донець-
кої та Луганської областей 
73 одиниці озброєння, які 
розміщені з порушеннями 
ліній відведення та поза 
межами виділених місць  
зберігання (34 одиниці з 
порушенням лінії відве-
дення, 11 — поза межами 
виділених місць зберіган-
ня та 28 перебували в зоні 
безпеки).
 Зокрема, на полігоні, 
поблизу населеного пун-
кту Бойківське (67 км на 
південний схід від Донець-
ка), у зоні, де згідно з пунк-
том 5 Меморандуму від 
19 вересня 2014 року роз-
міщення важкого озброєн-
ня та військової техніки 
заборонено, з порушенням 
лінії відведення розміщено 
шiсть РСЗВ, сiм танків, двi 
самохіднi та вiсiм причіп-
них гаубиць, а в зоні без-
пеки перебувало 18 броньо-
ваних машин. На полігоні 
поблизу населеного пункту 
Тернове (57 км на схід від 
Донецька) перебувало три 
одиниці самохідних гау-
биць, три зенітнi установ-
ки та сiм броньованих ма-
шин.
 Збройні формування 
Російської Федерації про-
довжують розміщувати оз-
броєння у житлових райо-
нах населених пунктів. 
Так, патрулями Місії з по-
рушенням лінії відведення 
зафіксовано 4 причіпні га-
убиці в населеному пунк-
ті Макіївка (12 км на пів-
нічний схід від Донецька), 
3 самохідні гаубиці у Но-

воазовську (102 км на пів-
денний схід від Донецька), 
танк  у житловому квар-
талі Куйбишевського райо-
ну Донецька.
 Поза виділеними місця-
ми зберігання, на території 
аеродрому, поблизу населе-
ного пункту Переможне (19 
км на південь від Лугансь-
ка) перебувало двi одиниці 
причіпних протитанкових 
гармат, п’ять танків, два 
зенітнi ракетнi комплек-
си (9К35 «Стріла-10, 9К33 
«Оса»), причіпний міномет 
i танк у житловому районі 
населеного пункту Новоа-
зовськ (102 км на півден-
ний схід від Донецька). 
Усе зазначене може свідчи-
ти про ймовірне створення 
російськими окупаційни-
ми військами маневрових 
броньових груп, перевірку 
готовності резерву та рота-
цію особового складу.
 Крім того, російські оку-
паційні війська продовжу-
ють перешкоджати роботі 
патрулів місії ОБСЄ. Чер-
гові такі факти зафіксовано 
на блокпостах поблизу оку-
пованих населених пунктів 
Маркине (94 км на південь 
від Донецька), Вознесенів-
ка (65 км на південний схід 
від Луганська),  Ізварине 
(52 км на південний схід від 
Луганська), де патрулям 
місії ОБСЄ вкотре заборо-
нено проїзд. Такими  діями 
 збройні формування Росій-
ської Федерації намагають-
ся приховати від міжнарод-
них спостерігачів факти 
своїх порушень, створюю-
чи перепони у вільному пе-
ресуванні Місії, та демонс-
трують небажання викону-
вати раніше досягнутi до-
мовленостi. ■

НА ФРОНТІ

Російські танки — як 
гриби після дощу
Ворог накопичує озброєння та військову техніку навіть у житлових районах

■

Графіка пресгрупи ООС.❙
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Вандали 
Сарматського 
моря
На Тернопільщині знищено 
унікальну геологічну 
пам’ятку
Світлана МИЧКО

 «Мільйони років на території сучасної 
України зберігалися залишки Сарматсь-
кого моря. Можливо, зберігалися тому, 
що віднайшли їх не так давно — у 1983 
році. Віднайшли і за 40 років знищили», 
— так повідомили представники Українсь-
кої природоохоронної групи про те, що на 
місці унікальної пам’ятки природи «Ос-
танці Сарматського моря» поблизу траси 
Тернопіль—Хмельницький залишилася, 
по суті, лише величезна потворна яма.
 Йдеться про фрагмент стінки кар’єру 
висотою до 20 метрів, складеної зі щіль-
них вапняків міоценового періоду (понад 
5-мільйонна давнина) з рештками водо-
ростей, молюсків, моховаток та коралів. 
Товариство видобувало вапняк. Видобува-
ло-видобувало, видобувало-видобувало— 
і повністю знищило геологічну пам’ятку 
природи, порушивши вимоги статей 6 і 28 
Закону «Про природно-заповідний фонд 
України».
 «Цікаво, що жодна з державних 
служб, які давали дозвіл на розробку ко-
рисних копалин у кар’єрі, не врахувала 
жодних природно-заповідних обмежень. 
Наразі пам’ятку повністю знищено. На її 
місці триває розробка породи», — конста-
тують активісти створеної у 2014 році гру-
пи, яка працює над питаннями практич-
ної охорони природи.
 До Держекоінспекції та Головного уп-
равління Держгеокадастру Тернопільсь-
кої області направили відповідні звернен-
ня щодо перевірки дотримання згаданим 
товариством у ході його діяльності вимог 
природоохоронного та земельного законо-
давства. «Ми переконані, що за цим зло-
чином має слідувати кримінальна спра-
ва», — пишуть природоохоронці. 
 Тим часом керівник «Тернопільського 
кар’єру» Ігор Свідерський повідомив жур-
налістам «Суспільне. Тернопіль» наступ-
не: «Прийнято рішення залучити про-
фільних науковців. Можливо, з Києва, зі 
Львівського університету чи інших про-
фільних навчальних закладів для вивчен-
ня цієї проблеми. В 2017 році отримали 
позитивний висновок Міністерства дов-
кілля тодішнього, що все в порядку, ми 
одні з перших отримали ліцензію в Тер-
нопільській області в 1995 році, гірничий 
відвід отримали, спеціальний дозвіл отри-
мали, відведення земельних ділянок про-
водимо. Жодних обмежень, застережень 
чи інших дій не було щодо наявності та-
кого об’єкта». Про те, що за заявою Ук-
раїнської природоохоронної групи буде 
проведено перевірку, повідомив і началь-
ник Держекоінспекції Тернопільської об-
ласті Роман Нитка, однак для цього чека-
ють погодження від Державної екологіч-
ної інспекції України. 
 Які б уже перевірки не проводилися і 
якими б не були їх результати, унікаль-
ну природну пам’ятку не відновити. Хіба 
що в результаті перевірок хтось із винних 
понесе справді серйозну відповідальність 
і це стане уроком для інших вандалів. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 СБУ заблокувала незаконний видобуток надр у 
промислових масштабах з території Національного 
природного парку «Кременецькі гори» у Тернопіль-
ській області. Щоденно із заповідної зони ділки ви-
возили десятки тонн піску і каменю для збуту на 
чорному ринку. Це призводило до поступового пере-
творення унікального парку на суцільний кар’єр. За 
попередніми даними, зловмисники підпільно реалі-
зували природних ресурсів на більш ніж 7 млн грн.

■

■

Тетяна РУДЕНКО 

 «Боже, Великий, Єди-
ний, нам Україну храни...» 
— співали ми з однодум-
цями нині біля Кобзаря на 
врученні Народної Шевчен-
ківської премії, де маю честь 
бути в Комітеті завдяки до-
рогому вчителеві Павлові 
Мовчану», — так відгукнув-
ся про знакове нагороджен-
ня у Києві письменник і пе-
рекладач Дмитро Чистяк. І 
назвав високодостойних ла-
уреатів, які багатолітньою 
працею служать українсь-
кому слову і ділу попри літа 
времені лютого: Олександра 
Жигуна, художнього керів-
ника хорової капели НАУК-
МА «Почайна» — за високо-

художні концертні програми 
останніх років; письменни-
цю Наталю Дзюбенко-Мейс 
— за книжку «Сковорода», 
що засвідчує майстерний 
поетичний доробок авторки 
в царині філософської ліри-
ки; справді народного поета 
Андрія Демиденка — за тво-
ри, що стали яскравим пі-
сенним доробком. 
 «Істинно знакові пос-
таті нашої культури, — на-
голосив Дмитро Чистяк, 
кавалер ордена Академіч-
них пальм за заслуги перед 
французькою культурою. — 
А суголосся помислів, слів і 
дій потверджує — Премії 
стелиться довгий і світлий 
шлях, адже український дух 
багатий на майстрів, яких у 

такий день, у такому місці, 
під такою опікою — благо-
словляти на подальші по-
шуки і відкриття — справа 
честі. І досі бринить суголос-
сям — геніальний Ведель, 
«Реве та стогне Дніпр широ-
кий...» та «Многая літа» — 
достойникам, однодумцям 
і нашій Україні, «і вічні ми 
будемо з нею».
 Віншували достойників 
у день святкування 30-річчя 
відновлення Незалежності 

України. Як відомо, останні 
роки присуджує цю нагоро-
ду Комітет з нагородження 
Народною премією Украї-
ни імені Тараса Шевченка, 
у складі якого — Шевчен-
ківські лауреати, під керів-
ництвом поета, голови «Про-
світи» Павла Мовчана. Лау-
реати отримали дипломи та 
медалі з портретом молодо-
го Шевченка, виготовлені зі 
срібла з позолотою, а також 
грошову премію. ■

НАГОРОДИ

Словом і ділом 
Народну Шевченківську премію 
вручили достойникам у Києві

■

Високодостойні лауреати багатолітньою працею служать 
українському слову і ділу.
Фото надане організаторами.

❙
❙
❙

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Новий навчальний рік в 
Україні розпочнеться тради-
ційно 1 вересня і триватиме 
у звичному режимі стільки, 
скільки дозволить епідеміо-
логічна ситуація у кожному 
окремому регіоні. За слова-
ми прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля, зараз країна пере-
буває на «зеленому» рівні не-
безпеки, тому школярі і сту-
денти вчитимуться офлайн. 
Утім iз появою «червоних» 
зон доведеться перейти на 
вже знайому всім «дистан-
ційку». Щоправда, навіть за 
такого розвитку подій мож-
ливі варіанти. Освітній ом-
будсман Сергій Горбачов не 
виключає, що у школах, де 
80 відсотків учителів i пра-
цівників пройшли вакци-
націю, карантин можуть не 
вводити взагалі. 
 Водночас провідні виші 
країни повідомили про різні 
варіанти організації навчаль-
ного процесу. Київський на-
ціональний університет імені 
Тараса Шевченка готується 
до роботи в аудиторіях, а в 
Національному технічному 
університеті «КПІ», найвіро-
гідніше, оберуть так звану 
«гібридну» форму навчання. 
Тобто лекції проводитимуть 
онлайн, а практичні занят-
тя — в аудиторіях. Змішану 
форму подачі матеріалу сту-
дентам запропонує й Києво-
Могилянська академія, про-
те скористатися нею зможуть 
лише першокурсники. Решта 
вчитиметься дистанційно. 

 Тим часом у закладах про-
фесійної освіти активне нав-
чання розпочнеться трохи 
пізніше, оскільки коле джі 
отримали дозвіл продовжити 
прийом документів від вступ-
ників на бюджетні місця до 1 
жовтня. «Зазвичай ці зараху-
вання тривають упродовж ве-
ресня й завершуються у жов-
тні, коли починається інтен-
сивне навчання, — повідомив 
заступник міністра освіти і 
науки Ігор Гарбарук. — Варто 
зазначити, що йдеться не про 
формування нових груп пер-
шокурсників, а про донабір у 
вже створені групи на вільні 
місця».
 З початком навчального 
року у школах буде органі-
зований виховний процес з 
акцентом на найважливішо-
му. Зокрема, вчителям реко-
мендовано формувати в дітей 
і підлітків цінні життєві на-
вички, проводити національ-
но-патріотичне виховання, 
профілактику булінгу та по-
передження вживання нар-
котичних речовин. 
 У свою чергу, натхнен-
ники концепції «Нова Ук-

раїнська Школа» та громад-
ське об’єднання «Батьки 
SOS» закликали дорослих 
брати більш активну участь у 
шкільному житті своїх дітей, 
розповсюдивши своєрідний 
путівник з відповідями на 
актуальні запитання. У цьо-
му практичному посібнику, 
зокрема, є порада взяти під 
контроль так звані добровіль-
ні шкільні внески. Рекомен-

дують добровільні пожертви 
сплачувати не готівкою, а за 
цільовим призначенням, на 
номер офіційного спеціаль-
ного рахунку школи. Це буде 
гарантією, що кошти підуть 
саме на оголошену потребу. 
Такий формат дозволяє зби-
рати необхідні суми під кон-
кретний проєкт за умови, що 
батьки вважають його пот-
рібним для дітей. ■

ОСВІТА

Ось і школа, ось і клас!
В усіх регіонах школярі і студенти 1 вересня сядуть 
за парти, а Міністерство освіти не виключає введення 
«гібридної» форми навчання

■

1 вересня традиційно діти сядуть за шкільні парти.
Фото з сайту np.pl.ua.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Напередодні святкування Рош га-
Шана оперативники Служби безпеки 
України припинили діяльність інтер-
нет-агітатора в Умані. Як повідомляє 
«Україні молодій» Катерина Дрога з 
управління СБУ в Черкаській області, 
наразі, під час активного прибуття па-
ломників-хасидів на щорічне святку-
вання, цей чоловік пропагував розпа-
лювання ворожнечі на національному 
підґрунті. 
 «Встановлено, що мешканець 
Умані на персональній сторінці в од-
ній із заборонених соцмереж розміщу-
вав дописи із закликами до розпалю-
вання расової та релігійної ворожнечі 
щодо представників єврейської націо-
нальності», — розповідає пані Катери-

на. І додає, що дискримінаційні статті 
принижували честь і гідність паломни-
ків-хасидів. Окремі публікації прово-
кували виникнення міжнаціональної 
ворожнечі. 

 Під час обшуку за місцем прожи-
вання пропагандиста виявлено мо-
більні пристрої і комп’ютерну тех-
ніку з доказами протиправної діяль-
ності. У межах відкритого кримі-
нального провадження за ч. 1 ст. 161 
(порушення рівноправності громадян 
залежно від їх расової, національної 
належності, релігійних переконань, 
інвалідності та за іншими ознака-
ми) Кримінального кодексу України 
тривають слідчі дії для встановлення 
всіх обставин правопорушення і при-
тягнення до відповідальності інших 
винних осіб.
 Викриття та документування 
протиправної діяльності проводили 
спільно з Нацполіцією та за процесу-
ального керівництва Уманської ок-
ружної прокуратури. ■

КРИМІНАЛ

Миті кривди
В Умані СБУ взяла 
інтернет-агітатора, 
який закликав до 
міжнаціональної ворожнечі

■
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Світлана МИЧКО

 ■ Пане Сергію, наскільки ве-
ликою проблемою, на вашу дум-
ку, стала для місцевих реформо-
ваних газет ліквідація районів та 
утворення нових об’єднаних те-
риторіальних громад?
 — Найрізкіше і найболючі-
ше це вдарило по місцевих ко-
мунальних телерадіокомпаніях. 
Адже в такій ситуації у них одно-
моментно змінюється засновник, 
а нові ОТГ в умовах децентраліза-
ції здебільшого не готові й не хо-
чуть перебирати на себе відпові-
дальність за продовження функ-
ціонування локальних ТРК. Ос-
танні ж не можуть самостійно, 
за прикладом газет, роздержави-
тись, від’єднатися і забезпечува-
ти вже незалежне майбутнє своїх 
медіа, тож їхні керівники і ко-
лективи справді стали заручни-
ками територіальної реформи. 
Сьогодні фактично в кожній об-
ласті відбувається припинення 
фінансування чи й закриття ко-
мунальних телерадіокомпаній. 
Тому, слава Богу, роздержавлен-
ня преси все-таки відбулося рані-
ше, тож зараз організаційно ця 
реформа напряму редакції газет 
не зачіпає. Водночас перед ре-
дакторами і колективами поста-
ють нові виклики і виникає низка 
серйозних запитань. Насамперед 
— необхідність перереєструвати-
ся, адже старі свідоцтва зi стату-
сом уже неіснуючих районів ста-
ли недійсними. Тож багатьом на-
шим колегам довелося через орга-
ни юстиції терміново приводити в 
порядок статутні документи, ви-
рішуючи, яке видання вони хо-
чуть випускати надалі — локаль-
не чи регіональне. Дехто вважає 
за краще вибрати другий варіант, 
однак є один нюанс — якщо газе-
та обирає обласний, регіональний 
статус, то це тягне за собою зміну 
поштових тарифів, зрозуміло, що 
в бік підвищення... 
 Головний виклик для редак-
торів — це чи їм концентрувати-
ся на роботі в рамках старого те-
риторіального поділу, адже вони 
можуть зберігати традиції і пра-
цювати для читачів тих самих 
населених пунктів, що й раніше, 
чи кардинально перебудовува-
тися і ставати міжрайонним ви-
данням. При цьому якщо прий-
мається рішення бути цікавою 
газетою для об’єднаної грома-
ди п’яти-шести районів, то пос-
тає ще й питання конкуренції з 
іншими локальними газетами. І 
тут знову два варіанти — страте-
гічне об’єднання кількох газет у 
якийсь холдинг, єдину структу-
ру, що працюватиме в рамках но-
вого територіального об’єднання, 
або ж прийняття умов одночасної 
конкуренції на одній території з 
іще трьома-чотирма місцевими 
виданнями. 
 ■ У будь-якому випадку разом 
з ліквідацією районних рад та ад-
міністрацій редакції втрачають 
хай невеликі, але стабільні дже-
рела фінансування у вигляді оп-
лати за висвітлення діяльності 
цих органів.
 — Це так, але стратегічно 
проблема значно глибша. Керів-
ники місцевої влади, депута-
ти, політики чомусь не усвідом-
люють важливості ЗМІ, свободи 
слова, об’єктивного висвітлення 
всього, що відбувається. Вони не 
розуміють, що повинні підтри-
мувати незалежні медіа на тери-
торіях своєї діяльності, в тому 
числі сприянням у поширенні 
та розміщенням офіційних ма-
теріалів на платній основі. При 
цьому люди, в яких є доступ до 
місцевих бюджетів, ставляться 
до цього питання доволі утилі-
тарно, однозначно розраховуючи 
на те, що якщо вони будуть роз-
міщувати офіційну інформацію 

на сторінках газети, то це медіа 
вже автоматично їх не критику-
ватиме. Виникає велика небезпе-
ка своєрідного шантажу. Тим ча-
сом важливість локальних медіа 
полягає в реалізації права гро-
мадян знати правду, відповідно 
це інструмент реалізації підзвіт-
ності влади. В демократичному 
суспільстві влада — це не лоте-
рея і не збіг обставин, це якраз 
підзвітність громадянам, які в 
демократичний спосіб підтри-

мали тих чи інших політиків. І 
підзвітність ця в демократичних 
країнах реалізовується якраз че-
рез демократичні медіа, які кри-
тикують і підказують. У нас, на 
жаль, ця модель не спрацьовує, 
і на урядовому рівні ми теж не 
бачимо практичних ініціатив, 
спрямованих на підтримку міс-
цевих ЗМІ. От хоча б створення 
спеціального фонду для цього, 
що є стратегічною ініціативою 
НСЖУ, напрацьованою через на-
ради за участю сотень редакторів 
газет. У США ж, Канаді, Литві і 
багатьох інших державах вла-
да займає проактивну позицію, 
щоб підтримати локальні медіа. 
Тим самим запобігаючи поши-
ренню явища «інформаційних 
пустель», яке зараз почали до-
сліджувати. Йдеться про те, що 
коли місцеві ЗМІ не можуть звес-
ти кінці з кінцями, то виникають 
цілі території, де немає професій-
них газет і ЗМІ, натомість панує 
хаос в інформуванні населення.
 ■ Чи з’являються вже такі пус-

телі в інформаційному просторі 
України?
 — Так, і це пов’язано саме зі 
стагнацією місцевих медіа, які, 
опиняючись у хронічній фінан-
совій кризі, вимушені до мініму-
му скорочувати і штати, і накла-
ди, і кількість сторінок, що в ре-
зультаті призводить до критично-
го зменшення доступу громадян 
до потрібної інформації. При всій 
повазі до національних мовників 
та медіа, вони не можуть і не бу-

дуть регулярно приділяти увагу 
тим чи іншим регіональним те-
мам. Тому ми знову і знову закли-
каємо уряд, зокрема Міністерство 
культури і інформаційної політи-
ки, яке наразі опікується цими 
питаннями, зрозуміти нарешті 
важливість і потрібність локаль-
них ЗМІ. А водночас і те, що бо-
ротьба з фейками та дезінформа-
цією також має починатися з під-
тримки місцевих медіа як джерел 
достовірної, якісної інформації на 
регіональному рівні. Якщо ж ки-
дати ці медіа напризволяще, то це 
якраз і сприятиме розширенню 
простору для фейків, маніпуля-
цій, пропаганди, різних сумнів-
них інформаційних бюлетенів.
 ■ До слова, щодо інформбю-
летенів новостворених ОТГ, то 
вже є достатньо фактів, що під 
їх виглядом починають випуска-
ти фактично повноцінні ЗМІ, але 
«ручні» і «кишенькові».
 — Так, це справді велика про-
блема. НСЖУ категорично засу-
джує випуск таких бюлетенів гро-

мадами, бо це є прямим порушен-
ням закону. Через певні недоліки 
і прогалини в плані ефективності 
покарання за такі речі в нашому 
законодавстві маємо зараз ситуа-
ції, коли такі вісники нумерують-
ся і видаються двічі на місяць  ти-
ражем по 5 тисяч примірників, 
проте як ЗМІ вони не зареєстро-
вані. При цьому вони далеко не об-
межуються тільки інформаційни-
ми повідомленнями та оголошен-
нями, а й постійно розміщують 
явно пропагандистські матеріали 
про діяльність влади. Подібне аж 
ніяк не вкладається в демократич-
ні рамки і повертає те, на усунен-
ня чого була, власне, направлена 
реформа роздержавлення друко-
ваних ЗМІ. Ключовим у ній було 
якраз по збавлення органів влади 
можливості впливати на зміст га-
зет. Реформа в Україні відбулася, 
але і далі знаходяться обхідні шля-
хи для продовження хибної прак-
тики. Насправді ж усе має бути по-
іншому — якщо громада хоче на-
лежним чином інформувати про 
свою діяльність, то вона повин-
на виходити на ринок локальних 
медіа, розміщувати замовлення, 
відтак кошти мають іти в бюджет 
підтримки місцевих реформова-
них газет. А інакше це просто дис-
кредитація реформи роздержав-
лення ЗМІ! Бо виходить, що до 
роздержавлення газети були на-
віть краще захищені, ніж зараз, 
у плані законодавства і цензури. 
Нині ж ці інформаційні вісники 
видаються, як правило, прямими 
підлеглими голів ОТГ чи праців-
никами ОТГ і сільрад, відповід-
но не може й мови бути про якусь 
критику чи навіть об’єктивний 
погляд на діяльність влади. Вони 
виходять навіть більше «ручни-
ми», ніж раніше були комунальні 
ЗМІ із засновництвом органів вла-
ди. 
 ■ Чи відомі вам факти закрит-
тя «районок» саме внаслідок те-
риторіальної реформи?
 — Якоїсь такої хвилі ми на-
разі не зафіксували. Критична 
ситуація із закриттям, як я вже 
згадував на початку розмови, 
стосується місцевих телерадіо-
компаній. Що ж до газет, то спра-
цьовує певна інерція. Якщо вони 
виходили на певних територіях 
упродовж кількох десятків років 

і мають багаторічних відданих 
читачів, впливає емоційна скла-
дова — пенсіонери, приміром, 
сприймають газету як порадницю 
і мало не члена родини. Ця інер-
ція й тримає видання. Тим біль-
ше що редактори і журналісти та-
кож демонструють неабияку від-
даність, сумлінність, патріотизм і 
відповідальність. На шкоду своїм 
заробіткам, комфорту, особисто-
му часу вони роблять усе можли-
ве, щоб газети виходили і читачі 
їх отримували. І в цьому випадку 
громадянська позиція редакторів 
і журналістів локальних видань 
є значно вищою, ніж у тих, хто 
засідає у владних кабінетах усіх 
рівнів та відповідає за інформа-
ційну політику. Останні лише на 
різних форумах люблять говори-
ти про те, які вони патріоти і як 
прагнуть захищати інформацій-
ний простір України. Водночас не 
роблять нічого, аби реально допо-
могти бодай одній патріотичній 
українській газеті. 
 ■ У цьому контексті не можу 
не спитати про те, чи була якась 
дієва реакція центральної влади 
на пропозиції, викладені у резо-
люції останньої Всеукраїнської 
наради редакторів?
 — Напрацьовуючи цю резолю-
цію, ми провели величезну робо-
ту, і значною мірою саме для вла-
ди, для впровадження її інформа-
ційної політики. Однак, на жаль, 
доводиться констатувати, що, ок-
рім формальних відповідей про те, 
що її взято до відома, наразі нія-
ких кроків не дочекалися. Я вва-
жаю, що це ганьба і зневага до со-
тень редакторів і журналістів міс-
цевих ЗМІ. ■

ЗАРУЧНИКИ РЕФОРМИ 

Сергій Томіленко: Відсутність 
підтримки ЗМІ призводить до 
виникнення «інформаційних 
пустель»
Про те, яким викликом стала для редакцій 
роздержавлених газет територіальна 
реформа, розмовляємо з головою 
Національної спілки журналістів України 
Сергієм Томіленком

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Передплатні тиражі українських 
друкованих ЗМІ скоротилися за остан-
ні два роки на півтора мільйона при-
мірників і станом на 1 січня 2021 року 
становили 6 млн 300 тисяч примір-
ників. Відповідні дані на запит Націо-
нальної спілки журналістів України на-
дала Укрпошта. Найбільшого падіння 
зазнали тиражі місцевих газет, сукуп-
ний передплатний наклад яких у 2021 
році становить 2 мільйони 250 тисяч 
примірників, що на мільйон менше, 
ніж у 2019 році (3,3 млн прим.).

■

Коли місцеві ЗМІ не можуть звести кінці з кінцями, то 
виникають цілі території, де немає професійних газет і 
ЗМІ, натомість панує хаос в інформуванні населення.

Сергій Томіленко: «Важливість медіа полягає в реалізації права 
громадян знати правду».

❙
❙

Голова НСЖУ з колегами на мітингу на захист преси.❙
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Інна СТЕПАНЧУК 

Зустріч президентів США та Украї-
ни, яка мала відбутися 31 серпня, 
знову перенесено. Правда, лише на 
один день. Відтак у Білому домі на 
Володимира Зеленського чекати-
муть уже в середу, 1 вересня. Хоча 
до Сполучених Штатів він вирушив 
iще в понеділок. «Зустріч була не 
відкладена, а лише перенесена на 
середу, 1 вересня. Відповідне роз-
порядження від Білого дому було 
щойно видане. Президент із не-
терпінням чекає на візит у середу 
і на те, щоб посилити зв’язки, які 
з’єднують наші країни», — уточ-
нили в Білому домі. Нагадаємо, 
спочатку зустріч президентів мала 
відбутися 30 серпня. Тож її відтер-
міновують уже вдруге. 

Що робитиме Зеленський у США 
 Зустріч двох президентів від-
бувається не в найкращий з точ-
ки зору українського інтересу час. 
Адже увага Америки і Білого дому 
зокрема зараз прикута до подій 
в Афганістані, де 31 серпня вста-
новлено як дату дедлайну для ви-
ведення американських військ iз 
країни, владу в якій захопило уг-
руповання «Талібан». І це воче-
видь була основна причина перене-
сення дати візиту українського пре-
зидента. Що мимоволі підтвердила 
речниця Білого дому Джен Псакі 
на брифінгу 27 серпня, зауважив-
ши, що головними моментами в на-
ступні дні в порядку денному пре-
зидента Байдена будуть ситуація в 
Афганістані і наближення урагану 
«Іда» до узбережжя США. Зовсім 
не до України. Але їхати треба. 
 Як повідомляв раніше офіс пре-
зидента України, головною темою 
майбутніх перемовин очільників 
двох держав стануть «безпекові пи-
тання». Йдеться про протидію росій-
ській агресії щодо України, безпе-
кову ситуацію в Чорноморському 
регіоні та на Донбасі, деокупацію 
Криму, посилення енергетичної без-
пеки України, військову та військо-
во-оборонну взаємодію між Украї-
ною та США. Україна планує також 
укотре порушити тему газопроводу 
«Північний потік - 2» після того, як 
у травні Штати скасували санкції 
проти компаній, що його будують. 
Також сторони планують підписа-
ти кілька документів щодо співпра-
ці між Україною та США в оборон-
ній сфері та в космічній галузі. Про 
ще одне дражливе для обох питань 
— Коломойський — ніде в офіцій-
них повідомленнях не йдеться, але 
його, безперечно, теж обговорюва-
тимуть. 
 Окрім зустрічі двох президен-
тів, як анонсувала посол України в 
США Оксана Маркарова, відбудуть-
ся «зустрічі з очільниками ключо-
вих для українсько-американсь-
ких відносин міністерств, а також 
дві важливі публічні презентації 
від президента та першої леді для 
представників медіа, громадськості 
та інформаційно-аналітичних цен-
трів». «Крім того, заплановане від-
криття Українського дому, а також 
відвідання знакових для відносин 
України та США місць Вашингто-
на», — написала Маркарова.  
 У свою чергу, МЗС анонсувало, 
що після заходів у Вашингтоні Зе-
ленський вирушить у Каліфорнію, 
де зустрінеться з представниками 

місцевого бізнесу. «Жоден прези-
дент України до цього не залітав 
так далеко у Сполучені Штати, ні-
коли не відвідував інше узбережжя 
США на Тихому океані, — наголо-
сив напередодні зустрічі міністр за-
кордонних справ Дмитро Кулеба. — 
Хоча саме там зосереджені найбіль-
ші ІТ-компанії, високотехнологіч-
на космічна індустрія, і це саме те, в 
чому Україна має козирі. Тому пре-
зидент України відвідає цей регіон, 
аби створити для України нові мож-
ливості в цих галузях та залучити 
американські інвестиції у цю сфе-
ру». Неофіційно були повідомлен-
ня про перемовини щодо зустрічі 
Зеленського з засновником SpaceX 
Ілоном Маском та гендиректором 
Apple Тімом Куком. Проте офіцій-
ного підтвердження про такі зуст-
річі поки що немає. 

Візит, на який чекали два роки
 «По-перше, це важливий візит, 
на який ми чекали два роки. По-
друге, очевидною є потреба вста-
новлення довіри між Києвом та 
Вашингтоном на найвищому рів-
ні. Саме для цього потрібна зустріч 
Байдена з Зеленським», — вважає 
відомий дипломат Валерій Чалий, 
який у 2015—2019 роках був пос-
лом України у Сполучених Штатах. 
Він наголошує, що «в Штатах три-
валий час не було взагалі українсь-
ких делегацій. Інтенсивність кон-
тактів була нульовою». «Я розрахо-
вую на відновлення роботи комісії 
зі стратегічного партнерства Ук-
раїна—США, засідань якої з 2018 
року не було. Я також розраховую, 
що під час цього візиту будуть нові 
якісні зміни в підтримці оборони 
України», — цитує Чалого «Ук-
раїнська правда».
 Але українські експерти і за-
хідні ЗМІ сходяться на думці, що 
якихось проривів від візиту очіку-
вати не варто. «Швидше за все, Зе-
ленський поїде додому, отримавши 
не більше, ніж гарантії дружби та 
підтримки у боротьбі з російською 
агресією», — пише американсь-
кий Forbes. Видання додає, що Ук-
раїну «не задарують прощальними 
подарунками, пропри необхідність 
США відновити довіру після нещо-
давнього виходу з Афганістану».
 «Я не думаю, що відбудуться 

якісь сенсації», — погоджується 
політолог Володимир Фесенко. Але 
наголошує, що «візит буде значу-
щим і для України, і для Зеленсь-
кого». «Це буде перша очна зустріч 
з Байденом. І, як свідчить міжна-
родний досвід, це, безумовно, ма-
тиме вплив і на особисті відносини 
двох керівників, і на відносини де-
ржав», — каже Фесенко.
 Адже над стосунками обох пре-
зидентів тяжіє неприємний осад, 
що залишився внаслідок політич-
ного скандалу в США, який мало не 
коштував Байдену, тоді кандидату 
в президенти, політичної кар’єри. 
І Зеленський був його фігурантом 
(нагадаємо, американський пре-
зидент Дональд Трамп вимагав від 
Зеленського розслідувати можливі 
корупційні зв’язки сина Джо Бай-
дена з українською газовою ком-
панією Burisma Holdings).
 Водночас адьюнкт-професор уні-
верситету Джона Хопкінса, колиш-
ній кореспондент Financial Times 
в Москві Девід Саттер вважає, що 
проводити цю зустріч саме зараз, на 
тлі загострення подій у Афганістані 
(26 серпня в Кабулі прогриміли ви-
бухи, в яких загинули 13 амери-
канських військових, — це най-
більша втрата за всі 20 років аме-
риканської військової кампанії в 
країні), взагалі «не в інтересах Ук-
раїни». «Очікувати, що Україні 
виділять якийсь час і вона отри-
має якусь увагу — це очікувати за-
надто багато», — розповів пан Сат-
тер в інтерв’ю «Апострофу». «Най-
більша проблема зараз у тому, що 
будь-які запевнення в підтримці 
України проти потенційної росій-
ської агресії стикатимуться з при-
кладом Афганістану, де американ-
ці просто кинули своїх союзників. 
Зараз Зеленський планує поїхати 
в країну, яка втратила дуже бага-
то, — людей, упевненість у твер-
дості її рішень, втратила розумін-
ня світової ситуації. Навіть якщо 
Байден скаже — «Ми на 100% під-
тримуємо Україну, ми будемо за-
хищати Україну!» — люди в це не 
повірять. Перед їхнiми очима сто-
ятиме Афганістан. Коли така вели-
ка держава так поводиться, це по-
роджує сумніви з приводу всіх її 
обіцянок», — зазначив він. ■

НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

Спочатку до Байдена, 
а потім у Каліфорнію 
Чого очікувати від зустрічі двох президентів у Вашингтоні 

■

Україні щастить, як бідному родичу: час для візиту в США зараз зовсім невдалий. 
Колаж із сайту cenzor.net. 

❙
❙

ЇХНІЙ ВИБІР

Чи всі за 
одного? 
В Естонії обирають президента, 
кандидат лише один 
Інна СТЕПАНЧУК 

 Естонський парламент у понеділок, 30 сер-
пня, обирав нового президента країни. І впер-
ше за 30 років на виборах був представлений 
тільки один кандидат — директор Естонського 
національного музею Алар Каріс. Про це пові-
домляє «Європейська правда» з посиланням на 
ERR.
 Кандидатуру пана Каріса висунули Пар-
тія реформ і Центристська партія. У цих двох 
партій разом 59 місць в Рійгікогу — парламен-
ті країни, який нараховує 101 депутата. Щоб 
обрати президента, за кандилата мають прого-
лосувати не менше 68 народних обранців. Від-
так Алару Карісу потрібно буде заручитися 
підтримкою або соціал-демократів, або партії 
Isamaa. Обидві фракції оголосили вільне голо-
сування по кандидатурі президента, тобто ко-
жен депутат сам буде вирішувати, чи підтриму-
вати Каріса.
 За президента в парламенті Естонії можна 
голосувати в три тури. Перший тур у Рійгіко-
гу мав розпочатися в понеділок о 13:00. Тож на 
момент верстки номера його результат ще не 
був відомий. Якщо кандидат не набере необхід-
ної більшості, другий тур буде проведено у вів-
торок, 31 серпня, о 12:00. Кандидати можуть 
бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00. 
Якщо президента не вдасться обрати і в другому 
турі, то негайно, у вівторок, відбудеться і третій 
тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, 
то процес виборів перейде в колегію виборни-
ків, де до депутата Рійгікогу приєднаються 107 
представників місцевих самоврядувань.
 Новий президент має змінити на посаді чин-
ну президентку Керсті Кальюлайд, повнова-
ження якої закінчуються в жовтні. Перебуваю-
чи в Україні на саміті «Кримська платформа», 
пані Кальюлайд дала кілька відвертих інтерв’ю 
з не надто втішними для України прогнозами. 
Зокрема, вона заявила, що Україні знадобить-
ся орієнтовно 20 років для готовності до членс-
тва в Європейському Союзі, а розраховувати на 
членство в НАТО наша країна зможе, коли від-
новить контроль над усією своєю територією. 
Вона також зазначила, що в газогону «Північ-
ний потік-2» мало шансів на те, щоб окупити 
затрати на його спорудження». «Проєкт буде 
збитковим у будь-якому випадку», — сказала 
пані Керсті «Радіо «Свобода». ■

■

НОВИНИ ПЛЮС

До узбережжя США добралася «Іда» 
 Південь США, зокрема штат Луїзіана, накрив ураган 
«Іда», що став одним iз найпотужніших штормів, які коли-
небудь обрушувалися на територію країни. Швидкість вітру 
досягала 230 км/год. Проте впродовж кількох годин вітер 
«стих» до 155 км/год. Буревій спричинив перебої з електро-
енергією в Новому Орлеані, зросла загроза підтоплення те-
риторій. Негода зносила дахи будівель i змінила течію річки 
Міссісіпі поблизу узбережжя Луїзіани. У результаті стихії 
загинула, за попередніми даними, одна людина в місті Пре-
рівілль.
 Ураган спричинив відключення електропостачання на 
нафтових платформах.

Атака на аеропорт Кабула 
 У понеділок, 30 серпня, аеропорт Кабула атакували 
п’ятьма ракетами, які, за попередніми даними, не влучи-
ли в летовище, повідомляє агенція «Рейтер». Як інфор-
мував посадовець зi США, всі ракети перехопила система 
протиракетної оборони, серед американських військових 
постраждалих немає. Водночас місцеве інформагентство 
Pajhwok повідомляло, що ракети влучили в кілька місць у 
самому Кабулі.
 Тим часом Україна евакуювала з Афганістану 660 осіб 
— як українців, так і громадян інших країн. Зокрема, за-
вдяки сміливій операції українських військових із Кабула 
вдалося евакуювати 19 громадян Афганістану — перекла-
дачів, що працювали з військовими Канади, та членів їхніх 
сімей, яким доти не змогли допомогти ні канадські, ні аме-
риканські спецпризначенці. Операцію з порятунку перекла-
дачів провели в п’ятницю, 27 серпня, через день після того, 
як з Афганістану вже вилетів останній евакуаційний літак 
Канади, і через кілька годин після теракту біля воріт аеро-
порту.

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Вітчизняна валюта зазвичай 
починає дешевшати після «пси-
хологічного» дня 1 вересня, 
коли у світі починається новий 
сезон ділової активності. Цього 
року процес почався на тиж-
день раніше — і для цього є 
об’єктивні підстави. Експерти ж 
зазначають: обвального падіння 
очікувати не варто, принаймні 
наразі, як і скуповувати неве-
ликі обсяги валюти «на чорний 
день». Якщо ж ви не плануєте 
витратити ці кошти на подо-
рожі, то краще придбати за них 
продукти харчування з трива-
лим терміном зберігання. Адже 
зростання цін на харчі у нашій 
державі прогнозується значно 
суттєвіше, ніж падіння вартості 
гривні. 

Вересень: «всихає» 
нацвалюта
 Наближення сезону осін ньої 
ділової активності вже спричи-
нило падіння курсу українсь-
кої національної валюти: за-
звичай цей процес повторюєть-
ся щорічно. Адже пожвавлен-
ня ділових обмінів означає, що 
потрібно більше імпорту. До 
того ж країна починає готува-
тися до опалювального сезону. 
Активізуються закупівлі енер-
гоносіїв, які до нас також знач-
ною мірою надходять із-за кор-
дону. Все це потребує додатко-
вої доларової маси. А отже, до-
лар почне дорожчати. 
 Свою роль у підвищенні кур-
су долара відіграє також і зни-
ження експортної виручки ук-
раїнських виробників. На сиро-
винних ринках, де в основному 
продають свій товар вітчизняні 
виробники, спостерігається 
спад цін. А це означає, що екс-
портна виручка падає, і в краї-
ну надходить менше доларів, і 
тому вони будуть дорожчими.
 Вчора вранці Національний 
банк України послабив офіцій-
ний курс гривні до долара на 16 
копійок, встановивши його на 
рівні 26,93 гривні. Таким чи-
ном в обмінних пунктах за «зе-
лений» вже почали пропонува-
ти понад 27 гривень, хоча ще 
кілька днів тому один долар 
можна було здати не більше, 
ніж за 26,60 грн. 
 Тим часом фінансисти ствер-
джують: курс долара у вересні 
плавно зростатиме і, відповід-
но, гривня буде в тому самому 
темпі плавно дешевшати. Літ-
ній тренд на зміцнення гривні 
себе вичерпав, і зараз немає під-
стави для подальшого знижен-
ня курсу долара.

Девальвація почалася 
раніше?
 При цьому аналітики заува-
жили: очікувана осіння деваль-
вація гривні почалася на тиж-
день раніше. Головна причина 
— транш фінансової допомоги 
від МВФ на суму 2,7 млрд до-
ларів. Олег Пендзин, зокрема, 
стверджує: ці кошти повністю 
нівелює ризик проходження пі-
кових виплат цього року за зов-
нішніми зобов’язаннями у вере-
сні, які становлять 2,9 млрд до-
ларів.
 «Про те, що нам дадуть допо-
могу, стало відомо ще в липні, 
— нагадав Олег Пендзин. — У 
Мінфіні підрахували: цих гро-
шей вистачить, щоб розрахува-
тися за боргами, тому збирати 
для виплат валюту, випускаючи 
цінні папери на десятки міль-
ярдів гривень під грабіжниць-
кі 10-12% річних, недоцільно. 
В результаті пропозиція валю-
ти на міжбанку з боку основних 
покупців наших облігацій внут-
рішньої державної позики нере-

зидентів значно знизилася. Що 
і призвело до перевищення по-
питу на валюту над її пропози-
цією. Результат — девальвація 
гривні, яку Нацбанк тепер на-
магається пом’якшити, прода-
ючи на міжбанку долари».
 Експерт Андрій Шевчишин 
зазначив: основний тиск на грив-
ню здійснюють нерезиденти, які 
ведуть активне скуповування 
валюти. При цьому пропозицію 
валюти забезпечили держком-
панії. Загалом з початку серпня 
нерезиденти скоротили порт-
фелі ОВДП на 5,4 млрд грн. Для 
порівняння: у липні відтік ста-
новив 3,6 млрд грн. Нерезиден-
ти орієнтуються на світове зміц-
нення долара, пов’язане з поси-
ленням риторики Федеральної 
резервної системи США і мож-
ливе згортання стимулювання 
американської економіки. Це 
змушує інвесторів закривати 
ризикові позиції, в тому числі 
виходячи з українських цінних 
паперів. Імовірно, цей тренд збе-
режеться.
 Найоптимістичніше оцінює 
ситуацію Олександр Охрімен-
ко, який узагалі не погоджуєть-
ся з твердженням, що в ці дні 
почалася традиційна осіння де-
вальвація гривні. За його слова-
ми, її ослаблення короткочасне 
і викликане закінченням міся-
ця. На його думку, наприкінці 
кожного місяця пропозиція ва-
люти на ринку знижується, бо 
експортери отримують з бюдже-
ту відшкодування ПДВ у грив-
нях, і їм не треба продавати ва-
люту для забезпечення поточ-
них витрат усередині країни. 
Також почали проявляти ак-
тивність імпортери перед діло-
вим періодом осені. Вони, не 
бажаючи втратити можливість 
придбати дешевий долар, до-
куповують валюту. І ще один 
фактор — ринок і спекулянти 
орієнтуються на традиційні се-
зонні тренди, в яких гривня за-
звичай до кінця серпня починає 
девальвувати. 

Не менше 27... 
 Але оскільки більшість 
аналітиків схиляються до тези, 
що гривня таки падатиме, пи-
тання, яке залишається акту-
альним, — до якої позначки 
може опуститися нині курс на-
ціональної валюти вже ниніш-
ньої осені? 
 Чи не найоптимістичніший 
прогноз дає керівник Коміте-
ту економістів України Андрій 
Новак: якщо гривня і деваль-
вує найближчим часом, то, за 
його словами, зовсім ненабага-
то. Свій оптимізм він пояснює 
співвідношенням чисел, на які 
змінилися обсяги українського 
імпорту та експорту.
 Імпорт скоротився на 15%, 
а експорт — лише на 3%. «Це 
свідчить про те, що Україна ста-
ла витрачати менше доларів. 
Правда, менше стала їх і зароб-
ляти. Однак за рахунок скоро-
чення витрат заробіток все одно 
превалює над ними. А це озна-
чає, що вітчизняна валюта не 
повинна сильно ослабнути і, 
відповідно, курс долара вирос-
те зовсім незначно», — ствер-
джує експерт. І заявляє: навіть 
за найгірших обставин курс не 
опуститься нижче, ніж 27-27,2 

гривні за долар. 
 Схожий прогноз дає Олег 
Пендзин, стверджуючи, що 
рубіж 27 гривень за долар буде 
подолано в купівлі, а в продажу 
може бути 27,20 і вище. «Все за-
лежить від того, чи почне насе-
лення скуповувати валюту, по-
боюючись подальшого подо-
рожчання», — каже він. 
 «У найближчій перспективі 
гривня може ще трохи знизити-
ся і попрямує в зону 27 грн за до-
лар, щоб протестувати цей пси-
хологічний рівень знизу, йдеть-
ся про міжбанківський ринок», 
— уточнив Андрій Шевчишин, 
зазначаючи, що в готівково-
му продажі курс буде близько 
27,20 грн/долар.
 А Олександр Охріменко до-
датково заявив, що не бачить під-
став для значної, до 28 гривень, 
девальвації гривні не тільки у ве-
ресні, а й у наступні місяці. 

Краще гречку, ніж бакси
 Сам же експерт, відпові-
даючи на важливе в такій си-
туації питання: купувати чи 

продавати долари, написав на 
своїй сторінці у фейсбуці: тим, 
хто купує про запас 100-200 до-
ларів, сподіваючись зберегти 
заощадження, краще купити 
на ці гроші продукти з великим 
терміном зберігання — крупи, 
цукор, консерви, каву тощо, 
— оскільки інфляція до кінця 
року прискориться, і тоді пов-
сякденна їжа коштуватиме до-
рожче, ніж зараз. Його ж коле-
ги, навпаки, вважають доціль-
ними довгострокові валютні на-
копичення. 
 Тим паче, варто робити це 
сьогодні, коли ринок доволі 
спокійний і купувати валюту 
дорого ніхто не хоче, а отже, і 
особливого ажіотажу серед по-
купців уже не спостерігається. 
Але і продавці зі спекулянтами 
вже відчули можливість додат-
ково заробити на «страхах» ок-
ремих покупців і тепер не готові 
особливо відступати за курсом 
на тлі перспективи традицій-
ного зростання ділової актив-
ності на початку осені. У ко-
го виявляться міцнішими нер-

ви — той і виграє це курсове 
протистояння на міжбанку.
 Не варто також забувати, 
що вже за кілька днів, 6 верес ня, 
у США відзначають День праці. 
Американські банки не працю-
ватимуть, а український між-
банк за доларом почне працюва-
ти на умовах поставки. Тому ук-
раїнським клієнтам, яким пот-
рібно оперативно закрити свої 
валютні контракти в доларі, до-
ведеться активізуватися най-
ближчими днями, що додасть 
статистики на ринку. ■

НАШІ ГРОШІ

Гривню восени рахують
Українська валюта розпочала традиційне піке — наразі її курс 
очікують у діапазоні 27-27,2 грн за долар

■ А ТИМ ЧАСОМ...

 Заробітчани нам   
 допоможуть 

 Експерти компанії «Кантар Украї-
на» провели дослідження про те, що 
сучасні українці думають про робо-
ту за кордоном, порівнявши ці дані з 
цифрами, отриманими аналітиками 
«Омнібус» в 1992 році. З’ясувалося, 
що нині про виїзд за кордон з метою 
працевлаш тування замислюються 42% 
громадян. Такі ж цифри були отримані 
експертами «Омнібус», які проводи-
ли аналогічне опитування і на початку 
1990-х. 
 Утiм якщо 30 років тому відсоток 
працюючих за кордоном українців ста-
новив 1%, то сьогодні показник збіль-
шився до 7%. При цьому якщо в 1992 
році право виїжджати за кордон вва-
жали одним iз показників поваги прав 
людини 22% громадян, то в 2021 році 
відсоток українців, які дотримуються 
такої думки, виріс до 59%.
 Тим часом, за даними іншого до-
слідження, в першому півріччі ниніш-
нього року наші заробітчани перека-
зали до України 2,5 млрд. євро, що, 
за даними Національного банку, ста-
новить близько 8% від ВВП держа-
ви. Найбільше грошових коштів до нас 
надходить із Угорщини, Великобри-
танії, Німеччини, Литви і Польщі. 

ДО РЕЧІ

 Гроші в законі
 У Кабінеті Міністрів України роз-
повіли, на що витратять кошти, от-
римані від Міжнародного валютно-
го фонду в сумі 2,7 млрд доларів. 
За словами прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля, транш сприятиме макроеко-
номічній стабільності, а також дозво-
лить збільшити соціальні виплати гро-
мадянам.
 Раніше в Міністерстві фінансів Ук-
раїни заявили, що рішення про роз-
поділ грошей МВФ ухвалять відповід-
но до чинного законодавства.

■

■
Більшість клієнтів вітчизняних обмінних пунктів — які заробляють 
гривню — очікують неприємні сюрпризи.
Фото з сайту obmen.dp.ua.

❙
❙
❙

Інф. «УМ» 

 Аналітики компанії «Морган Стернлі» по-
гіршили оцінку зростання ВВП України в 2021 
році до 3,4% проти 4,5%, які очікували рані-
ше. У наступному році прогнозують зростання 
на 4,2%. 
 «Ми, як і раніше, прогнозуємо послідовне 
зростання в третьому і четвертому кварталах 
2021 року, чому сприяють кращий урожай, три-
ваюче внутрішнє відновлення як наслідок ска-
сування обмежень, пов’язаних iз «ковід-19», і 
подальше відновлення зовнішнього попиту», — 
пояснили аналітики, додаючи, що серед ризи-
ків прогнозу вони відзначили низькі темпи вак-
цинації у порівнянні з іншими країнами.
 Експерти також прогнозують збільшен-
ня Національним банком облікової ставки з 
нинішніх 8% річних до 8,5% вже 9 вересня. 
При цьому вони змінюють прогноз справедли-
вої вартості ВВП-варрантів слідом за змінами 
очікувань економічного зростання в 2021-2022 

роках. Зокрема, при очікуваннях зростання на 
4,3% у 2021 році і 3,8% у 2022-му справедли-
ва вартість цих паперів оцінювалася 156% від 
номіналу, тоді як відкладене відновлення еко-
номіки, яке прогнозується на наступний рік, 
призведе до її зниження до 151%. А Міністерс-
тво фінансів України буде прагнути викупи-
ти додаткові варранти в майбутньому, проте в 
нинішньому році це виглядає малоймовірним 
через високу ціну і нестачу коштів з урахуван-
ням затримки фінансування МВФ.
 Як відомо, ВВП-варранти, випущені в рам-
ках реструктуризації держборгу України в 
2015 році замість єврооблігацій на номінальну 
суму близько 3,2 млрд. доларів, тобто 20% об-
сягу реструктуризації, не є частиною держбор-
гу країни. Платежі за ними будуть здійснюва-
тися щорічно в грошовій формі в доларах США 
в залежності від динаміки зростання реального 
ВВП України в 2019—2038 роках, проте через 
два календарні роки — тобто між 2021-м і 2040 
роками.

ПЕРСПЕКТИВИ 

 ВВП на гальмах 
 Міжнародні експерти суттєво погіршили економічний прогноз  
 нашої держави на нинішній рік

■
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На урок iз 
помічником
У Дніпрі діти з 
особливими потребами 
навчатимуться 
у звичайних школах 
у супроводі асистентів
Ганна ВОЛКОВА

 Із 1 вересня у Дніпрі 17 дітей з 
особливими потребами, котрі досі 
навчалися в спеціалізованих за-
кладах, підуть до звичайних шкіл 
у супроводі асистентів. Це стало 
можливим завдяки впроваджен-
ню пілотного проєкту Міністерс-
тва соціальної політики з відпра-
цювання державного стандарту 
супроводу під час інклюзивного 
навчання.
 За словами заступниці началь-
ника управління служби у спра-
вах дітей департаменту соціаль-
ної політики Дніпровської міської 
ради Марини Алєксєєвої, минуло-
го навчального року в Обласному 
центрі соціальних служб за про-
грамою Мінсоцполітики майбут-
ні асистенти дітей з особливими 
по требами пройшли навчання з 
су проводу таких учнів. 
 Переважно це батьки, зацікав-
лені в адаптації своїх дітей у здо-
рове середовище. Тепер їм не дово-
диться обирати — віддавати дітей 
до спецзакладів, щоб мати змогу 
працювати чи особисто займатися 
їхнім вихованням і отримувати за 
це грошову допомогу. До програ-
ми навчання також залучалися 
громадські організації, які пра-
цюють з особливими дітьми та до-
помагають їхнім батькам.
 Міська рада Дніпра знайш-
ла можливість додатково ввести 
25 штатних одиниць (соціальних 
робітників) до структури Дніп-
ровського міського центру со-
ціальних служб, заклавши у бюд-
жет відповідні кошти. На 2021 рік 
на оплату праці цих співробітни-
ків у міському бюджеті передбаче-
но понад 1,5 млн грн. 
 Супровід асистентів під час 
інклюзивного навчання отрима-
ють переважно діти з ДЦП. У них 
з’явиться можливість не лише 
відвідувати школу, а й позашкіль-
ні гуртки, музичні та художні 
школи тощо. Родини самі обира-
ли школи, в яких буде зручно нав-
чатися їхнім дітям.
 Якщо батьки дітей з особли-
вими потребами не хочуть втра-
чати роботу, але хочуть, щоб діти 
навчалися в інклюзивних класах 
і жили в домашніх умовах, вони 
мають укласти договір з асистен-
том. Наразі підписано п’ять таких 
договорів.
 Загалом у пілотному проєкті 
взяли участь 10 областей. Та лише 
в Дніпрі напрацювали відповідні 
стандарти і втілили їх у життя ще 
до затвердження на державному 
рівні.
 «Саме регіони мають стати ло-
комотивами розвитку інклюзії в 
Україні. Кожен такий реалізова-
ний проєкт — великий успіх для 
всієї держави. Я вдячна місцевим 
управлінцям, владі міста за небай-
дужість і професіоналізм. Мініс-
терство соціальної політики і на-
далі буде створювати всі умови 
для підтримки громад, які праг-
нуть забезпечити рівні умови для 
всіх», — зазначила міністерка со-
ціальної політики Марина Лазеб-
на. ■

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Міністерство цифрової трансформа-
ції України є одним з небагатьох, які 
можуть похвалитися реальними досяг-
неннями: станом на серпень 2021 року 
портал «Дія» налічує понад 6 мільйонів 
активних користувачів. У травні таких 
було вдвiчi менше. 30-річний міністр 
цифрової трансформації Михайло Фе-
доров за родом діяльності хоч і не полі-
тик, але не чужий піару, стверджує, 
що за кількістю завантажень в Україні 
додаток «Дія» займає перші позиції в 
магазинах додатків App Store і Play 
Market.
 Безумовно, зроблено чимало, сьо-
годні в порталі «Дія» українці можуть 
отримати понад 70 послуг: оформлення 
бізнесу, допомога з безробіття, заміна 
водійських прав, оплата послуг, подат-
кові пільги, реєстрація на вакцинацію 
тощо. 20 серпня Україна інтегрувала-
ся в єдиний цифровий ринок Євросою-
зу: українські COVID-сертифікати в до-
датку «Дія» визнані відповідними єв-
ропейським (послуга поки що доступна 
тільки для користувачів iOS). З остан-
ніх проривних інновацій дві найваж-
ливішi: 23 серпня набув чинності за-
кон, який офіційно прирівнює Е-пас-
порт до паперового. Тепер українці мо-
жуть не носити паперовий паспорт або 
ID-карту і виїжджати за кордон за до-
помогою документа в додатку «Дія». 
«Ми перша країна з подібним досві-
дом і зробили справжній прорив сві-
тового рівня», — написав у Telegram 
Михайло Федоров. За задумом, Е-пас-
порт можна використовувати не тільки 
під час подорожей, а й у банках, лікар-

нях, державних установах, магазинах і 
для підтвердженя особи поліцейським. 
Словом, будьте обережні, бо, втратив-
ши смартфон, ви на деякий час багато 
чого позбудетесь, аж до ідентифікації 
особи включно. 
 Друга новація — з 1 вересня запра-
цює модель видачі лікарняних винят-
ково в електронному вигляді, через 
електронний реєстр. Це ж стосується 
і лікарів, що працюють за ліцензією з 
медичної практики. Електронний лі-
карняний лист може бути оформлений 
як лікуючим лікарем при пред’явленні 
документа, що посвідчує особу (паспорт, 
посвідчення водія і т. ін.), так і лікарем, 
який надає по телефону первинну ме-
дичну допомогу в ситуації з COVID-19 за 
окремими категоріями: «обсервація», 
«самоізоляція» і «карантин». Лікар 
робить запис про стан пацієнта в елект-
ронній медичній карті і формує сам ви-
сновок про тимчасову непрацездатність 
з обов’язковою фіксацією в Реєстрі ме-
дичних записів і рецептів в електронній 
системі охорони здоров’я. Такий медич-
ний висновок може бути сформовано на 
період до 30 днів, до моменту наступно-
го огляду. Тільки час покаже, наскіль-
ки ця система захищена від корупційної 
складової і «політичних хвороб»: Фонд 
соціального страхування (ФСС) прово-
дитиме перевірку обґрунтованості ви-
дачі електронних лікарняних за заяв-
кою або роботодавця, або уповноваже-
них підрозділів iз питань запобігання 
та виявлення корупції, а також запитів 
правоохоронних органів і рішень суду. 
Системою Фонду тривалі за терміном дії 
лікарняні відбиратимуться на перевір-
ку автоматично.

 Діджиталізація електронних лікар-
няних листів, які автоматично видава-
тимуться програмними засобами Реєс-
тру (на підставі медичного висновку, 
зробленого лікарем) не тільки дозво-
лить лікарям зменшити кількість папе-
рових документів, а й дасть можливість 
пацієнтам та роботодавцям швидко от-
римувати підтвердження факту тимча-
сової непрацездатності. Однак, як-то 
кажуть, є одне але... А саме — покрит-
тя інтернетом усієї території України 
та його якість. Так, «Київстар», буду-
чи найбільшим оператором iз покрит-
тям мережі 4G, сьогодні працює у по-
над 15 тисячах міст і сіл (це 88% на-
селення України). Але для загальної 
діджиталізаціі цього явно недостат-
ньо: невеликі фельдшерські пункти 
в крихітних селах випадають з цього 
проєкту. Що ж до якості інтернет-пок-
риття, уявіть гнівні черги біля кабі-
нетів лікарів районних поліклінік, які 
не зможуть зайти до Реєстру пацієнтів, 
«тому що інтернет висить!» 
 Безперечно, віцепрем’єр Федоров ро-
бить правильну справу, так само, як і 
його заступники в кожному міністерс-
тві: 15 липня Верховна Рада прийняла 
в другому читанні і в цілому законопро-
єкт №5495 про paperless-режим в Ук-
раїні. Всі державні установи мають не-
вдовзі відмовитися від паперового доку-
ментообігу. Чиновники не зможуть ви-
магати від людини паперові документи 
та довідки, якщо вони вже є в держав-
них реєстрах. За запевненням Михай-
ла Федорова, «скоро будуть доступні 
в «Дії» заяви про шлюб, запис у чер-
гу в дитячий садок, довідки про місце 
навчання, призначення пенсії або суб-
сидії...»
 Але ж діджиталізація державних 
послуг стала не тільки велінням часу, 
а й прекрасним інструментом піару для 
політиків: на темі paperless піариться 
президент, який заявив нещодавно, що 
«цифровізацiя — це саме та реформа, 
завдяки якій Україна може бути номе-
ром один у всьому світі». Завжди «забу-
ваючи» сказати при цьому, що країну 
забезпечують інтернет-покриттям лише 
приватні інтернет-провайдери. ■

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ

Телефонне право
Українців планують оцифрувати до 2024 року, 
повідомив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров

■

Ганна ВОЛКОВА 

 За вісім кілометрів від 
Шишакiв Полтавської області 
розташоване село Чернишів-
ка, яке тепер територіаль-
но відноситься до колишньо-
го райцентру. Людей тут про-
живає чималенько, та і в нав-
колишніх селах ще з півтори 
тисячі, а єдиний соціальний 
об’єкт — школа — був закри-
тий понад 30 років тому. При-
міщення хоч і заросло чагар-
никами, але вціліло. А вже 4 
вересня  знову відкриється, 
вже як Центр соціальної ак-
тивності.     
 — Вісім кілометрів — 
наче й невелика відстань, 
але краще все-таки мати 
на місці все своє, — дирек-
торка комунальної устано-
ви «Центр надання соціаль-
них послуг населенню» Ши-
шацької територіальної гро-
мади Світлана Васильченко 
запрошує до новобудови. — 
Ось у цьому просторому залі 
буде конференц-зал. Тут 
проходитимуть концерти, 
збори, тренінги, освітні за-
ходи, працюватимуть дитячі 
гуртки. Ці дві кімнати займе 
фельдшерсько-акушерський 
пункт, де буде гаряча вода й 
туалет. А тут розмістить-
ся перукарня. Це — швейна 
майстерня. Зверніть увагу: 
всі двері широкі, немає жод-
ного поріжка і навіть східців 
перед входом. Скрізь будуть 
поручні. Тобто об’єкт абсо-
лютно доступний для літніх 
людей i людей на інвалідних 
візках. Проведемо сюди Wi-
Fi, а поряд із приміщенням 
уже обладнуємо сучасний 

спортивний майданчик.     
 Саме в Центрі соціаль-
ної активності зможуть схо-
ватися ті, хто потерпає від 
сімейного насилля чи пе-
реживає складний період у 
своєму житті. Для них від-
ведена простора світла кім-
ната з кухнею і санвузлом. 
Туди вже закуплені широ-
кий розкладний диван, бі-
лизна, шафи, холодильник, 
пральна машина, мульти-
варка, пеленальний столик, 
ванночка для купання, шко-
лярський стіл... Це — кри-
зова кімната. У ній зможуть 
перебувати один дорослий із 
двома дітьми протягом де-
сяти днів. Тут вони зможуть 
покупатися й безплатно під-
стригтися, підігнати під себе 
одяг, яким їх забезпечать, їх 
оглянуть лікарі. З ними пра-
цюватиме психолог.  
 Реконструкція старої 
школи в сучасний Центр со-
ціальної активності площею 
майже 300 квадратних мет-
рів тривала менше року й 
обійшлася у 5 мільйонів гри-
вень. Більшу частину з них 
виділила агрофірма імені 
Довженка, частину — місце-
вий бюджет. Тут працювати-

муть вісім осіб.
 Програма модерніза-
ції системи соціальної під-
тримки населення Украї-
ни, яку реалізує Міністерс-
тво соціальної політики за 

підтримки Світового бан-
ку, як відомо, передбачає, 
що основні соціальні послу-
ги мають надаватися в тери-
торіальних громадах. ■

ДОБРА СПРАВА

Друге життя закинутої школи
У відновленому Шишацькою громадою приміщенні 
співатимуть, лікуватимуть, стригтимуть, підтримуватимуть 
морально

■

Начальниця відділу соціального забезпечення, праці та соціальних 
послуг Наталія Завалідер (зліва) та директорка комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг населенню» 
Шишацької територіальної громади Світлана Васильченко 
радіють, оглядаючи новобудову. 
Фото автора.

 

❙
❙
❙
❙
❙
❙



ПОЛІТПАРНАС

Чи було це, 
чи 
наснилось?
Олександр ТУРЧИНСЬКИЙ 
Ямпіль, Вінницька область

Як збиралися ми, браття,

Раду вибирати,

Дружно вибігли на сцену 

Наші кандидати.

Перший каже: «Знадоблюся

Я і всім, і всюди.

Що я маю — те і маю,

Якось воно буде!»

Другий каже: «Люди добрі,

Що вам збудувати?

Я збудую, якщо тільки

Стану депутатом».

Третій каже: «Не питайте,

Чом я зажурився.

Нащо з нею випадково

Я колись зустрівся?

Не питайте, любі хлопці, 

Як живу, працюю.

Я і днями, і ночами

Думаю про Юлю!»

А четвертий каже: «Юлю 

Трогать я не стану —

Я бы с радостью потрогал

АхмЕтову Анну».

Поясніть мені, панове, 

Розтлумачте толком,

Як у нас по-українськи 

Буде слово «ёлка»?

П’ятий каже: «Олігархам

Бій я дать готовий —

Я їх вивчити заставлю

Українську мову.

Всі частушки вони в мене

Геть позабувають,

Коломойський — коломийки

Щиро заспіває

І наспівувать Ахметов

Стане мимоволі:

«Ще не вмерла України

Ні слава, ні воля...»

Шостий весело промовив:

«Мужики і леді!

Буду їздити я в Раду

На велосипеді.

І на вулиці на нашій,

В нашому кварталі

Вже не буде ні краплини

Смутку і печалі!»

І на цій мажорній ноті 

Концерт припинився —

Я прокинувся нарешті

І перехрестився.

Чи було це, чи наснилось —

Досі я гадаю,

Лиш одне я точно знаю — 

Маєм те, що маєм...

■

Вадим ПЕПА, письменник
Київ 

 Авторитетний візантійський історик Прокопій Ке-
сарійський із VІ ст. н. е. вказує: «Племена ці, Sclaveni 
й Antes, не управляються однією людиною, а віддав-
на живуть у народовладді, і від того в них вигідні й не-
вигідні справи завжди ведуться спільно... Вони вважа-
ють, що один із богів — творець блискавки, — саме 
він є єдиний владика всього і йому приносять у жертву 
биків і всяких жертовних тварин».
 Куди ж дохідливіше? Як же сказати ясніше? Кому ж 
незрозуміло? І це ж мовлено про поріднених Sclaveni й 
Antes, яких Михайло Грушевський без тіні сумніву виз-
нає предками українського народу. Прокопій підтверд-
жує: «І колись навіть ім’я у Sclaveni було одне й те саме: 
в давнину обидва ці племені називали спорами (розсія-
ними), гадаю, через те, що вони жили, займаючи краї-
ну «спораден» (розсіяно), окремими поселеннями. Ось 
чому їм і землі доводиться займати багато. Вони жи-
вуть на більшій частині берега Істру (Дунаю. — Авт.) 
по той бік ріки» (коли дивитися із заходу. — Авт.). 
 На лихо, «батько історії» Геродот подав моду не 
вказувати імен чужих богів, а звеличувати тільки своїх 
власних. Такої заведенції дотримувалися й римські, й 
арабські автори писемних джерел, не кажучи вже про 
еллінських, а з ними й доволі уславлений Прокопій 
Кесарійський. Якби він назвав «творця блискавки», 
мені не довелося б у виданні «Володар Грому» — 238 
сторінок — доводити, що не хтось же інший, як Кий 
— «творець блискавки». А його брати й сестра — не 
понижені мудрагелями Візантійської імперії до рівня 
земних князів, а божества одвічного астрального куль-
ту українських пращурів. 
 Відповідно Щек — утілення вічного потойбіччя. 
Забирає бездиханні тіла. Праведні душі возносяться в 
небо, щоб сяяти зірочками. А про грішних — ні слуху ні 
духу. Хорив — перейменування за пізніших віків Яри-
ла й Семиярила — весняного й літнього сонця. Либідь 
— символ Ранкової Зорі. Про це виразно провіщає на-
роднопоетична творчість:
 Ой за горою, за кам’яною,
 А за другою, за золотою
 Дівка Ланпушка вимивалася,
 Вимивалася, наряжалася.
 На себе брала все золотеє,
 А з себе скидала все голубеє.
 Саме такою була правічна мова українських пред-
ків, придушена й спотворена та позбавлена власної пи-
семності «ортодоксією» Візантійської імперії. З волі її 
зазіхань на панування повсюдно, куди зір сягає, наки-
нуто, як удавку на шию, так звану старослов’янську, а з 
неї, як з підкинутого зозулею яйця в чуже гніздо, спло-
дилася штучна церковнослов’янська, неприступна для 
розуміння правічними господарями рідної Матері-Зем-
лі з пригорнутими до душі й серця колядками й щедрів-
ками на вустах та піснями дотепер збережених кален-
дарно-обрядових дійств на Різдво, Великдень, Зелену, 
або Клечальну, неділю, Купала, Покрову, коли перший 
сніг припорошує землю... Природне й через те незни-
щенне доносить до сучасності відлуння з розквіту Три-
пільської археологічної культури. А вона своєю чергою 
— повноправна наступниця Мізинської археологічної 
культури на вищому березі швидкоплинної річки Де-
сни. Вікування ж там не якихось примар, а предків ук-
раїнського роду — понад ХХІ — ХІV тисячоліття до 
н. е. Таку ж пізньопалеолітичну стоянку відкрив 1893 р. 

на вулиці Кирилівський у Києві виходець із Чехії Вікен-
тій Хвойка. Він же виявив на київському Подолі велике 
скупчення кісток мамонтів. Велетенські тварини підсту-
пали на водопій до Дніпра, де ставали здобиччю удач-
ливих мисливців... 
 Генна пам’ять незглибима. В той чи інший спосіб 
вона береже згадки про таку давнину, що й не помис-
лити. Археологія не залишає ні найменшого сумніву в 
тім, що сім тисяч років тому українські предки пересту-
пили своєрідну цивілізаційну межу. Після неміряних 
тисячоліть збирання дармових плодів земних і полю-
вання на диких звірів та риболовлі заходилися скоро-
дити землю, щоб сіяти жито, пшеницю й усяку паш-
ницю. Всюдисущі елліни, угледівши одних із перших 
рільників на третій від сонця життєдайній планеті, при-
печатали тих, що гнули спини в поті чола на зораних 
полях і нивах, прізвиськом «скави» –— копачі. А ще 
по-грецьки — георгос. Землероби. Хоча по-українсь-
ки ближче до істини — хлібороби.
 У середині VІ ст. н. е. якийсь непевний, так зва-
ний Псевдо-Кесарій, утулив у давнє поняття, мабуть 
же, зі злим умислом, одну-єдину буковку «л». І вга-
дав. Вискочило, як голий з конопель, «склави». А це 
по-грецьки «раби». З важкої руки недоброзичливця 
пішло-поїхало. Хрестять немовлят церковнослужителі 
як «рабів божих». Весільні відправи здійснюються під 
співи хору — «Ісайє, торжествуй! Вінчаються раб бо-
жий, раба божа». Так само при відспівуваннях покій-
ників «у лоно Авраамове». У молитвах звертаємося до 
Всевишнього — «отче наш». У якого ж доброго вітця 
діти — «раби»? 
 Як же так перевернулося з ніг на голову, що в греків 
прочани — «діти Божі». Менші й старші звертаються 
до матері: «Дитя Боже!». У священнодійствах за като-
лицькими обрядами ніколи не почути «раби Божі». На-
зиваються лише імена. Ніяких «рабів». На те виходить, 
що православні богослужіння — єдиний виняток. І він 
— на огуду правічного українського етносу.
 Понад те. Інститут археології НАН України, який 
уже рік видає періодичний збірник In Sclaveniae Terra  
— «В Рабській Землі». Він «є серією, цілком присвя-
ченою проблемам археології та ранньої історії слов’ян 
другої половини І тис. н. е. (друга половина V-Х ст.)». 
Комусь зручніше задовольняти свої життєві потреби «В 
Рабській Землі», а не в омріяній щирими синами рідної 
Матері-Землі незалежній, самоврядній Українській де-
ржаві. З цього приводу напрошується написане видат-
ним українським філософом Григорієм Сковородою: 
«місце хороше, чого боятися?»
 У літописців при свічках у тьмяних келіях свій лій 
у голові. На превелике горе, він, як хміль, винятково 
од «візантійської ортодоксії». Чужорідні затуманюють, 
«єлико мога», обрії пізнання. Андрій, у майбутньому 
апостол, народився 6 р. до н.е. Разом із братом Петром 
ловив рибу в понад міру солоній воді Віфлеємського 
моря. Ісус Христос першим із дванадцяти риболовців 
призвав саме його, через те Первозваний. За серед-
ньовічним переказом ХІV ст., страчений за правління 
імператора Нерона. Помер, прив’язаний до Х-подібно-
го хреста. Так зображується в іконографії. 
 Отже, на початку нової ери сподіялося вказане в лі-
тописах: «Як ото говорили, коли Андрій учив у Синопі і 
прийшов у [город] Корсунь, він довідався, що од Корсуня 
близько устя Дніпрове. І захотів він піти в Рим, і прибув в 
устя Дніпрове, і звідти рушив по Дніпру вгору, і за прире-
ченням божим прийшов і став під горами на березі.
 А на другий день, уставши, сказав він ученикам 
своїм, які були з ним: «Бачите ви гори сі? Так от, на сих 
горах возсіяє благодать божа, і буде город великий, і 
церков багато воздвигне бог». І зійшов він 

на гори сі, і благословив їх, і поставив хреста. І, пок-
лонившись, він спустився з гори сеї, де опісля постав 
Київ, і рушив по Дніпру вгору» (Літопис руський. — С. 
3). 
 І що ж то за «гори»? Абсолютно безлюдні? Жод-
ної живої душі? А хто ж тоді понад двадцять тисячоліть 
перед тим полював саме там на мамонтів, велике скуп-
чення кісток яких у 1893 р. відкопав виходець із Чехії 
Вікентій Хвойка? Велетні-мамонти сходилися до Дніп-
ра пити воду, де їх підстерігали мисливці. А ще ж до 
Дніпра доносить колись чисту як сльоза воду його при-
тока річка Десна. У її верхів’ї вже понад століття до-
сліджується Мізинська археологічна культура. Вона не 
тільки всесвітньо визнана, а й в Україні до почилих у сні 
розуму криком кричить про те, що український етнос із 
першими словами своєї мови зароджувався якраз у тій 
пізньопалеолітичній стоянці щонайменше понад двад-
цять дві тисячі років тому!
 Напрошується підозра: чи в даному разі літописець не 
був обізнаний з «Історією» Геродота? Як і літописці, «бать-
ко історії» — собі на умі. Він краще, ніж будь-хто інший, 
знав, що Геракл ніколи не потикався на Подніпров’я. Од-
нак усупереч еллінській міфології привів на правічну зем-
лю українського роду уславленого давньогрецького героя. 
Для чого? Само собою напрошується запитання. А щоб на-
півдіва-напівзмія народила від грека в печері на острові 
Хортиця аж трьох синів. Наймолодший із них переміг стар-
ших у стрільбі з лука. Він і став царем неозорої, чи ще й так 
— неоглядної, Скіфії. «І від Скіфа, Гераклова (так у мало-
грамотному перекладі А. О. Білецьким «Історій» Геродо-
та. — Авт.) сина походять ті, що стають царями скіфів». 
Отже, не хтось інший, як люба серцю Геродота Стародавня 
Греція — правонаступниця безмежної ойкумени. Заради 
цього, а не з глибинної спонуки наблизитися до істини, на-
роджений, за вірогідними свідченнями, в малоазійському 
місті Галікарнас перетлумачив на свій розсуд свято Купа-
ла з первісних вірувань українських предків на «скіфсь-
ке». За крилатим виразом Цицерона увічнений як «бать-
ко історії». А латинською мовою перехрещений на pater 
mendaciorum — «батько брехні». Можна крутити його «Іс-
торії», підказує народна приказка, «як циган сонцем». 
 Всесвітньо визнаний загубився у недомовках і при-
пущеннях, як у трьох соснах заблудився: «я цьому не 
вірю», «є ще й інший переказ»... Такого народу — скі-
фи — ніколи не було й не буде, окрім безпідставної уяви 
в деяких головах. То утворення не національне, а тери-
торіальне, як і всі імперії. В часи найбільших зазіхань на 
панування, поки очі бачать, розливалося, як ртуть, від 
сходу сонця й до Червоного моря перед Єгиптом і аж до 
теперішнього Балтійського. 
 На лихо, бракує об’єктивних досліджень. Особливо 
ж тоді, коли йдеться про предковічні вірування українсь-
кого етносу. Й Геродот безпідставно довірився спотво-
реним чуткам від кочового збору скіфів та від грецьких 
колоністів на узбережжях Понту Евксінського. Віддав їм 
на поталу правічні вірування українських пращурів. На-
писав навіть про те, що деякі «скіфи» були хліборобами. 
А об тім, що георгос — споконвічні аборигени, тубільці, 
корінна людність, чомусь промовчав. Проклав якщо вже 
не дорогу, то стежки до процвітання в майбутньому брех-
ні про те, що український народ безрідний, безпам’ятний. 
Дотепер вистачає недоброзичливців, котрі зі шкури лі-
зуть, аби переродити щирих синів і дочок України на 
Іванів, що не знають, з якої вічності їхній рід. 
 Вбивають «великорозумні» в голови одурманених: 
«какая разница»? Аби лиш дороги були путніми та в міс-
тах було б чисто, не натикалися б ноги на сміття. А що 
тим сміттям є якраз «злії воріженьки», ніхто нікому — 
ні пари з вуст. То «сини Ізраїлю» в Біблії «від сотворін-
ня світу» звертаються до Яхве-Ієгови своєю вродженою 
мовою. І всевишній їх не лише розуміє, а й настановляє, 
дає поради з кожним кроком у майбутнє. І вони всебла-
гого чують, сприймають кожне його слово. А в Україні 
один з найбільших європейських народів досі бореться 
з усіх сил за святе право послуговуватися споконвіків 

рідною мовою. ■

Попри всі політичні розбіж-

ності, симпатії, антипатії, попри 

злобне сичання з-за «порєбріка», 

найбільше свято України — День 

Незалежності, а точніше, її віднов-

лення — відбулося. І воно справді 

було народним, адже такого веле-

люддя давно не було в столиці на-

шої Батьківщини. Українці цілими 

сім’ями, у вишиванках чи просто з 

національною символікою в руках 

прийшли на центральні площі і 

вулиці Києва, щоб відсвяткувати 

нашу незалежність, віддати шану 

живим і вклонитися мертвим. І 

цю подію обговорюють, згадують, 

діляться враженнями вже не один 

день.

ГЕНЕАЛОГІЯ    

Хто ж «творець блискавки»,

■

або Чиїх батьків чиї ми діти?
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«Гормон 
щастя» — 
у вівсянці? 
Зелені яблука, 
морська риба 
і горіхи покращать 
життєвий тонус 
і допоможуть організму 
долати стрес 
та депресію
Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Так часом буває: кволість і сонли-
вий настрій не дають зосередитися 
на справах. І здається, що сил немає 
взагалі, і сум переважає над радісни-
ми емоціями. Причинами такого ста-
ну можуть бути різні ситуації та обста-
вини, та спробуємо, однак, уважніше 
придивитися до власного раціону. Діє-
тологи кажуть, що наше самопочуття, 
імунітет і зовнішній вигляд безпосе-
редньо залежать від того, що кладемо 
собі на тарілку. І знають спосіб, як за-
радити душевній нестабільності. Необ-
хідно урізноманітнити раціон продук-
тами, які містять вітаміни Е, С, бета-
каротин і мікроелемент селен. Саме 
вони, за спостереженнями фахівців від 
здорового харчування, зміцнюють ор-
ганізм у боротьбі зі стресом. 
 Що є найкращим природним дже-
релом селену? Пророслі пшениця і 
овес, гриби (тільки готувати їх тре-
ба без оцту), горіхи (грецькі і кеш’ю), 
спаржа, кабачки, патисони, селера.
 Із «антистресовою» функцією чу-
дово справляються банани, помідори, 
грейпфрути і зелені яблука. До речі, 
у бананах міститься алкалоїд хармін, 
основою якого є мескалін —    так зва-
на «мікстура щастя». Тож «заморити 
черв’ячка» бананом, коли ви схвильо-
вані, — дуже добре рішення.
 Деякі продукти містять фітогормо-
ни — речовини, які за своїм складом і 
дією схожі на гормони людського ор-
ганізму. «Гормони щастя» — ендорфі-
ни — є в шоколаді і вівсі. Так що тради-
ція англійців починати день із вівсян-
ки варта наслідування.                          
 Ефективно стимулюють розумо-
ву діяльність калій і кальцій. Тож у 
особливо напружений день дієтологи 
радять з’їсти під час сніданку кілька 
шматочків сиру і помідор (у томатах 
багато калію), а на роботу варто при-
хопити коробочку м’якого сиру з кура-
гою і чорносливом. 
 Активність мозку стимулюють і 
спеції. Імбир і кмин активізують ува-
гу, чорний перець, паприка і куркума 
покращують мозковий кровообіг, за-
побігають спазмам судин.
 Потребу організму в білках задо-
вольняє риба. Вона також багата віта-
мінами (Е, групи В) і важливим мікро-
елементом — цинком (він допомагає 
виробленню чоловічого статевого гор-
мону тестостерону), фосфором (бере 
участь в обмінних процесах мозку). 
Пам’ятайте, що морська риба — дже-
рело поліненасичених жирних кислот 
омега-3. Дієтологи називають ці речо-
вини натуральними антиоксидантами, 
які запобігають процесам окислення в 
організмі. Комплекс вітамінів з кис-
лотами омега-3 час від часу варто про-
пити для загального оздоровлення ор-
ганізму. Це допоможе знизити рівень 
холестерину в крові, сприятиме у про-
філактиці гіпертонії (підвищеного ар-
теріального тиску) та ішемічної хворо-
би серця. Однак приймати такі препа-
рати варто лише після консультації з 
лікарем. ■

■

Інна СЛАВИНСЬКА

 Сонячні дні — прекрас-
на нагода «поповнити» ор-
ганізм вітаміном D. Адже 
цей унікальний елемент ми 
отримуємо під час прогу-
лянок на свіжому повітрі. 
Синтез вітаміну D в організ-
мі відбувається під впливом 
сонячного проміння. Тіль-
ки сонце має бути лагідним, 
а не палючим: найкраще 
приймати оздоровчі соняч-
ні ванни зранку (до 11-ї го-
дини) або надвечір — після 
17-ї години. 
 Завдяки здатності засво-
ювати і затримувати в крові 
кальцій і фосфор вітамін D 
робить організму дуже ве-
лику послугу. Якщо лю-

дині діагностували анемію, 
пов’язану з дефіцитом за-
ліза, їй призначають залі-
зовмісні препарати і віта-
мін D, який можна отрима-
ти не тільки в таблетках, а й 
разом із продуктами харчу-
вання.
 Тож у яких продуктах 
його шукати і чим цей віта-
мін такий корисний? 
 * Молочні продукти — 
сир, молоко, сметана, верш-
ки, кефір. Оскільки вітамін 
D допомагає швидкому за-
своєнню кальцію, переоці-
нити його значення для ор-
ганізму неможливо. Каль-
цій нам потрібен на кожно-
му кроці: для зубів, нервової 
системи, опорно-рухового 
апарату, м’язів, кісток.

 * В онкології нині ши-
роко застосовують препа-
рати із вмістом вітаміну D, 
і після багатьох досліджень 
учені дійшли висновку, що 
цей вітамін здатен пригнічу-
вати розвиток раку.
 * Важка хвороба шкіри 
— псоріаз — також може 
відступити, якщо заручи-
тися підтримкою вітаміну 
D. Хворим лікарі радять ві-
тамінні препарати і частіше 
бувати під сонячним ультра-
фіолетовим промінням.
 * Задля профілактики 
рахіту в малюків признача-
ють прийом цього вітаміну, 
який допоможе в побудові 
кісткової тканини. 
 * Брак вітаміну призво-
дить до слабкості м’язів і 

кісток. Як наслідок — ри-
зик перелому під час падін-
ня. До речі, після травми 
кістки зростатимуться дов-
го, якщо в організмі бракує 
вітаміну D.
 * Якщо приймати цей ві-
тамін у комплексі з інши-
ми вітамінами — зміцните 
імунітет.
 * Вітамін D добре «скон-
центрований» у скумбрії, пе-
чінці тріски, оселедці та пал-
тусі, в курячих яйцях. Тож 
варто формувати раціон та-
ким чином, аби всі групи ві-
тамінів у невеликих дозах 
надходили в організм.
 Водночас лікарі застері-
гають від надмірного захоп-
лення цим елементом. Для 
нормального травлення і 
життєдіяльності дорослій 
людині необхідно з’їдати 
страви, насичені вітаміном 
D, не більше, ніж на 400 
МО (міжнародна одиниця). 
На приклад, у 100 грамах 
скумбрії — близько 500 МО. 
Тому якщо за день ви зможе-
те з’їсти хоча б 80 грамів цієї 
риби — вітаміну D буде до-
статньо. ■

НА ЧАСІ

...І ловіть сонце, поки є нагода
Вітамін D зміцнює м’язи і кістки, лікує шкірні недуги 
й допоможе запобігти анемії

■

Мирослава КРУК

 Чи знаєте ви, що майже кожен п’ятий 
житель великих міст в Україні регуляр-
но відвідує заклади швидкого харчуван-
ня? Про це свідчать соціологічні дослі-
дження. Й основними клієнтами таких за-
кладів є молодь. Однак не варто забувати, 
що «швидка їжа», особливо якщо вжива-
ти її часто, — прямий шлях до серйозних 
проблем зi здоров’ям. 
 «Найголовніша проблема — умо-
ви зберігання продуктів, iз яких виго-
товляють хот-доги, гамбургери, шаур-
му, — говорить сімейна лікарка Оле-
на Міщенко. — Не всі виробники і ре-
алізатори «швидких» страв ретельно 
стежать за тим, аби продукти зберіга-
лися належним чином. Часто вони ле-
жать годинами на відкритому сонці. І 
якщо сосиски в хот-догу бодай підігрі-
вають (хоча це, звісно, не усуває хворо-
ботворних мікроорганізмів), то майонез 
до бутерброда наливають просто з усіма 
бактеріями, які розмножувалися в теп-
лі впродовж цілого дня. Не всі вуличні 
кіоски обладнано холодильниками».

 Тому перед тим, як замовити собі 
«швидку й апетитну» страву, подумай-
те, з яких продуктів вона приготовлена. 
Те ж м’ясо для шаурми не завжди пере-
віряють у лабораторіях, часом воно має 
сумнівнi походження і якість. А жири, 
на яких підсмажують сосиски, котлети, 
м’ясо, — взагалі окрема тема. Здебіль-
шого в таких закладах використовують 
комбінований жир із великою часткою 
маргарину. А маргарин містить велику 
кількість так званих трансжирів, які 
осідають на стінках судин у вигляді хо-
лестеринових бляшок. Тож варто заду-
матися, на чому готували картоплю фрі, 
якою ви вирішили втамувати голод. 
 До речі, про трансжири. Це продукт, 
якого не зустрінеш у природі. Трансжири 
виробляються тільки в процесі приготу-
вання маргарину і меншою мірою — при 
дезодоруванні рафінованої олії. Відтак ор-
ганізм людини «не знає», що з ними роби-
ти. Вони порушують жировий обмін, про-
вокують розвиток атеросклерозу і надмір-
ну вагу.
 За стандартом, жир у фритюрниці 
слід замінювати кожні 2-3 години. Однак 

рідко хто так робить. Жир для смажіння 
просто доливають за потреби. Отож у про-
дуктах, приготовлених таким чином, на-
копичуються канцерогени (які провоку-
ють розвиток онкозахворювань) і гліко-
токсини (що призводять до хронічних за-
пальних захворювань).
 «А сосиски у хот-догах — взагалі ок-
рема тема, — застерігає лікар. — Не сек-
рет, що м’яса як такого в цьому продукті 
фактично немає, зате вдосталь аромати-
заторів, сої, підсилювачів смаку, барвни-
ків, консервантів. Загалом підсилювачі 
смаку — одна з найбільших проблем на-
віть якісного фастфуду. Хоча власники 
закладів, звісно, заперечують їх вико-
ристання. Та замість чистих спецій у та-
ких закладах переважно вживають го-
тові пряно-ароматичні суміші, до складу 
яких входять підсилювачі смаку. Звісно, 
ці підсилювачі роблять фастфуд смачним 
і водночас провокують захворювання ор-
ганів шлунково-кишкового тракту».
 Зверніть увагу на ще один важливий 
нюанс. Правильне травлення можливе, 
тільки якщо ви їсте спокійно, не квапля-
чись. Інакше всі регуляторні процеси в ор-
ганізмі порушуються, і з часом це вили-
вається у якесь захворювання. Тож коли 
ви їсте на ходу (а швидка їжа переважно 
так і споживається), така трапеза точно не 
йде на користь. А загалом «швидка їжа» 
— данина звичці. «Заморити черв’ячка» 
можна значно кориснішим способом. Ви-
бір — за вами. ■

Швидка їжа — поважний клопіт…
Фото з сайту vesti.ua.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

«Швидка канапка» 
не додасть здоров’я 
Чим небезпечні страви з фастфуду і на що варто 
звертати увагу, замовляючи собі хот-дог

■ РОЗУМНИЙ ВИБІР

 Кілька ідей для корисного перекусу:
 Кефір, йогурт, кисле молоко. Корисні бактерії, 
що містяться в них, сприяють поліпшенню трав-
лення, усувають тяжкість і підвищене газоутворен-
ня в шлунково-кишковому тракті. Свіжі кисломо-
лочні продукти з низьким вмістом жиру, без доба-
вок і ароматизаторів — не тільки корисний пере-
кус, а й ефективний спосіб нормалізувати вагу.
 Свіжі, заморожені або сушені фрукти і ягоди. 
Вони містять цінні вітаміни і мікроелементи, зміц-
нюють організм, наповнюють його енергією. Зруч-
ні, смачні і поживні для перекусів банани, груші, 
яблука, апельсини, вишня, полуниця, чорниця. 
 Салати зі свіжих овочів. Як і фрукти, овочі міс-
тять багато корисних речовин і мінімум калорій. 
Легко втамувати голод можна ароматним салати-
ком із болгарського перцю, помідора, огірка, зе-
лені. Заправляти краще рослинною олією, а не 
сметаною чи майонезом (особливо в теплу пого-
ду). 
 Смузі. Цей смачний напій можна приготувати 
в блендері за кілька хвилин. Подрібніть шматоч-
ки фруктів, ягід або овочів, додайте в суміш трохи 
молока, кефіру чи йогурту. Доречними будуть чай-
на ложечка насіння льону і трохи кориці. Цукор і 
сіль можна не додавати.
 Сухофрукти і горіхи. Такі перекуси особливо ко-
рисні в робочі дні, оскільки сприяють активізації 
мозкової і фізичної діяльності.

■
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Минуле і сучасні технології
 Від Львова до Звенигорода — пів годи-
ни їзди, якщо вас не затримали автокорки 
в обласному центрі. Власне, цю дорогу до-
лає багато хто з місцевих трохи не щодня 
у неепідемічний період, оскільки працю-
ють у великому місті і навіть возять туди 
на навчання дітей (від цього наповненість 
сільської школи менша).
 Найперше, що зустрічає у раніше кня-
жому місті, — казковий небокрай, де вже 
проглядаються підвищення Прикарпат-
тя, та свіже повітря. Як візитівка — мо-
нумент на честь 900-ліття Звенигорода з 
аркою з трьома дзвонами, що символізу-
ють раніше сусідні галицькі князівства, 
і чотирма окремими персонажами, якщо 
не рахувати дитяти: літописця, воїна, ма-
тері-берегині та хлібороба.
 На площі перед ними, ближче до му-
зею — Шевченко на постаменті. Неозброє-
ним оком видно, що пропорції скульпту-
ри та її основи резонують, утім усе стає на 
свої місця, коли розумієш, що там раніше 
стояв вождь пролетаріату.
 Двоповерхове приміщення музею з ві-
конними вітражами — добротне, ще із за-
пахом свіжого ремонту. Воно теж із часів 
«до 900-ліття Звенигорода». Зводили його 
за рахунок місцевого колгоспу-мільйоне-
ра, який зайняв землі колись княжого 
міста. Занепад радянського колективного 
господарювання, по суті, призупинив ак-
тивну руйнацію історичного рельєфу, «за-
консервувавши» ще донедавна у тому часі 
і музей, який нагадував iще кілька років 
тому типовий сільський, із нагромаджен-
ням «усього і багато» у вітринах ще кінця 
ХХ століття.
 Три роки тому, в 2018-му, у Звениго-
роді Пустомитівського району стартував 
проєкт облаштування першого в Україні 
історико-культурного парку на території 
пам’ятки археології. Проєкт переміг у 
конкурсі ініціатив регіонального розвит-
ку Мінрегіонбуду, і на його реалізацію в 
рамках секторальної бюджетної підтрим-
ки ЄС виділили майже 12 млн грн. Ініціа-
тором і замовником проєкту став департа-
мент архітектури та розвитку містобуду-
вання Львівської обласної державної ад-
міністрації. Згодом ще було два гранти 
Українського культурного фонду.
 Спершу хотіли мати статус національ-
ного заповідника, утім поступово зрозумі-
ли, що опіка облради буде надійнішою. Її 
депутати 18 червня 2020-го проголосу-
вали за виділення грошей на діяльність 
«Древнього Звенигорода». Зареєстру-
вати заповідник вдалося минулоріч 2 
жовтня. Утім ще донині повністю не ви-
рішені земельні питання. Зокрема, трохи 
не три місяці не може підписати одне з по-
годжень Міністерство культури та інфор-
маційної політики. Через усі такі перипе-
тії й відкрили перший туристичний сезон 
лише на початку цьогорічного серпня.
 «Для нас дуже важливим є те, що відві-
дувачі древню столицю можуть бачити че-
рез сучасні технології, а не через відбудову 
споруд. Бо нові археологічні знахідки мо-
жуть через деякий час скоригувати попе-

редні уявлення про давні часи. Саме тому 
жодних будівельних робіт у розумінні за-
ливання бетону та мурування з цегли не 
плануємо. Лише відтворення у VR помеш-
кань, храмів і оборонних споруд та музей-
на експозиція знайдених артефактів», — 
пояснює кандидат історичних наук архі-
тектор проєкту створення історико-куль-
турного парку «Древній Звенигород» 
Василь Петрик.
 За приклад для команди — Польща, 
яка останні чверть століття активно й 
ефективно створює музеї, залучаючи кош-
ти Євросоюзу, каже керівниця історико-
культурного заповідника «Древній Зве-
нигород» Наталія Войцещук. Вона нази-
ває польські локації «Підземний Краків», 
«Фабрику емалі Шиндлера», Музей ІІ Сві-
тової війни й інші. Можна жодного сло-
ва не розуміти у цих музеях — утім емо-
ції там переповнюють кожного. «Я вва-
жаю, що ми маємо дати людям емоцію», 
— каже пані Наталя, яка не раз стажува-
лася за кордоном.
 Навіть будучи дорослим, захоплюєш-
ся у VR-окулярах 12 локаціями Звениго-
рода першої половини XII століття: чотир-
ма — з інтер’єрамии церков і палаців та 
вісьмома — вулиць, площ та панорам дав-
нього міста, де літають метелики та жи-
вуть домашні тварини. Наталія Войце-
щук підкреслює, що всі об’єкти відтво-
рені з історичною достовірністю. Уяви-
ти княже місто Звенигород, яке стояло на 
роздоріжжі торгових шляхів і було впли-
вовим економічним і політичним центром 
у другій половині ХІ — першій половині 
ХІІ століть допомагають у залі музею тих 
часів справжні шкіряні черевики і жіночі 
прикраси, посуд.

Наш Пастернак й унікальні берестяні 
грамоти
 Історія археологічних досліджень Зве-
нигорода сягає понад 150 років. Активу-
вав її, зокрема, і Михайло Грушевський, 
пишучи про Галицько-Волинські землі. 
Значущі розкопки древнього літописно-
го міста почав ще у 1930-х Ярослав Пас-
тернак, чиєю найвизначнішою археоло-
гічною знахідкою вважається Успенсь-
кий собор княжого Галича на Львівщині, 
де віднайшов саркофаг засновника храму 
князя Ярослава Осмомисла. Інтуїція нау-
ковця не підводила і в Звенигороді. 
 Але на це прізвище у радянські часи 
було накладено суворе табу, бо ж Ярослав 
Пастернак служив в Українській галиць-
кій армії; проходив археологічні студії у 
Карловому університеті у Празі, за розкоп-
ки там йому присвоїли звання почесного 
громадянина. Коли, всупереч привабливим 
пропозиціям, повернувся у Львів — став 
членом Наукового товариства Шевченка й 
очолював його музей. Проукраїнська пози-
ція змусила науковця у 1944 році емігрува-
ти: спочатку читав лекції в Українському 
Вільному університеті у Мюнхені, а також 
у Боннському; через п’ять років перебрав-
ся у Торонто в Канаду, де продовжував ос-
мислювати українську археологію, якою 
активно займався на розкопках у 1934-

1941 роках. Совєти не могли дозволити 
згадувати археолога — автора наукового 
дослідження «Пояснення Тризуба — гер-
ба Великого Київського князя Володими-
ра Великого».
 У Звенигороді відновили розкопки 
тільки у 1950-х роках. Справді унікаль-
ні знахідки траплялися вже у наступних 
етапах. У 1980-х Ігор Свєшніков знайшов 
давнє передмістя з дерев’яною вулицею. 
Відкопали перші в Україні берестяні гра-
моти, які є найдавнішими документами 
Державного архівного фонду. Один із цих 
давніх документів — лист-претензія вдо-
ви купця Говена з Перемишля до колиш-
нього чоловікового партнера зі Звенигоро-
да з вимогою повернути борг. 
 Також тоді розкопали фрагменти семи-
струнних гусел першої третини ХІІ століт-
тя, єдині такі в Україні. І це теж ще одна 
унікальна знахідка у Звенигороді, тери-
торія якого загалом досліджена лише від-
сотків на 10. Але навіть така невелика час-
тка дає підстави науковцям прогнозувати, 
що земля там приховує ще немало цінних 
відкриттів. 

Конкуренція зі Львовом
 Звенигород — один із трьох найдав-
ніших міст Галицької Русі. В ХІ столітті 
брати Ростиславичі — правнуки Яросла-
ва Мудрого — розпочали боротьбу за спад-
щину і здобули право на удільні князівс-
тва. Старший Рюрик посів у давньому 
Перемишлі, молодший Василько розбу-
довував давнiй Теребовель, а середній Во-
лодар — заклав новий град Звенигород (це 
на їхню честь три дзвони в монументі до 
900-ліття останнього).
 Власне літописний запис 1086 року 
— про першу відому битву на цих тере-
нах. Із Волині сюди в листопаді прийшов 
князь Ярополк Ізяславич покарати бун-
тівних племінників. Утім програв. Його, 
пораненого, коли повертався додому, вбив 
підісланий найманець. 
 Найбільшого розквіту місто досягло 
за наступника Володара — князя Воло-
димирка, ставши столицею Звенигород-
ського князівства. Тоді звели новий кня-
жий двір — уже білокам’яний, із вапня-
ку, і це перша така споруда на території 
Західної України.

 Дослідник Василь Петрик зауважує: 
«Дерево було будівельним матеріалом для 
всієї Європи. Якщо хтось думає, що в той 
час десь у Європі все будували з каменю, а 
ми тут були відсталі, то поїдьте в Щецин, у 
північну Німеччину, подивіться тогочасні 
археологічні знахідки — і побачите ті самі 
будинки, мощені вулиці, ту саму керамі-
ку, ті самі прикраси. Це був європейський 
життєвий простір, який населяли люди, 
близькі за культурою та цивілізацією. Тут 
і вигрібні ями були, і річку чистили, щоб 
не була брудна й не заростала». 
 Додає, що використовували залі-
зо, яке привозили з Волині. А заможни-
ми тоді галицькі міста робили поклади 
солі. Вона коштувала дорого, бо була єди-
ним консервантом, завдяки якому мож-
на було зберегти м’ясо для військових по-
ходів. Сіль продавали, зокрема, в Київ — 
і добре на тому заробляли.
 Наприкінці минулого року на місці 
розкопок у Звенигороді виявили руїни 
будівлі ХІІ століття. Знайшли чимало ке-
раміки, тарілок, рештки озброєння. Од-
нією з найцінніших знахідок став давній 
оборонний вал з дерев’яними конструк-
ціями. Щоправда, 21 грудня тоді було й 
велике розчарування: коли виявили, що 
по-варварськи пошкодили місце розкопу 
«чорні археологи» (136 квадратних мет-
рів, понад 2 метри у глибину). 
 «Ми виявили наконечники стріл, шпо-
ру, зокрема останки чоловіка, ймовірно, 
оборонця міста, який стояв на валу й обо-
роняв Звенигород від монголо-татарів 
1241 року. Знайдені тут були підвісні пе-
чатки, фрагменти лампадок і, звичайно, 
найбільше посуду, адже лише в Звениго-
роді трапляється своєрідний тип мисок із 
заглибленим дном, які слугували одно-
часно і як накривка. У науковому обігу є 
такий термін, як миски звенигородського 
типу», — каже докторка історичних наук 
Віра Гупало, яка очолювала експедицію, 
старша наукова співробітниця відділу ар-
хеології Інституту українознавства імені 
Івана Крип’якевича НАНУ, чия моногра-
фія стала основою для створення істори-
ко-культурного заповідника.
 Звенигород  — майже на 200 років 
старшиий за Львів — існував до 1241 
року, допоки його вщент не спалили мон-
голо-татари. Власне, заснуванння міста 
Лева (перша згадка про Лемберг датується 
1256 роком, будувався з 1231—1335 рр.) 
стало однією з причин того, що колишній 
впливовий торгово-економічний центр 
уже не набув колишнього значення. 
 Конкурувати тепер за туристів зі Льво-
вом Звенигород хоче, дооблаштувавши за 
2-3 роки сучасний простір на своїх 30 га: 
з велодоріжками, новим креативним про-
стором у вигляді великого перевернутого 
човна та просто неба великою шаховою 
дошкою з фігурами, автостоянкою. Пла-
нують оновити каскад ставків, зроблять 
невеликий водоспад. Усе це з дотриман-
ням основного — зберігаючи унікальну 
пам’ятку археології. ■

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Звенигород реальний 
і віртуальний
На майже 200 років старше за Львів княже місто 
заманює VR-технологіями та здобутками праправнука 
Ярослава Мудрого

■

Княжий Звенигород перетворюють 
на сучасний історико-культурний заповідник.
Фото Валентини САМЧЕНКО.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО
Львівська область

Однією зi значущих для всієї України подій цього літа стала презентація-відкрит-
тя на Львівщині історико-культурного заповідника «Древній Звенигород». Бо це не 
просто поновлена музейна локація за 25 км від Львова, яка за допомогою сучасних 
технологій відтвореної реальності дає можливість кожному побачити палаци і церк-
ви ХІ-ХІІ століття. Це візуалізоване утвердження української давньої історії, підтвер-
джене понад 150-літніми дослідженнями, які відтепер мають реальніші перспективи 
бути продовженими. 
Ще у 1086 році — коли українська прадержава Київська Русь після піку розквіту 
почала переживати початок поділу земель — з’явилася перша літописна згадка про 
місто з гучною і красивою назвою Звенигород. Володарювати в ньому став правнук 
Ярослава Мудрого — Володар. 

Керівниця заповідника Наталія Войцещук.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 У Варшаві відбуваються завершаль-
ні приготування до сьомих Днів ук-
раїнської музики. Вже 4 вересня в Ар-
хікафедральній базиліці Івана Хрести-
теля — це на вулиці Свєнтоянська, 8 у 
польській столиці — звучатиме перший 
хоровий концерт. Львівський ансамбль 
A capella Leopolis під батутою Людми-
ли Капустіної виконуватиме твори ук-
раїнських композиторів Миколи Ди-
лецького (1630—1690), Максима Бере-
зовського (1745—1777) й Артема Веделя 
(1767—1808); а ще Степана Дегтяревсь-
кого (1766—1813), який походив з ук-
раїнців Курщини. 
 Мелодійно огорнуть слухачів фраг-
менти «Вечірньої» для 8-голосого хору 
народженого у Києві Миколи Дилець-
кого. Уродженця Глухова Максима Бе-
резовського «Отче наш», концерт для 4-
голосого хору, нагадає усім знайому мо-
литву. 
 У храмі зазвучать й анонімні полі-
фонічні хорові композиції першої по-
ловини XVIII століття. Зокрема, Моно-
дичний спів з Львівського Ірмологіону 
1709 року «Покаянія отверзи ми двері», 
в якому рефреном повторюється прохан-
ня: «Помилуй мя, Боже, по велицей ми-
лости Твоєй». І створені десь у близько-
му часі композиції невідомих авторів 
«Сіде Адам прямо Рая» та «Плачу і ри-
даю», «Вік мой скончавається» — кон-
церти для 12-голосого хору. 
 Сягне спів і ще ближчого періоду. Бо 
виконають лірницькі псалми сотника 
Армії УНР Дмитра Котка (1892—1982) 
«Кант про Страшний Суд» та «Через 
поле широкеє». І в словах: «...Де Хрис-
та взяли на хрест розп’яли, // Гвоздями 
руки прибивали» посвяченим відгук-
неться спогад про викладацьку роботу 
автора, за ініціативи митрополита Анд-
рея Шептицького, у Львівській духовній 
академії; і засудження його після Другої 
світової «за антирадянську пропаганду і 
неблагонадійність» на 10 років, які ско-
ротить амністією смерть Сталіна до по-
ловини.
 Витоки фестивалю «Дні українсь-
кої музики у Варшаві» — з 1999 року. 
Започаткував його Роман Ревакович — 

польський музикознавець і диригент з 
українським корінням. 
 Від 1995 року проходив у Львові між-
народний фестиваль сучасної музики 
«Контрасти», до заснування якого був 
також задіяний Роман Ревакович. З його 
активності чимало було на ньому поль-
ської музики та польських виконавців: 
зокрема, перше виконання в Україні 
твору Кшиштофа Пендерецького з ком-
позитором у ролі диригента. Це відбуло-
ся 1996 року в рамках Другого фестива-
лю «Контрасти» та Першого  фестивалю 
польської культури в Україні. 
 І тоді пан Ревакович запитав себе: а 
що з українською музикою в Польщі? 
Відповідь була невтішна — вона не існує 
в польському культурному просторі. Це 
стало головною мотивацією організації 
нового фестивалю. 
 «Дні української музики у Варшаві» 
відбувалися далі у 2001 році, третій — 
у 2004-му, четвертий — аж у 2012-му і 
п’ятий — у 2019-му. Зрозуміло, що на 
заваді часто ставав брак грошей. І наре-
шті, після коронавірусного обмеження, 
— три концерти чергового фестивалю.
 Камерний концерт 8 вересня прохо-
дитиме у Концертній студії Польсько-
го радіо імені Вітольда Лютославського 
(вулиця Модзелевського, 59). У програ-
мі прозвучать твори сучасних українсь-
ких композиторів: Євгена Станковича, 
Золтана Алмаші, Олексія Ретинського 
та Валентина Сильвестрова. Виконува-
тиме їх струнний квартет Royal String 
Quaartet (Варшава). Прозвучать твори 
різної стилістики, утім вони пов’язані 
майстерним поєднанням елементів му-
зичної традиції з сучасними засобами 
композиційної техніки. 
 Оркестровий концерт поціновувачі 
класичної музики матимуть змогу відві-
дати 11 вересня на тому ж концертному 
майданчику. Національним ансамблем 
солістів «Київська камерата» диригу-
ватиме Роман Ревакович. Виконавці: 
Марія Кіях — флейта, Кирило Бондар 
— скрипка, Ярослава Некляєва — арфа, 
Оксана Нікітюк — мецо-сопрано, Дмит-
ро Таванець — фортепіано. У програмі 
— твори Володимира Загорцева, Ігоря 
Щербакова, Володимира Рунчака, Оле-
га Киви та Олександра Козаренка.

 «На восьмому році російської агресії 
на Україну та в 30-ліття Незалежності 
України організуємо 7-мі Дні українсь-
кої музики у Варшаві. Фестиваль, що за-
снований у 1999 році і до 2019 року від-
бувався нерегулярно, від кількох років 
перемінився у щорічний захід, — комен-
тує Роман Ревакович. — Наш Фестиваль 
має дати польським меломанам інфор-
мацію про високу культуру України в 
контексті повної відсутності українсь-
кого репертуару в польських культур-
них установах. Знання про українську 
музику в Польщі є дуже мале. Сумно це 
стверджувати навпроти багатовікової 
спільної історії, яку мають за собою на-
роди польський та український. Всіляко 
у цій історії бувало. Проте думаю, що не 
буде це надто спрощено, коли скажу, що 
на цих польсько-українських конфлік-
тах наживалися інші сили. В 30-ліття 
незалежності України приємно все-таки 
нагадати, що це саме Польща була пер-
шою в світі державою, яка цю незалеж-
ність визнала. І знову — добре, що стано-
вище Польщі як адвоката українського 
цивілізаційного вибору в напрямку єв-
ропейського Заходу залишається нез-
мінним». 

 Фестиваль відбувається за підтримки 
міста Варшава, Товариства авторських 
прав ZAiKS, Спілки артистів виконавців 
STOART та Спілки Magovox. Від цього 
року Фонд Pro Musica Viva починає спів-
працю з українськими установами — 
Українським інститутом та компанією 
«Оболонь». Партнерами фонду в органі-
зації фестивалю є Об’єднання українців 
у Польщі та фонд «Наш вибір».
 «Фестиваль, який організовує Ро-
ман Ревакович, є сьогодні, безперечно, 
найважливішою у Польщі подією, при-
свяченою українській класичній музи-
ці, яка дає польській публіці унікальну 
можливість познайомитися з творчістю 
сучасних українських композиторів», 
— писав після проведення п’ятого сезо-
ну у 2019 році Павло Маркушевський у 
виданні «Наше слово», оцінивши захід 
як дуже вдалий — «з точки зору як під-
бору репертуару, так і високої якості ви-
конання». 
 Цьогоріч у рамках «Днів українсь-
кої музики у Варшаві» звучатиме музи-
ка різних епох, даючи польській публіці 
відчути глибину та вагомість українсь-
кої музичної культури. ■

Олена ШАПІРО, 
мистецтвознавиця

 На Львівщині, у центрі 
культури і дозвілля міста 
Рава-Руська, відкрилася 
виставка авторської ляль-
ки: глядачі мають змогу 
дивитися роботи понад 30 
майстринь із різних міст 
України. Різноманітність 
образів та сюжетів, гар-
монійна виразність рухів, 
доповнення образу своєрід-
ним одягом та аксесуарами 
створюють єдине і непов-
торне авторське диво — 
ляльку, яка нібито оживає 
і має свій індивідуальний 
характер та власне ім’я. 
 Ініціатор проєкту Віра 
Бігун, яка мешкає в неве-
ликому західноукраїнсь-
кому містечку Рава-Русь-
ка, свою першу ляльку 
зробила ще в дитинстві 
разом з мамою зі звичай-
них ниток. Звісно, відомі 
лялькарі створюють каз-
кові образи з недешевих 
матеріалів, проте якщо у 
вас є бажання, ви сміливо 
зробите неповторну ляль-
ку з трави, кори та ши-
шок, сіна, вовни, ткани-
ни, ниток... 
 Виставка авторської 

ляльки — перша ластівка 
великого проєкту «Щас-
ливі разом», зорганізо-
ваного Міжнародним то-
вариством художників 
«Доля» за участі обдаро-
ваних майстринь з Киє-
ва, Львова, Житомира, 
Запоріжжя. «Людям важ-
ливо відчути, що мистец-
тво є поруч з ними, а не 
тільки на гучних столич-
них вернісажах, — каже 
Віра Бігун. — Міжнарод-
не товариство «Доля» від 
перших днів має за мету 
розширення мистецьких 
зв’язків, надання реаль-
ного шансу обдарованим 
людям вийти на міжна-
родну арт-арену».
 На виставці можна по-
бачити складні сюжет-
ні композиції, етнічну 
та настроєву ляльку, ан-
гелів з пухнастими кри-

лами, принцес та кло-
унів, гномиків і матросів, 
ведмедиків та зворушли-
вих зайчиків, навіть є су-
ворі «ляльки-мухомори» 
— від Тетяни Савко з Ми-
колаєва, Зінаїди Банах 
зі Львова, Любові Мечер-
жак зі Стрия, Юлії Втули 
з Харкова, Юрія Водички 
з Житомира, Оксани Вес-
ни зі Львова, Наталії Гре-
чановської з Брюховичів, 
Катерини Кірилової зі 
Львова, Віри Бігун з Рава-
Руської та ще багатьох та-
лановитих майстринь. 
 Іронічні ляльки ство-
рені у тандемі «доньки-
матері» (мама — Ольга  
Черних  і  донька  — Міле-
на Коломієць). Майстрині 
працюють у різних техні-
ках, створюючи характер-
ні образи з полімерної  гли-
ни, текстилю та пап’є-

маше. «Наш найулюб-
леніший тип ляльок — це 
«емоційний портрет», — 
розповідає Ольга Черних. 
— Кожна лялечка ство-
рюється з любов’ю для 
конкретної особи і може 
бути не схожою на цю лю-
дину зовнішньо, але через 
деякі деталі — улюблені 

кольори одягу або ознаки, 
захоплення  та якісь ак-
сесуари й деталі — люди-
на впізнає себе у цій ляль-
ці». 
 Мілена Коломієць — 
авторка яскравих і ви-
шуканих ляльок, об’єд-
нанних у проєкт «НЕмо-
танка». Назва виникла 

як відповідь на традицій-
ну українську ляльку (мо-
танку), у котрій замість 
звичайних людських рис 
на обличчя накладаєть-
ся хрест. Ляльки Міле-
ни теж не мають обличчя, 
проте характер виразно 
переданий через пласти-
ку рухів та оригінальний 
одяг — отже, творчий 
політ авторки виходить 
далеко за межі умовнос-
тей традицій та часу. 
 «Етнічна лялька за-
вжди приваблювала мене 
таємницею та прихованим 
змістом. На межі  2014-
2015 років я із захоплен-
ням розпочала творчий 
проєкт «НЕмотанка». Це 
моя сучасна українська 
лялька, — розповідає Мі-
лена Коломієць. — І вже 
наступного року я стала 
учасницею виставки «Ет-
нолялька» у Львові».
 Виставка працюва-
тиме до 20 вересня. Ор-
ганізували її за сприяння 
Міжнародного товарис-
тва художників «Доля», 
Центру культури і доз-
вілля міста Рава-Руська 
та сектору культури, ту-
ризму, молоді та спорту 
міської ради. ■

Авторські ляльки вражають.
Фото Ірини ДЗЬОБИ надані організаторами.

❙
❙

ЗАХОПЛЕННЯ

Настроєві й етнічні
Характери авторських ляльок 
на виставці  у Рава-Руській

■

ВИСОКА НОТА

Українське багатоголосся у Варшаві
У польській столиці відбудуться концерти з музикою Веделя, Станковича і Сильвестрова

■

Роман Ревакович — організатор «Днів української музики у Варшаві».
Фото надане фестивалем.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Коли стикаєшся з новим 
явищем, завжди виникає за-
питання: на що це схоже? 
Сергій Сергійович, за вели-
ким рахунком, схожий на 
Еміра Кустуріцу: свято під-
свідомої самодостатности. 
Архетипи, які є твоїми дру-
зями-сусідами. Природно 
вписана у злободенну реаль-
ність позачасовість. Ось опис 
однієї мізансцени у Сайгона, 
адекватної багатьом стенда-
пам Кустуріци: «Цей рев за-
вжди супроводжувався верес-
ком якоїсь дівчинки і п’яними 
вигуками пацанів, що впере-
міш із запахами курятини 
й музоном з кафе створюва-
ло невимовну атмосферу се-
редньовічного свята». Це про 
сільську дискотеку — «тут 
можна було й потанцювати. 
Неймовірно, але траплялись 
люди, які ходили на дискоте-
ку саме для цього».
 Назва роману — вищою 
мірою символічна. «Юпак» — 
це поганяло мотоциклу «ІЖ-
Юпітер». Ті, хто його мав, 
автоматично входили до мо-
лодіжної еліти села. Сам спос-
терігав цей феномен зблизька 
і довго: по закінченні уні-
верситету понад десять років 
працював у селі, що практич-
но межує з локацією Сайгона. 
Юпак — це щось на кшталт 
«аризонської мрії» Кустурі-
ци. Сергій Сергійович поста-
рався: надав чи не містичної 
ваги гуркотливому залізяччю, 
що переходить з рук у руки 
(через перепродаж, крадіж-
ку, ДТП), впливаючи на долю 
кожного нового власника. До 
речі, таке талановите впису-
вання «бездушного» предме-
та в історію душ — річ рідкіс-
на і вже сама собою свідчить 
про письменницькі потенції 
автора.
 Молодіжний побут сьогод-
нішнього українського села 
— річ архетипна (знову-таки: 
живучи останні понад десять 
років у селі, спостерігаю це 
впритул). Коли Сайгон пише, 
що «добробут родин у сто-
сунках між сільською молод-
дю завжди означав чимало», 
— він мимохіть відсилає нас 
до культурологічного досвіду 
Монтеккі—Капулетті. В сю-
жетному центрі «Юпаку» — ті 
самі Ромео і Джульєтта. Хіба 
що спілкуються вони дещо 
відмінною від шекспірівської 
мовою: «Ти мене хоть люби-
ла чи язиком тіки п...діла?». 
Утім, хтозна, як насправді 
розмовляли давньоіталійські 
підлітки.
 Обсценної лексики у Сер-
гія Сергійовича в «Юпаку» 
набагато менше, ніж у попе-
редній його книжці «з вій-
ни». Та й там — менше, ніж у 
Подерв’янського (це не докір 

пану Лесю, а проста кількіс-
на констатація). Річ у тому, 
що саме так тут і говорять. І 
в літератури є два шляхи пе-
редання: той, що практикує 
Сергій Жадан — переклада-
цький, в суті справи (знімаю 
перед ним капелюха за майс-
терність цього), і пряме озву-
чення Подерв’янського—Сай-
гона — теж цілком при йняте 
бодай тому, що нинішнє бо-
жество масового сприйняття 
має наймення «на реальних 
подіях».
 Та повернімося до тої конт-
раверсійної цитати Сайгоново-
го Ромео: вона була наслідком 
класичного непорозуміння 
між чоловіком і жінкою, май-
же неуникного в юнацькому 
віці. Як і шекспірівські про-
тотипи, юні сільські кохан-
ці опиняються в драматургіч-
ній ситуації, коли не мають 
зв’язку один з одним і малю-
ють собі в голову неадекват-
ні картинки уявної поведінки 
партнера. Перед отою не над-
то естетичною реакцією хлоп-
ця чуємо внутрішню реакцію 
юнки: «Кинутись на шию за-
важала образа. За те, що вона, 
як ідіотка, стрибала через 
тини. За те, що принижува-
лась і бігала стукати у вік-
на. За те, що він не виказав 
підтримки того єдиного разу, 
коли вона її потребувала. За 
те, що він не мужик». Ну, так 
— це жіночий ресентимент, як 
у «Фелікс Австрія» Софії Анд-
рухович. Сергій Сергійович та-
кож удатний до влучних інто-
наційних акцентів.
 Стверджуючи професій-
ність письма, не обійти пись-
менницької спостережливос-
ти. Як-от у цій фразі: «Сплюнув 
на землю Сірьога, мимохідь 
контролюючи очима чисто-
ту кросівок». Так, подібний 
ракурс — ознака, сказати б, 
анекдотичного світосприйнят-
тя. Та анекдот — річ серйозна. 
Як казав, здається, Ларошфу-
ко, — це божий талан творити 
щось із нічого.
 «Юпак» значною мірою — 
лавсторі. Не лише міжстате-
ва, а й — до двору, села, райо-
ну; малої батьківщини себто. 
У випадку головного персона-
жу — і вище. Наприкінці се-
ред майбутніх резюме голо-
вних дієвців роману, зокрема, 
й таке: «Сірьога — дорослішав 
і працював на різних роботах, 
отримав вищу освіту, одру-
жився, розлучився, знову од-
ружився і знову розлучився. 
У 2014 році добровольцем пі-
шов на фронт, потім підпи-
сав контракт, відкатав сім 
ротацій і після офіцерських 
курсів став спочатку коман-
диром мотопіхотного взводу, 
а потім і роти».
 Такий собі сиквел, що на-

справді є приквелом — адже 
це про книжку Сайгона, яка 
вийшла двома роками рані-
ше: «Грязь [*khaki]» (К.: Біл-
ка, 2018). Редакторка Ната 
Кузнєцова написала до неї 
анотацію, яку варто навести, 
попри зневагу до цього pr-інс-
трументу, — це виняток: «Про 
цю людину я знаю рівно нічого. 
Не так. Знаю ім’я та позив-
ний. Знаю, що описані події 
реальні і автор текстів брав 
у них участь. Знаю, що в од-
ному з виїздів він прикривав 
спину мого мужчини. Того дня 
нічого не відбулося. Принайм-
ні такого, про що варто зга-
дувати. Знаю, що через якусь 
свою особисту причину люди-
на не п’є алкоголь та жити 
не може без кави. Ще знаю, 
що його тексти такі, ніби 
хтось розумний, злий і силь-
ний укарбував їх у душу на-
зовсім».
 Хоч «Грязь» з’явилася, 
ніби як спогади ветерана, 
вона вже була літературою, 
як, приміром, і «Сліди на до-
розі» Валерія Маркуса (Ана-
ньєва). Або, коли хочете, — 
як «На західному фронті без 
змін». Неспроможність нон-
фікшну адекватно віддзерка-
лити війну збагнув іще Ернст 
Юнґер. Шість разів переви-
дав, істотно правлячи, свої 
щоденники, — і довів їх, зре-
штою, до статусу роману («В 
сталевих грозах», 1920). Для 
ветерана-Ремарка то був узі-
рець розуміння Війни — не 
мемуарний реалізм жахів, 
а, власне, роман виховання. 
Тож, коли той же Маркус не 
втомлюється повторювати, 
що його «Сліди...» — не про 
війну (тобто, не нонфікшн) — 
він цілком правий. Усе це — 
про «ясне усвідомлення Тут 
і Тепер», як літературознав-
ці означують сьогодні суть 
Юнґерового шедевру (Німець-
комовні письменники. — Тер-
нопіль: Богдан, 2008).
 Персонаж «Сайгон» у 

«Грязі», до речі, дуже нагадує 
лейтенанта-добровольця-аль-
тер еґо Юнґера: «Вожак зди-
чавілої, але вдатної зграї», 
котрий не зважає, прикурюю-
чи, на такі дрібниці, як «три-
чі ударною хвилею гасило 
сірник» (В сталевих грозах. — 
Чернівці: Книги-ХХІ, 2014). 
Подібні характеристики від-
читуємо у більшості мемуарів 
— вони можуть не подобати-
ся тим, хто звик бачити війсь-
ко на ювілейних парадах. Але 
рятуватимуть нас саме вони — 
«грязь кольору хакі».
 Сайгон, Маркус, Вербич — 
справді не «про війну», а про 
причини, що завели у задзер-
калля. І чому там багатьом 
сподобалося. Nosce ne ipsum 
кожного персонального Еґо. 
Оповідач «Грязі» пробує пояс-
нити сторонньому: «У «Стал-
кер» грали? Ото така сама 
х...рня. Можна сміливо зніма-
ти постапокаліптичні філь-
ми... Та для нас то були не 
фільми — ми жили в такому 
світі... На війні було весело, 
та прийдеться заплатити 
пам’яттю — ти будеш згаду-
вати все». «Згадати все» — це 
трагедійний жанр, навіть для 
Шварцнеґґера, пам’ятаєте од-
нойменний фільм?
 Сайгона-оповідача це ка-
тує так: «— Та ти, Сірьога, 
сука ще та, оказуеться. Це 
Сайгон звернувся до послано-
го на...уй зі свідомости Сірьо-
ги. Він залишив воєнному Сай-
гону розум, але забрав із собою 
усе мирне життя, включно з 
8 роками шлюбу... Але це була 
перемога Сайгона над Сірьо-
гою. Війна в голові перемогла 
мир і за військовою звичкою 
спалила за собою мости... Ні-
чого з того, що було «до», за 
винятком декількох справж-
ніх друзів, зараз у мене немає. 
Я живу і знаю, що лишився ви-
нен. Винен пацанам на фрон-
ті і винен тим, хто підтри-
мує ділом, а не в телевізорі чи 
фейсбуці». 

 В «Юпаку» є фраза: «Може, 
він і далі грає за правилами у 
гру, яка вже закінчилася?». 
Хоч як прикро усвідомлюва-
ти, але ця «гра» — Війна — 
для багатьох українських гро-
мадян таки «закінчилася»: 
паті, івенти, тревелінг, резю-
ме, кастінги. А нумо уявімо, 
що на межі з Росією немає ні-
кого, хто би чув навіть крізь 
сон: «Ось собака чеше заднь-
ою лапою блох, і ціпок дзве-
нить.. Оно там їжак нюхає 
якусь палицю, сопить і пов-
зе далі... А ось хтось праворуч 
злякав цвіркуна, і він замовк-
нув.... Я відкрив очі і подивив-
ся праворуч, там травою аку-
ратно йшов кіт». 
 Не буде сайгонів-солдатів, 
месиджує нам Сайгон-пись-
менник, — не буде у вас за-
тишної кави на терасі; не буде 
ані кави, ні тераси. Не буде 
нічого. Хіба стійло. Memento 
mori — казали кращі римляни 
гіршим. Але це не врятувало 
усіх від зґвалтування гунами. 
Коли вже римляни для нас не 
авторитет, то бодай дослухай-
мося Сайгона?
 У книжці «Юпак» текст 
позначений як такий, що на-
писаний у Парижі. Перша 
реакція була така: як може 
хлопець із Дніпропетровщи-
ни щось писати, потрапив-
ши «ТУДИ»?! Друга: напев-
не, косить під гемінґвеїв-іже 
з ним? Третя: та вони ж та-
кож тікали зі своїх оклахом 
чи навіть нью-йорків від неро-
зуміння земляків... І четвер-
та: «Юпак» — це від початку 
був не так навіть літератур-
ний текст, як порахунок з ми-
нулим. А його, як знати, кра-
ще зводити на еміграції.
 Звів-очистився — хтозна? 
Але ми маємо справжній ро-
ман. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Очищення —
себе чи нас?

■Костянтин РОДИК

Нове літературне ім’я: Сергій Сергійович (Saigon). Роман «Юпак» 
(К.: Білка, 2020) затримається в історії нового українського 
письменства бодай тим, що це єдиний за останнє десятиліття 
твір, де село є не антуражем, а головним «персонажем». Ко-
лись мейнстрімна тема вітчизняної літератури — сільська про-
блематика — практично зникла у 1990—2000 роки. Аж поки не 
з’явився роман «Село не люди» (2007), який зробив її авторку, 
Люко Дашвар, суперпопулярною. Там немає жодної традицій-
ної ідеалізації-замилування-побивання, натомість жорсткі від-
дзеркалення дають змогу збагнути причини й імовірні наслідки 
наявної деґрадації. Кіно виявилося спритнішим у поверненні до 
теми села, що її, з огляду на ментальність нації, можна вважати 
для нас «вічною». Вийшли яскраві стрічки у різній стилістиці: 
«Останній москаль» (класичний ситком), «Спіймати Кайдаша» 
(неотрадиціоналізм), «Припутні» (новий абсурд). Але в літера-
турі другим після Дашвар є Сайгон.
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Ліна ТЕСЛЕНКО

Робінзон Кукурузо — таке прізвисько дав 
одному зі своїх героїв Всеволод Нестай-
ко в «Тореадорах з Васюківки», улюб-
леній дитячій книжці багатьох нинішніх 
дорослих. Проте наш сьогоднішній Ку-
курузо — зовсім не літературний герой, 
а отой смачний качанчик, який здавався 
найкращими ласощами в нашому дале-
кому дитинстві. І хоча кукурудзяний се-
зон вже добігає кінця, та смачна молода 
«кукурузка» ще є на полях, городах і 
прилавках. Тож пропонуємо продовжити 
смачний сезон і приготувати кукурудзу 
за, можливо, новим для вас рецептом. А 
їх, повірте, просто неймовірна кількість. 

 Кукурудза: їсти чи не їсти? 
 Про кукурудзу ходить не дуже добра 
слава. Мовляв, і на шлунок важка, і цук-
ру забагато, і крохмалю... Тому особли-
во категоричні «диванні дієтологи» ра-
дять узагалі відмовитися від цього смач-
ного овоча. Проте дипломовані лікарі все 
ж запевняють, що здоровим людям ласу-
вати кукурудзою можна, і це навіть ко-
рисно. 
 «Мене щодня питають про їжу, про ті 
чи інші продукти, їхню користь та «небез-
пеку». Пару днів тому дійшла черга до ку-
курудзи, — пише в своєму дописі на фей-
сбуці лікар-дієтолог Оксана Скиталінсь-
ка. — З кукурудзою майже те саме, що і 
з огірками, помідорами та динею. Для неї 
також придумані «правила» поїдання. Ос-
танній тренд — це «антинутрієнти», тоб-
то речовини, які не дають засвоюватися 
корисним нутрієнтам. У кукурудзі — це 
фітинова кислота. На фітинову кислоту 
багато нападок, мовляв, вона блокує за-
своєння кальцію та спричиняє остеопо-
роз. Насправді, ситуація якраз навпаки: 
вона запобігає відкладанню кальцію в су-
динах та сприяє збереженню кальцію в 
кістках». Оксана Скиталінська нагадує, 
що користь від фітатів (містяться в горі-
хах, зернах, бобових) доведена — вони за-
хищають від багатьох хвороб: мають про-
типухлинну дію, зменшують рівень запа-
лення в організмі та навіть можуть змен-
шити ризик хвороби Альцгеймера. «А 
ще кукурудза унікальна вмістом фітос-
теролів — особливих молекул, які успіш-
но протидіють розвитку різних типів дис-
ліпідемій (порушення холестеринового об-
міну), — продовжує дієтолог. — Жовтою 
кукурудза є тому, що в ній багато різних 
бета-каротинів, які мають свої «клітини-
мішені» в організмі та позитивно вплива-

ють на них (клітини шкіри, сітківки, го-
ловного мозку). Солодкою кукурудза є 
через цукор і через крохмаль. Проте їх не 
варто боятися, бо велика кількість клітко-
вини в зернах стримує потрапляння цук-
ру в кров. А особлива форма крохмалю 
(так званий резистентний або стійкий) у 
кукурудзі сприяє росту корисних мікро-
організмів у кишечнику та синтезу ними 
корисних речовин, які захищають кишеч-
ник, судини, мозок від порушень роботи 
та «поломок».
 «Кому не можна кукурудзу? Хіба 
тим, кому нічого не можна, наприклад, 
людям після операцій, з болями в шлун-
ку та кишечнику. Всім іншим принайм-
ні один качан точно можна», — підсумо-
вує Оксана Скиталінська. 
 Отже, кукурудзу реабілітовано. Про-
те варто пам’ятати: все має бути в міру. 
А тепер розберемося, як її готувати і за-
готовлювати на зиму.

Варена, парена і в мікрохвильовці 
 У моєму дитинстві кукурудзу вари-
ли не просто довго, а дуже довго — годи-
ни півтори, а то й дві. Бо та, колишня, ку-
курудза була кормовою, а тому дійсно пот-
ребувала тривалого приготування. Проте 
сучасні цукрові сорти зовсім інші — їх не 
потрібно довго й нудно тримати на вогні. 
 Як і з чим тільки сьогодні кукурудзу 
не варять! І цукор додають, і сіль, і мас-
ло, і навіть молоко! Хто що любить! Але 
мені то все здається зайвим. Бо кукуруд-
зу навіть молоком не зіпсуєш. Я вже бага-
то років варю за рецептом своєї знайомої. 

Качани кукурудзи залити водою, довес-
ти до кипіння і варити 10-15 хвилин (де-
хто запевняє, що взагалі досить 5-7 хви-
лин iз моменту закипання — і кукуруд-
за буде готовою). Потім дати їм схолону-
ти до прийнятної температури в тій воді, 
в якій варилися. І можна смакувати! Ось 
тут уже варто додавати і сіль, і масло! 
 А ось інший рецепт, приготована за 
ним кукурудза буде дуже смачна і запаш-
на. Чистимо качани, а листочки, які бли-
жче до зерен, кладемо на дно каструлі. 
Викладаємо на них кукурудзу і заливає-
мо окропом. Ставимо на вогонь і варимо 
20-25 хв. Готову кукурудзу витягнути з 
води і смакувати! 
 Ще один рецепт, який узагалі не пот-
ребує варіння. Наливаємо в каструлю 5 
літрів води на 6-8 кукурудзяних качанів, 
доводимо до кипіння. Тоді опускаємо в 
окріп кукурудзу і вимикаємо вогонь. Че-
рез 10 хвилин — готово. 
 А щоб приготувати кукурудзу в мікро-
хвильовці, покладіть її просто в листоч-

ках (обрізати корінчик і кінчики листя) 
і готуйте 15 хвилин (з розрахунку на 3 ка-
чани). Або ж інший спосіб: почищені ка-
чани загорнути в харчову плівку і — на 
10 хвилин у мікрохвильовку. Кажуть, 
що смачно і без зайвого клопоту! 

Маринована, як «бондюель» 
 Маринована кукурудза є в рецеп-
тах багатьох салатів. А щоб її не купува-
ти, багато господинь уже давно роблять 
власний «бондюель», який нічим не гір-
ший за магазинний. Як, приміром, відо-
ма кулінарка і героїня наших попередніх 
публікацій Валентина Кузьмова з Хмель-
ницького. «Вже багато років мариную 
кукурудзу за цим рецептом, подобається 
навіть більше, ніж магазинна», — каже 
господиня і ділиться рецептом. 
 Зварити кукурудзу й обрізати з ка-
чанів ножем (зверху вниз) зернятка. 
Якщо вистачить терпіння, то зерна мож-
на й облущити — так вони будуть цілими 
і красивими. 
 Готуємо маринад. Для нього потріб-
но: 1 л води, 1 ст. ложка солі, 5 ст. ложок 
цукру.
 Заливаємо зернятка маринадом і ва-
римо 30 хвилин. Після цього розкладає-
мо в півлітрові банки. В кожну додаємо 
по 1 ст. ложці оцту, накриваємо кришка-
ми і стерилізуємо півтори години. Зака-
туємо ключем. 
 Комусь може здатися, що півтори го-
дини стерилізації — забагато. Проте тут 
— жодної помилки. Якщо скоротити про-
цес, зернятка можуть бути твердими. А 
головне — кукурудза, в якій багато цук-
ру і крохмалю, так само, як і зелений го-
рошок, потребує тривалої стерилізації. 
Тільки тоді вдасться досягти так званої 
«промислової стерильності». Тому будьте 
обережні з рецептами, де цей процес зай-
має усього 20-30 хвилин. Адже важливо, 
щоб було не тільки смачно, а й безпечно! 

У морозилку шикуйсь!
 Звісно, якщо маєте простору моро-
зильну камеру, то кукурудзу можна і за-
морозити. Для цього ідеально підходять 
уже варені кукурудзяні качани. Бо якщо 
заморозити сирі, вони не будуть такими 
соковитими і смачними. Отже, зварену 
до готовності кукурудзу охолоджуємо до 
кімнатної температури і кожен качан ре-
тельно (щоб не обвітрився) загортаємо в 
харчову плівку. Коли взимку захочеться 
«кукурузки», вкинемо качани в холодну 
воду, доведемо до кипіння і проваримо 3-
4 хвилини. Літня страва готова!
 Щоб заморозити самі лише зерна, 
вилущуємо їх з уже вареного качана 
(тут важливо вилущити один-два ряди 
вздовж, а тоді справа піде швидше). На-
кладаємо в порційні пакетики, витискає-
мо зайве повітря — і в морозилку. Такі 
зернятка ідеально підходять для супів, 
рагу і навіть салатів. Додаємо в страви під 
час приготування, не розморожуючи. 
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Нові пригоди Кукурузо
Як смачно зварити і заготовити на зиму кукурудзу

■

Варіть і гризіть! ❙

Кукурудза маринована. ❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Жителька міста Сміла, що 
на Черкащині, Олена Хоменко 
любить балувати свою родину 
всілякими смаколиками. Улюб-
лених страв у її чоловіка Вікто-
ра та донечок Даринки і Настуні 
чимало, особливо до душі їм ва-
реники гречані з сиром, а ще по-
любляють солодощі. При цьому 
доньки підтримують мамині 
кулінарні захоплення і частень-
ко їй допомагають. Настя завж-
ди ліпить вареники, а Даринка 
недавно самотужки спекла шо-
коладний бісквіт.
 «Нещодавно вирішила при-
готувати їм шоколадну шар-
лотку з вишнею. І скористала-
ся рецептом Лілії Цвіт з інтер-
нету», — розповідає «Україні 
молодій» пані Олена. 
 Каже, для шарлотки підій-
дуть і заморожені вишні. Але 
спочатку їх треба помити, до-
дати цукор і гарно перемішати 
та поставити у холодильник на 
кілька годин.
 «Вже коли вишні пустять 
сік, відтискаємо їх і додаємо 2 

столові ложки манки. Все це 
старанно перемішуємо», — веде 
далі Олена Хоменко.
 Потім збиваємо яєчні біл-
ки в піну, додаємо туди цукор, 
кладемо ще й ванільний цукор 
і збиваємо до густої маси. 
 Опісля в цю суміш кладемо 
жовтки і збиваємо все разом. 
Просіюємо у суміш какао, до-
даємо соду, не забудьте тільки 
погасити її оцтом, і засипаємо 
просіяне борошно. 
 «Все це перемішуємо міксе-
ром, тільки на низьких обертах, 
і додаємо сюди вишні з манкою 

та ще раз добре перемішуємо», 
— пояснює пані Олена.
 Після приготування тіста 
змазати маслом мультиварку 
та викласти туди тісто з виш-
нями. 
 «Добре розрівнюю тісто і ви-
пікаю в режимі «Випічка» го-
дину», — додає Олена Хоменко. 
Вона наголошує, що шарлотка з 
вишнями готується дуже прос-
то і швидко, а вдається на славу 
і дуже смакує всій родині. 
 Отож, якщо ви вирішили 
порадувати й себе шоколадною 
шарлоткою з вишнями, гово-

рить Олена Хоменко, то беріть 
5 яєць, 180 грамiв цукру і паке-
тик ванільного цукру (16 г), ка-
као 40 г, соди 0,5 чайної ложки 
і столову ложку оцту та 120 гра-

мiв борошна. Для начинки бере-
мо вишні — 300г, 100  г цукру і 
манки 2 столові ложки. 
 Смачного! ■

СОЛОДКИЙ СТІЛ

Шоколадна шарлотка 
з мультиварки
Швидкий та смачний рецепт випічки 
з вишнями

■

Шарлотка з вишнями від Олени Хоменко.
Фото Олени ХОМЕНКО.

❙
❙
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Команда потребує змін
 Чи не найбільша потре-
ба у перерві — у «Маріупо-
ля»: підопічні Остапа Марке-
вича поки набрали лише одне 
очко, а наставник азовців 
скаржиться на брак досвідче-
них гравців.
 «Я про це вже не впер-
ше говорю — наші 17-18-річ-
ні хлопці роблять свої перші 
кроки в дорослому футболі. 
Це основна причина, чому ми 
не можемо досягти позитив-
ного результату. При цьому  
гра є. На мій погляд, ми пока-
зуємо досить непоганий фут-
бол. Але не можна так легко 
пропускати голи. Не лише ви-
ховувати молодь, а й добитися 
чогось в УПЛ. Звичайно, нам 
потрібне підсилення. Якісне 
посилення, а не просто взяти 
гравців у команду. Можливо, 
це будуть легіонери, оскільки  
український ринок не такий 
широкий», — визнав Марке-
вич-молодший.
 Літнє трансферне вікно 

закривається вже 1 вересня, 
утім азовці зможуть підписа-
ти когось на правах вільного 
агента і після цього дедлай-
ну.
 Ще одна команда у зоні ви-
льоту — «Львів», який після 
невдалого старту уже зали-
шився без тренера: Анатолій 
Безсмертний подав у відстав-
ку.
 Доволі несподівано на дні 
турнірної таблиці на стар-
ті сезону і четверта команда 
попереднього розіграшу та 
донедавна учасник єврокуб-
ків — ковалівський «Колос». 
Саме після болючого вильоту 
з Ліги Конференцій команда з 
Київщини потрапила до пси-
хологічної ями, апогеєм якої 
стала розгромна поразка від 
«Динамо» — 0:7. Кияни, до 
слова, вдруге забили шість 
голів ще до перерви. Як і очі-
кувалось, наслідком такого 
розгрому стала відставка на-
ставника «Колоса» Руслана 
Костишина.

 «У першу чергу хочу ви-
бачитися перед нашими фа-
натами, вони точно не заслу-
говували такого результату. 
Ми грали зовсім не так, як 
планували.  Команді потрібні 
зміни, це очевидно. Буде зус-
тріч iз президентом клубу. Як 
там Цой співав: «Команда ви-
магає змін», — сказав тренер 
ковалівців одразу після гри.
 А вже наступного дня 
офіційно оголосили, що Кости-
шин покинув тренерську лаву, 
але залишиться працювати у 
клубі на іншій посаді. За да-
ними ЗМІ, Костишин, який 
за сім років вивів «Колос» від 
любителів до учасника євро-
кубків, стане віце-президен-
том клубу.

Повернення метра
 «Динамо» ж, навпаки, йде 
на перерву у хорошому на-
строї — лідером із відривом 
у три бали від «Шахтаря» та 
з Луческу на чолі (76-річний 
румун нарешті повноцінно 

повернувся до тренувального 
процесу після хвороби). Пози-
тивний вплив від присутності 
тренера підтверджують і фут-
болісти. «Містер повернувся 
на тренерське місце — і відра-
зу ж такий результат. Всі ба-
чать його вплив на команду, 
він додає нам психології пере-
можців, вимагає тільки пере-
мог. Ми в це віримо, і в нас це 
виходить», — розповів Олек-
сандр Караваєв.
 Поступово кияни вирішу-
ють і кадрові питання. В орен-
ду у грецький ПАОК поїхав 
бразильський захисник Сід-
клей, котрий програвав кон-
куренцію молодому україн-
цю Миколенку. Сам Луческу 
підтвердив інтерес до Жерсо-
на Родрігеса з боку представ-
ників Серії А, а віцепрези-
дент клубу Резо Чохонолідзе 
додав, що переговори щодо пе-
реходу Жерсона тривають.  Не 
забувають «біло-сині» і під-
силюватись. За даними ЗМІ, 
уже найлижчим часом грав-
цем «Динамо» має стати 22-
річний бразильський напад-
ник Вітіньйо — його можли-
вий трансфер оцінюють у 4,5 
мільйона євро. Президент 
столичного клубу Ігор Сур-
кіс також натякнув на високу 
ймовірність трансферу. «Під-
силення буде, чекайте но-
вин», — сказав Суркіс-молод-
ший журналістам.

Як на гойдалках
 Зi змішаними почуттями 
завершує перший місяць се-
зону в Україні новий тренер 
«Шахтаря» Роберто де Дзер-
бі. З одного боку, «гірники» 
виконали головне завдання 
на літо, пробившись через 
кваліфікацію до групи Ліги 
чемпіонів, з іншого — не зав-
жди впевнена гра (зважаю-
чи на коштовні покупки) та 
необов’язкові очкові втрати 
в УПЛ і, як наслідок, відста-
вання від «Динамо». Наяв-
ність серйозних проблем у за-

хисті віцечемпіонів підтвер-
див і виїзний матч із «Ми-
наєм», який, здавалося, мав 
завершуватись легкою пере-
могою донеччан. Проте зірко-
вий новачок «гірників» Мар-
лон у нескладних ситуаціях 
уже до 15-ї хвилини встиг 
заробити дві жовті картки 
та залишив команду в мен-
шості. Навіть удесятьох підо-
пічні де Дерзбі змогли вийти 
вперед, але не втримали пере-
вагу. Невдалу за результатом 
гру «Шахтар» узагалі закін-
чував удев’ятьох — емоції не 
стримав Додо.
 При цьому про причини ні-
чиєї італійський фахівець од-
разу після поєдинку не роз-
повів — він просто не прий-
шов на флеш-інтерв’ю. Зго-
дом представник медіагрупи 
власника «Шахтаря» пояс-
нив, що флеш-інтерв’ю про-
пустили через необхідність 
раніше вилетіти з Ужгорода 
(усе через особливості роботи 
місцевого аеропорту). Хай там 
як, але осад залишився.
 А в центральному матчі 
туру «Зоря», яка оговтуєть-
ся від поразки «Рапіду» в ЛЄ 
та готується до старту в Лізі 
Конференцій, протистояла 
«Ворсклі», котра попри ран-
ній виліт з єврокубків знову 
бореться за «бронзу». У рів-
ній грі все вирішив один гол 
юного африканського «джо-
кера» луганчан Раймонда 
Овусу-Фрімпонга. 19-річний 
ганський форвард уже втретє 
у цьому чемпіонаті забиває, 
з’являючись на полі на остан-
ніх хвилинах. 
 «Ми першу офіційну гру 
зіграли на нуль — це для 
нас також важливо. Коли 
виграєш, то якось легко роз-
мовляти і розповідати. Треба 
потроху відштовхнутися від 
тієї ямки психологічної, в яку 
ми потрапили після першого 
матчу з «Рапідом», — визнав 
головний тренер «Зорі» Вік-
тор Скрипник. ■

Відзначившись у воротах «Колоса», Віталій Буяльський вирвався у лідери гонки бомбардирів.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

«Минай» — остання команда попереднього ЧУ — сенсаційно відібрала очки у чинного віцечемпіона країни.
Фото з сайту shakhtar.com.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

На різних емоційних полюсах
«Динамо» відзначило повернення Луческу розгромом «Колоса», а «Шахтар» сенсаційно не виграв у «Миная»

■

ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 6-й тур. «Чорноморець» — «Олександрія» — 2:2 (Ава-
гімян, 68; Ванат, 76 — Третьяков, 72; Устименко, 84), «Інгулець» — «Маріу-
поль» — 3:0 (Шарай, 22, 58; Голей, 76), «Металіст-1925» — «Дніпро-1» 
— 1:2 (Марлісон, 36 — Чуже, 69 (пен.); Гуцуляк, 90+3), «Динамо» — «Ко-
лос» — 7:0 (Де Пена, 5, 39; Шапаренко, 9; Кендзьора, 25; Буяльський, 34; 
Циганков, 45, 67), «Десна» — «Верес» — 0:4 (Немчанінов, 4; Сергійчук, 25; 
Г. Пасіч, 35; Кльоц, 45 (пен.)), «Минай» — «Шахтар» — 1:1 (Ахмедзаде, 76 
— Л. Траоре, 34 (пен.)), «Зоря» — «Ворскла» — 1:0 (Овусу-Фрімпонг, 83), 
«Рух» — «Львів» — 1:0 (Ренан, 66 (у свої ворота)).

Турнірна таблиця:

   I В Н П  М О
1. «Динамо» 6 5 1 0 20-2 16
2. «Шахтар» 6 4 1 1 12-4 13
3. «Дніпро-1» 6 4 1 1 12-6 13
4. «Десна» 6 4 0 2 9-10 12
5. «Ворскла» 6 3 2 1 11-5 11
6. «Олександрія» 6 3 2 1 7-5 11
7. «Зоря» 6 3 1 2 12-8 10
8. «Верес» 6 2 2 2 7-7  8
9. «Інгулець» 6 2 1 3 8-11  7
10. «Рух» 6 2 1 3 5-8  7
11. «Металіст-1925» 6 2 0 4 6-10  6
12. «Минай» 5 1 2 2 3-5  5
13. «Колос» 5 1 1 2 2-9  5
14. «Чорноморець» 6 1 1 4 7-12  4
15. «Львів» 6 0 2 4 4-12  2
16. «Маріуполь» 6 0 1 5 8-15  1

 Бомбардир: Буяльський («Динамо») — 5.

■

Олексій ПАВЛИШ

Після насичених шести турів Українська прем’єр-ліга бере паузу на матчі збірних — найсильніші 
футболісти їдуть до своїх національних команд, а клуби мають майже два тижні на підготовку до 
осінньої частини сезону.
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«Найсильніша якість нашої збірної — це командний дух. Ми не маємо зірок, 

тому ми фокусуємося на колективній роботі».
Володимир Орлов
головний тренер жіночої збірної України 
з волейболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Після напрочуд успішно-
го виступу на Олімпіаді в Сочі-
2014 представниці золотого біат-
лонного квартету — Юлія Джи-
ма, Олена Підгрушна, Валенти-
на та Віта Семеренко — могли 
сміливо, з відчуттям повністю 
виконаного обов’язку завершу-
вати кар’єру.
 Власне, відтоді дівчата не 
раз заявляли, що мають дещо 
відмінні від спорту плани й не 
проти повісити гвинтівку на 
цвях. Утім президенту ФБУ 
Володимиру Бринзаку щора-
зу, коли призерки сочинських 
Ігор починали розмову про за-
вершення своїх виступів у ве-
ликому біатлоні, вдавалося їх 
залишати у грі.
 Процес зміни поколінь в ук-
раїнському біатлонному госпо-
дарстві проходить не надто глад-
ко. Підготувати власними сила-
ми гідну заміну іменитим біат-
лоністкам наша країна наразі 
не може. І натуралізація вітчиз-
няною федерацією російських 
та білоруських спортсменок — 
яскраве тому підтвер дження. 
Щоправда, нові «закордонні» 
обличчя на тлі ветеранів ук-
раїнського жіночого біатлону 
виглядають вельми скромно, 
тож не дивно, що перед Олім-
піадою-2022 керівництво збір-
ної України знову робить ставку 
на стару гвардію, сподіваючись, 
що олімпійські чемпіонки 2014 
року допоможуть синьо-жовто-
му квартету і в Пекіні підняти-
ся на п’єдестал.
 Сестри Семеренко до олім-
пійського сезону готуються за 
індивідуальним планом, під на-

глядом їхнього давнього настав-
ника Григорія Шамрая. Решта 
ж збірниць перебуває під кри-
лом словенця Уроша Велепця, 
котрого знову призначили стар-
шим тренером жіночої збірної 
України. Виступаючи під його 
керівництвом на Олімпіаді-
2018, українські біатлоністки 
залишилися без медалей.
 Без сумніву, в Пекіні-2022 
Велепець і Ко спробують реа-
білітуватися. Наразі як жіноча, 
так і чоловіча збірні ведуть ак-
тивну передсезонну підготовку, 
роблячи акцент на виснажливих 
високогірних зборах.
 Щоправда, одноманітний ха-
рактер фізичних тренувань зму-
шує спортсменок шукати мож-
ливості для урізноманітнення 
безсніжного міжсезоння. І най-
кращий спосіб перевести подих 
— узяти участь у змагальних ба-
таліях представницького рівня.
 Зазвичай літній чемпіонат 
світу з біатлону не входить до 
календарного плану підготовки 
перших вітчизняних збірних.  
Ось і цього року — на «мундіалі» 
в чеському Нове Мєсто — чолові-

чу команду України представ-
ляли резервісти. А от лідерки 
«синьо-жовтих» — Олена Біло-
сюк (до заміжжя — Підгрушна) 
та Юлія Джима — забажали по-
змагатися на цих стартах. У під-
сумку стараннями останньої в 
скарбничці української збірної 
опинилися дві срібні нагороди.
 Другою Джима стала в су-
перспринті та гонці пересліду-
вання. «Навіть не очікували, 

що в Нове Мєсто вийде боротися 
за призові місця», — так оцінив 
здобутки своєї підопічної на літ-
ньому ЧС Урош Велепець.
 Задоволена своїм результа-
том в Чехії залишилася й дво-
разова віцечемпіонка літнього 
«мундіалю», хоча й виказала 
розпач щодо свого п’ятого міс-
ця в класичному спринті (пока-
зати кращий результат Юлії за-
вадив один промах). Утім, зро-

зуміло, що головні старти біат-
лонного сезону знаходяться 
далеко за горизонтом: до лютого 
2022 року, коли в Пекіні розпоч-
неться «біла» Олімпіада, стріля-
ючим лижникам іще належить 
пройти чималий підготовчий 
шлях. А наступна змагальна зу-
пинка української збірної — літ-
ній чемпіонат України, котрий 
наприкінці вересня прийматиме 
Чернігів. ■

БІАТЛОН

Змагальне різноманіття
Літній біатлонний 
чемпіонат світу збірна 
України завершила 
з двома нагородами

■

Юлія Джима (ліворуч) двічі піднімалася на п’єдестал літнього ЧС у Нове Мєсто.
Фото з сайту www.biathlonworld.com.
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Григорій ХАТА

 Із двох поразок розпочавши 
свої виступи на чемпіонаті Єв-
ропи з волейболу, в подальшому 
жіноча збірна України зуміла 
зібратися й показати свій кра-
щий за останні два десятиліття 
результат. У секстеті з коман-
дами Туреччини, Нідерландів, 
Швеції, Румунії та Фінляндії 
команда наставника Володими-
ра Орлова посіла прохідне третє 
місце й уперше за багато років 
пробилася до «плей-оф» євро-
пейського форуму.
 Вирушаючи до Румунії на 
ЧЄ-2021, очільник «синьо-жов-
тих» наголошував, що завдан-
ня-мінімум — це вихід із гру-
пи. Після стартових невдач у 
поєдинках з Туреччиною та Ні-
дерландами «синьо-жовті» по-
дужали дві скандинавські збір-
ні та команду-співгосподарку 
Євро. Доленосною ж у турнір-
ному плані стала перемога ук-
раїнської команди над міцною 
збірною Швеції, котра, до сло-
ва, двічі долала «синьо-жов-
тих» у відбірковому турнірі на 
румунський Євроволей. «Вихід 
із групи — це вже подвиг для 
цього колективу, який прохо-
дить шлях свого становлення. 
Зі своїм завданням волейболіс-
тки впоралися, а що буде далі 
— подивимося», — сказав піс-
ля завершення групового раун-
ду ЧЄ президент ФВУ Михайло 
Мельник.
 Далі ж на збірну України 
чекав поєдинок 1/8 фіналу про-
ти команди Польщі — однієї з 
найсильніших на континенті. 
Підопічні Орлова змогли зди-
вувати потужного суперника, 
щоправда, їхнього запалу вис-
тачило лише на один сет. Огов-

тавшись від стартового «нок-
дауну», польська збірна про-
демонструвала, яким чином у її 
колекції з’явилося європейсь-
ке «золото» 2003 та 2005 років. 
«Нам не вистачає зіграності. За 
умовний місяць потужну ко-
манду не збудуєш. Прийшов 
новий тренер Володимир Ор-
лов, почалося омолодження 
складу. Але, гадаю, ми на пра-
вильному шляху», — зауважив 
очільник ФВУ.
 При цьому сам наставник 
«синьо-жовтих», призначений 
на свою посаду в березні 2021 
року, в інтерв’ю офіційному 
сайту Європейської волейболь-
ної конфедерації наголосив: 
«Довгий час національні во-
лейбольні збірні України пере-
бували на дуже низькому рівні, 
тож вихід українських волей-
болісток до «плей-оф» ЧЄ-2021 
для багатьох став сюрпризом. 
Хоча жодним чином це не диво, 
а показник теперішнього рівня 
розвитку нашої команди».
 А одним із головних фак-
торів зростання своєї команди 
Орлов називає потужний бойо-
вий дух. «Найсильніша якість 
нашої команди — це команд-
ний дух. Ми не маємо зірок, 
за винятком хіба що Олесі 
Рихлюк, але ми фокусуємося 
на колективній роботі», — на-
голошує новий очільник жіно-

чої збірної України.
 До слова, понад 30 років 
Володимир Орлов працював у 
Болгарії й не дивується, коли 
його називають болгарським 
спеціалістом. Водночас уро-

дженець Криму визнає, що по-
вернення додому — це прекрас-
не відчуття.
 Позитивних емоцій новий 
наставник «синьо-жовтих» очі-
кує й від подальших здобутків 

своїх підопічних. Керівництво 
ФВУ обіцяє команді Орлова ре-
жим максимального сприяння, 
аби та вже найближчим часом 
змогла на рівних грати зі збір-
ними «топрівня». ■

ВОЛЕЙБОЛ

Рекордне піднесення
Українські волейболістки вперше за 20 років зіграли в «плей-оф» чемпіонату Європи

■

На волейбольному чемпіонаті Європи-2021 жіноча збірна України здобула три перемоги поспіль.
Фото з сайту xsport.ua.
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КАЛЕЙДОСКОП
Дара ГАВАРРА

 Щось не везе пестун-
чику долі Тому Крузу з 
крайньою «Місією не-
здійсненною», а саме 
сьомою, зйомки в якій 
він ніяк не може завер-
шити. Спочатку пла-
нували прем’єру стріч-
ки у листопаді цього 
року, але через пан-
демію коронавірусу, 
яка вирувала в Італії, 
знімальний процес у 
Венеції довелося пе-
рервати. Згодом його 
продовжили вже у Ве-
ликій Британії, але 
от лихо — у 14 членів 
знімальної групи вия-
вили позитивний тест 
на «ковід» і всій групі 
(а це, на хвилинку, 60 
осіб) довелося самоізо-
люватися. 
 Та ось ніби все на-
лагодилося, всі одужа-
ли, процес, як кажуть, 
пішов — і от нова на-
пасть на голлівудсь-
ку зірку. Днями поб-
лизу Grand Hotel, що у 
британському Бірмін-
гемі, в якому мешкає 
Круз, зловмисники ви-
крали його круте авто 
— BMW X7 — вартіс-
тю 140 тисяч доларів. 

Що смішно, стоянка, 
з якої викрали автомо-
біль, розташована не-
подалік поліцейського 
відділку, що не зава-
дило злочинцям скоїти 
злочин. Як виявилося, 
викрадачі використа-
ли сканер і зуміли пе-
рехопити, а потім кло-
нувати сигнал із бре-
лока, що дозволило їм 
відімкнути автомобіль 
без ключа.
 Дороге авто, звіс-
но ж, було оснащено  
електронною системою 
стеження, тож відслід-
кувати його місцезна-
ходження не склало 
проблеми. «Беху» ак-
тора знайшли, проте 
його особисті речі, вар-
тість яких Том оцінив 
у кілька тисяч фун-
тів стерлінгів, із авто 
зникли. Як кажуть, 
«ложечки знайшлися, 
а от осад — залишив-
ся»... ■
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 — Рабиновичу, треба  за мож-
ливості жити чесно.
 — Я б радий, але в мене немає 
такої можливості.

* * *
  До поліцейського біля супермар-
кету підбігає схвильований чоловiк.
 — Я на хвилинку заскочив у ма-
газин, а в мене за цей час викрали 
машину.
 — Та бачив я все це — про-
фесійно спрацювали.

* * *
 — Офіціанте, у мене в супі ґуд-
зик!
 — А ви що хотіли, щоб за такі 

гроші вам дали ціле пальто?

* * *
 Звернувся чоловiк до полiцiї:
 — Зникла дружина.
 — Дайте опис вашої дружини.
 Той на секунду замислився:
 — З однією умовою, коли знай-
деться дружина, ви їй цей опис не 
покажете.

* * *
 П’яний даiшник зупиняє п’яного 
водія:
 — Чуєш, а чому вас двоє за кер-
мом сидить?
 — І через це треба всю машину 
оточувати?

По горизонталі:
 1. Пишна коротка багатошарова 
спідниця для танцівниць класично-
го балету. 4. Річка на Житомирщині. 
8. Третє за величиною місто Кіпру, 
відомий курорт. 9. Вищий держав-
ний сановник в Османській імперії. 
10. Назва літака АН-124. 12. Те, що 
дають погризти собакам. 13. Верх-
ня частина капелюха чи кашкета, без 
крисів і козирка. 14. Злакова куль-
тура. 16. Ведмідь, друг Мауглі. 18. 
Зімкнуте квадратне або багатокутне 
польове укріплення, здатне до само-
стійної оборони. 20. Приміщення у 
в’язниці із більш суворим режимом, 
куди садять непокірних. 21. Міфіч-
ний триголовий пес, який охороняв 
вхід до Аїду. 24. Давньогрецька 
дрібна монета як символ посильно-
го вкладу у спільну справу. 25. Слу-
житель при мечеті, який із мінарета в 
певний час закликає віруючих до мо-
литви. 26. Пряма лінія, яка з’єднує 
вершину трикутника з серединою 
протилежної сторони. 27. Комбриг 
51-ї ОМБр, який очолював її в 2014 
році.
По вертикалі:
 1. Столиця Сицилії. 2. Широ-
кий шкіряний гуцульський пояс. 3. 
Гора, яку вірмени вважають своєю, 
хоча вона розташована на території 
Туреччини. 4. Велика риболовецька 
сітка. 5. Давня назва Криму. 6. Міс-

це, куди не варто сунути два паль-
ці. 7. Діалектна назва товстої губи. 
11. Воїн з особистої охорони хана. 
12. Сільськогосподарська комуна 
в Ізраїлі. 15. Давньогрецький поет-
драматург, молодший із трьох вели-
ких афінських трагіків. 17. Історичне 
село на Франківщині, засноване за 
часів Данила Галицького. 18. Зма-
гання вітрильників. 19. Переяславсь-
кий полковник, який став гетьманом 
України після Юрася Хмельниченка. 
20. Плата батькам нареченої за зго-
ду віддати її заміж у східних народів. 
22. Декоративний кущ, який рясно 
цвіте навесні. 23. Біле ведмежатко, 
герой відомого радянського мульти-
ка. ■

Кросворд №79
від 24—25 серпня

Варка ВОНСОВИЧ

 Романтична історія трапилася з немоло-
дими вже британцями Роландом і Лізою. Ще в 
минулому столітті (36 років тому) молоді люди 
підпрацьовували влітку на острові Баррі, що 
в Південному Уельсі (Велика Британія). Ліза 
була офіціанткою, а Роланд — кухарем. Вони 
познайомилися і покохали одне одного. Про-
те, як зазвичай буває, літо скінчилося, і мо-
лоді люди роз’їхалися по домівках: Роланд — 
у Бернлі, що в графстві Ланкашир, а Ліза — у 
своє село, що в Чеширі. Утім вони не забували 

одне одного: писали листи, мріяли про спіль-
не майбутнє, ділилися рядками з улюблених 
пісень. Згодом парубка забрали до армії, про-
те він не забував кохану і всюди фото дівчини 
було з ним поряд. Уже після служби Роланд 
ще 13 років мандрував світами, проте кохання 
не гасло в його серці. У свою чергу, Ліза також 
пам’ятала про коханого і вважала його тим са-
мим — єдиним і неповторним.
 Та життя є життя, Роланд згодом одружив-
ся, у пари народився син, проте через 14 років 
подружжя розпалося через постійні скандали. 
Ліза також вийшла заміж, народила двох дітей 

і лиш кілька років тому розлучилася (з влас-
ної ініціативи). Та, як кажуть, соцмережі вам 
у поміч: у 2020-му Роланд знайшов у фейс-
буці своє перше кохання, а вже через 5 днів 
вони зустрілися. Немолоді вже люди зрозумі-
ли, що, як і раніше, все ще люблять одне од-
ного, тож, не роздумуючи, вирішили побра-
тися. Напередодні нового 2021 року Роланд 
зробив пропозицію руки і серця Лізі, а вже 
наприкінці літа цього року пара одружилася, 
причому неподалік місця їхнього знайомства. 
Як кажуть, «і лиш любов цвіте один-єдиний 
раз»... ■

КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

І лиш любов цвіте один-єдиний раз...
Британці одружилися через 36 років розлуки

■

ОВВА!

Місія таки нездійсненна?
Тома Круза пограбували на зйомках

■

Том Круз.❙

1 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвденно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +12...+14, удень +21...+23.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +12...+14, удень +23...+25.
Вiнниця: дощ. Уночi +10...+12, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27.

30 серпня температура води в Чорному та  Азовському морях 
становила 23-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 22 градуси.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. Трускавець: 
уночi +9...+11, удень +16..+18. Моршин: уночi +9...+11, удень 
+16..+18.

Мельпомена Таврії: 
у Херсоні та Миколаєві дев’ять днів показуватимуть найкращі театральні вистави
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