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ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 14—15 ВЕРЕСНЯ 20212 ІнФорУМ
«Зараз картопля продається за ціною 8-10 гривень/кг у залежності від місця здійснення покупки, і цей рівень 
цін збережеться приблизно до новорічних свят, після чого можливе його подальше зростання».

Світлана Литвин, аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу»

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

До жовтня 
пожовтіємо?
Є всі підстави очікувати 
погіршення ситуації із 
захворюваністю 
на коронавірус та введення 
нових правил
Світлана МИЧКО

 Із початком осені Covid-19 таки почав свій 
наступ. За статистичними даними Міністерс-
тва охорони здоров’я України, станом на 13 ве-
ресня показник рівня захворюваності переви-
щено в Києві та 11 областях, а в чотирьох — пе-
рейдено «поріг» рівня госпіталізації. Так, при 
«пороговому» показнику  у 75 випадків на 100 
тисяч населення у столиці, наприклад, він ста-
новив на вчора 130 випадків, на Буковині — 
245, Луганщині — 182, Тернопільщині — 132, 
Харківщині — 106, Херсонщині — 99, Жито-
мирщині — 98, на Хмельниччині — 96, Львів-
щині — 95. 
 До того ж у чотирьох областях перевищила 
норму «зеленої» зони і динаміка госпіталізації 
хворих. При допустимих 50 відсотках у Львівсь-
кій області вона, приміром, становить уже по-
над 82%, у Волинський — 65% , Тернопільсь-
кій — 62,8%, а Одеській — понад 53,1%.
 Усе це дає підстави очікувати погіршен-
ня ситуації із захворюваністю та «сповзання» 
України в «жовту» епідемічну, зону, ймовір-
ність чого вже кілька тижнів обговорюють на 
всіх рівнях. Ішлося навіть про конкретну дату 
посилення обмежень — 13 вересня — однак, 
як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор 
Ляшко, «жовтий» рівень можна буде впрова-
джувати лише після затвердження юридичних 
змін до постанови про адаптивний карантин, 
які зараз узгоджують у Міністерстві юстиції. 
Після відповідних узгоджень МОЗ, за словами 
міністра, звертатиметься до Кабміну з прохан-
ням скликати його позачергове засідання для 
розгляду питання про внесення змін до згада-
ної постанови. Ймовірно, що воно відбудеться 
вже цього тижня.
 Нагадаємо основні заборони, які знову бу-
дуть введені при переході в жовту зону:
 — проведення масових заходів за участі по-
над однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або 
території;
 — заповнення кінозалів і залів інших уста-
нов культури на понад 50% місць;
 — відвідування шкіл, в яких не вакцинова-
но щонайменше 80% персоналу або в яких по-
над 50% учнів і персоналу перебувають на са-
моізоляції;
 — проведення в навчальних закладах масо-
вих заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (кла-
су) та в присутності глядачів (відвідувачів);
 — роботу спортзалів і фітнес-центрів із за-
повненою більш ніж одна людина на 10 кв. 
метрів, басейнів — більш ніж чотири людини 
на одній доріжці для індивідуальних занять або 
шість людей для груп;
 — перебувати у громадських будівлях і спо-
рудах, а також у громадському транспорті без 
правильно одягнутих масок.
 Утім, як уже не раз зазначав раніше у своїх 
публічних виступах Віктор Ляшко, після пе-
реходу окремих регіонів чи всієї території Ук-
раїни до «жовтої» чи навіть «червоної» зон об-
меження будуть м’якшими для вже вакцино-
ваних громадян. Серед можливих пом’якшень 
називаються, приміром, такі:
 — новий принцип роботи шкіл i навчальних 
закладів: не закриватися на карантин при пере-
ході на більш жорсткий рівень епідемічної не-
безпеки зможуть ті, в яких хоча б однією дозою 
щеплено понад 80 відсотків працівників;
 — полегшені норми роботи бізнесу, де ко-
лективи вакциновані: наприклад, можливість 
працювати навіть у «червоній» зоні тим ресто-
ранам і закладам громадського харчування, 
де щеплені 100% персоналу. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 В зоні ООС кінець мину-
лого тижня став кривавим 
для ЗСУ: на вихідних поляг-
ло троє українських бійців, 
а 13 — отримали поранення. 
Так, у суботу 11 вересня, під 
час бойового чергування біля 
села Причепилівка Новоай-
дарського району, що на Лу-
ганщині, внаслідок міномет-
ного обстрілу загинув 36-річ-
ний старший солдат Олексій 
Куленко з Кіровоградської 
області, який служив у 17-
му окремому мотопіхотно-
му батальйоні 57-ї  ОМПБР. 
Був призваний на військову 
службу у квітні 2021 року. У 
бійця залишилися батько та 
троє дітей.
 У цей же день на Донбасі 
в результаті артилерійсько-
го обстрілу загинув солдат 
74-го окремого розвідуваль-
ного батальйону Денис Гер-
ман. Десять бійців отрима-
ли поранення різного сту-
пеня важкості.
 А в неділю біля Верхньо-
торецького загинув 27-річ-
ний морпiх із 503-го окре-
мого батальйону морської 

піхоти Артур Голуб із Жи-
томирщини. У вантажівку, 
якою він кермував, бойови-
ки влучили протитанковою 
керованою ракетою. Також 
у неділю на «передку» було 
поранено трьох українсь-
ких захисників.
 Цього дня окупанти де-
сять разів порушували ре-
жим припинення вогню. 
Гатили загарбники по пози-
ціях наших бійців поблизу 
Нью-Йорка, Невельського, 
Верхньоторецького, Приче-
пилівки, Катеринівки, Зай-
цевого та Зототого-4. Ворог 
вів вогонь із мінометів 120-
го калібру, протитанкових 
ракетних комплексів, руч-
них протитанкових грана-
тометів та великокалібер-
них кулеметів, станкових 

протитанкових гранато-
метів, стрілецької зброї.
 Станом на 7 годину ран-
ку 13 серпня зафіксовано 
одне порушення режиму 
припинення вогню побли-
зу Зайцевого, де російсько-
окупаційні війська били по 
наших позиціях із грана-
тометів різних систем. На 
обстріли противника ук-
раїнські захисники відкри-
вали вогонь у відповідь. 
 Про всі факти порушень 
Українська сторона Спіль-
ного центру з контролю та 
координації питань припи-
нення вогню та стабілізації 
лінії розмежування сторін 
повідомила представників 
Місії ОБСЄ, застосувавши 
встановлений координацій-
ний механізм.

 За повідомленням Го-
ловного управління розвід-
ки Міноборони України, 
командування ЗС РФ про-
довжує підготовку мобілі-
заційного резерву для комп-
лектування особовим скла-
дом з’єднань і частин 1-го 
та 2-го армійських корпусів 
оперативного угрупован-
ня російських окупаційних 
військ на тимчасово окупо-
ваних територіях України у 
Донецькій та Луганській об-
ластях. Цього тижня окупан-
ти проводять черговий збір 
військовозобов’язаних запа-
су. Оповіщення призивного 
складу здійснюється як за ад-
ресами проживання, так і за 
місцем їх працевлаштуван-
ня. Керівників підприємств 
та установ попереджають 
про сувору відповідальність 
у разі невиконання мобіліза-
ційних планів їхніми праців-
никами. Контроль проведен-
ня зборів здійснюватиметь-
ся командним складом 8-ї 
армії Південного військово-
го округу ЗС РФ. Тобто проти 
України точно воює путінсь-
ка Росія. Але земля наша  — 
вистоїмо! ■

НА ФРОНТІ 

Вбивчі вихідні
На Донбасі полягло троє й поранено 
13 українських бійців

■

Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

 Найпопулярніший про-
дукт — картопля — з по-
явою холодів стане дефіци-
том, і українцям до цього 
слід готуватися вже сьогод-
ні. А все через несприятливі 
погодні умови (десь залива-
ло дощем ще й градом доби-
ло, а десь і краплі вологи не 
впало). Відтак якість i вро-
жай бульби можуть бути 
недостатніми для того, щоб 
задовільнити потреби внут-
рішнього ринку. Ймовір-
но, коренеплоди навіть до-
ведеться імпортувати. Про 
це написав на своїй сторін-
ці у фейсбуці Леонід Пет-
ров, депутат облради з Чер-
нігівщини. «Такої фракції 
картопля раніше йшла на 
крохмаль чи корм худобі, а 
зараз її вважають нормаль-
ним «середнячком» для 
споживання людьми. На 
жаль, її зараз вдосталь на 
прилавках супермаркетів. 
Ось у руці тримаю картоп-
лю «калібру» 30—35 мілі-
метрів, тоді як наш стан-
дарт — 50+ мм», — читає-
мо далі в повідомленні. 
 То чи й справді доведеть-
ся їсти імпортну бараболю? 
Аби з’ясувати, чи є дефі-
цит картоплі та яка на неї 
ціна, йдемо на Централь-
ний ринок Полтави. Уже 
при вході в очі впадають  
гори лантухів із бульбою та 
табличками біля них: Бел-
ла Роса, Слов’янка, Тай-
фун, Княгиня, Маргари-
та... Яких лишень сортів 
немає! «Для пюре обирайте 
білу, а для смаження краще 
взяти рожеву. А ось ця, схо-
жа на банан, стане окрасою 
столу на будь-яке свято», — 
люб’язно радить продавчи-
ня. 
 Вартість картоплі та-
кож приємно здивувала: 7-
8 грн за кілограм, гуртом — 
дешевше. Заради цікавості 
заходимо в один із супер-
маркетів, аби з’ясувати, чи 
й справді на полицях про-
дають неліквіди. Насправ-
ді інформація виявилася 

далекою від істини: в ово-
чевих ящиках красувала-
ся акуратно складена кар-
топля розміром з чоловічий 
кулак, а на ціннику — 5,95 
грн. 
 То чому ж прогнозують 
дефіцит картоплі та чого на-
справді очікувати україн-
цям? Про це запитали Оле-
га Пендзіна, члена Еконо-
мічного дискусійного клу-
бу. Експерт переконаний: 
попри те, що були не дуже 
сприятливі погодні умови 
в областях, картопля має 
бути. Якщо ранній урожай 
зіпсувався, пізній — більш 
стійкий. Тож панікувати з 
приводу дефіциту овоча не 
варто. «Найкращий спосіб 
заробити з продажів — 
створити ажіотаж навколо 

товару та підігрівати інте-
рес до нього. Якби дефіцит 
на картоплю дійсно був, 
ми спостерігали б  зростан-
ня ціни. Утім цей овоч по-
дешевшав на 6 відсотків за 
рік. Нині період масового 
збору картоплі, тож необ-
хідно почекати, що буде з 
урожаєм та які будуть про-
позиції на ринку». 
 Ціновий стрибок може 
статися після настання мо-
розів. Але, за попередні-
ми прогнозами, вартість 
на картоплю не відрізняти-
меться від торішньої. Нині 
ціна нижча за минулоріч-
ну. Чого не скажеш про ци-
булю. «Цей рік не найкра-
щий для цибулі, урожай 
виявився значно меншим, 
ніж торік, тож дешевою 

вона точно не буде, — зазна-
чив Олег Пендзін. — Навпа-
ки, вартість може поступо-
во зростати. Цілком iмовір-
но, що вже у березні-квітні 
в Україні буде імпортна ци-
буля. Що стосується борщо-
вого набору, то всі овочі бу-
дуть рости в ціні до кінця 
року». 
 А врожай яблук справ-
ді порадував. Якщо торік у 
цей час вартість за кілограм 
сягала долара (27-28 грн), 
сьогодні на полицях ми ба-
чимо 16-17 грн. І це єдиний 
вітчизняний фрукт, що де-
шевший, ніж банан. 
 Водночас експерт ра-
дить закупи на зиму роби-
ти саме зараз, адже спос-
терігається найпривабливі-
ша ціна на овочі. ■

ЦІНИ

Зварю тобі борщику...
Картопля коштуватиме як і торік, а цибуля здорожчає

■

Фото з сайту wz.lviv.ua.❙
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ГУЧНА СПРАВА

Фатальні 
Погреби
Загадкова смерть судді 
Печерського райсуду, який 
долучався до ведення справи про 
загибель журналіста 
Павла Шеремета 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Від дня смерті судді Печерського районного суду Києва Ві-
талія Писанця минуло вже кілька днів, проте слідчі територіаль-
ного управління ДБР та Київської обласної прокуратури поки що 
не озвучили остаточної версії причин його загибелі. Розслідуван-
ня резонансної справи взяв під свій контроль офіс генпрокурора. 
Наразі призначено комплекс експертиз, встановлюються всі об-
ставини трагедії, тривають невідкладні слідчі дії. 
 Як повідомила пресслужба столичної облпрокуратури, кримі-
нальне провадження було відкрито за статтею «умисне вбивство». 
Трагедія сталася у селі Погреби Броварського району Київської 
області. За попередніми даними слідства — 11 вересня. За ін-
формацією агентства «Інтерфакс-Україна», на тілі покійного 
слідів насильницької смерті не виявили. Є вірогідність, що він 
помер через проблеми з серцем та судинами. Сталося це під час 
застілля у колі кількох колег, де, найвірогідніше, вживали спир-
тне. 
 Ця справа отримала чималий резонанс, бо Віталій Писа-
нець брав участь у розгляді справи вбивства журналіста Павла 
Шеремета. Втім, як з’ясувалося, у даному випадку він виступав 
у ролі слідчого судді, тому долучався до процесу лише на ета-
пі досудового слідства і розглядав клопотання про подовжен-
ня запобіжного заходу підозрюваним. Суддя Віталій Писанець, 
зокрема, вперше відправляв до СІЗО Андрія Антоненка у грудні 
2019 року. Але далі подовжували арешт учасника російсько-ук-
раїнської війни, на якого навішували звинувачення, інші судді. 
 Із 1998 до 2011 року Віталій Писанець був суддею Сверд-
ловського міського суду Луганської області (з 2003 року обраний 
на посаду судді безстроково). У 2011-му його було призначено 
головою цього суду. В липні наступного року невідомі побили Ві-
талія Писанця так, що той потрапив до лікарні з переломом че-
репа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною напа-
ду була «професійна діяльність». У 2015 році указом президен-
та його перевели до Печерського райсуду Києва. ■

ВИСОКА НОТА

Випробування 
Вагнером
У Національній опері вперше в 
незалежній Україні представлять 
«Трістана та Ізольду»
Тетяна РУДЕНКО

 У Києві, в Національній опері України, 15 вересня прозву-
чить один iз найскладніших та водночас найпрекрасніших ше-
деврів, створених за всі століття існування оперного жанру, — 
«Трістан та Ізольда» Ріхарда Вагнера. Цей твір буде виконано 
вперше в історії незалежної України. Проєкт є копродукцією Kyiv 
Symphony Orchestra та головного оперного театру. 
 У концертному виконанні візьмуть участь солісти Олек-
сандр Шульц (Трістан), Юліана Баварська (Ізольда), Тарас 
Штонда (Король Марк), Тетяна Спаська, Алла Позняк (Бранге-
на), Олександр Форкушак (Курвенал), Дмитро Фощанка (Ме-
лот), Олександр Вознюк (Пастух), Ігор Євдокименко (Рульо-
вий), Дмитро Іванченко (Молодий моряк), а також білоруський 
диригент Віталій Алексейонок. Для більшості солістів участь у 
київському представленні «Трістана та Ізольди» стане дебю-
том у партії. 
 «Перше за часи незалежності виконання «Трістана та Ізоль-
ди» Вагнера є визначною подією для української культури. Адже 
виконання однієї з найскладніших партитур в історії опери і за-
галом робота з вагнерівським репертуаром є лакмусовим папір-
цем як для музикантів, так і для театру, організаторів, зрештою 
і публіки та стану оперної культури країни у цілому, — коментує 
продюсера Анна Ставиченко. — Принциповим для проєкту є за-
лучення лише українських вокалістів та українського оркестру, 
які сміливо прийняли цей виклик та доводять наявність в Україні 
оперного потенціалу світового рівня».
 Тривалість події — 5 годин (з двома антрактами). Тому й по-
чаток зміщено на годину раніше від традиційного вечірнього — 
на 18-ту. ■

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Київському кінотеатру «Жов-
тень» виповнилося 90 років: веле-
людно 10 вересня на фасаді кіно-
театру відкрили пам’ятний знак 
на честь ювілею та фотовиставку 
на   2 -му  поверсі, присвячену іс-
торії кінотеатру. А потім у залі 
«Гегемон» почесними грамотами 
нагороджували колектив кіно-
театру й подарували величезну 
плазму для фойє. Також відбула-
ся творча зустріч та допрем’єрний 
показ українського фільму «Між 
нами» режисерки Соломії Тома-
щук.
 А народження кінотеатру почи-
налося ще до виділення ділянки під 
будівництво: у 1928 році було прове-
дено всесоюзний конкурс на проєк-
тування культурного закладу. Пе-
ремогу здобув Ной Троцький. Іме-
нитий ленінградський архітектор 
запропонував досить типовий на той 
час проєкт для радянського кіно — 
передбачалася наявність фойє, чи-
тальні, приміщень для культурних 
розваг. 
 І 20 червня 1929 року — тоді пос-
тановою президії Київської міської 

ради робітничих і селянських де-
путатів — ухвалили рішення про 
відведення земельної ділянки для 
будівництва на розі вулиць Щека-
вицької та Шолом Алейхема (нині 
Костянтинівська) нового Держкі-
на місткістю майже 700 місць. Про-
єкт-переможець було пристосовано 
до конкретної земельної ділянки ві-
домим київським архітектором Ва-
леріаном Риковим. Саме ці імена 
увічнені на меморіальній дош ці. 
 Того ж року розпочалося будів-
ництво кінотеатру. Будівля кіно-
театру «Жовтень» від початку пов-
ністю відповідала духу радянсько-
го часу та була побудована у стилі 
конструктивізму, що був дуже по-
пулярним у 1920—1930 рр. На 
той час це був єдиний кінотеатр, 
що мав окрему будівлю та свою зе-
мельну ділянку; об’єм кінотеатру 
становив 10,217 м2, а вартість по-
будови — 312 тис. 600 рублів. Зала 
мала 680 місць, було п’ять фойє на 
площі 408 м2, а в підвалі обладнано 
тир.
 Перша прем’єра відбулася 29 
січня 1931 року — в міській га-
зеті того дня надрукували оголо-
шення: «Урочисте відкриття сьо-

годні, о шостій вечора, кінотеатру 
«Дев’яте Держкіно» ім. Петровсь-
кого». (Саме такою була перша 
назва кінотеатру). Після урочистої 
частини відбулося демонстрування 
найкращого на той час німого філь-
му — «Гегемон». 
 Преса називала кінотеатр «ла-
бораторією пролетарської культу-
ри». Із плином часу кінотеатр не-
одноразово було реконструйова-
но — будівля змінювалася кілька 
разів. Але за час свого існування 
«Жовтень» жодного разу не змі-
нював свого призначення. У роки 
Другої світової — працював під 
назвою «Глорія», а в 1943 році — 
після визволення Києва, кінотеатр 
отримав нинішню назву. Тоді від 
будівлі майже нічого не залиши-
лося, зникло й обладнання, і меб-
лі. Після відродження в кінотеат-
ра були й інші випробування: один 
із них — жахливий підпал восени 
2014 року.
 Сьогодні кінотеатр продовжує 
політику поєднання мейнстриму 
та артхаусного кіно з націленіс-
тю на європейське та українське 
кіно. В 2019—2020 роках проде-
монстровано понад 50 нових ук-
раїнських фільмів, практично всі, 
що були випущені на екрани краї-
ни. Регулярно проводяться твор-
чі зустрічі з діячами українсь-
кого кіно, лекції з кіномистец-
тва, майстер-класи професіоналів 
кіно. Останні два роки — це лока-
ція для Міжнародного кінофести-
валю «Молодість», а загалом тут 
проходить багато різних кіно-
фестивалів. ■

СТОЛИЦЯ

Як Фенікс із полум’я 
Столичний кінотеатр «Жовтень» відсвяткував   
90-ліття

■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ 

 Міжнародний фести-
валь дерунів у Коростені 
спростував забобон, що 
13 — нещасливе число. У 
такого ліку святкуванні 
на початку вересня взяло 
участь 13 територіальних 
громад району і 13 пред-
ставників міської тери-
торіальної громади. 
 Районний центр Жи-
томирщини Коростень 
приваблює туристів ма-
льовничим Древлянсь-
ким парком, де річка Уж 
пробиває собі шлях між 
гранітних валунів і де 
встановлені пам’ятники 
князям Володимиру Ве-
ликому, Малу, княгині 
Ользі, Малуші і богати-
рю Добрині (є версія, що 
мати Володимира Хрес-
тителя Малуша і Доб-
риня були дітьми древ-
лянського князя Мала). А 
ще краєзнавчим музеєм і 
об’єктом «Скеля». Тут ще 
перед Другою світовою 
війною було влаштовано 
командний пункт у гли-
бині скелі, а тепер — му-
зей. 
 Коростень славить-
ся своїми двома фести-
валями — літератур-
ним «Просто на Покро-
ву» і Міжнародним фес-
тивалем дерунів. Ідею 
провести веселий, смач-
ний, пісенно-танцюваль-
ний, жартівливо-відпо-

чивальний і креативно-
розважальний фести-
валь подав письменник і 
журналіст Валерій Нечи-
поренко, а втілив Корос-
тенський міський голова 
Володимир Москаленко. 
 На першому фесті у 
2008-му спекли гігантсь-
кий дерун вагою 118 кі-
лограмів, який увійшов 
до Книги рекордів Ук-
раїни. Наступного року 
веселі коростенці вста-
новили перший в Ук-
раїні пам’ятник деруну. 
Далі, під лозунгом «Де-
рунам слава», було по-
бито попередній рекорд: 
смакували картопляним 
млинцем вагою аж 136 
кілограмів. 
 Налаштуватися на 
гастрономічно-розва-
жальне свято у 2011-му 
було дещо складнувато, 
оскільки наприкінці бе-
резня тяжка хвороба пе-
редчасно обірвала життя 
ініціатора фестивалю Ва-
лерія Нечипоренка. Утім 
вирішили не перерива-
ти традицію, і ІV фес-
тиваль відбувся під гас-
лом «Деруни всієї краї-
ни, єднайтесь!». Тоді на 
свято запросили людей зi 
здогадайтеся яким пріз-
вищем. А за підсумка-
ми рейтингу кулінар-
них фестивалів та свят 
України «Їли-пили» ко-
ростенський став пе-
реможцем у номінації 

«Най креативніші фес-
тивалі». 
 У різні роки на фести-
валі було всякого: деруни 
готували кандидати в де-
путати до Верховної Ради 
України; презентували 
бюргер-, суші-деруни та… 
страусині деруни; знайо-
мили гостей із традиція-
ми поліського весілля; 
проводили дерунярський 
аукціон, розігрували ло-
тереї, приваблювали гу-
мористичними сюрпри-
зами від колективу «Ди-
зель Студія» і феєричним 
виступом гурту «ТІК». 
Кошти, зібрані під час 
святкування, були пере-
дані 13-му окремому де-
сантно-штурмовому ба-
тальйону. 
 Десятий фестиваль 

отримав патент на прове-
дення Міжнародного фес-
тивалю дерунів. Тоді було 
встановлено аж три ре-
корди України: найбіль-
ший дерун в Україні (180 
кг), найбільша кількість 
учасників у вишиванках 
та національному вбран-
ні — 11 тис. 909 осіб, най-
більше учасників з пріз-
вищами Дерун, Дерунець. 
Потім свято передкаран-
тинного року виявилося 
наймасштабнішим: його 
відвідало близько 60 ти-
сяч гостей (населення Ко-
ростеня становить близь-
ко 65 тисяч). А минулорiч 
довелося проводити фес-
тиваль під гаслом «Сма-
жимо вдома», тож гар-
ним настроєм ділилися у 
соціальних мережах. ■

Веселий і смачний фестиваль у Коростені. 
Фото Анатолія ЗБОРОВСЬКОГО.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

У Коростень, 
на деруни
На Житомирщині 13-й раз 
проводять гастрономічне свято

■
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Ірма РУБЛЕВСЬКА

Чомусь саме зараз пам’ять знову 
відкидає у шалені 90-ті. Безша-
башний час був: що не забороне-
но — те можна. Писали як уміли 
й що хотіли. Незалежна журналіс-
тика тоді вже називалась «чет-
вертою владою» і відіграла ледь 
не головну, вирішальну роль у 
руйнуванні генетичного страху 
перед КПРС та КДБ. 
І от СБУ незалежної України має 
не так давно прийнятий новий 
закон, що фактично наділяє 
спецслужбу надзвичайними пов-
новаженнями в плані впливу на 
ЗМІ та вибори й, буває, послу-
говується надзвичайно розплив-
частими формулюваннями, що 
нерідко складаються з оціночних 
суджень. Це все схоже на сумне 
завершення 30-літнього циклу: 
від КДБ до СБУ із сильним еко-
номічним креном — і назад, до 
КДБ, звісно ж, зберігаючи «еко-
номіку».
Ось який вердикт винесли хар-
ківські правозахисники: «СБУ з 
2014 року постійно перевищува-
ла свої повноваження, вилазячи, 
як чорт із табакерки, в ситуаціях, 
де її не повинно було бути взагалі. 
Історії про втручання СБУ в бізнес 
та кришування корупційних схем 
заполонили інтернет. Близько 
30% кримінальних проваджень 
щороку, які вела СБУ, не належа-
ли до її підслідності.
Усе це зумовлювало високі очі-
кування змін у спецслужбі, які 
мали б перетворити її на сучасну 
цивілізовану інституцію».
Водночас власні повідомлення 
відомства пафосно розповіда-
ють про важливі, але поточні, 
буденні справи СБУ, без особ-
ливого «глибокого буріння». Це 
тоді, коли Служба безпеки «ґа-
вить» кричущі факти втручання 
спецслужб інших країн, резо-
нансні вбивства на замовлення, 
як це було у випадку загибелі 
голови Громадської організації 
«Білоруський дім в Україні» Ві-
талія Шишова.

Президентські пристрасті по 
Шеремету
 Нагадаємо, на травневій ве-
ликій пресконференції прези-
дент Володимир Зеленський, 
відповідаючи на запитання, чи 
могла бути причетна до вбивства 
контррозвідка СБУ, допустив 
таку можливість.
 Він  заявив, що хоча не знає, 
хто вбив Павла Шеремета, але 
не вважає, що фігурантка спра-
ви Яна Дугарь якимось чином 
причетна до цієї справи. 
 Також Зеленський запевнив, 
що його хвилює перебіг розсліду-
вання вбивства Павла Шеремета 
і він тримає його на контролі. 
 Тоді ж президент додав, що 
матиме дуже серйозну розмо-
ву з очільником МВС Арсеном 
Аваковим про те, «чи може він 
залишитися на посаді в такій 
ситуації». І хоча Аваков пішов 
з посади, але, вочевидь, не з цієї 
причини, і йому пророкують 
інше рибне місце. 
 Скажімо, з місцевих подій 
багато уваги привернуло за-
тримання СБУ кількох членів 
«Нацкорпусу» в Харкові за зви-
нуваченням у рекеті. Місцеві 
інформатори інтерпретують цю 
подію як свідчення того, що Зе-
ленський «зачищає вулицю» і 
намагається вплинути на май-
бутні вибори мера першої сто-
лиці України.
 Щодо справи Павла Шер-
мета, нагадаємо, що журналіст 
загинув 20 липня 2016 року 
внаслідок вибуху автомобіля в 
центрі Києва. 12 грудня 2019 
року Нацполіція затримала і за 
згодою ГПУ оголосила підозру 
трьом фігурантам справи  що-

до вбивства Шеремета: лікарці 
й волонтерці Юлії Кузьменко, 
музиканту та ветерану АТО Ан-
дрію Антоненку, військовій 
медсестрі Яні Дугарь.   
 Усі затримані заперечують 
свою причетність до злочину та 
вважають переслідування полі-
тичним. 
 4 січня 2021 року «Білорусь-
кий народний трибунал» опуб-
лікував у бельгійському видан-
ні EUobserver записи розмо-
ви від 11 квітня 2012 року, го-
лоси на яких нагадують голос 
тодішнього голови КДБ Біло-
русі Вадима Зайцева та голоси 
працівників контртерористич-
ного підрозділу КДБ «Альфа», 
з якими проводили інструк-
таж. Вони обговорювали мож-
ливість підірвати вибухівкою 
журналіста Павла Шеремета.
 Записи EUobserver пере-
дав  Ігор Макар, колишній за-
ступник командира спецпідроз-
ділу «Алмаз» МВС Білорусі, 
нині представник громадянсь-
кої ініціативи «Білоруський на-
родний трибунал». Також Ма-
кар передав Україні запис роз-
мови силовиків Білорусі та по-
годився свідчити в справі про 
вбивство журналіста. 
 У Міністерстві внутрішніх 
справ України заявили, що ці 
записи відповідають нинішній 
версії слідства.

СБУ проти НАБУ
 Останнім часом ще один 
«знаковий» бік роботи СБУ 
ґрунтується на конфлікті з 
НАБУ. Нагадаємо, що цим ві-
домством керує Артем Ситник, 
котрого відносять до орбіти 
Петра Порошенка. Протистоян-
ню чималою мірою сприяв зрос-
лий вплив і значимість СБУ за-
вдяки закону «Про внесення 
змін до законодавства Украї-
ни про адміністративні право-
порушення, кримінального за-
конодавства та кримінального 
процесуального законодавства 
щодо діяльності Служби безпе-
ки України та розвідувальних 
органів». 
 Правозахисники, зокрема з 
Української Гельсінської спіл-
ки, одразу ж почали застерігати, 
що вказаний документ не тільки 
суттєво змінює процесуальне по-
ложення Служби безпеки Украї-

ни (в контексті кримінального 
процесу), а й є загрозою для про-
цесуальної незалежності Спе-
ціалізованої антикорупційної 
прокуратури та спроможності 
Національного антикорупцій-
ного бюро України.
 Як зазначав юрист Сергій 
Курінний, по-перше, законо-
проєкт створює реальні загрози 
незалежності та інституційній 
спроможності САП та НАБУ не 
лише в площині діяльності са-
мих органів, а й безпосередній 
самостійності прокурорів як ок-
ремих процесуальних одини-
ць. 
 По-друге, вказаний доку-
мент посилює роль СБУ в час-
тині проведення досудового роз-
слідування та фактично «цемен-
тує» цю функцію. Такий підхід 
виходить за межі ролі СБУ, на 
чому неодноразово наголошува-
ла громадськість.
 По-третє, зменшення про-
цесуальної самостійності та 
надання керівнику САП пов-
новажень з погодження вищев-
казаних процесуальних доку-
ментів нівелює процесуальну 
самостійність прокурорів та не 
відповідає статусу і функціо-
налу адміністративної поса-
ди в органах прокуратури. За-
кон України «Про прокурату-
ру» чітко відмежовує поняття 
«повноваження прокурора» та 
«адміністративна посада», за-
значаючи, що адміністратив-
на посада не звільняє від ви-
конання ним прокурорських 
повноважень. Таким чином, 
надання вищевказаних повно-
важень є зазіханням на проце-
суальну самостійність проку-
рора.
 «Враховуючи все вищенаве-
дене, — звертався до здорового 
глузду депутатів Сергій Курін-
ний, — цей законопроєкт не 
повинен бути проголосований, 
адже не передбачає жодних по-
зитивних змін».

Окупаційне вугілля — не 
Козака? 
 Ще одна цікава справа 
СБУ: розслідування  незакон-
ної купівлі вугілля в ОРЛО. «Ро-
дзинка» в тому, що, як повідом-
лялось у ЗМІ, нібито підставою 
для запровадження санкцій про-
ти народного депутата з фрак-

ції «Опозиційна платформа — 
За життя» Тараса Козака стало 
розслідування щодо схем з пос-
тачаннями вугілля з окупова-
них територій, які сприяють фі-
нансуванню тероризму. СБУ на 
ці непоодинокі повідомлення 
відреагувало так: «Головне слід-
че управління здійснює досудо-
ве розслідування у криміналь-
ному провадженні щодо проти-
правного придбання кам’яного 
вугілля, видобутого на окупова-
них територіях Луганської об-
ласті, яке в подальшому реалі-
зовується на адреси енергокеру-
ючих компаній Росії».
 Ці дії, за даними спецслуж-
би, містять ознаки вчинення 
кримінального правопорушен-
ня, передбаченого частиною 1 
статті 258-5 Кримінального ко-
дексу: фінансування терориз-
му, що карається позбавленням 
волі на строк від п’яти до вось-
ми років з позбавленням права 
обіймати певні посади або зай-
матися певною діяльністю на 
строк до двох років та з конфіс-
кацією майна.
 Однак в СБУ так і не уточни-
ли, чи пов’язане це розслідуван-
ня з діяльністю Тараса Козака. 
Не повідомляють у спецслужбі 
також, коли було відкрито від-
повідне провадження, якими є 
проміжні дані досудового роз-
слідування, коли справу пере-
дадуть до суду. 
 Так само не отримали жур-
налісти відповіді, чи ведуться 
щодо Тараса Козака ще якісь 
провадження, окрім цього.
 Нагадаємо, 2 лютого пре-
зидент України Володимир Зе-
ленський надав чинності рішен-
ню Ради національної безпеки 
й оборони  про запровадження 
санкцій проти народного депу-
тата й соратника проросійсь-
кого політика Віктора Медвед-
чука — Тараса Козака і восьми 
пов’язаних з ним юридичних 
осіб. За санкціями блокува-
ли телеканали «112 Україна», 
NewsOne та ZiK.
 Телеканали у своїй заяві  
розкритикували санкції і на-
звали рішення влади «політич-
ною розправою над невгодними 
ЗМІ». Тарас Козак назвав звину-
вачення брехнею і відкинув їх.
 Рішення щодо санкцій під-
тримала низка західних союз-

ників України, але були й за-
стереження з-за кордону щодо 
необхідності дотримання пра-
ва на висловлювання, і крити-
ка з боку кількох міжнародних 
журналістських організацій, а 
також з боку Росії.
 Київ відповів, що згадані ка-
нали були інструментами пропа-
ганди, а не засобами інформації.

Путін міг прочитати таємну 
інформацію раніше від 
Порошенка
 Радянський дисидент, ко-
лишній політв’язень Семен 
Глузман зазначав, що давно по-
мітив, як СБУ перетворюється 
на комерційну організацію. 
 «Стосовно останніх керів-
ників відомства, то про одно-
го з них співробітники СБУ не-
одноразово казали мені, що він 
дійсно агент Кремля, а про дру-
гого — там просто хабарі, ха-
барі.., — згадував перед жур-
налістам Семен Глузман. — 
Дуже показовою у плані стану 
справ у СБУ та державі є ситуа-
ція, про котру я колись уже пи-
сав. До мене звернувся полков-
ник СБУ з проханням сконтак-
тувати його з американцями. 
Він сказав, що вони роздобу-
ли якусь дуже серйозну інфор-
мацію, цікаву для закордон-
них колег. Я нагадав, що в них, 
у СБУ, є голова. Але суть про-
блеми полягала в тому, що була 
небезпека, якщо не порушити 
субординацію, то в результаті 
Путін міг прочитати ці матеріа-
ли раніше, ніж Порошенко».

Вердикт правозахисників
 Харківська правозахисна 
група, аналізуючи останню ре-
форму СБУ, зазначила, що з 
2014 року  СБУ була найбіль-
шою порушницею прав люди-
ни серед усіх органів влади.
 Незаконні обшуки, неза-
конні затримання, викраден-
ня, насильницькі зникнення, 
утримання під вартою без рі-
шення суду в нелегальних міс-
цях позбавлення волі, катуван-
ня та інші види жорстокого по-
водження, блокування інтер-
нету, незаконне перехоплення 
телекомунікацій, безконтроль-
не надмірне прослуховування 
телефонів, безконтрольне сте-
ження, тиск на громадян, неза-
конні екстрадиції та видворен-
ня шукачів притулку, надмір-
не засекречування інформації 
— все це стало реальністю.
 «Складалося враження, що 
Служба отримала карт-бланш на 
будь-які дії заради захисту ціліс-
ності та суверенітету України.
 Щодо потреби реформуван-
ня СБУ давно склався консен-
сус і вітчизняних, і міжнарод-
них експертів: цей кентавр, 
який поєднує функції класич-
ної спецслужби та правоохо-
ронного органу, не має права на 
існування в країні, яка заявила 
про прагнення стати членом ЄС 
та приєднатися до НАТО. Треба 
позбавити СБУ правоохоронних 
функцій, подбати про забезпе-
чення та дотримання нею прав 
людини, а також запровадити 
механізми ефективного парла-
ментського та позапарламент-
ського контролю за її діяльніс-
тю, якого дуже бракує», — за-
значають у звіті правозахисни-
ки.
 І тому законопроєкт, який 
нібито ліквідовував у СБУ ан-
тикорупційний та економічний 
підрозділи, а до 2026 року мав 
передати все досудове розсліду-
вання у ДБР, із поступовим ско-
роченням чисельності та част-
ковою демілітаризацією Служ-
би, був багатьма підтриманий 
як довгоочікувана реформа.
 Але вийшло «як завжди»... ■

КОЛІЗІЇ

Убити кентавра
Чому СБУ виконує невластиві їй функції та ігнорує серйозні 
загрози національній безпеці

■

Служба безпеки України часто підміняє собою інші правоохоронні органи.
Фото з сайту 24tv.ua.

❙
❙
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Ліна ТЕСЛЕНКО 

(Закінчення. Початок — у номері за 10 
вересня) 

«Геноцид починається з убивства однієї 
людини не за те, що вона зробила, а через 
те, хто вона є». Ці слова належать Кофі 
Аннану, генеральному секретарю ООН у 
1997—2006 роках та лауреату Нобелівсь-
кої премії миру. Українська нація теж пере-
жила це у минулих століттях — від виріза-
ного до ноги і спаленого до тла Батурина 
до кривавого ХХ сторіччя. Проте лише 
один епізод непростої історії нації визна-
но геноцидом — Голодомор 1932—1933 
років, під час якого, за останніми даними 
вчених і юристів, було знищено 10 млн 500 
тис. українців. 

«Голодомор — лише частина 
загальної програми знищення 
українців» 
 «Голодомор став фактично ціною, 
яку сплатив український народ за свою 
свободу, за прагнення людей до волі. Це 
була реакція тоталітарного комуністич-
ного режиму на відновлення українсь-
кої державності, на український на-
ціональний рух, — зазначив на Міжна-
родному форумі «Масові штучні голо-
ди: пам’ятаємо, вшановуємо» Валерій 
Шепітько, президент Міжнародного 
конгресу криміналістів, академік На-
ціональної академії правових наук Ук-
раїни. — У 1930 році в Україні відбулося 
понад 4 тисячі масових виступів, у яких, 
за оцінками окремих дослідників, узя-
ли участь 1,2 млн осіб. А штучний голод 
ставав зброєю масового біологічного зни-
щення людей».
 Водночас директор Інституту ук-
раїнської мови НАНУ професор Павло 
Гриценко наголошує, що Голодомор не 
варто виривати з контексту «загальної 
програми знищення українського наро-
ду». Адже лише в ХХ столітті україн-
ці пережили три масові штучні голоди, 
криваве придушення УНР, розкурку-
лення, депортації, репресії, відсікання 
територій, русифікацію, були обкрадені 
і фізично, і духовно. 
 «1847 рік. Ось тут недалеко, під Киє-
вом, на переправі через Дніпро заарешто-
вують Тараса Шевченка з його рукопис-
ним, підготовленим до друку другим ви-
данням «Кобзаря», — нагадав Павло Гри-
ценко. — У рукописній передмові, яка 
збереглася, чітко сказано: «У москалів 
— свій народ і своя мова. У нас — свій 
народ і своя мова». Тобто ще Шевченко 
констатував: ніякого єдиного чи триє-
диного народу немає. Ми різні. І саме це 
послужило основою найстрашнішого по-
карання Шевченка серед усіх членів Ки-
рило-Мефодіївського братства. І не тре-
ба фантазувати, що він критикував ца-
рат, царицю — то все деталі. Оце голо-
вне — ідея незалежної України. Тому що 
визнати українців окремим народом для 
царської Росії означало позбутися тієї ба-
гатої спадщини — від святого Володими-
ра, — на яку вони й сьогодні намагають-
ся утвердити своє правонаступництво». 
 Тому, наголошує вчений, щойно була 
проголошена Українська Народна Рес-
публіка, було зроблено все, щоб її заду-
шити. І після цього, як тільки визрівала 
бодай найменша спроба українців розіг-
нутися і підняти голову, кара була мит-
тєвою. «Щоб ніхто не насмілився гово-
рити «Слава Україні» замість «Слава 
дружбі народів», — каже Павло Грицен-
ко. — Це зараз ми правильно робимо, що 
хочемо порахувати до кожної особи жер-
тви, ми правильно сьогодні робимо, що 
показуємо це всьому світу. Але ми не-
правильно робимо, коли Голодомор-ге-
ноцид вириваємо із загального контекс-
ту диявольської програми знищення Ук-
раїни. Тому що ми ніби звужуємо саме 

питання до однієї трагедії, а насправді 
йдеться про планомірне знищення нації. 
І це триває до сьогодні. Нічого не зміни-
лося від тієї переправи 1847 року, коли 
було заарештовано Шевченка. Тому оці 
пошуки правди — це є фактично вирос-
тання українського громадянського сус-
пільства. І я переконаний, що 10,5 млн 
— це не кінцева цифра втрат. Але це, 
можливо, той старт, який дає нам змо-
гу рухатися далі». 

«Стати голосом правди тих, хто вже не 
може говорити» 
 Ми далеко не все знаємо про пережи-
те нашою нацією. Але ще менше про це 
знає світ. Бо нам і досі намагаються зату-
лити рота. Сьогодні, ведучи проти Украї-

ни гібридну війну, Росія продовжує запе-
речувати факт геноциду, приховує і його 
причини, і його масштаби, ховаючи прав-
ду за сімома замками в своїх засекрече-
них архівах, перекручує трактування іс-
торичних подій. А брехня, як відомо, по-
роджує нову брехню і нові злочини. 
 Як зазначив заступник очільника 
МЗС Василь Боднар, сучасна путінська 
політика, спрямована на заперечення 
Голодомору, є продовженням злочинів 
Сталіна. «Сьогодні Росія як держава-
член Ради Безпеки ООН робить усе мож-
ливе, аби заблокувати справу визнання 
Голодомору українців геноцидом. Тому 
ми формуємо спеціальну стратегію, яка 
дозволить нам мати більшість у Гене-
ральній Асамблеї ООН, щоб згодом вда-
лося ухвалити декларацію про визнан-
ня Голодомору геноцидом», — каже пан 
Боднар. Він нагадав, що на сьогодні 15 
дер жав офіційно визнали Голодомор ге-
ноцидом українського народу. 
 До речі, однією з перших таке рішен-
ня ухвалила Канада. Як нагадав дипло-
мат Ігор Осташ, цьому передували п’ять 
років копіткої роботи. «Я згадую візит 
Президента України Віктора Ющенка у 
2008 році до Канади. Він виступив перед 
двома палатами парламенту Канади і го-
ворив про Голодомор. Це був третій спі-
кер в історії цієї країни, який мав промо-
ву перед двома палатами парламенту! — 
каже пан Осташ. — Першим був Нельсон 
Мандела, а другим — Вацлав Гавел... За 
пару днів, 28 травня 2008 року, перед ка-

надським парламентом зібралася бага-
толюдна маніфестація і прем’єр-міністр 
Канади оголосив про визнання Голодо-
мору в Україні геноцидом. Це була ве-
лика дипломатична перемога». 
 Чому визнання Голодомору геноци-
дом важливе на міжнародному рівні? В 
умовах сьогоднішньої російської агресії 
необхідно нагадати світу, що це почало-
ся не вчора і навіть не в 2014 році, а знач-
но раніше. Що в 30-х роках минулого 
століття організатори геноциду не тіль-
ки створили жорстоку систему знищен-
ня українців, а й систему приховуван-
ня наслідків злочину від громадськості 
та міжнародної спільноти. «Ми маємо 
себе запитати: якби світ належним чи-
ном зреагував на те, що відбувалося в 

Україні в 1932—1933 роках, чи нава-
жилися б майбутні диктатори втілюва-
ти свою геноцидну політику? А так вони 
отримали приклад того, коли геноцид 
може бути не тільки непокараним, а на-
віть непоміченим світовою спільнотою», 
— цілком слушно каже Катерина Ющен-
ко, амбасадор Глобальної мережі нащад-
ків жертв Голодомору. 
 «Я виросла в домі, де Голодомор був 
постійною і невід’ємною частиною жит-
тя. Голодомор був не лише частиною роз-
мов із друзями, він був частиною мен-
талітету моїх батьків та інших представ-
ників діаспори в Чикаго, де я виросла, 
— згадує пані Катерина. — Це вплину-
ло на те, як мої батьки думали про жит-
тя, яким був їхній пріоритет та вибір, 
як вони виховували своїх дітей, як за-
ощаджували та витрачали гроші. Голо-
домор назавжди закарбувався в психо-
логії моєї сім’ї, і він до сьогодні є основ-
ним чинником психології нашої нації». 
«Щоб подолати психологічні наслідки 
геноциду, перш за все важливо визнати 
факти минулого, — переконана Катери-
на Ющенко. — Страшна історія про те, 
як радянська влада за 18 місяців погра-
бувала і знищила мільйони українців, 
має стати частиною підручників історії 
ХХ століття в усіх країнах. Важливо все 
— контекст, причини і наслідки». 
 Вона зазначає, що на сьогодні зали-
шилося дуже мало свідків тих подій. 
Проте є ми, нащадки, і це наш мораль-
ний обов’язок поділитися своєю історією 

зі світом. «Це те, що ми маємо зробити 
для своїх батьків, для тих мільйонів, хто 
вижив і не вижив. Хто вже не може гово-
рити. Ми будемо їхнім голосом правди», 
— додала вона і закликала всіх небайду-
жих долучатися до Глобальної мережі 
нащадків жертв Голодомору. Спільно-
та була заснована Світовим конгресом 
українців, щоб об’єднати родичів тих, 
хто пережив Голодомор, та поширювати 
правду про ті події в світі, «аби жоден ін-
ший народ не зазнав такої трагедії». Осе-
редки Мережі вже працюють у Канаді і 
США, а також триває їх створення в ін-
ших країнах світу. 

«Важливо, щоб якомога більше людей 
пропустили тему Голодомору крізь 
себе»
 Справді, про пережиту нашим на-
родом трагедію важливо говорити і від 
кожного окремо, і від держави в цілому. 
І хоча перші особи країни до столичного 
Будинку профспілок, де відбувався між-
народний форум, не дійшли, відрадно 
бачити, що минуле нашої нації болить не 
тільки науковцям. У залі довелося зуст-
ріти співачку Руслану, політв’язня Сте-
пана Хмару, ексзаступника генпроку-
рора Миколу Голомшу, майстра мікро-
мініатюр Миколу Сядристого, бізнесме-
на і мецената з Конотопа Євгена Сура та 
інших небайдужих. 
  Історія нашого народу — це те, що 
завжди з нами, — зазначив у коментарі 
«УМ» Євген Сур, коли я запитала, що 
його, відомого бізнесмена, зацікавило 
в такому науковому заході. — І це те, 
чого ми досі не знаємо про себе. Історія 
України і моя власна родинна історія 
потребують дослідження. Мій батько 
постійно розповідав мені про жахіття 
Голодомору і навіть показував, де в Ко-
нотопі лежали мертві люди. Тому що 
збирали померлих уже в березні міся-
ці, а починаючи з грудня до міста в по-
шуках харчів тягнулися голодні люди 
з сіл і тут гинули. Та й місцевих у Ко-
нотопі мерло чимало. Тому що дослід-
ження, яке провели наші активісти 
буквально місяць тому, показують, 
що до січня 1933 року в конотопському 
загсі було зафіксовано 2 тис. 348 смер-
тей iз діагнозом «крайнє виснажен-
ня». Після цього, мабуть, заборони-
ли вказувати таку причину смерті, бо 
вигадували інші. І це потребує деталь-
нішого вивчення, адже причина смер-
ті одинадцятирічного хлопчика, який 
помер від серцевого нападу, погодьте-
ся, викликає багато запитань. Тому я 
хочу вивчити своє родинне дерево, не 
просто встановивши імена предків до 
десятого коліна. А дізнатися детальні-
ше долю родичів у 20-30-х роках мину-
лого століття. По лінії Зимовців, нап-
риклад, знайшли 12 померлих, а в мене 
прабабця з Зимовців... 
 Вважаю якщо не обов’язком, то мо-
ральною потребою знати долю свого 
роду. І передати наступним поколін-
ням. Бо ті, хто відійшли, вже нічого не 
розкажуть, їх позбавили такого права і 
можливості. Але ми, нащадки, можемо 
повернути з небуття і їхні імена, і їхні 
трагічні історії. Важливо, щоб якомо-
га більше людей пропустили тему Го-
лодомору через себе. Тільки тоді, коли 
ми засвоїмо ці травми минулого і зро-
зуміємо, що з нами відбулося, зможемо 
будувати майбутнє і Україну, про яку 
мріяли наші батьки і діди». ■

ПАМ’ЯТЬ

Коли мовчати — злочин 
Приховуючи правду про Голодомор, ризикуємо отримати нових диктаторів, 
переконаних, що геноцид може бути не тільки непокараним, а навіть непоміченим

■

Голодомор став ціною, яку сплатив український народ за прагнення до волі. ❙

ДО РЕЧІ 

 У ході форуму було презентовано книжку «Ге-
ноцид українців 1932—1933 за матеріалами до-
судових розслідувань», до якого увійшли вис-
новки судових експертиз, а також інші матеріали 
архівної кримінальної справи №475. Незабаром 
книжка буде доступна широкому загалу в бібліо-
теках, а орієнтовно в листопаді її можна буде при-
дбати в Музеї Голодомору-геноциду. 
 Також під час форуму громадськості презен-
тували навчальний посібник для вчителів «Голо-
домор 1932—1933 років — геноцид української 
нації», що є одним із перших навчальних видань, 
яке висвітлює передумови, обставини та наслід-
ки Голодомору-геноциду та масових штучних го-
лодів 1921—1923 рр. і 1946—1947 рр. Навчаль-
ний посібник уже пройшов апробацію в гімназіях 
та коледжах. 

■

Ті, хто відійшли, вже нічого не розкажуть, їх позбавили такого права 
і можливості. Але ми, нащадки, можемо повернути з небуття і їхні 
імена, і їхні трагічні історії.
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У нинішньому році не пощастило ферме-
рам із південних регіонів нашої держави, 
переважно з Херсонської та Миколаївської 
областей, які традиційно годували Украї-
ну кавунами. Пізнє літо, яке не дозволило 
розпочати вирощування солодкої ягоди 
раніше, а також на диво хороший врожай 
стали причинами того, що пропозиція на 
ринку вища за попит. Відтак кавуни у гур-
ті продають за нереальні 40-50 копійок за 
кілограм, а фермери намагаються хоча б 
якось урятуватися від банкрутства. 
Втім не пощастило, як можна бачити з 
цінової динаміки, тільки їм, — ціни на 
аграрну продукцію у світі стрімко зрос-
тають. 

Баштанні за ціною повітря
 Цьогорічний літній сезон подарував 
Україні нову кризу на продовольчому 
ринку — кавунову. Ціна на солодку яго-
ду впала настільки, що аграрії віддають 
урожай практично задарма — за ціною 
оренди землі. 
 Такі випадки зафіксували, зокрема, 
на Херсонщині, де власники, як пові-
домляють місцеві ЗМІ, готові віддати 
ціле поле кавунів усього за 15 тисяч гри-
вень, аби «відбити» оренду землі. Зни-
ження попиту серед місцевих жителів 
і масових закупівельників спричини-
ло потужну кризу ринку збуту баштан-
них культур. Раніше, ще в середині сер-
пня, аграрії звернулися до покупців із 
закликом купувати кавуни в селі Ми-
хайлівка Скадовського району, просто 
у виробника, за 70 копійок. Станом на 
перші числа вересня ціна в тій-таки Ми-
хайлівці становила 50 копійок. На рин-
ку у Великих Копанях ціни на кавуни 
варіюються від 90 копійок до 1 гривні 
за кіло.
 Як кажуть самі продавці, покупець 
не зацікавлений купувати товар, а 1,5 
тонни кавунів треба продавати цілих 
три дні, що надзвичайно мало у порів-
нянні з попередніми сезонами. Підпри-
ємці з інших міст, які купують на Хер-
сонщині кавуни і дині оптом не перший 
рік, також знизили обсяги закупівель. 
Причина — низькі ціни.
 Експерти пояснюють кризу одра-
зу кількома факторами. З одного боку, 
це пізні терміни посіву і збору кавунів, 
які сталися через дощове літо, а з дру-
гого — подвійна кількість валового збо-
ру культури. А тому доволі часта ситуа-
ція, коли пропозиція перевищує попит, 
а ринок збуту не готовий до реалізації 
надлишків виробництва.

Кавуни по-італійськи
 До речі, цінові перекоси з баштанни-
ми культурами в Україні — випадок аж 
ніяк не унікальний. Така сама ситуація 
виникла в Італії, де кавуни і дині прода-
ють незвично дешево. Причинами цього 
є перевиробництво, погана літня пого-
да в регіонах із високим споживанням, 
обмежений попит з-за кордону і поява 
нових конкуруючих площ у Східній Єв-
ропі. 
 «Усе, що ми робили з травня до кін-
ця липня, пропало з приходом серпня, 
коли ці типові літні продукти зазви-
чай мають розкуповувати в найкорот-
ші терміни. Замість цього все пішло не 
так, як планувалося. Падіння продажів 
виявилося значним, — каже Сальвато-
ре Лотта, директор з продажу компанії 
«АгріколаКампаньєзе». — Навіть такі 
структуровані підприємства, як наше, 
зазнають втрат. Ми звикли обробляти і 
продавати від 300 до 500 тонн продукції 
щодня, але нам не вдавалося підтриму-
вати ці обсяги на постійному рівні в ос-
танній місяць. 5-6 сортів кавуна і динь 
на овочевих полицях не тільки збива-
ють з пантелику споживача, а й створю-
ють ризик компрометації високоякіс-
ної продукції, особливо якщо вона про-
дається за цінами, нижчими від собі-
вартості. Все це відбувається, поки ми 
боремося зі зростанням цін на витратні 
матеріали». 
 Комерційна ситуація з кавунами і 
динями не змінюється, незалежно від 
сорту. Європейські покупці, особливо 
з Нідерландів, Німеччини і Швейцарії, 
вже скоротили свої замовлення, що до-
датково погіршило ситуацію на італій-

ських ринках. Навіть більше — вироб-
ники побоюються, що вони не зможуть 
продати всю вирощену продукцію, особ-
ливо в регіонах, де погода цьогоріч вия-
вилася холоднішою, ніж зазвичай. 
 Проте італійські виробники баштан-
них мають принаймні одну суттєву пе-
ревагу в порівнянні з українськими — 
тепліший клімат. І якщо сезон у вітчиз-
няного виробника вже практично закін-
чився, на Апеннінах він іще у самому 
розпалі, а виробництво деяких сортів 
мускатних динь буде продовжено до 
кінця вересня і, можливо, навіть до пер-
шої половини жовтня. 

Наїстися, поки не подорожчало
 Днями аграрні експерти зафіксу-
вали ще й суттєве здешевлення яблук, 
ціна на них упала більш ніж на третину. 
За словами економіста Олега Пендзина, 
нинішній рік є надзвичайно сприятли-
вим для яблук, тож ціни на ці фрукти 
нижчі у порівнянні з минулим роком на 
35-40%.
 У столиці лідерами сортів яблук є 
«Чемпіон», «Слава переможцям» та 
«Малинівка». Ціни на фрукт колива-
ються від 10 до 20 гривень за кілограм. 
Продавці кажуть, що зараз ціни ста-
більні, але згодом трохи зростуть. 
 І якщо у минулому році вартість яб-
лук у середньому в Україні становила 
26-27 гривень за кілограм, то у ниніш-
ньому вона впала до позначки 16-17 
гривень за кілограм. «Посприяв зни-
женню ціни на яблука хороший уро-
жай. Тому на українському ринку пере-
важає вітчизняний продукт. Нині ціна 
найвигідніша», — продовжує Пендзин, 
додавши, що після перших холодів яб-
лука почнуть поступово дорожчати.
 Ще однією культурою, вартість якої 
сезонно знизилася, став соняшник. Сьо-
годні ціни на нього фактично досягли 
свого дна. Але пояснення тут доволі 
просте — ціна падає через те, що розпо-
чався сезон збирання. Хоча якщо порів-
няти з цифрами минулих років, то мож-
на помітити, що у 2021 році вартість 
культури є вищою. 
 Так, наприклад, у 2019 році за тон-
ну соняшнику просили 9,6 тис. грн, у 
минулому в цей період вартість була на 
рівні 11,5 тис. гривень, а цьогоріч пе-
ревищує 16 тисяч. При цьому врожай-
ність на старті сезону становить дві тон-
ни з гектара. Експерти наголошують: 
традиційно у вересні починається роз-
ворот ринку і подальшого зниження 
ціни не очікується. 

Цукор — «золота» жила
 Щодо інших аграрних культур, які 
вирощують в Україні, то ціни на них, 

як передбачають аналітики, тільки 
зростатимуть.  Через погіршення про-
гнозу на врожай у декількох великих 
країнах-експортерах світові ціни на 
пшеницю, як повідомили у доповіді Ор-
ганізації Об’єднаних Націй FAO, зрос-
ли на 8,8% у порівнянні з попереднім 
місяцем, перевищивши на 43,5% рі-
вень цін відповідного періоду минуло-
го року. 
 Ячмінь подорожчав «усього лише» 
на 9% у порівнянні з липневим показ-
ником — через зниження прогнозів 
виробництва, насамперед у Канаді та 
США. До речі, підвищення міжнарод-
них котирувань ячменю стало однією з 
причин зростання цін на пшеницю. 
 Ціни на кукурудзу, навпаки, трохи 
знизилися — на 0,9% — завдяки поліп-
шенню прогнозу на врожай в Аргентині, 
ЄС і Україні, який дозволив компенсу-
вати зниження врожайності в Бразилії 
та США. 
 Але рекорд цінового зростання про-
демонстрував тростинний та рафінова-
ний цукор — його вартість сьогодні пе-
ребуває на найвищому рівні за останні 
чотири роки. Причиною стала втрата 
врожаю в Бразилії через тривалу посу-
ху та морози у липні-серпні. За оцін-
ками експертів, у 2021-22-му марке-
тинговому році виробництво цукру в 
Бразилії зменшиться на 27% — до 10-
річного мінімуму, який становитиме 
28 млн тонн. Ситуацію може врятува-
ти хіба що Індія, яка є другим світо-
вим виробником цукру, і ця країна ви-
робить традиційний для неї обсяг у 31 
млн тонн. 
 Але навіть попри це Світова органі-
зація цукру прогнозує у нинішньому 
маркетинговому році глобальний дефі-
цит цукру на рівні 3,8 млн тонн. Це на 
46% перевищить травневий прогноз, 
де дефіцит оцінили у 2,6 млн тонн.Очі-
кується, що у новому сезоні, який роз-
почнеться з жовтня, світове виробниц-
тво цукру збільшиться на 0,2% — до 
170,6 млн тонн, тоді як споживання 
— на 1,6%, до 174,5 млн тонн. Жовт-
неві ф’ючерси на обидва види сирови-
ни у серпні оновили п’ятирічний мак-
симум, проте потім трохи опустилися в 
очікуванні поставок бурякового цукру 
з нового врожаю. 
 Українські виробники намагаються 
отримати зиск від цієї тенденції й на-
ростити виробництво. За прогнозом Мін-
економіки, у нинішньому маркетинго-
вому році виробництво цукру у нас ви-
росте на третину і становитиме 1,4 млн 
тонн. Вітчизняні цукровари навіть 
сподіваються наростити його експорт 
на дефіцитні ринки. З огляду на пере-
хідні початкові запаси обсягом 422 тис.

тонн загальна пропозиція цукру стано-
витиме 1,74 млн тонн, що повністю за-
довольнить внутрішній попит, який 
оцінюється у 1,25 млн тонн. Торік, як 
ми пам’ятаємо, через несприятливі по-
годні умови в Україні було вироблено 
1,1 млн тонн цукру, що на 25% посту-
пається показнику 2019-20-го марке-
тингового року.
 Така динаміка, як передбачають у 
профільній асоціації, може сприяти 
зниженню цін на солодкий продукт, 
який сьогодні коштує у межах 25-27 
гривень за кілограм. 

Молоко — плюс 7%
 В Україні триває зростання закупі-
вельних цін на молоко — через суттєве 
зменшення пропозиції сирого молока. 
Лише за серпень вони зросли на 0,3 грн 
за кілограм. Аналітики вважають, що 
подорожчання сирого молока в Україні 
триватиме не менше двох місяців. Крім 
цього, виростуть і роздрібні ціни на мо-
лочну продукцію.
 Галузеві експерти стверджують, що 
головним фактором, який надає під-
тримку цінам, буде дефіцит сировини, 
який посилюватиметься і надалі. Од-
ним із головних чинників, який може 
протидіяти цьому, є негативна рента-
бельність виробництва молочної про-
дукції у переробників, які опинилися 
між лещатами вартості сировини й опо-
ру з боку торгових мереж. Проте еконо-
міка виробництва готової продукції за-
жадає перегляду відпускних цін, що 
може стати причиною зростання цін на 
полицях цієї осені. 
 Експерти оцінюють, що подорож-
чання становитиме близько 7%, — під-
німати цінову планку вище цього по-
казника виробники наразі не готові, 
оскільки бояться втратити споживачів 
своєї продукції. «Це сезонне зростання 
цін — традиційно з першими холодами 
молочна продукція додає у вартості че-
рез скорочення надоїв», — сказав рад-
ник асоціації «Український клуб аграр-
ного бізнесу» Володимир Лапа, наголо-
сивши, що наші виробники працюють 
на межі рентабельності, але при цьому 
вони не можуть продавати свою продук-
цію дорожче за імпортну. ■

ЦІНОВІ КАРУСЕЛІ

Кавунова криза
В Україні різко впали гуртові ціни на баштанні 
культури, спричиняючи банкрутства фермерів, 
інша ж аграрна продукція стабільно дорожчає

■

Підприємці, які вирішили цьогоріч заробити на вирощуванні кавунів, 
ледь зводять кінці з кінцями.
Фото з сайту fruit-ukraine.org.

❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

 «Аграрка» дорожчає
 Витрати на виробництво сільськогоспо-
дарської продукції в Україні в січні-липні 2021 
року, як свідчать дані Державної служби ста-
тистики, зросли на 34,7% в порівнянні з ана-
логічним періодом попереднього року: продук-
ція рослинного походження — на 31,5%, тва-
ринного — на 41,3%. Водночас витрати на 
матеріально-технічні ресурси промислового по-
ходження, що використовуються в сільськогос-
подарському виробництві, за перші 7 місяців 
поточного року злетіли на 35,8%.
 У липні витрати на виробництво аграрної 
продукції стали вищими на 2,7% у порівнян-
ні з попереднім місяцем: рослинницької — на 
3,5%, тваринницької — на 0,5%. 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Заробити за кордоном
 Польський уряд готує масштабні подат-
кові пільги для українських трудових мігрантів 
і підприємців. Йдеться про урядову програму 
«Польський Лад», яка передбачає, що заробіт-
чани у перший рік після переїзду до Польщі 
платитимуть удвічі менше податків, ніж польсь-
кі громадяни. Протягом наступних трьох років 
вони зможуть отримати назад 50% від податку, 
сплаченого за попередній рік. 
 «Іноземець, який перенесе свою податкову 
резиденцію в Польщу, платитиме менший по-
даток на прибуток повних чотири роки. Таким 
чином Польща хоче затримати у себе, зокрема, 
і громадян України на тривалий термін. Подат-
кова пільга також охоплюватиме мігрантів, які 
вперше приїдуть до Польщі. Вони також змо-
жуть протягом чотирьох років платити податки 
на пільгових умовах», — пояснюють у компанії 
з міжнародного працевлаштування «Гремі Пер-
сонал».
 Мінфін Польщі у свою чергу заявляє, що 
протягом чотирьох років держбюджет фінансу-
ватиме цим людям внески в пенсійний фонд і 
страхування на випадок хвороби.

■

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Глава мерії Парижа Анн Ідаль-
го в неділю, 12 вересня, оголосила 
про висунення своєї кандидатури 
в президенти Франції. Про це вона 
офіційно заявила в ході виступу в 
Руані, на півночі Франції, передає 
агенція AFP. 
 У разі обрання главою держави 
Анн Ідальго обіцяє боротися за рів-
ні права для всіх дітей у Франції. «Я 
хочу, щоб у всіх дітей Франції були 
такі ж можливості, які отримала і 
я», — наводить її слова агенція dpa. 
Якщо ж дочці робітника і швачки 
вдасться сісти в президентське кріс-
ло, вона стане не тільки першою жін-
кою на вищій державній посаді, а й 
першою главою держави з подвій-
ним громадянством: Франції та Іс-
панії, де вона народилася.
 62-річна членкиня Соціалістич-
ної партії, Ідальго користується під-

тримкою лідера соціалістів Олів’є 
Фора, але їй ще належить пройти 
внутрішньопартійні праймеріз. На 
посаді мера Парижа, яку вона обій-
має з 2014 року, Анн Ідальго ак-
тивно проводила «зелену» політи-
ку: за час її керівництва в столиці 
була значно розширена мережа ве-
лосипедних доріжок, багато парко-
вок перебудовані у вуличні кафе і 
майже повсюди введено обмежен-
ня швидкості до 30 км/год. 
 У книжці Ідальго «Французь-
ка жінка», яка має вийти друком 
у середині цього тижня, є обіцян-
ка в разі обрання на пост президен-
та підвищити зарплати французам 
на 15%, для деяких категорій гро-
мадян — навіть більше. Наприклад, 
викладачам вона обіцяє збільшення 
платні «як мінімум удвічі».
 За результатами опитувань, рі-
вень підтримки Ідальго нині не пе-
ревищує 10 відсотків. Критики зви-

нувачують паризького мера в тому, 
що вона не бере до уваги інтереси 
жителів столичних передмість і не-
достатньо знає про французькі про-
вінції. 
 На сьогодні про свій намір брати 
участь у президентських виборах, 
запланованих на квітень 2022 року, 
заявили майже 30 політиків. Чин-
ний президент Еммануель Макрон 
поки ще нічого не казав iз цього при-
воду. Але соціологи враховують його 
кандидатуру в опитуваннях стосов-
но можливих переможців на прези-
дентських виборах наступної весни. 
У них Анн Ідальго відводять лише 
п’яте місце. ■

АМБІЦІЇ

І тут прийшла Ідальго 
Очільниця Парижа кинула виклик президенту 
Франції і хоче поборотися за головну посаду 
в країні

■

Анн Ідальго.❙

БЛОКУВАННЯ

«Єдиний народ» 
є, а єдиної 
держави — 
немає
Політичний акробат Лукашенко ще 
раз уникнув пащі російського вовка
Ігор ВІТОВИЧ

 Під час зустрічі 9 вересня в Москві Володимир Путін 
та Олександр Лукашенко домовилися про економічну 
інтеграцію Росії та Білорусі. Лукашенко та Путін пого-
дили 28 різних програм з інтеграції обох держав. Краї-
ни об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродук-
тів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 
року. Будуть також створені єдині макроекономічна 
політика, платіжна система та грошово-кредитна полі-
тика. 4 листопада мають бути підписані російсько-біло-
руські дорожні карти, які мають на меті пришвидши-
ти інтеграцію обох країн. Тоді відбудеться спільне засі-
дання вищої державної ради Союзної держави Білорусь 
та Росії. Нагадаємо, цього ж дня у Росії святкують де-
ржавне свято національної єдності.
 Білоруський політолог Валерій Карбалевич проко-
ментував «Євроньюс», що на практиці означають уз-
годжені в Москві 28 союзних програм: «Зроблено ще 
один крок на шляху зближення Білорусі й Росії. Бі-
лорусь ще сильніше потрапляє у сферу геополітично-
го контролю з боку Москви. Це для Росії сьогодні при-
нципово важливо, особливо на тлі тих подій, що від-
булися в Білорусі в минулому році. Така інституцій-
на прив’язка за допомогою економічних механізмів, 
уніфікації макроекономічної політики і законодавства 
означала б, що Білорусь перебуватиме у сфері впли-
ву Росії навіть за умови, що в Мінську зміниться вла-
да».
 Але експерти пропонують не спокушатися і не пок-
ладатися особливо на заяви Лукашенка і Путіна. Той 
же Карбалевич пояснює: «Три роки знадобилося на те, 
щоб розробити і підписати ці дорожні карти або союзні 
програми. Скільки часу знадобиться для того, щоб їх 
реалізувати, ніхто не знає. Там написано до 2025-2027 
років. Я сумніваюся, що в ці терміни вкладуться... 
Упевнений, на шляху реалізації програм буде багато 
протиріч, суперечок, дискусій. У білорусько-російсь-
ких відносинах підписані і реалізовані документи — 
дві великі різниці. Обидві сторони намагаються вико-
нати тільки те, що їм вигідно, а що невигідно — нама-
гаються саботувати».
 Усі 28 програм виписані обтічною радянсько-бю-
рократичною мовою, яка змальовує великі плани і 
вигоди, але не містить жодної конкретики. Наразі ці 
програми можуть слугувати хіба що шпаргалками 
для популістської пропаганди всередині обох країн, 
для внутрішнього вжитку і, частково, для пропаган-
ди на закордон. Там повторюється давня теза Путіна, 
що білоруси і росіяни є одним народом (без згадки про 
українців), але немає конкретики про єдину державу 
цього «єдиного» народу. 
 Проте незалежні білоруські аналітики попереджа-
ють, що хоча результати переговорів двох президентів 
у Москві стосуються лише економічних питань, Кремль 
і досі не відмовився від планів домогтися від Білорусі 
політичної інтеграції, яка цілком може «поставити 
хрест» на суверенітеті країни. З цим погоджуються і за-
хідні газети, які зазначають, що хоча про політичну ін-
теграцію домовленостей поки що немає, результати пе-
реговорів цілком можуть наблизити Москву до ще біль-
шого контролю над Мінськом, а в перспективі, можли-
во, — і до об’єднання країн. Натомість російська преса 
називає зустріч результативною — мовляв, двом прези-
дентам вдалося закласти фундамент для подальшої ін-
теграції, яка хоча і триває повільніше, ніж хотілося б 
Кремлю, але і не «буксує». ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Врученням нагород на острові 
Лідо у Венеції завершився най-
старіший кінофестиваль світу. 
78-ме щорічне свято кіно тривало 
11 днів з дотриманням карантин-
них обмежень. 
 У суботу міжнародне журі на 
чолі з південнокорейським режи-
сером Пон Джун Хо оголосило пе-
реможців кінофоруму. Серед ла-
уреатів переважали жінки, ос-
кільки значна кількість стрічок 
конкурсної програми була при-
свячена жіночій тематиці. Саме 
тому цей кінофорум кінокритики 
охрестили найбільш дивним за ба-
гато останніх років. 
 Головний приз — «Золото-
го лева» — отримала французь-
ка режисерка Одрі Діван за фільм 
«Подія». Картина порушує драж-
ливе питання зi сфери прав жі-
нок — про можливість перериван-
ня небажаної вагітності. 23-річна 
Анна, дипломниця-філолог, ви-
являється вагітною від випадко-
вого коханця і прямує в подорож 
по колах пекла в пошуках вихо-
ду. Дія відбувається в 1963 році, 
аборти у Франції заборонені, і пе-
ред дівчиною постає вибір: до-
триматися закону й народити ди-

тину, але тоді доведеться кину-
ти університет, або зважитися на 
операцію і продовжити навчання. 
Стрічка влучила в яблучко з огля-
ду на нещодавно запроваджені за-
борони на аборти в Польщі та аме-
риканському штаті Техас.
 «Рука бога» італійського ре-
жисера Паоло Соррентіно отри-
мала другу за значимістю наго-
роду — гран-прі. Автобіографіч-
на картина, вибудувана на фун-
даменті з ностальгії, надзвичайно 
приємна і барвиста. Хоча сучасне 
італійське кіно не може пишатися 
великими досягненнями, але, за 
неписаним правилом, країна-ор-
ганізатор фестивалю не повинна 
залишитися без нагороди. І Сор-
рентіно тут якраз дуже до речі. 
Спецприз фестивалю дістався ін-
шій італійській стрічці «Діра» ре-
жисера Мікеланджело Фраммар-
тіні. Чудова робота про зіткнення 
старого і нового, про красу цього 
світу і поєднання природних сил і 
стихії, які відбуваються на тлі ар-
хеологічних розкопок. 
 Іспанська актриса Пенелопа 
Крус отримала Кубок Вольпі за 
головну роль у драмі Педро Аль-
модовара «Паралельні матері». 
Філіппінець Джон Арсілья на-
званий кращим актором за роль 

у стрічці «На роботі. Зниклі 8». 
Приз за кращий сценарій дістав-
ся американці Меггі Джиллен-
хол, що представила на фести-
валі свою дебютну стрічку «Зник-
ла донька».
 До конкурсної програми Ве-
неційського кінофестивалю пот-
рапили три фільми, так чи інакше 
пов’язані з Україною, але нагоро-
ду отримала лише стрічка «Цен-
зорка». Її відзначили за найкра-
щий сценарій у конкурсі «Гори-
зонти» (Orrizonti) кінофестивалю, 
повідомляє українська служба Бі-
Бі-Сі. Фільм «107 матерів/Цензор-
ка» є спільним виробництвом Ук-
раїни, Словаччини та Чехії. Режи-
сер словак Петер Керекес спочатку 
планував зняти документальний 
фільм, але долі жінок за ґрата-
ми так захопили його, що він ви-
рішив переформатувати його в іг-
ровий. Стрічка розповідає історію 
молодої жінки Лесі, яку засудили 
до ув’язнення. Вона народила пер-
вістка і потрапила у світ, населе-
ний лише жінками: ув’язненими, 
медсестрами та наглядачками, 
дружинами та вдовами, дочками, 
сестрами, вагітними та матерями 
з дітьми. Стрічку знімали влітку 
2019 року в Одесі, у Чорноморській 
виправній колонії №74. В ній за-
діяні непрофесійні актори. 
 У цій же програмі за нагоро-
ди змагався ще один український 
фільм — «Носоріг» Олега Сенцо-
ва, а в основній конкурсній про-
грамі був представлений фільм 
Валентина Васяновича «Від-
блиск». Сенцов привітав стріч-
ку «Цензорка» та додав, що «го-
ловні перемоги українського кіно 
ще попереду». ■

ДО РЕЧІ 

 Мери столиць мають велику політичну 
вагу в усіх країнах і є серйозною потенцій-
ною загрозою чинним президентам під час 
наступних виборів. Особливо контрастно 
протистояння «президент—мер» прогля-
дається в державах iз тоталітарним ухи-
лом. Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який 
став загрозою для влади президента Ер-
догана, може опинитися у в’язниці за «об-
разу» виборних чиновників. 50-річний Іма-
моглу з Республіканської народної пар-
тії секуляристів збентежив Ердогана, пе-
ремігши на виборах мерії Стамбула в 2019 
році. Влада Ердогана призначили перего-
лосування, але Імамоглу виграв і повторне 
голосування з величезним відривом. Його 
перший «злочин» перед центральною вла-
дою полягав у тому, що він назвав рішен-
ня про повторне проведення виборів мера 
«дурницею».
 Мер Будапешта Гергей Карачонь у се-
редині травня цього року оголосив про 
свій намір стати кандидатом на пост 
прем’єр-міністра від шести опозиційних 
партій Угорщини на національних вибо-
рах у наступному році. Це може поставити 
під загрозу понад десятирічне правління 
прем’єр-міністра Віктора Орбана.
 У Польщі головною загрозою для 
правлячої партії «Право і справедливість» 
вважають популярного мера столично-
го міста Варшава Рафала Тшасковського. 
Тож заяви мерів столиць чи великих міст 
про намір поборотися за найвищу держав-
ну посаду слід сприймати серйозно. 

■

ПРЕМІАЛЬНІ

Жіноча інтуїція 
У Венеції завершився найстаріший 
кінофестиваль світу

■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за-
явив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні росій-
ські зенітно-ракетні комплекси C-400. Про це він повідомив під час ві-
зиту на полігон у рамках військових навчань «Захід-2021», передає 
БЕЛТА. Йдеться про наміри придбати у Росії озброєння на загальну 
суму понад 1 млрд доларів США, і саме обговоренню цього питання 
була присвячена значна частина його розмови з президентом РФ Путі-
ним. «Ми повинні готуватися — 1 200 км кордону з Україною, тому 
нам доведеться закривати і цей периметр», — натякнув Лукашенко на 
якусь примарну загрозу з боку України. При цьому додав, що «біло-
русько-російському союзу зайвих територій не треба, дай Бог зі своїми 
впоратися».

■



Олександр ГРОМОВ
Київ

 Класик української літератури поет 
Володимир Сосюра у поемі «Мазепа» 
звертається до нас із такими словами:
 Не досягли ми тих висот,
 Що сяють іншим в морі слави…
 Бо помиляється й народ,
 Коли немає ще держави.
 Так, не досягли. А мали достатньо 
часу, тридцять років, щоб утвердити 
нашу незалежність, вибудувати основи 
нашої державності, визначити повсяк-
денні завдання й окреслити їх на пер-
спективу. Якою ми хочемо бачити нашу 
державу, з якими ознаками, щоб вона 
стала відомою на всесвітніх просто-
рах?
 Що говоритимуть про нас у закор-
донні, чи є кого звинувачувати? Чи там 
тільки збиратимуть про нас різні статис-
тичні показники, а вони багато в чому 
виявляються маловтішними, а то й жах-
ливими.
 Президент Леонід Кучма у своїй 
книжці «Після Майдану», яка вийш-
ла у світ в 2008 році, вказує, що вироб-
ництво в Україні почало скорочуватись 
із 1989 року, а в перші роки незалеж-
ності майже половину всієї продук-
ції реалізовували через тіньові схеми. 
З’явилися спеціалісти, які знали, де і що 
можна привласнити, бо в законодавстві 
достатньо прогалин. Почали привози-
ти з-за кордону товари без мита і доб-
ре заробляти на цьому. Значну частину 
коштів перераховували за кордон.
 У Верховній Раді, де вирішувалось 
питання підприємницької діяльності, 
деякі народні депутати стали відоми-
ми бізнесменами. В День Соборності 
21 січня 2021 року на телеканалі «112 
Україна» з’являється колишній високо-
посадовець. Він проживає в Росії, але і 
звідти пересилає нам свої оповіщення 
та настанови. 
 Що ж він обстоює? Революцію гід-
ності називає державним переворотом, 
несхвально говорить про нові закони, 
прийняті останнім часом Верховною 
Радою, заплямовує діяльність окремих 
діячів. Телеведучий підбадьорює цього 
втікача, ставить запитання, як до сво-
го доброго знайомого. Та вони такими 
і є, бо й раніше обговорювали на цьому 
телеканалі шлях розвитку країни, який 
нам треба обрати. Закінчилась розмо-
ва сподіваннями на нову зустріч. Та чи 
вона відбудеться? Адже цей телеканал 
заблоковано згідно з указом президен-
та Володимира Зеленського.
 «Мовне питання для українців — 
воно їх об’єднує чи роз’єднує?» — запи-
тує телеведуча на іншому каналі. Запро-
шені в студію починають обговорення, 
звучать різні міркування, а в підсумку 
виходить, що всі промовці, за поодино-
кими винятками, не розуміють ролі та 
значення мови в житті суспільства. Щоб 
усе було як і раніше, звучить заклик на 
телеканалі «Інтер», коли відкривається 
новорічний концерт переважно з пісень 
радянських часів.
 Ось така палітра виступів перед гля-
дачами одного й того ж українського за-
барвлення. Таке враження, що телеба-
чення розділилося з нашою країною і 
саме що придумає чи йому заманеться 
— про те й віщує. Бо все йому підвлад-
не, все можливе, — і ні на що не зва-
жає, діє на власний розсуд.
 А він односторонній і залежить від 
господарів комерційних телеканалів, від 
їхніх побажань і ставлення до всього ук-
раїнського. Але щоб усе було привабли-
вим. І втикають таке, що аж пух і пір’я 
летять. Головне, щоб пахло смаленим, 
підняти свою значимість, побільше при-
бічників залучити.
 Перші реформи в незалежній Ук-
раїні випало втілювати в життя кадро-
вим працівникам радянського періоду, 
і серед них немало виявилось вихід-
ців з інших республік Радянського Со-
юзу, переважно з Російської Федера-
ції. Щось виконали своєчасно, в чомусь 
припустилися помилок, а загалом вони 
не змогли дати відсіч прагненням збага-
чуватися будь-якою ціною, яке охопило 
багатьох партійних і господарських пра-

цівників керівного складу, а також де-
ржавних службовців. Хто б міг зупини-
ти це нездорове явище? Верховна Рада 
України, але і там українці виявились у 
меншості, а Народна Рада, де зібрались 
рухівці й націонал-демократи, налічува-
ла десь четверту частину від загальної 
кількості народних депутатів. Тому при-
йняті в той час закони мали суттєві вади 
й прогалини, вони не враховували зви-
чаї й традиції українського народу, його 
методи господарювання. А коли вла-
да втрачає довіру, то і звичайна повин-
ність дотримуватись необхідного поряд-
ку, бережливо ставитись до державного 
чи громадського майна для декого стає 
більш обтяжливою.
 Учасники політичної боротьби, яка 
ведеться у нас із перших днів незалеж-
ності, мають свої програми, роз’яснюють 
їх, накреслюють плани економічних пе-
ретворень у країні. Що головне в цьому 
протистоянні, що треба перш за все за-
хищати, про кого турбуватися і де бра-
ти сили для цього? Своя держава та її 
розбудова — ось наші помисли й за-
повітна мрія українського народу, вони 
знайшли своє відображення в думках і 
піснях, творах духовних світочів нації 
Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки. 
 І тривалу боротьбу увінчує перемо-
га. На день відновлення незалежності 
Україна — в першій десятці найрозви-
неніших країн світу, має достатні Зб-
ройні сили й військовий потенціал. Але 
разом з приватизацією почалося й ско-
рочення промислового виробництва, 
деякі підприємства взагалі припинили 
свою діяльність, економіка втримува-
лась за рахунок видобування корисних 
копалин.
 Виникає необхідність брати гро-
ші в борг, який рік у рік збільшуєть-
ся. Прийняті за міжнародними угодами 
зобов’язання досить часто не врахо-
вували інтереси власного виробника, 
містили невиправдані поступки іншим 
державам і транснаціональним корпо-
раціям.
 Політика, влада, бізнес — що тут 
визначальне, першочергове, що від чого 
залежить? Щоб відповісти на ці запи-
тання, треба знати відповідь і ось на 
таке: а навіщо всі ці зміни, перетворен-
ня, реформи, які відбуваються в країні, 
яка їхня мета?
 Звертаємося не до постійних про-
мовців з нашого телебачення, вони тут у 
змозі лише напустити туману або вдати-
ся до химерних вигадок чи дріб’язкових 
розрахунків, а до провідників українсь-
кої нації, вчених, мислителів, видатних 
поетів і письменників. Їхні надії та праг-
нення, їхня боротьба і діяльність перей-
няті сподіваннями на краще свого на-
роду, а не окремих людей, угруповань 
чи верств населення, вони палко бажа-
ли взяти участь у моральному вихован-
ні людей, працювати на оновлення своєї 
землі. І все це забезпечує тільки націо-
нальна держава зі своєю мовою, церк-
вою, культурою, це її історичне призна-
чення та відповідальність, де в пошані 
стануть віковічні цінності українського 
народу, такі як працелюбство, справед-
ливість, взаємодопомога й підтримка.
 Патріотичні організації, зокрема 
ВУТ «Просвіта», черпають в історичній 
спадщині силу і натхнення. Але є й такі, 
що тримаються осторонь цих надбань. 
Помітно й те, що одні цілеспрямовано 
будують загорожу між нами і духовни-
ми скарбами, як це у нас на телебачен-
ні, іншим за постійними турботами ніко-
ли й угору глянути.
 Розчарування в чомусь можуть 
тимчасово заволодіти людиною, та це 
не причина стати байдужим до того, як 
розвиваються події у країні. Бо тоді на-

стане той стан, коли важко буде розріз-
нити, хто і за що виступає, яку політичну 
силу варто підтримати й за неї проголо-
сувати на виборах. 
 Невміння ж обирати людей, здатних 
розуміти суспільні вимоги й працювати 
на благо всіх громадян, — це згода на 
те, щоб при владі були нечестивці й се-
белюбці, які нічого не визнають, окрім 
власних забаганок, нечутливі до потреб 
своїх співвітчизників.
 Коли Віктор Янукович став кан-
дидатом у президенти України, Лев-
ко Лук’яненко, багаторічний в’язень 
радянських таборів і засновник Ук-
раїнської республіканської партії, за-
явив, що влада Януковича — це втрата 
незалежності України, комплекс мен-
шовартості, національне приниження. 
Дмитро Павличко, відомий поет, гро-
мадський і політичний діяч, теж поба-
чив у цьому зневагу до національних 
традицій, культури, духовності, історії 
України.
 Подальший перебіг подій підтвер-
див правоту їхніх передбачень. А що ж 
ви борці? Дослухалися до них? Ні, пре-
зидентом стає той, проти кого виступа-
ли Левко Лук’яненко і Дмитро Павлич-
ко. Чому ж їхні цілком обґрунтовані й 
правильні роз’яснення не позначилися 
на виборі наших громадян?
 Тому що вони прозвучали напере-
додні виборів, а час у цьому випадку 
відіграє свою роль, такі звернення по-
винні мати і свою тривалість, і послі-
довність, і переконливість. А в наших 
умовах іще важливішим стає і те, що за 
Януковичем горою стояв матеріальний 
ресурс, а це — гроші, власність, різно-
манітні запаси. А що могли протиста-
вити цьому Левко Лук’яненко і Дмитро 
Павличко? Нічого, окрім своїх слів. Це 
теж багато значить, але дійсність і об-
ставини диктують свої вимоги.
 Безперечно, все те багатство, яке 
дісталося окремим людям, є надбанням 
робітників, селян, усіх наших трудівни-
ків. І розподіл тут повинен бути точним 
і виваженим, за правилом — усе зали-
шається людям, творцям усього необ-
хідного для проживання, і лише частка, 

відповідно до заслуг, має переходити 
до різних керівних кадрів.
 Коли національний капітал, а він 
спрямований на розширення і модер-
нізацію нашого виробництва, а не на 
зберігання в іноземних банках, харак-
теризує державу, її міць і можливості, 
то він повинен мати й умови для сво-
го розвитку, і захист, який забезпечує 
йому держава. Вона ж є і регулятором, 
має своє законодавство щодо підприєм-
ницької діяльності.
 Так влаштований світ, і нам теж 
треба цього дотримуватись. Нині між 
працею і капіталом встановлюються 
партнерські взаємовідносини, які вра-
ховують вимоги і потреби обох сторін, 
і винагорода теж їм обом належить без 
ніяких пересмикувань чи підробок. Той 
же, хто постійно бере в борг й очікує на 
інвесторів з-за кордону, розписується 
у власній безграмотності. Адже органі-
зація праці — це теж наука, і фа хівці її 
повсюдно цінуються. Також вимагає під-
тримки для свого розвитку малий і се-
редній бізнес.
 Що ж ми маємо? Великий капітал, 
який втручається в політичне життя на-
шої країни, володіє засобами масо-
вої інформації, не є прибічником вер-
ховенства права. Та і його економічних 
досягнень не видно, а це знижує жит-
тєвий рівень населення. Візьмемо одну 
галузь у нашому господарстві — поста-
чання газу для промисловості і для на-
селення. Саме газові компанії дикту-
ють нам свої кабальні умови, через що 
постійно зростають комунальні тарифи. 
Тому зміни тут назріли, вони необхідні в 
нашому дер жавотворенні.
 Так, деякі наші помилки стають по-
мітними лише з плином часу. Що ж ро-
бити з ними? Виправляти їх, знаходи-
ти шляхи обмеження невигідних для 
нас угод і домовленостей, вживати ін-
ших заходів для відновлення своєї по-
тужності, усунення будь-яких небезпек 
і загроз.
 Роботи тут багато. Та кому ж це під 
силу? Тільки патріотично налаштова-
ним професіоналам, свідомим свого 
обов’язку. Серед політичних партій це 

Всеукраїнське об’єднання «Свобода», 
«Європейська Солідарність». Це їм на-
лежить розплутати той клубок протиріч 
і хитромудрих вивертів, який нагрома-
дився у нас за всі роки незалежності 
України. Наші невдачі, швидше, непе-
редбачувані, а то й випадкові явища, 
ніж закономірні, це те, що ми тільки 
вчимось працювати на себе і свою де-
ржаву.
 Треба виділити окремих персона-
жів. То хто ж довів нашу країну до та-
кого загрозливого стану, кого шука-
ти? Невдалих політиків і невігласів, 
яким хочеться влади, а там подивимо-
ся, що з того вийде. А вийшло, що на 
їхні голови і плечі своєвільно і безпе-
решкодно залізли зграї шахраїв і мер-
зотників, грабіжників і пристосуван-
ців, україноненависників і чужинців. 
Отаким виявляється другий бік медалі 
у дилетантів і демагогів — і тут не-
має ніяких несподіванок і здивувань, 
така ціна верхоглядства, байдужості, 
безпам’ятства.
 Нині головне завдання — повер-
нути політиці її право та обов’язок уп-
равляти державою, і це управління має 
бути доброчесним, умілим, високоякіс-
ним, в інтересах усього суспільства, 
всіх наших громадян. Для нас поки що 
це мрія. Як же її здійснити, на чому зо-
середитись, що неодмінно треба впро-
ваджувати?
 Щоб обмежити вплив і вагу велико-
го капіталу на всі сторони життя краї-
ни, необхідно бачити, в які руки, яким 
чином і за що дістаються гроші.
 Нашим союзником у цій протидії 
мають стати знання, саме вони форму-
ють свідомість людини. Історичні умо-
ви склалися так, що національна сві-
домість українців тривалий час була 
пригніченою, лише тепер вона починає 
відроджуватись.  А до творчої праці, 
а не руйнівних замислів, покличе нас 
тільки українська влада. Вона ж спря-
мує наші зусилля на дотримання за-
конності та правопорядку, захист від 
пограбувань народного добра, а також 
не залишить без уваги й культурно-ін-
формаційний простір. ■

ПОЛІТПАРНАС

Осінь
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ 
Житомир

Осінь дивиться прямо в обличчя,

Подарує мені самоту...

Осінь кличе, давно вона кличе

І скидає фату золоту.

За порогом повільно кружляє

Жовте листя, шукає землі.

На воді на добро замовляє

Бабця вже у сусіднім селі.

Від дощу набирається сили

Вітер в полі і хмари несе,

Щоби трави пожовклі тремтіли

І хилилося нижче усе...

Птах журливо кричить на узліссі,

Зойком душу бере за живе,

Бо комусь не сидиться на місці,

Як і річці, що вільно пливе...

І сьогоднішнє нині, в цю пору

Набирає все більше ваги.

Звір ховається глибше у нору,

Доки ще не упали сніги...

■

Кажуть, якщо лелеки відлітають у вирій на початку вересня 
і не пізніше Покрови, то й зима буде ранньою. Наші предки вважали, 
що вирій — це прототип раю. Мабуть, так і є, адже в раю немає зими...

ГЛАС НАРОДУ

Право на перемогу
Великий капітал має стати національно орієнтованим

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

 Понад 90 тисяч полтавців лишили-
ся без централізованого постачання га-
рячої води — АТ «Полтавагаз» відклю-
чило п’ять найбільших котелень міс-
та від мереж газопостачання через борги 
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за роз-
поділ природного газу. Упродовж доби без 
гарячої води були жителі мікрорайонів 
Алмазний, Сади-1 і Сади-2, Огнівка, По-
ловки, Браїлки, Поділ та центральної час-
тини міста поблизу вулиці Кагамлика. 
Ідеться про заборгованість у сумі майже 
55 мільйонів гривень. 
 Ще в кінці серпня АТ «Полтавагаз» 
надіслало ПОКВПТГ «Полтаватепло-
енерго» повідомлення про припинення 
газопостачання, в якому пропонувало «у 
зв’язку з несвоєчасною та/або неповною 
оплатою послуг згідно з умовами дого-
вору про розподіл природного газу до 7-ї 
години 6 вересня самостійно відключити 
від мереж газоспоживання й підготувати 
до пломбування газовикористовувальне 
обладнання підприємства» й погрожува-
ло: «У разі невиконання цієї вимоги пос-
тачання газу вашому підприємству буде 
припинено у примусовому порядку». 
Першою лишилася без газопостачання 
котельня, що на вулиці Ціолковського, 
36, яка забезпечувала гарячою водою пе-
реважно мікрорайони Алмазний, Сади-
1, Сади-2 та Огнівка. Таким чином, га-
ряча вода перестала надходити не лише 
до житлових будинків, а й до обласного 
Перинатального центру, шкіл, дитсад-
ків та інших закладів соціальної інфра-
структури. 
 За словами речника ПОКВПТГ  «Пол-

таватеплоенерго» Олександра Циган-
ка, вказана заборгованість полтавських 
тепло енергетиків перед газорозподіль-
ною організацією утворилася впродовж 
2019—2021 років через незбалансо-
ваність тарифів, і коштів на її погашен-
ня в комунального підприємства немає. 
«Через багаторазове поетапне підвищен-
ня АТ «Полтавагаз» ціни на послугу з роз-
поділу природного газу впродовж остан-
ніх 2,5 року відбулося її трикратне зрос-
тання для теплоенерго, — зокрема за-
значив він. — Так, порівняно з вартістю 
розподілу природного газу 0,67 грн/м3 
(без ПДВ), закладеною в тарифи «Полта-
ватеплоенерго» на надання послуг насе-
ленню, що набули чинності 1 січня 2019 
року, ця вартість тривалий час становить 
1,78 грн/м3 (без ПДВ)».
 Тоді як газорозподільна організація, 
підтверджуючи законність своїх дій, поси-
лається на Постанову Кабінету Міністрів 
України від 8.12.2006 року «Про затвер-
дження порядку пооб’єктного припинен-
ня (обмеження) газопостачання спожива-

чам (крім населення)» та Кодекс ГРМ, на 
теплопостачальному підприємстві заува-
жують, що 29 серпня набув чинності не-
щодавно підписаний главою держави За-
кон України «Про заходи, спрямовані на 
подолання кризових явищ та забезпечен-
ня фінансової стабільності на ринку при-
родного газу», який визначає процедуру 
врегулювання заборгованості теплопос-
тачальних та теплогенеруючих організа-
цій за спожитий природний газ, послуги з 
його розподілу та транспортування через 
проведення взаєморозрахунків, а також її 
реструктуризації та списання.
 «Фактично цей закон передбачає не-
допущення перерв у теплопостачанні та 
постачанні гарячої води через наявну за-
боргованість підприємств теплоенергети-
ки перед газопостачальними та газороз-
подільними організаціями, — коментує 
Олександр Циганок. — Проте, порушуючи 
чинне законодавство України й користую-
чись монопольним становищем, АТ «Пол-
тавагаз» здійснює тиск на комунальних 
теплоенергетиків, вдаючись до шантажу, 

погрожуючи лишити без гарячої води як 
населення, так і об’єкти соціальної інфра-
структури області, бо воліє отримати борг 
«живими» грошима. Полтавські теплое-
нергетики таке «врегулювання» операто-
ром газорозподільної системи ситуації, що 
склалася, вважають неприйнятним. Адже 
в умовах щоденного зростання випадків за-
хворювання на COVID-19 і прогнозовано-
го з настанням осені загострення епідситу-
ації гаряча вода для полтавців — не прос-
то зручність, а й нагальна необхідність. Ок-
рім усього, постійний ризик відключення 
від газопостачання через наявні борги, 
викликані незбалансованістю тарифів на 
послуги з теплопостачання та постачан-
ня гарячої води, зайвий раз підтверджує 
необхідність приведення їх до економіч-
но обґрунтованого рівня. І дуже прикро, 
що на практиці це означає їх підвищення. 
З метою забезпечення безперебійного на-
дання послуг теплопостачальним підпри-
ємством звертаємося до топменеджменту 
міста та області, а також до представни-
ків ЗМІ та громадськості з проханням не 
лишатися байдужими в цій ситуації, аби 
не допустити реалізації протиправних на-
мірів АТ «Полтавагаз».
 Тим часом на припинення централізо-
ваного постачання гарячої води вже від-
реагувала влада. У зв’язку з цим у Пол-
тавській обласній раді скликали терміно-
ву нараду, під час якої вирішили, що за-
боргованість «Полтаватеплоенерго» буде 
реструктуризована. Комунальне підпри-
ємство вже мало сплатити газорозподіль-
ній організації першу частину боргу. Цьо-
го ж дня АТ «Полтавагаз» пообіцяло від-
новити постачання природного газу до 
всіх об’єктів «Полтаватеплоенерго». ■

ШАХРАЙСТВО

Сонечко світить — 
грошики капають
Викрито схему розкрадання 
40 мільйонів гривень при виробництві 
«зеленої» електроенергії 

■Ганна ВОЛКОВА

 Дніпро у реформуванні соціаль-
ної сфери сьогодні попереду бага-
тьох територіальних громад. Мініс-
терство соціальної політики визнає 
її організацію кращою в країні за 
всіма напрямками. Один iз них — 
турбота про бездомних. Для людей, 
які опинилися на вулиці, це час для 
адаптації в нормальному середови-
щі, поновлення розірваних соціаль-
них зв’язків. 
 Із минулого року притулок для 
бездомних у Дніпрі переїхав з тісно-
го й малопристосованого приміщен-
ня в окремий будинок на околиці 
міста загальною площею понад 500 
м кв. Тепер тут може розміститися 
одночасно 60 осіб — утричі більше, 
ніж у колишньому приміщенні. За-
мість одного спільного санвузла з 
душовою кабіною тепер сім розділь-
них душових і стільки ж убиралень. 
Є ізолятор, медичний кабінет, кух-
ня, де ввечері роздають гарячі стра-
ви, банк уживаного одягу, пральна 
машина, чого раніше не було. 
 «Місця перебування безхать-
ків нам підказують громадські ак-
тивісти та благодійники, з якими 
ми тісно співпрацюємо, — розпові-
дає директор відділення міського 
центру соціальної допомоги Мак-
сим Єрьоменко. — За вказаними 
адресами раз на тиждень, по сере-
дах, а не раз на місяць, як було рані-
ше, виїжджає патруль у складі соц-
працівника, фельдшера та дільнич-
ного інспектора. Вони проводять 
бесіди з безпритульними, збирають 
дані про них, пропонують пережи-
ти кризу в нашому відділенні. Якщо 
людина погоджується з цими умова-
ми, привозимо її сюди, а ні — дає-
мо пам’ятку, де нас можна знайти. 
Взимку в нас усі місця зайняті. А на 
вулицях тепер практично немає без-
притульних». 
 Працівники закладу допомага-
ють безпритульним у відновленні 
документів та отриманні реєстрації 
місця проживання за юридичною 
адресою закладу. А також займа-
ються пошуком родичів, працевла-
штуванням через центри зайня-
тості. Вчать навіть розпоряджатися 
грошима і робити покупки у мага-
зині. Когось влаштовують у гурто-
житки, когось — до інтернатних 
установ системи соціального захис-

ту населення. У центрі можна зали-
шатися до пів року. 
 У міському центрі соціальної 
допомоги, до складу якого входить 
притулок, є також відділення со-
ціально-трудової реабілітації для 
людей з інвалідністю, де їх навча-
ють шити. Учні відділення за влас-
ної ініціативи шиють для мешкан-
ців притулку флісові шапки, чо-
ловічу нижню білизну, хустинки, 
багаторазові маски для обличчя. У 
майбутньому в притулку з’являться 
теплиця, спортзал, бібліотека.
 «Реінтеграція безхатьків — 
один iз пріоритетних напрямів ро-
боти Міністерства соціальної полі-
тики України. Найефективнішим є 
створення центрів комплексного об-
слуговування, структурні підрозді-
ли яких надають різноманітні пос-
луги бездомним: центри обліку та 
центри реінтеграції, будинки ніч-
ного перебування, соціальні готелі. 
Наразі в Україні діє 101 заклад для 
бездомних. За минулий рік понад 
27 тисяч безхатьків знайшли у них 
ту чи іншу підтримку. Досвід тери-
торіальної громади Дніпра показує, 
що успіх там, де місцева влада під-

ключає до вирішення проблеми ор-
ганізації громадянського суспільс-
тва», — зазначає генеральний ди-
ректор Директорату розвитку со-
ціальних послуг та захисту прав 
дітей Міністерства соціальної полі-
тики Руслан Колбаса. ■

ОТАКОЇ!

БезДУШні монополісти
Майже дві третини жителів Полтави на добу лишилися 
без гарячої води: АТ «Полтавагаз» відключило від 
мереж газопостачання п’ять найбільших котелень 
теплоенерго через борги

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині СБУ ви-
крила механізм розкрадан-
ня коштів при виробництві 
електроенергії. 
 «Місцевий підприємець 
обладнав власну соняч-
ну електростанцію, але за-
реєстрував її як 100 окре-
мих домогосподарств. Це 
дозволило йому продавати 
електроенергію без отри-
мання ліцензії і за спроще-
ною процедурою. За оцін-
ками фахівців, орієнтовна 
сума збитків від його діяль-
ності — близько 40 млн 
грн», — розповідає Катери-
на Дрога з обласного управ-
ління СБУ.
 За її словами, чоловік 
два роки тому скористав-
ся нормою у законодавстві, 
яка дозволяє кожному гро-
мадянину виробляти влас-
ну «зелену» електроенергію 
і продавати її державі. Втім 
приватне домогосподарство 
не може мати потужність 
понад 30 кВт. Якщо потуж-
ність вища — треба оформ-
лювати додаткові дозволи, 
проходити перевірки й от-
римувати платню за іншим 
тарифом.
 Тож бізнесмен вирішив 
обійти законодавство і за-
мість реєстрації одного ве-
ликого підприємства ви-
рішив продавати електро-
енергію від імені 100 при-
ватних домогосподарств. 
При цьому електрогенеру-

ючі установки, що нале-
жать йому, розташовані 
на земельних ділянках, де 
відсутні житлові чи інші 
будівлі, що суперечить ви-
могам нормативних актів у 
сфері енергетики і свідчить 
про використання такого 
об’єкта в промислових мас-
штабах під виглядом вели-
кої кількості приватних до-
могосподарств.
 Така схема дозволи-
ла без отримання ліцензії і 
за спрощеною процедурою 
протягом двох років отри-
мувати кошти за «зеленим» 
тарифом. «Набігло» на де-
сятки мільйонів гривень. 
 Крім того, як встано-
вили співробітники Націо-
нальної комісії, що здійс-
нює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НК-
РЕКП), зазначена ситуація 
негативно позначається на 
стабільності роботи енерго-
системи України, а також 
погіршує якість постачан-
ня електроенергії спожива-
чам області.
 Спільними діями СБУ та 
НКРЕКП забезпечено при-
пинення розрахунків за ви-
роблену електричну енер-
гію на суму близько 1,5 млн 
грн щомісячно.
 Наразі у межах зареєст-
рованого за вказаним фак-
том кримінального прова-
дження вживаються захо-
ди щодо притягнення до 
відповідальності причет-
них осіб. ■

На безхатьків чекають свіжа постіль і гаряча вечеря на затишній кухні. ❙

Максим Єрьоменко: «На вулицях 
Дніпра практично немає бездомних 
— вони всі у нас».

❙
❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Не проси — зароби
У Дніпрі бездомних людей стимулюють 
працювати й розпоряджатися грошима

■
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Шон Макмікін працював у 
багатьох архівах
 Читачам «України моло-
дої» прізвище Шона Макмікі-
на вже знайоме: в номері «УМ» 
від 16.08.2017 ми писали про 
його книжку «Найбільший 
грабіж в історії: пограбування 
Росії більшовиками», про дже-
рела фінансування Червоної ар-
мії, ВЧК і радянського уряду в 
1917—1922 роках. У тій книж-
ці детально описано, як більшо-
вики привласнили кошти і цін-
ності державних та приватних 
банків, підприємств і сільгосп-
виробників, церкви і фізичних 
осіб, а висновок автора — «Най-
сумнішою частиною гіркої іс-
торії розграбування і «відми-
вання» національного спадку 
Росії є те, що так мало людей 
узагалі знає про неї». 
 Шон Макмікін — професор 
історії в невеликому коледжі в 
штаті Нью-Йорк (Bard College). 
Завдяки грантам від свого ко-
леджу і багатьох інших фондів  
Макмікін мав змогу працювати 
в 19 архівах у США, Великобри-
танії, Нiмеччини, Росії, Фран-
ції, Польщі та Болгарії, в яких 
розшукав і ввів у науковий обіг 
десятки нових документів, а 
також написав книгу «Війна 
Сталіна». 
 Текст, який нижче, — не ре-
цензія, а переказ кількох епі-
зодів — деякі нагадують наше 
сьогодення. Це такий «тізер» — 
що побачить читач, якщо захо-
че прочитати цю семисотсторін-
кову книжку (думаю, невдовзі 
буде і переклад українською). 
Підштовхнув до написання 
статті також знаменитий па-
саж iз промови В. Путіна 9 
травня 2021 року (мовою оригі-
налу): «В самое трудное время 
войны, в решающих сражени-
ях, определивших исход борь-
бы с фашизмом, наш народ был 
один, один на многотрудном, ге-
роическом и жертвенном пути 
к Победе. Бился насмерть на 
всех рубежах, в жесточайших 
боях на земле, на море и в небе». 
Бився — так, на смерть — так, 
але «ОДИН» (тобто САМ)? Це 
очевидна брехня, про що буде 
далі.

Мільйони золотом
 Хронологічно книжка охоп-
лює 1917—1950 рр., але най-
більше уваги автор приділяє пе-
ріоду від підписання пакту Мо-
лотова—Ріббентропа і до кін-
ця 1945 року (450 сторінок iз 
500). Вище книжка була назва-
на семисотсторінковою, і це не 
помилка: 200 сторінок займа-
ють фото, подяки, список ви-
користаних джерел і примітки. 
Практично кожне твердження 
автор підкріплює посиланням 

на відповідний архівний доку-
мент або на опубліковану ака-
демічну роботу. 
 Як відомо, у більшовиків 
була мета — організувати все-
світню комуністичну револю-
цію. Для її досягнення був ство-
рений Комінтерн, який керував 
діяльністю комуністичних пар-
тій у десятках iнших країн (фі-
нансував їх переважно СРСР, з 
відкритого бюджету і таємно. — 
Авт.). 
 Як пише Шон Макмікін, 
створення в Іспанії республі-
канського уряду Народного 
фронту (цю ідею якраз просу-
вав Комінтерн, голова Комін-
терну Дімітров видавав дирек-
тиви республіканцям) і зако-
лот підтриманого фашистами 
і нацистами генерала Фран-
ко 1936 року давали Сталіну 
можливість продемонструвати 
свій антифашизм. Насправді ж 
«реальна підтримка республі-
канського уряду Сталіним вид-
на з того, що він послав у Мад-
рид лише 2 тис. 82 радянських 
солдат, офіцерів і військових 
техніків — в десятки разів мен-
ше, ніж направили в Іспанію (на 
допомогу Франко. — Авт.) гіт-
лерівська Нiмеччина (16 тис.) і 
Італія Муссоліні (70 тис.)». 
 Більше того, Нiмеччина та 
Італія постачали війська і оз-
броєння в кредит, а Сталін за-
вдяки своїм агентам впливу в 
уряді республіканців добився 
авансового платежу, і 463 тонни 
дорогоцінних металів (вартістю 
518 млн доларів) були вивезені 
в Москву. На ці гроші в Іспанію 
були відправлені 320 військо-
вих літаків, 350 танків, 1 тис. 
900 гармат та інше озброєння 
(як пишуть дослідники, ціни 
на все це були дуже завищені. 
— Авт.). І коли іспанські гро-
ші закінчилися, невеликий ра-
дянський контингент покинув 
Іспанію, а республіканці разом 
з інтернаціональними бригада-
ми були розгромлені. 
 «Тим часом $518 мільйонів 
золотом, які Сталін витиснув 
iз Мадрида, дали йому мож-
ливість придбати найновіші 
авіаційні технології у Франції, 
Нiмеччини, Італії та Сполуче-
них Штатів». На ці гроші були 
замовлені бомбардувальники, 
куплені ліцензії на транспорт-
ні літаки, авіадвигуни, амери-
канська фірма розробила прото-
тип «літаючого танка» — штур-
мовика Іл-2. «Сталін також 
замовив у 1938 році амери-
канський авіаносець на 62 ти-
сячі тонн й інші кораблі ліній-
ного класу (втім ці замовлен-
ня були пізніше заблоковані)». 
«Вождь», як Макмікін називає 
Сталіна, дуже серйозно готував-
ся до своєї війни!

У 1939—1940 рр. Сталін 
збройно вторгся або захопив 
територію семи країн
 У другій главі, яка нази-
вається «Великий і мерзенний: 
пакт Молотова—Ріббентропа», 
Шон Макмікін детально аналі-
зує події, пов’язані з пактом. Про 
пакт написано в багатьох інших 
книжках, а тут згадаємо лише 
таке: після 1 вересня 1939 року 
увесь світ знав, що Гітлер агре-
сор, а от Радянський Союз був 
«нейтральним»: «СРСР, підсу-
мував Молотов, дотримується 
і буде дотримуватися «мирної 
нейтральності» в усіх конфлік-
тах великих держав «до тих пір, 
доки нейтральність залежить ви-
нятково від нього»». 
 При цьому протягом 1939-
1940 років, коли хижаки діли-
ли здобич, Сталін збройно втор-
гся або захопив територію семи 
країн, як і Гітлер: «Сім країн Гіт-
лера — Польща, Данія, Норвегія, 
Люксембург, Нідерланди, Бель-
гія і Франція. Сім країн Сталіна 
— Маньчжурія, Польща, Фін-
ляндія, Литва, Латвія, Естонія 
і Румунія». При цьому західні 
уряди і західна публіка чомусь 
вірили (чи вдавали, що вірять) 
фальшивим заявам радянських 
дипломатів і радянській пропа-
ганді, що СРСР нейтральний!
 Наприкінці 40-х років потен-
ціал пакту 1939 року був в ос-
новному вичерпаний, учасни-
кам потрібно було домовлятися 
про нові сфери впливу (чи радше 
агресії). Крім того, «стратегічно 
Гітлер був у Сталіна на мушці. 
Воєнна машина Гітлера не лише 
залежала від потоку російської 
нафти з Баку, але ця нафта пос-
тачалася через Чорне море з Ба-
тумі до Одеси, і потім перевози-
лася у Центральну Європу через 
Румунію». Почалися диплома-
тичні, а потім і військові манев-
ри навколо Румунії, а потім і 
Болгарії.

«Стратегічний резерв робочої 
сили» з радянських підлітків 
 27 вересня 1940 року був під-
писаний Тристоронній пакт (Нi-
меччина—Італія—Японія), а 12 
листопада Молотов прибув до 
Берліна, щоб «владнати розбіж-
ності». Переговори були важки-
ми, та все ж «перед тим, як Мо-
лотов поїхав iз Берліна, Ріббен-
троп... передав йому чорновий 
варіант угоди, яка перетворила 
б тристоронній пакт на «Пакт 
чотирьох держав» призначений 

«для якнайшвидшого віднов-
лення миру у світі»... Чотири 
держави погодяться «поважати 
сфери інтересів одна одної».
 Наприкiнцi листопада послу 
Нiмеччини у Москві була вруче-
на відповідь, фактично — ульти-
матум iз п’яти пунктів. Перший 
і четвертий торкалися Фінляндії 
і Японії, а ось три інші звучали 
так: «Друга умова: Нiмеччина 
повинна погодитися на те, щоб 
СРСР «в найближчі місяці» роз-
містив свої сухопутні і морські 
сили на берегах Босфору і Дар-
данелл. Третя умова: сторони 
повинні визнати радянську сфе-
ру інтересів на південь від Баку і 
Батумі, в напрямку Перської за-
токи. П’яте... секретний прото-
кол... який визнає Болгарію зо-
ною безпеки СРСР на його чорно-
морських кордонах, з підписан-
ням пакту про взаємну допомогу 
між СРСР і Болгарією». 
 У результаті «за умови, що 
СРСР окупував би Південну Бу-
ковину і Болгарію, нафтові ро-
довища і нафтопереробні за-
води Плоєшті були б фактич-
но оточені й одержання кожної 
краплі нафти Рейхом залежало 
б від примхи Сталіна (приблиз-
но 83%, якщо виходити з даних 
1940 року)», а Чорне море ста-
ло б внутрішнім озером СРСР 
(що нагадує нинішні дії Росії в 
Азовському морі. — Авт.). 
 Звичайно, Гітлер не міг при-
йняти такі умови, чотиристорон-
ній пакт не відбувся, і 18 груд-
ня фюрер віддав секретний на-
каз розробляти план нападу на 
СРСР. СРСР теж не дрімав, ось 
одне з красномовних свідчень: 
«2 жовтня 1940 р. Держплан 
створив «стратегічний резерв 
робочої сили» з радянських під-
літків віком 14-17 років, з пла-
ном щорічно мати від 800 тис. 
до 1 мільйона молодих робітни-
ків, яких треба підготувати для 
роботи на передових виробниц-
твах військової техніки. Кожен 
з цих підлітків-робітників при-
зивався на чотирирічну служ-
бу у радянській військовій про-
мисловості».

Сталін готувався до нападу 
на Нiмеччину 
 Якщо про плани Гітлера й 
операцію «Барбаросса» в СРСР, 
та й після його провалу, було на-
писано дуже багато, плани Сталі-
на до останнього часу залишали-
ся секретними (деякі залиша-
ються секретними до сьогодні). 
Дебати про те, чи готував Сталін 
наступальну війну, все ще три-
вають. Західні мейнстрімні іс-
торики вважають, що Сталін не 
думав нападати: «якщо хтось і 
мав знати, наскільки Радянсь-
кий Союз був погано підготовле-
ний до війни, то це був Сталін...» 
(цитата з вищезгаданої рецензії 
оксфордської професорки Мак-
міллан; конкретні цифри «него-
товності» будуть наведені ниж-
че. — Авт. ). Через це, очевидно, 
книжка Віктора Суворова «Ле-
докол», яка аргументує гіпоте-
зу, що Сталін готувався саме до 
наступальної війни, так мало 

популярна на Заході. (Звичай-
но, на гіпотезі, що Сталін готу-
вався до оборонної війни і прос-
то не встиг, яку від початку вій-
ни просувала сталінська пропа-
ганда, захищені сотні дисертацій 
і вибудувано десятки успішних 
академічних кар’єр! — Авт.). 
Російською «Ледокол» вийшов у 
1988-му, а англійською — лише 
у 2008-му — під назвою The Chief 
Culprit: Stalin’s Grand Design to 
Start World War II (головний зло-
вмисник: сталінський грандіоз-
ний план розв’язання Другої сві-
тової війни). І вийшла ця книж-
ка не у знаному видавництві, а у 
«Публікаціях Інституту військо-
вого флоту США». 
 Як говорив Макмікін у своє-
му інтерв’ю Російській служ-
бі «Радіо «Свобода» (8 трав-
ня 2021 р.), він згоден iз Вікто-
ром Суворовим, і знайдені ним 
в архіві НКВС документи та й 
уся структура військової маши-
ни Сталіна в середині 1941 року 
підтверджують, що Сталін готу-
вався саме до нападу на Нiмеч-
чину. Гітлер випередив Сталі-
на всього на кілька тижнів чи, 
може, навіть днів. 
 Найбільш вражаюче свідчен-
ня наступальних намірів СРСР 
— будівництво авіабаз біля но-
вих кордонів, які розділяли Нi-
меччину і СРСР. У плани Голов-
ної адміністрації з будівництва 
аеродромів (один з підрозділів 
НКВС) включили будівниц-
тво 251 нової авіабази на почат-
ку 1941 року, «з яких 199 були 
розташовані в західних райо-
нах, біля кордону з Нiмеччи-
ною... включаючи 61 у Захід-
ній Білорусії, 54 у Західній Ук-
раїні, 5 у Радянській Молдові 
(окуповані Бессарабія і Північ-
на Буковина...») На це з бюдже-
ту було виділено 3,3 млрд рублів 
(для довідки: бюджет СРСР 1940 
року становив 180 млрд, включ-
но з (офіційно) 56,8 млрд на вій-
ськові потреби. — Авт.). 
 Час підльоту від цих аеродро-
мів до противника (Нiмеччини) 
склав би пів години! «Що й каза-
ти, це вочевидь була екстраорди-
нарна і дуже ризикована страте-
гічна інвестиція». (Ризик Сталіна 
не спрацював — саме там відбув-
ся розгром радянської авіації, про 
що пише М. С. Солонін у книжці 
«Другая хронология катастрофы 
1941. Падение «сталинских соко-
лов». — ЭКСМО, 2011-й. — Авт.). 
Щодо літаків, то Макмікін звер-
тає увагу також на структуру за-
мовлення на 1941 рік: замовле-
но було 60% бомбардувальників, 
в основному невеликого радіусу 
дії, і 40% винищувачів. Якщо го-
ворити про оборону, то якраз ви-
нищувачів треба мати багато, щоб 
збивати бомбардувальники про-
тивника...
 А от щодо готовності-него-
товності до війни читач може 
сам робити висновки з наведе-
них у книжці цифр: «В танках, 
радянська перевага на європей-
ському фронті була приблизно 
п’ять до одного (понад 15 тис. з 
усього двадцятип’ятитисячного 
танкового парку СРСР проти 3 

Сенсаційне дослідження американського 
історика Шона Макмікіна: як радянський 

диктатор одержав величезну нову імперію в 
центрі Європи після Другої світової

ЯК ЦЕ БУЛО■

Війна Сталіна
Володимир ТИХИЙ

Із вторгнення гітлерівських військ у Польщу 1 вересня 1939 
року почалася Друга світова війна. 17 вересня в Польщу 
ввійшли війська СРСР, демаркували кордон із Нiмеччиною і 
навіть провели спільний військовий парад у Бресті. У війні взя-
ли участь десятки держав, але Сталін, на думку американсь-
кого історика Шона Макмікіна, вiдiграв ключову роль. Про це 
його книжка «Війна Сталіна: Нова історія ІІ Світової війни» 
(Sean McMeekin. Stalin’s War: A New History of World War IІ), 
яка вийшла 2021 року і відразу викликала шквал рецензій у 
провідних ЗМІ. 
Скажімо, почесний професор історії з Оксфордського універ-
ситету Маргарет Макміллан у своїй статті у Financial Times 
(24.03.2021) хоч і зауважує, що «книжка базується на ґрунтов-
них дослідженнях і дуже добре написана», але не погоджуєть-
ся, наприклад, iз тим, що «справжнім переможцем у війні став 
Сталін, який після 1945 року одержав величезну нову імперію 
в центрі Європи, розширив території на Далекому Сході і зро-
бив Китай комуністичним» (тут і далі переклад мій. — Авт.). А у 
впливовій англійській The Guardian від 6 квітня 2021 року була 
вміщена рецензія українського історика Сергія Плохія (зараз — 
професор історії Гарвардського університету), яка закінчується 
так: «...автор (Шон Макмікін. — Авт.) правий у тому, що його 
новий погляд на конфлікт ставить нові питання і, треба додати, 
дає нові і часто несподівані відповіді на старі питання».

Книжка Шона Макмікіна викликала 
шквал рецензій у провідних ЗМІ. 
Фото надане автором.

❙
❙
❙
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тис. 300 німецьких)... Барба-
росса була так погано механізо-
вана, що Вермахт для транспор-
тування гармат і боєприпасів в 
основному використовував не 
вантажівки, а коней (всього їх 
було 625 тис). У військовій авіа-
ції перевага Сталіна була 7:1, 15 
тис. (з сумарної кількості 23 тис. 
425) проти усього лише 2 тис. 
250 потріпаних літаків Люфт-
ваффе... В артилерії радянська 
перевага теж була незаперечна, 
бо проти 7 тис.146 одиниць ні-
мецької артилерії стояло 37 тис. 
радянських на фронті, а ще 110 
тис. гармат і мінометів було в ре-
зерві». 

Участь США у «війні Сталіна»
  Шон Макмікін пише для за-
хідної, в першу чергу амери-
канської, аудиторії, тому участі 
США у «війні Сталіна» при-
свячено дуже багато розділів і 
сторінок. Це окрема дуже ве-
лика тема, тому ми її торкнемо-
ся лише побіжно, навівши на-
зви розділів з короткими анота-
ціями, щоб дати уявлення про 
охоплені теми (нумерація: но-
мер глави, номер розділу; ми 
тут пропустимо главу ІІ, про яку 
йшлося вище, — пакт Молото-
ва—Ріббентропа і поділ Європи, 
хоч США і в цих подіях також 
вiдiгравали неабияку роль):
І. 3. Стратегічний переворот у 
Вашингтоні. 
 Тут iдеться й про симпатії 
до комунізму з боку президен-
та Рузвельта та багатьох полі-
тиків і «лідерів суспільної дум-
ки» США, і про величезні пос-
тавки американської техніки 
та технологій у СРСР наприкін-
ці 20-х — на початку 30-х років 
(про те, як це торкнулося Украї-
ни, можна прочитати в «УМ» 
від 22.08.2017, стаття «Індуст-
ріалізація, яку здійснив Захід у 
«Країні Рад»),  і про майже без-
перешкодну роботу радянсь-
ких спецслужб у США. Останнє 
Макмікін підсумовує так: «До 
кінця 30-х сотні радянських 
агентів працювали в уряді США 
(або 221, згідно з тогочасни-
ми радянськими документами, 
або 329, відповідно, з розшиф-
ровками проєкту Venona). Крім 
цього, були ще 75+ шпигунів та 
інформантів, які працювали зі 
сталінським шпигуном-лідером 
Шумовським» (американські лі-
дери чомусь мають схильність 

дивитися в очі лідерів СРСР (а 
зараз — Росії) і бачити в них 
дружбу і добрі наміри. — Авт.).
ІІІ.15. Операція «Сніг»: Сталін 
убезпечує свій східний фланг.
 13 квітня 1941 року у Мос-
кві був підписаний радянсько-
японський пакт про нейтраль-
ність, який кардинально змі-
нив стратегічну ситуацію. Сто-
рони «погодилися поважати 
територіальну цілісність одна 
одної (що включало визнання з 
боку СРСР завоювання Японією 
Маньчжурії  і визнання Японією 
територіальних завоювань 
Сталіна...» Сторони погодили-
ся зберігати нейтральність у ви-
падку конфлікту однієї з них iз 
третіми державами. Завдяки 
цьому Сталін міг концентрува-
ти майже всі війська на радянсь-
ко-німецькому кордоні. 
 У цьому ж розділі Макмікін 
описує епізод, коли співробіт-
ник радянських спецслужб 
продиктував 26 листопада 1941 
року високопоставленому спів-
робітнику уряду США і радянсь-
кому агенту Гаррі Декстеру Вай-
ту чернетку ультиматуму (нота 
Халла), який був вручений 26 
листопада японському уряду і 
який остаточно схилив Японію 
до початку війни зі США (прий-
нявши ультиматум, Японія за-
лишилася б без нафти).
ІV. 21. Відмова від морального 
ембарго. 
 Прикметно, що глава ІV, в 
якій iдеться в основному про 
матеріальну допомогу (ленд-
ліз) США Радянському Союзу, 
називається Capitalist Lifeline 
(капіталістична рятівна мотуз-
ка)». «В грудні 1939 року... ад-
міністрація Рузвельта задекла-
рувала моральне ембарго на ек-
спорт стратегічних товарів до 
Росії, включно з алюмінієм, че-
рез брутальне вторгнення Сталі-
на в маленьку Фінляндію». Втім 
уже в січні 1941 року Рузвельт, 
підштовхуваний симпатиками 
і просто агентами СРСР у своє-
му оточенні, відмовився від мо-
рального ембарго, в уряді по-
чали проробляти плани поста-
чання до СРСР стратегічних 
матеріалів. Ці плани виявили-
ся дуже доречними, зважаючи 
на гігантські втрати СРСР: Ра-
дянська армія вже від осені від-
чувала гостру нестачу озброєн-
ня. І, попри спротив політиків і 
громадської думки, яка не бачи-

ла великої різниці між двома аг-
ресорами — Гітлером і Сталіним,  
19 вересня 1941 р. Рузвельт під-
писав документ про постачання 
від жовтня 1941 до червня 1942 
р.: «щомісячно 500 танків... 400 
військових літаків... 10 тис. аме-
риканських вантажівок і 5 тис. 
джипів, 200 тис. пар чобіт, 400 
тис. ярдів тканини для уніформ, 
1 тис. 500 тонн шкір і шкіряних 
підошов, 200 тис. тонн пшениці 
та 70 тис. тонн цукру» .
 Ще щедрiшими були постав-
ки американських хімічних, 
мінеральних і металічних ма-
теріалів для радянських війсь-
кових заводів: «броньовані пли-
ти (1 тис. тонн), стальний лист 
(8 тис. тонн), інструментальна 
сталь (500), алюміній (1000)» 
і т. д. — щомісячно. Як пише 
Макмікін, «що б там Сталін і 
його симпатики не казали піз-
ніше про тріумф комуністично-
го виробництва, було абсолютно 
ясно, що у 1941-му, після нападу 
Нiмеччини, ... без масованої аме-
риканської допомоги радянська 
військова промисловість зовсім 
не могла б функціонувати».
ІV. 22. Поворотний момент долі: 
грудень 1941.
 Тут, звичайно, йдеться про 
оборону Москви. І не лише про 
сибірські дивізії (які Сталін зміг 
перекинути під Москву завдяки 
тому, що 7 грудня Японія поча-
ла війну зі США, що практично 
виключало її напад на СРСР), а й 
про американські військові пос-
тавки, які були надважливими. 
Адже «до грудня 1941 року на 
фронті Червона армія втратила 
22 тис. 340 танків, тобто близь-
ко 91% передвоєнного танково-
го парку, а випущено було лише 
5 тис. 400; втрати протитанко-
вих рушниць склали 12 тис. 
100, або майже 81%, а випуще-
но було лише 2 тис. 500; з 8 тис. 
400 бомбардувальників втраче-
но було 7 тис. 200, а випущено 
лише 2 тис. 500». Танки, літаки, 
авіабомби, протитанкові гарма-
ти, гармати, міномети й куле-
мети, не кажучи вже про амери-
канські вантажівки, якими все 
це доставлялося на лінію фрон-
ту — все це допомогло зупинити   
наступ на Москву.
ІV. 23. «Капіталістичний ка-
нат».
 Цей розділ, як і попередній, 
присвячений детальному опи-
су тому, що і як було достав-
лено США і союзниками (Бри-
танією, Канадою) у Радянсь-
кий Союз під час війни. Тут 
iдеться також і про проблеми 
радянських північних і дале-
косхідних портів (які союзни-
ки своїми силами привели у та-
кий стан, щоб можна було роз-
вантажувати морські транс-
порти), і про жахливі втрати 
в морі (а вантажі ленд-лізу до-
ставлялися і супроводжували-
ся суднами союзників), і про 
постачання літаків через Аляс-
ку і Сибір, і про Іранський ко-
ридор... Ленд-ліз — величезне 
питання, яке все ще гаряче де-
батується в Америці — чи тре-
ба було давати Радянському Со-
юзу так багато, особливо ж піс-
ля того, як радянські війська 
вийшли на довоєнні кордони 
СРСР. Тим більше що нинішня 
Росія цю допомогу належно не 
цінує (згадайте вищенаведені 
слова Путіна).
 Ми ж у нашому огляді зупи-

нимося на такому важливому 
епізоді.
ІV. 24. Доставка саме тоді, коли 
треба: ленд-ліз і Сталінград.
 Навеснi 1942 року бої йшли 
на всіх ділянках радянсько-ні-
мецького фронту. Для прикла-
ду, «Тимошенко почав 12 трав-
ня 1942 свій наступ у відносно 
сприятливих умовах Південної 
України, але не досяг успіху, як 
і Жуков і Козлов до нього... Че-
рез декілька днів німці розпоча-
ли нищівну контратаку, відрі-
зали Шосту армію й захопили 
більшість танків Гордієвського 
в котел. Харківська битва ста-
ла ще однією катастрофою для 
Червоної армії, яка втратила 
171 тис. полоненими, згідно з 
радянськими джерелами, чи, 
може, навіть 214 тис., згідно з  
німецькими даними. Втрачено 
було також 1 тис. 200 броньова-
них машин і танків і 2 тис. 600 
гармат». 
 До всього Гітлер почав масо-
ваний наступ зі Східної Украї-
ни в напрямку Волги — опера-
цію Blau, щоб захопити вугілля 
Донбасу, кавказьку нафту і гру-
зинський марганець. До середи-
ни листопада війська Нiмеччи-
ни та її союзників підійшли до 
передгір’їв Кавказу і ввійшли в 
передмістя Сталінграда. 
 Втрати радянських військ 
були величезними, і Сталін пос-
тійно тиснув на Рузвельта і Чер-
чилля: Червоній армії потрібно 
більше танків, гармат, літаків, 
авіаційного пального, вантажі-
вок, джипів! Величезні втрати, 
які несли союзники при достав-
ці, Сталіна не хвилювали. В та-
ких умовах у червні 1942 року 
Рузвельт підписав новий пакет 
ленд-лізу, причому радянсь-
кі представники у США могли 
подавати заявки нарівні з пред-
ставниками армії і авіації США 
(хоч Америка вже теж воюва-
ла!). Інколи радянські заявки 
(наприклад, на підшипники чи 
броньову сталь) задовольняли-
ся краще, ніж американські. 
 Хоч увага всього світу була 
прикута до жорстоких боїв на 
вулицях Сталінграда, долю 
цієї епохальної битви вирішило 
інше. При найсуворішій таєм-
ниці радянські генерали готува-
ли зустрічний удар — операцію 
«Уран». «Уран» був тріумфом 
стратегічного планування, тер-
піння і точного виконання... Ге-
нерали Рокоссовський і Ватутін 
та їхні війська заслуговують на 
найбільшу повагу за виконан-
ня цього оточення Шостої армії 
Паулюса з двох флангів». Цей 
завершальний етап Сталінград-
ської битви (19 листопада 1942 
— січень 1943 р.) став тріумфом 
і переломним етапом у війні.
 Віддаючи належне талантам 
та звитязі радянських генералів 
і воїнів, Макмікін продовжує: 
«Не менш справедливо й те, що 
виконати настільки амбітну 
операцію з оточення з флангів, 
як «Уран», було неможливо без 
одержаного по ленд-лізу поста-
чання — починаючи від 70 ти-
сяч вантажівок і джипів до пів 
мільйона тонн американського 
моторного пального і мастил; 
останнє було настільки важли-
во, що змусило Жукова відклас-
ти на десять днів початок опера-
ції, поки потрібна кількість не 
була одержана». 
 Важливість вантажівок, 
танків і пального пояснюєть-
ся тим, що військам Ватутіна з 
півночі, а військам Єременка з 
півдня треба було пройти май-
же по 100 км до зустрічі біля 
міста Калач-на-Дону, і це в умо-
вах суворої зими. Якщо ж гово-
рити про танки і броньовані ма-
шини, то тут варто навести дов-
гу цитату (назви типів танків і 

машин залишаємо без перекла-
ду): «Згідно з надсекретним ра-
дянським звітом «по надход-
женню і розподілу іноземних 
танків», на 15 листопада 1942 
року — за чотири дні до почат-
ку операції «Уран» — Радянсь-
ка армія включила у свої мо-
більні дивізії: 1 тис. 63 канад-
ськi танки MK-3 light-medium 
Valentine, 715 британських 
танків MK-2 medium Matilda, 
681 американський танк Stuart 
light M-3, 676 американських 
танків Stuart medium M-3s, 90 
американських танків Sherman 
M2A1, 41 американський танк 
M-2s, 84 новi британськi танки 
Churchill, 20 старіших MK— 
7s і 1 тис. 99 британських бро-
ньованих гусеничних тягачів 
Bren Gun Carrier... У сумі 4,469 
танків і тягачів... Ці цифри не 
включають тисячі танків і бро-
немашин, які були відванта-
жені для СРСР, але втрачені 
внаслідок нiмецьких воєнних 
дій на небезпечному арктично-
му маршруті».
 Не можна також забува-
ти про американсько-бри-
танський внесок, який допо-
магав радянським ВПС змага-
тися з Люфтваффе — почина-
ючи з винищувачів Hurricane, 
Kittyhawk, Airacobra до бом-
бардувальників Douglas A-20 
Havoc, B-25 і транспортних лі-
таків. «Кількість військових лі-
таків, які СРСР одержав до по-
чатку операції «Уран» по ленд-
лізу (1663), була більшою, ніж 
кількість літаків ВПС, які во-
ювали під час Сталінградської 
битви». (Принагідно можна зга-
дати, що половина з понад 4500 
винищувачів Airacobra, випу-
щених США, була поставлена 
в СРСР по ленд-лізу. У війсь-
ках їх називали «Кобрушка», 
на них багато літали найбільш 
результативні аси — Олександр 
Покришкін, Григорій Речка-
лов, Микола Гулаєв. — Авт.).
 Призначені ще Рузвельтом 
урядовці, прихильні до СРСР 
й особисто Сталіна, добилися 
того, що американські постав-
ки в СРСР по ленд-лізу продов-
жилися навіть після капіту-
ляції Нiмеччини — до вересня 
1945 року (у Владивосток аме-
риканці доставили понад 4 млн 
тонн військового обладнання та 
інших матеріалів, включаючи 
860 тис. тонн (!) пального). Так, 
США самі озброїли й забезпечи-
ли технікою і матеріалами пів-
торамільйонну Радянську ар-
мію на Далекому Сході, яка, 
попри чинний пакт про нена-
пад, 9 серпня 1945 року бліц-
кригом захопила Маньчжурію 
(звідки потім СРСР вивіз 50 ти-
сяч вагонів обладнання і ма-
теріалів) і «звільнила» Північ-
ну Корею. Лише тверда позиція 
Трумена вберегла Хоккайдо і 
Південну Корею від радянської 
окупації. Частину захопленого 
в Квантунської армії озброєн-
ня СРСР передав «комуністам» 
Мао Цзедуна, який завдяки ць-
ому переміг у кривавій грома-
дянській війні, і Китай на дов-
гі десятиліття став ареною ек-
спериментів Мао, що призвело 
до страждань і смерті десятків 
мільйонів людей. 
 Короткий епілог американсь-
кого ленд-лізу такий: «Усі ра-
дянські борги за поставки впро-
довж війни були у 1951 році спи-
сані... Британія виплатила весь 
борг, iз процентами; платила до 
2006 року». Сталін просто відмо-
вився платити, бо «мир у світі не 
настав» — що було умовою оплати 
боргу. Ленд-ліз США в СРСР оці-
нюється в понад 10 млрд доларiв 
(тобто близько 2 трлн доларiв у 
сьогоднішніх цінах. — Авт.) 

Далі буде

за владарювання
ЯК ЦЕ БУЛО■

Президент США Рузвельт, прем’єр-міністр Великої Британії Вінстон 
Черчилль та глава уряду СРСР Йосип Сталін на Ялтинській конференції 
в лютому 1945 року.
Фото з Вікіпедії.
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Валентина САМЧЕНКО

 У місті Болград Одеської області, яке 
називають столицею українських бесса-
рабських болгар в очікуванні 16-18 вере-
сня на багато гостей, уже розмалювали 
500-метровим килимом центр. Не без при-
чини: Болграду виповнюється 200 років; 
а дволітній Міжнародний кінофестиваль 
ОКО, офлайн-частина якого цьогоріч від-
буватиметься у ці дати, у цьому місці, ві-
зуалом другої едиції обрав традиційні ки-
лимки народів світу. До того ж одночас-
но у головному місті сонячної української 
Бессарабії проходитимуть два фестивалі: 
окрім ОКО, ще й відкладений через коро-
навірус Фестиваль національних культур 
Bolgrad Ethno Fashion-2020.
 Уточнимо, що у Болградському районі 
живуть представники 13 національностей: 
болгари, гагаузи, українці, росіяни, молда-
вани, цигани, вірмени, білоруси, німці, по-
ляки, румуни, євреї, албанці. Всі вони меш-
кають у переважно монокультурних чи ви-
разно мішаних селах.
 Про звичаї, обряди, традиції, релігії 
та культуру різних країн та народів мовою 
кіно розповідатиме етнофестиваль ОКО. 
Його старт онлайн відбувся 11 вересня. 
На сайті  https://www.okofilmfest.com.ua/ 
після реєстрації стають доступними біль-
шість фільмів для всіх бажаючих. Голо-
вним меседжем кінофесту цього року ста-
ли слова: «Єднаймося, не уніфікуймося!» 
та Шевченкове «Чужого навчайтесь, свого 

не цурайтесь». Було отримано понад 500 
заявок із 73 країн, з усіх континентів.
 Нагадаємо, фестиваль започаткова-
но у 2020 році громадянкою України, ет-
нічною болгаркою Тетяною Станєвою. 
«Коли нас не стане, залишиться традиція. 
Й пам’ять. Етнографічне кіно — це архів 
пам’яті, найкращий інструмент збережен-
ня традицій та культури народів. І найкра-
щий інструмент просвітництва, підруч-
ник та практичне заняття з толерантності. 
Фільми нашої програми відкривають сві-
ти, навчають, руйнують міфи й стереоти-
пи, забирають страхи й допомагають зро-
зуміти краще іншого, а потім й себе», — 
каже ініціаторка кінофесту.
 Коли фестиваль ОКО переживав кри-
тичний момент і мав визначитися з місцем 
проведення, на допомогу прийшло міс-
то Болград на чолі з мером Сергієм Ди-
митрієвим. Очільник Болграду запрошує: 
«Гостям, які відвідають кінофестиваль 
ОКО і наше улюблене місто в його ювілей-
ний 200-й рік, ми пропонуємо познайоми-
тися з його багатою історією, поринути в 
атмосферу бессарабської гостинності, на-
ціональних культурних та виноробних тра-
дицій. Така подія сприяє спілкуванню з на-
родами з різних країн і знайомить з міс-
том значно більшу кількість людей з усьо-
го світу, а також дає нам можливість ще раз 
показати приклад добросусідських теплих 
відносин. Ласкаво просимо! Болградці за-
вжди радіють гостям!».
 «У час глобалізації, уніфікації, дис-

кримінацій та війн такі фільми про етно-
си — як ковток чистого повітря. Це спосіб 
зберегти пам’ять нащадкам, — підкреслює 
президент кінофестивалю Юрій Дімчогло. 
— Для малих народів, які не мають своїх 
держав, це чи не єдиний спосіб зберегти 
себе й забезпечити життєдіяльність своєї 
культури, мови, традицій. Візьмемо до при-
кладу мій гагаузький народ, що в Україні 
представлений саме в тому мультикультур-
ному регіоні України, де відбувається кіно-
фестиваль ОКО, — в Бессарабії. Такі куль-
турні події — єдиний спосіб показати себе 
світу, уберегти та захистити свою ідентич-
ність. Створений фестивалем міжкультур-
ний діалог мусить продовжуватись та мас-
штабуватись, об’єднувати та збільшувати 
творчий потенціал кіномитців, туристич-
ний та інвестиційний потенціал регіону. Він 
мусить займатися просвітництвом в Україні 
та світі».
 У цьогорічній програмі фестивалю, 
який проходить за підтримки Держкіно, 
представлені 8 стрічок повнометражно-

го міжнародного конкурсу і 26 — корот-
кометражного міжнародного. Українська 
конкурсна програма налічує 7 короткомет-
ражних і аж 10 повнометражних фільмів. 
Програма показів побудована у форматі 
подорожі: кожного дня глядачі вирушати-
муть у кіномандрівку до певного регіону 
світу, а наприкінці — повертатимуться до-
дому, аби подивитися картини національ-
ного виробництва.
 До складу журі увійшли ві до  мі кінема-
тографісти та фольклористи: Володи мир 
Войтенко (голова журі, кінокритик), Андрій 
Різоль (кінорежисер, про дюсер), Римма 
Зюбіна (укра їнська акторка, телеведу-
ча, громадська активістка), Василь Бар-
ков (режисер, Болга рія), Олександр Гусєв  
(кіно критик), Юлія Коваленко (кінокрити-
киня, програмер ка Docudays UA), Максим 
Ру  ден ко (режисер, переможець минулоріч-
ного фестивалю «ОКО»), Олена Івановсь-
ка  (професорка кафедри фольклористики 
Університету імені Тараса Шевченка).
 Цього року ОКО презентує нову, поза-

конкурсну, секцію, в якій можна буде по-
бачити художні й документальні стрічки на 
теми етнографії, антропології, культури. 
Покажуть і ретроспективу «Африка у фо-
кусі», до якої увійшли кращі роботи з на-
званого континенту з минулорічної едиції 
фестивалю.
 «Наша команда — новачки у прове-
денні фестивалів, ми багато чого вчимо-
ся на практиці в організації, комунікації та 
просуванні ідей, проте фільми нашої про-
грами — це та висока планка, за яку ми 
точно не будемо червоніти, і вони є основ-
ним ядром фестивалю і натхненням для 
кожного члена команди; стануть такими й 
для наших глядачів», — каже програмна 
директорка фесту ОКО Олена Рубашевсь-
ка, головна редакторка Міжнародної спіл-
ки кінокритиків, яка часто подорожує сві-
товими кінофестивалями.
 Тож загалом за три дні у Болграді є 
можливість подивитися 58 короткомет-
ражних та повнометражних фільмів націо-
нальної та міжнародної програм фестива-
лю із 42 країн. Працюватимуть три екрани. 
Головний — на центральній площі просто 
неба, де глядачі розміщуватимуться на ки-
лимах. Два інші екрани будуть неподалік, у 
приміщеннях центрів культурного дозвіл-
ля. Між фільмами відбудуться бесіди, дис-
кусійні панелі на теми фільмів з членами 
журі та експертами. А навколо кінофести-
валю буде багато інших активностей: май-
стер-класи з народного співу, танців та ре-
месел, дитяча локація фольк-студії «Пра-
виця», фотовиставка «Болгарський дух 
півдня», пленер та виставка картин з пей-
зажами Болграда та усієї Бессарабії. Виру-
ватиме ярмарок і приготують багато смач-
ної традиційної їжі. Родзинкою святкового 
вечора на завершення стане проєкт KaDi, 
а хедлайнерами — «ГуляйГород» та «Фа-
дієз» бенд. А традиційне для жителів Бес-
сарабії хоро (танець великим колом, коли 
тримають сусідів за пояс руками), обіця-
ють, триватиме усю ніч. ■

Юрко НИВА

У рамках КиївМюзикФесту 26 
вересня в одному з найкра-
щих за акустикою у столиці 
залів Будинку звукозапису від-
будеться презентація проєкту 
«Звуки Донбасу», який уперше 
прозвучав наприкінці серпня у 
місті Покровськ. Це хорова сим-
фонія-перформанс композито-
ра Євгена Петриченка «Осяяні 
чорним сонцем», на сході її ви-
конував хор «Софія». 
Наша розмова — з молодим 
диригентом Костянтином Лен-
чиком,  хормейстером проєкту, 
який диригував прем’єрним ви-
конанням твору.

 ■ Проєкт «Звуки Донбасу» 
акцентує присутність на муль-
тикультурному Донбасі саме 
української культури. Такий 
вибір в умовах агресивної 
політики Росії щодо нашої де-
ржави є зрозумілим. Яку мету 
у цьому вияві українського 
Донбасу для себе ставите ви?
 — Наша мета — просвіт-
ницька: показати Україні, що 
таке Донбас, з чого все почи-
налося, що відбувалося і що 
ми маємо зараз. Як правило, 
у нас не виникає сумнівів про 
українськість заходу, ми всі 
знаємо західноукраїнський 
фольклор, обробки пісень. 
А про Донбас ніхто нічого не 
каже, що там відбувається: які 
композитори, який фольклор. 
Музичною культурою цього 
регіону не дуже цікавляться. 
Наша задача — показати сві-
тові, що таке культура Донба-
су, через музику.
 ■ Тобто ваша авдиторія — 
це не тільки місцеві жителі?
 — Ні, це орієнтовано на 
всю Україну. Ми планували 
гастролі, закладали їх у про-
єкт при подачі на УКФ. Його, 
на жаль, в останній момент не 
підтримали, тому ми обмежи-
лися одним Покровськом. На-

далі ми шукатимемо всі мож-
ливості розвивати цей про-
єкт. 26 вересня у рамках Київ-
МюзикФесту відбудеться його 
презентація у Будинку звуко-
запису. Крім того, трансляція 
і напрацьовані відеоматеріа-
ли для концерту в Покровсь-
ку є у вільному доступі на на-
ших сторінках у Facebook, 
Instagram. Ми дбаємо про те, 
аби наш продукт був доступ-
ний широким масам. 
 ■ Це справді важливо: гово-
рити про Україну не тільки з 
мешканцями Донбасу, а й злом-
лювати інерцію сприйняття 
цього регіону як похмурого та 
російськозорієнтованого. 
 — Ми хочемо показати 
Донбас таким, як його бачимо 
ми, і таким чином пропонуємо 
інше розуміння цього регіону. 
І важливо, що композитор ро-
дом звідти (Євген Петриченко 
родом з міста Антрацит, що по 
ту сторону лінії розмежуван-
ня), він знає народну культу-
ру регіону, і деякі номери ба-
зуються на народних піснях. 
 ■ От, власне: у проєкті вико-
ристані різні знаки українсь-
кої культури на Донбасі — це і 
народні пісні, і поезія Миколи 
Чернявського та Василя Сту-
са, географічні об’єкти: місця 
пам’яти чи сакральні місцини, 
як-от скіфські баби. Яким чи-
ном це поєднується в єдиному 
творі?
 — Це цикл, що складається 

з 9 номерів. Вони є завершени-
ми і об’єднані однією ідеєю — 
звуки Донбасу. Один номер — 
про авдіївський мурал, де зоб-
ражена вчителька української 
мови, інший — про скіфських 
баб — постаменти, що лишили-
ся з часів скіфів і представля-
ють історію Донбасу від часів, 
коли там щойно з’явились 
люди. Є номер — «Повертай-
ся живим», що пов’язаний із 
сьогоденням, із війною. Ці но-
мери наче є окремими, але їх 
об’єднує те, що розповідають 
вони про один регіон. Це зву-
ки минулого, звуки сьогоден-
ня, там є відгуки жалю, війни 
тощо.
 ■ Жанр «Осяяних чорним 
сонцем» — хорова симфонія-
перформанс, себто є візуальна 
складова. 
 — Так, у нас є режисер — 
Юлія Алєксєєва. Вона зай-
мається сценічним оформлен-
ням кожного номеру. Це та-
кож поєднує частини циклу. 
До того ж є номер, де музично-
го звучання нема, тільки шуми. 
Тож сценічна дія передає основ-
ну ідею цієї частини.
 Хорова симфонія означає, 
що автор закладає симфонічні 
принципи розвитку, хор там 
не звучить у звичних хорових 
традиціях — він тлумачиться 
як оркестр. Крім того, задіяні 
деякі інструменти: дримба, 
калімба, бубон, сопілка, глю-
кофон — такий собі підруч-

ний оркестр, який підтримує 
хор під час перенастроювань.
 ■ Такий особливий твір: і 
концепція, і жанр — чи не є 
робота над «Звуками Донба-
су» викликом для диригента? 
 — Ми намагаємося домо-
гтися того, аби хор співав цю 
програму напам’ять. Тому 
роль диригента при цьому — 
не стояти і роздавати ауфтак-
ти, бо це відволікатиме слуха-
ча від сприйняття загальної 
картини. Якщо є сценічна дія і 
перед хором під час виконання 
стоїть диригент — це заважає 
слухачу. Тому наше завдання 
— максимально сховати дири-
гента в хор і зробити його цент-

ральною точкою, яка об’єднує 
довкола себе хор і зсередини 
керує ним. Диригент є вико-
навцем на інструментах, спі-
ваком. В одному з номерів він 
задає певний ритм, і хор всту-
пає, підхоплюючи його. Тож 
диригент тут є безпосереднім 
виконавцем. З точки зору саме 
диригентської, це репетицій-
ний процес: організувати, вив-
чити з людьми — це так, треба 
готуватися, бути цілком «в ма-
теріалі». 
 ■ Ви починаєте свою дири-
гентську кар’єру із твору, який 
ставить чимало завдань перед 
диригентом. Як воно — дебю-
тувати саме з «Осяяними чор-
ним сонцем»?
 — Це дуже відповідально, є 
ризики, що можеш десь не до-
тягнути, щось десь станеться 
— треба бути ретельним у ро-
боті. А взагалі це досвід, який 
дозволить рухатись далі: бра-
ти участь в інших проєктах, 
подаватися на ґранти, шукати 
нові ідеї та реалізовувати їх. 
 ■ Яка кінцева мета проєкту 
«Звуки Донбасу»? Як далі він 
буде розвиватися?
 — По-перше, мета про-
світницька — показати лю-
дям Донбас з усіма його ціка-
винками. Друге — виконати 
цикл і звернути до нього увагу 
в інших регіонах, знайомити 
з ним закордонну аудиторію. 
І якщо не завадять карантин-
ні обмеження, то в листопаді 
другу прем’єру виконувати-
ме хор Хмельницької облас-
ної філармонії. Цей проєкт 
не фінішує у вересні у БЗЗ — 
плануємо зробити міксований 
проєкт «Звуки Донбасу у ма-
лих містах». Ми хочемо заяви-
ти про нові символи Донбасу і 
тим самим перевернути сприй-
няття регіону по всій Україні. 
Ці історії, ці нові символи ма-
ють стати тим, що зблизить у 
майбутньому захід і схід нашої 
країни. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Висока етнопланка
Понад пів тисячі заявок із 73 країн отримав 
кінофестиваль ОКО

■

Болград готується зустрічати гостей кінофестивалю ОКО.
Фото з фейсбука фестивалю.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Костянтин Ленчик: Показуємо 
культуру Донбасу через музику
Молодий диригент — про проєкт, який після Покровська 
планують представляти у багатьох містах

■

Костянтин Ленчик.
Фото надане організаторами.

❙
❙
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Менше солі, 
більше — 
руху 
Лікарі нагадують про 
десять найнебезпечніших 
чинників захворювань 
серця і судин
Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Серцево-судинні захворювання за-
лишаються на першому місці серед ос-
новних причин смертності у світі. Що є 
причиною такої тривожної тенденції? 
Українські медики звертають увагу на 
найнебезпечніші чинники серцево-су-
динних захворювань.
 Куріння. Цигарковий дим — найне-
щадніший. Він містить майже 26% оки-
су вуглецю, який, потрапляючи у кров, 
зв’язується з гемоглобіном — основ-
ним переносником кисню. Відтак пору-
шується транспортування кисню до тка-
нин. Користь відмови від куріння вияв-
ляється у будь-якому віці.
 Міцні спиртні напої. Алкоголь — 
це король калорій, які стають додатко-
вим навантаженням на серце. Регуляр-
не вживання міцних спиртних напоїв 
може призвести до різкого підвищення 
артеріального тиску, порушень серцево-
го ритму, катастрофи судин та інфаркту 
міокарда.
 Пиво. Найбільш руйнівний наслідок 
надмірного вживання пива — синдром 
так званого «пивного серця»: воно прови-
сає, стає в’ялим і слабо перекачує кров. 
Визнано, що найбільше шкодить серцю 
кобальт — стабілізатор пивної піни.
 Сіль. Велика кількість солі затримує 
рідину в організмі, ускладнює роботу сер-
ця, підвищує артеріальний тиск і приз-
водить до набряків. Слід обмежувати її 
вживання до 4 г на добу, водночас збіль-
шуючи частку продуктів з калієм (тома-
ти, банани, грейпфрути, апельсини, кар-
топля). Не досолюйте їжу, відмовтеся від 
копченостей, солінь, різних перекусів на 
зразок солоних горішків i чипсів. 
 Артеріальна гіпертонія. У багатьох 
людей це захворювання протікає безсим-
птомно. Однак підвищений артеріаль-
ний тиск негативно впливає на органи: 
збільшується маса серця, товщають стін-
ки судин, прискореними темпами розви-
вається атеросклероз. На тлі цих непо-
мітних процесів часто виникають два не-
безпечні ускладнення: гострий інфаркт 
міокарда та мозковий інсульт.
 Телебачення. Надмірне захоплення 
сидінням біля телевізора може виявити-
ся смертельним навіть для здорової лю-
дини, не кажучи вже про хвору. Вчені 
довели: кожна година перед «блакитним 
екраном» підвищує ризик смерті від сер-
цевих захворювань на 7%. Бажано ско-
ротити час перегляду ТБ до однієї годи-
ни на день.
 Холестерин. Підвищена його кіль-
кість сама по собі ніяких симптомів не 
викликає, тому багато хто не підозрює 
його надлишок. Більше рухайтеся та 
уникайте продуктів, які підвищують 
холестерин: сосисок, ковбас, майонезів, 
жирних молочних продуктів, смажено-
го м’яса тощо. 
 Ожиріння. Наукові дослідження свід-
чать: зменшення маси тіла знижує також 
рівень холестерину в крові, артеріальний 
тиск і розвиток цукрового діабету. 
 Гіподинамія. Малорухомий спосіб 
життя удвічі збільшує ризик ранньої 
смерті. Натомість фізичні тренування 
запобігають розвитку атеросклерозу і 
сприяють довголіттю. 
 Лазня (сауна). «Відпочинок з паром» 
підвищує частоту серцевих скорочень. 
Таке навантаження на серце небезпечне. 
Людям із серцево-судинними захворю-
ваннями варто мати це на увазі. ■

■

Мирослава КРУК

 Погода чудова, як на за-
мовлення, а ти маєш сидіти 
в офісі, вирішуючи купу не-
відкладних справ. І відпуст-
ка ще далеко... Кепський на-
стрій, дратівливість, безсон-
ня — так організм сигналі-
зує про стрес. Ігнорувати 
ці «дзвіночки» небезпечно. 
Інакше все завершиться три-
валою депресією, наголошу-
ють лікарі. І тоді навіть від-
пустка не допоможе. 
 Аби захиститися від стре-
су, лікарі радять «зміцнити 
тил» у кількох напрямках: 
харчування, сон, уміння від-
ключатися від проблем. Їжа 
може і захистити від стресу, 
і підсилити його, вважають 
фахівці. Якщо ви звикли «за-
їдати» поганий настрій соло-
дощами, то, певне, помітили, 
що після тимчасової ейфорії 

від споживання ласощів на-
стає емоційний спад. Дієто-
логи переконані: у боротьбі 
зі стресом цукерки і тістечка 
доцільно замінити продукта-
ми, що містять вітаміни гру-
пи В — горіхами, бананами, 
молоком. Така їжа позитив-
но впливає на нервову сис-
тему. Сливи, помідори, мо-
репродукти, насіння гарбуза 
містять вітаміни А, С, Е, а та-
кож селен і цинк. Ці мікро-
елементи нейтралізують дію 
вільних радикалів, які під 
час стресу виходять «з-під 
контролю». 
 Незамінний мікроеле-
мент у боротьбі зі стресом — 
магній. Він регулює процеси 
збудження у центральній нер-
вовій системі, знижує триво-
гу і дратівливість. Джерело 
магнію — неочищені злаки, 
свіжі овочі і фрукти.
 Найкращий спосіб зняти 

нервове напруження — пов-
ноцінний сон. Розслабити-
ся і заснути допоможе теп-
ла вечірня купіль (у ванну 
додайте відвар хмелю, соба-
чої кропиви, м’яти). Випий-
те перед сном склянку тепло-
го чаю або молока з медом. 
Можливо, вам допоможе за-
спокійлива мелодія або пере-
гляд улюбленої комедії.
 І найголовніше: вчіться 
«перемикатися» з проблем 
на позитивні думки й емо-
ції. Якщо дратують вчинки 
колег, настирливість друзів 
чи надмірна опіка рідних, — 
не поспішайте вихлюпувати 
негатив назовні. Хоча і три-
мати емоції в душі — ще не-
безпечнiше. Тож психоло-

ги радять давній перевіре-
ний експрес-метод у бороть-
бі зі стресом: зробіть кілька 
глибоких вдихів, затримайте 
повітря на мить і видихніть. 
Що спокійніше ви сприй-
маєте ситуацію, то менша 
імовірність спровокувати 
стрес. Якщо виникла пробле-
ма, запитайте себе: «Чому 
мене це так засмучує? І який 
найгірший варіант розвит-
ку подій?» Ці питання «пе-
ремкнуть» вас з емоційної 
оцінки на логічну, конструк-
тивну. Знайдіть час на спіл-
кування з друзями і відпо-
чинок у компанії приємних 
вам людей. Це не забаганка. 
Наш організм справді потре-
бує позитиву. ■

АКТУАЛЬНО

Час «перемкнутися» на позитив...
Щоб запобігти депресії, аналізуйте проблеми, намагайтесь налагодити сон і не 
заїдайте стрес тістечками 

■

Не дозволяйте проблемам заповнити ваш життєвий простір. 
Змінюйте вектор думок!
Фото з сайту thepoint.rabota.ua.

❙
❙
❙

Юлія КРУК

Знімаєш увечері шкарпетки, а на 
місці манжети — «візерунок». 
Або дістаєш з антресолі чере-
вики, які давно не доводилося 
взувати, а вони затісні. Знайома 
ситуація? Що може провокува-
ти набряки? Надмірна кількість 
рідини, яку споживаємо? Гіпо-
динамія? Так, ці фактори позна-
чаються на стані наших ніг. Але 
вони — не основні причини... 
Набряклі ноги, на думку лі-
карів, дуже часто сигналізу-
ють про слабкий кровообіг. А 
він безпосередньо залежить 
від роботи серця і стану судин. 
Якщо з цим усе гаразд — варто 
звернути увагу на нирки. Коли 
вони функціонують без збоїв, 
і це підтверджує обстеження, 
— тоді слід «копати» далі. Щоб 
з’ясувати причину і позбутися 
проблеми, доведеться відві-
дати не тільки терапевта, а й 
кардіолога, і фахівця із судин-
них проб лем. Скажімо, «важкі» 
ноги наприкінці дня можуть по-
переджати про наближення ва-
рикозу. Особливо промовисто 
натякає на цю проблему набряк, 
що з’являється лише на одній 
нозі. А серцева недостатність, 
каже столичний кардіолог Олег 
Лісничий, переважно проявляє 
себе набряклими кісточками 
і гомілками симетрично — на 
обох ногах. Якщо ж збільшена в 
розмірі нога ще й почервоніла і 

аж «горить», а дотик до набряк-
лої вени викликає біль, — вар-
то негайно перевіритися щодо 
можливого тромбофлебіту.

Коли мода йде не в ногу 
зі здоров’ям 
 Циркуляцію крові часто 
погіршують і наші звички. На-
приклад, коли ми постійно за-
кидаємо ногу на ногу, або коли 
через роботу змушені постій-
но стояти. Дуже «б’є» по ногах 
взуття на високих підборах. 
Так, мода не завжди йде в ногу 
зі здоров’ям. Тому дуже важ-
ливо давати ногам можливість 
перепочити і від високих «шпи-
льок», і від нашої нескінченної 
«біганини». 

 Чи можна боротися з на-
бряками з допомогою сечо-
гінних препаратів? Так, але в 
крайніх випадках і після кон-
сультації у лікаря. Адже бува-
ють ситуації, коли такі ліки не 
можна використовувати, крім 
того, діуретики небезпечно 
вживати тривалий час. Інакше 
ризикуєте вивести з організму 
не лише зайву рідину, а й ко-
рисні мікроелементи, зокрема 
кальцій і калій. 
 «Найкраще вживати при-
родні діуретики — молоко, 
сир, мед, сік калини, лимон, 
чай (особливо зелений), зелені 
сорти яблук, горобину, — ра-
дить Олег Лісничий. — Для 
профілактики набряків ко-

рисні вітаміни групи В, А, РР, 
які зміцнюють судини і капі-
ляри. Природне джерело цих 
вітамінів — морква, обліпиха, 
цитрусові, чорна смородина, 
шипшина».
 За словами лікаря, варто 
обмежити споживання солі 
— до 2-3 грам на день, а та-
кож хліба, консервів, ковбас-
них виробів. Позбутися зай-
вої рідини організму допомо-
жуть курага, огірки, гарбуз. 
Не забувайте, що середня до-
бова потреба людини в рідині 
— 1,5 -2 літри (враховуючи 
супи). І якщо ваші ноги схиль-
ні набрякати, краще цю межу 
не переходити.

Закиньте ноги на стіну!
 Зняти біль у «налитих» 
литках іноді допомагає зви-
чайний самомасаж. Спро-
буйте ввечері влаштовувати 
втомленим ногам контраст-
ний душ. Можна застосовува-
ти і спеціальні мазі для ніг, які 
не просто вгамовують больо-
вий синдром, а й покращують 
мікроциркуляцію крові. Деякі 
з них виготовляють на основі 
екстракту кінського каштану 
або ферментів, що їх зі слиною 
виділяють медичні п’явки. До 
речі, безпосередньо герудоте-
рапія (лікування п’явками) та-
кож допомагає при застійних 
явищах кровообігу. 
 Якщо під час роботи ви 
більше сидите, то не забувайте 
якомога частіше перебирати 
пальцями ніг, робіть кругові 
рухи ступнями, підіймайтесь 
навшпиньки — бодай на кіль-
ка секунд. А ввечері, лягаю-
чи в ліжко, не лінуйтеся хви-
лин на 10 закинути ноги вгору, 
впертися ними в стіну та енер-
гійно порозтирати нижні кін-
цівки від стоп до колін. ■

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Коли ноги «налилися»...
Запобігти набрякам нижніх кінцівок допоможе контрастний 
душ, масаж і чай з калиною 

■

ДО РЕЧІ

 Якщо вам докучає власна дратівливість, важко заспокоїтися, а вночі не-
можливо заснути, — пийте чай з мелісою або настоянку з цієї трави. Мелі-
са, нагадують лікарі, знімає нервозність, понижує тиск, уповільнює серце-
биття. Столову ложку трави залийте 200 мл окропу. Через 40 хвилин про-
цідіть і вживайте по столовій ложці тричі на день до їди. А налагодити сон і 
зняти головний біль допоможе відвар валеріани. Столову ложку сухого ко-
реня цієї рослини залийте склянкою окропу (200 мл), проваріть на повільно-
му вогні 30 хвилин і дайте настоятися впродовж двох годин. Проціджений 
відвар вживайте по 1 столовій ложці тричі на день перед їжею.

■

Для «важких» ніг корисна не тільки гімнастика, 
а й звичайний перепочинок. 
Фото з сайту vabos.com.ua.

❙
❙
❙
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду» 
на жовтень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2021 рiк:

на місяць — 78 грн. 81 коп.,

на два місяці — 157 грн. 62 коп.,

до кінця року — 236 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 98 грн. 81 коп.,

на два місяці — 197 грн. 62 коп.,

до кінця року — 296 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 29 грн. 92 коп.,

на два місяці — 59 грн. 84 коп.,

до кінця року —89 грн. 76 коп.

Передплатний індекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 

за саму процедуру оформ-

лення перед плати бере: на 

місяць — 4 грн., на два-три 

місяці — 9 грн.

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

ПЕРЕДПЛАТА-2021■

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг перед-
платити «Україну молоду» у нинішньому році 
або не продовжив перед плату на наступні мі-
сяці, це можна зробити до 18 вересня, щоб от-
римувати газету з жовтня. Оформити перед-
плату можна у відділеннях поштового зв’язку, 
в операційних залах поштамтів, у пунктах 
прий мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua як за електронною версією Катало-
гу видань України «Преса поштою», так і за дру-
кованим Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Олексій ПАВЛИШ

 Після паузи на матчі збірних українсь-
кі футболісти повернулись до справ клуб-
них: гранди — «Динамо» і «Шахтар» — 
готуються до старту на груповій стадії ЛЧ, 
а на бронзового призера минулого сезону 
— «Зорю» — очікує дебют у Лізі Конфе-
ренцій. 
 Ті ж команди, які поки борються за 
виживання, використали перерву для 
підсилень та кадрових ротацій. Зокре-
ма, «Колос», який цього сезону поки не 
вражає, купив у «Львова» бразильського 
форварда Ренана за 100 тисяч євро (нова-
чок ковалівців устиг відзначитись «асис-
том» у дебютному матчі, але його коман-
ді це не допомогло здобути очки). «Леви» 
ж після невдалого старту (0 перемог та 
лише двi нічиї у шести турах) змінили на-
ставника: на тренерській лавці Анатолія 
Безсмертного замінив білоруський фахі-
вець Олег Дулуб, котрий свого часу пра-
цював в Україні у «Карпатах» та «Чорно-
морці».
 Чинний чемпіон — «Динамо» — пе-
ред домашнім матчем у ЛЧ проти «Бен-
фіки» (у вівторок) провело репетицію в 
УПЛ, «на класі» розібравшись із новач-
ком ліги — «Металістом-1925». За від-
сутності Буяльського та Шапаренка роль 
лідерів на себе взяли Циганков і Гармаш, 
голи яких і забезпечили киянам комфор-
тну перевагу.
 «Це була видовищна дуель між двома 
граючими командами, які показали, що 
можна грати в красивий футбол. Хоч і з 
елементами боротьби, але в красивий, хо-
роший футбол. Перший тайм був для нас 
складним — суперник добре обороняв-
ся, не давав нам простору, не давав віль-
них зон. У перерві зробили деякі коректи-
ви, і хлопці стали грати по-іншому, поча-
ли швидше рухатися, завдяки чому наша 
перевага втілилася у два забиті м’ячі, хоча 
голів могло бути і більше. Я дуже задово-
лений нашою грою, нашою командою», 
— похвалив підопічних тренер «синьо-бі-
лих» Мірча Луческу.
 Із таким самим рахунком (2:0) пере-

могу здобув і донецький «Шахтар» — над 
«Дніпро-1». «Гірники» вдалися до рота-
ції, причому вона була здебільшого ви-
мушеною — замість дискваліфікованих 
Марлона і Додо гради Вітао і Юхим Ко-
нопля. А в центрі нападу вперше в цьо-
му сезоні вийшов Фернандо, який спов-
на скористався шансом, відкривши раху-
нок у зустрічі. Після перерви відзначився 
і головний нападник донеччан Ласіна Тра-
оре, котрий вийшов на заміну. 
 Далі на «помаранчево-чорних» чекає 
виїзд до Молдови, де вони зіграють проти 
місцевого «Шерифа», який очолює добре 
знайомий українській публіці Юрій Вер-
нидуб. Попри статус фаворита, тренер 
«Шахтаря» Роберто де Дзербі не очікує 
легкого матчу.
 «Що стосується «Шерифа», то я ще не 
знаю досконало цього суперника. Ми готу-
валися до «Дніпра-1», а тепер перемикає-
мося на Лігу чемпіонів. Але можу сказа-
ти, що це хороша команда, тому що слаб-
ких у групі ЛЧ немає», — визнав італійсь-
кий фахівець.
 До важкого виїзду в Норвегію го-
тується луганська «Зоря», де зіграє про-
ти місцевого «Буде-Глімта». Проте до де-
бюту в ЛК підопічні Скрипника підхо-
дять не в найкращому настрої — луган-
чани втратили очки у матчі з «Рухом» і 
не скористались можливістю наблизи-
тись до топ-3.
 Водночас дещо несподівано, особли-
во з огляду на передсезонні прогнози, на 
третє місце вирвалась «Олександрія»: ко-
манда із Кіровоградської області на чолі 
з новим тренером Юрієм Гурою здобула 4 
перемоги у 7 турах (обігравши в тому чис-
лі «Шахтар»). 
 Ділять місця у топ-6, окрім «Олексан-
дрії», «Дніпро-1», «Десна» та «Ворскла». 
Останні двоє у неділю розписали бойову 
нічию, забивши на двох чотири голи ще 
до перерви. Але наставник «ворсклян» 
Юрій Максимов лишився незадоволений 
результатом, оскільки його підопічні вели 
2:0 уже на старті матчі й не втримали пе-
ревагу.
 «Якщо ми не виграли — значить, не 

впоралися з поставленим завданням. Ін-
шого завдання немає — виходити і вигра-
вати. Ведучи в рахунку 2:0 — коман-
да здалася. Треба доводити до перемоги, 
граючи вдома 2:0. Із самого початку чем-
піонату такі моменти — всюди виграємо, 
а потім граємо внічию. Це вже не вперше. 
Десь майстерності не вистачає. Робимо по-
милки ті, які не повинні робити. Будемо 
виправлятись», — резюмував Максимов.
 Під час паузи на збірні та перед за-
криттям трансферного вікна (дедлайн в 

Україні закінчився 3 вересня) наші клу-
би встигли зробити останні підписання. 
Так, «Динамо», як і очікувалось, закри-
ло угоду з купівлі бразильського хавбека 
Вітіньйо — новачок уже встиг потрапити 
до заявки на матч із «Металістом-1925», 
але на поле так і не вийшов. Судячи з усьо-
го, Вітіньйо має замінити Жерсона Родрі-
геса, якого кияни віддали в оренду фран-
цузькому «Труа» — люксембуржець, до 
речі, забив гол у дебютному матчі за но-
вий клуб. А трансферна сага з переходом 
до Серії А Владислава Супряги заверши-
лась нічим — уже «на прапорці» транс-
ферного вікна зірвався перехід Влада до 
«Спеції». У результаті 21-річний форвард 
залишився в Києві та минулого уїк-енду 
вперше за чотири місяці зіграв за «Дина-
мо» в офіційному матчі.
 Підсилилась і «Ворскла», підписавши 
на правах вільного агента бразильського 
нападника Ранжела. Не виключено, що 
скаути полтавчан пригледіли 27-річного 
футболіста у матчах Ліги Конференцій, 
адже саме гол Ранжела допоміг «КуПСу» 
сенсаційно здолати «Ворсклу» у кваліфі-
кації. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Розім’ялись — 
можна і «в Європу»
Напередодні матчів у групі Ліги чемпіонів «Динамо» і «Шахтар» синхронно перемогли

■ ТАБЛО

 Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Олександрія» — 
«Інгулець» — 1:0 (Гринь, 53), «Рух» — «Зоря» 
— 1:1 (Борячук, 37 — Сайядманеш, 74), «Ме-
таліст-1925» — «Динамо» — 0:2 (Циганков, 
47; Гармаш, 57), «Шахтар» — «Дніпро-1» — 2:0 
(Фернандо, 15; Л. Траоре, 87), «Минай» — «Чор-
номорець» — 2:2 (Байдал, 42 (пен.); Вишневсь-
кий, 53 — Ванат, 57; Авагімян, 64), «Колос» — 
«Маріуполь» — 1:4 (Лисенко, 72 — Топалов, 16, 
90+1; Кулаков, 26), «Ворскла» — «Десна» — 2:2 
(Пуцлін, 4; Степанюк, 17 — Волошин, 25; Безбо-
родько, 32).

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 7 6 1 0 22-2 19
2. «Шахтар» 7 5 1 1 14-4 16
3. «Олександрія» 7 4 2 1 8-5 14
4. «Десна» 7 4 1 2 11-12 13
5. «Дніпро-1» 7 4 1 2 12-8 13
6. «Ворскла» 7 3 3 1 13-7 12
7. «Зоря» 7 3 2 2 13-9 11
8. «Рух» 7 2 2 3 6-9 8
9. «Верес» 6 2 2 2 7-7 8
10. «Інгулець» 7 2 1 4 8-12 7
11. «Минай» 6 1 3 2 5-7 6
12. «Металіст-1925» 7 2 0   5 6-12 6
13. «Чорноморець» 7 1 2 4 9-18 5
14. «Колос» 6 1 2 3 3-12 5
15. «Маріуполь» 7 1 1 5 11-16 4
16. «Львів» 6 0 2 4 12 2
 Бомбардири: Буяльський («Динамо»), Л. 
Траоре («Шахтар»), Степанюк («Ворскла»), Без-
бородько («Десна»), Циганков («Динамо»), Кула-
ков («Маріуполь») — 5.

■

Динамівці в гостях легко переграли новачка УПЛ — «Металіст-1925».
Фото з офіційного сайту «Динамо».

❙
❙
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«Можливо, ти й працюєш, але не завжди все виходить, як того бажаєш. 

Утім для нас це досвід — потрібно, щоб кожен ним скористався в 
позитивному ключі».

Олег Плотницький
український волейболіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Пожвавлення, котре в остан-
ні роки переживає вітчизняний 
волейбол, можна помітити неоз-
броєним оком. Синхронна участь 
чоловічої та жіночої збірних Ук-
раїни у фінальних частинах чем-
піонатів Європи-2021, де обидві 
команди дісталися 1/8 фіналу, 
добре тому підтвердження. Цьо-
горічний континентальний фо-
рум чоловічих команд, за ана-
логією з жіночим Євроволеєм, 
приймають одразу чотири краї-
ни — Польща, Естонія, Чехія та 
Фінляндія. Збірна України свої 
поєдинки групового етапу про-
водила на території Польської 
держави, де в суперництві з міс-
цевою національною командою 
та колективами із Сербії, Пор-
тугалії, Бельгії та Греції посіла 
в секстеті «А» третє місце.
 Попри те, що в протистоян-
нях iз визнаними фаворитами 
європейського волейболу — по-
ляками та сербами — вітчизняні 
волейболісти виглядали непере-
конливо, успіх в матчах iз трьо-
ма іншими опонентами забезпе-
чив їм місце в «плей-оф» і при-
нципове побачення зі збірною 
Росії.
 «Суперник нам дістався 
серйозний — призер Олімпійсь-
ких ігор. Однак це раніше збірну 
України перемагали всі, хто за-
бажає. Зараз гра нашої команда 
мила оку, тож маємо шанс», — 
розмірковував перед українсь-
ко-російським протистоянням 
президент ФВУ Михайло Мель-
ник.
 Аби додати українським 
збірникам у матчі проти росіян 
більшої мотивації, очільник віт-

чизняної федерації пообіцяв ко-
манді Угіса Крастіньша десять 
мільйонів гривень призових у 
разі переможного завершення 
двобою. За словами Мельника, 
навколо матчу здійнявся при-
стойний ажіотаж, який міг би за 
своєю силою затьмарити й пре-

зидентські дебати.
 У нинішніх умовах будь-яка 
українсько-російська спортив-
на дуель, і справді, має підви-
щений інтерес.  Цікавість до та-
ких подій в Україні виявляють 
не лише шанувальники спор-
ту. І хоча, як зауважив капітан 

«синьо-жовтих» Олег Плотни-
цький, явного політичного під-
тексту в цієї гри не було, в ко-
манді все ж розуміли, що пере-
могу варто присвятити всім ук-
раїнцям.
 Перший сет матчу залишив-
ся за українцями і, за словами 

Плотницького, він уже подум-
ки, було, почав обдумувати де-
талі своєї тріумфальної промо-
ви. Вочевидь думки українсь-
ких волейболістів, що почали 
випереджати події, пішли їм не 
на користь.
 Після матчу капітан російсь-
кої команди Ігор Кобзар заува-
жив: «Нам дуже допомогли по-
милки української збірної».
 Можна припустити, що 
підвищена відповідальність 
за результат завадила «синьо-
жовтим» показати весь свій по-
тенціал. Зрештою, 1:3 (25:22, 
16:25, 22:25, 22:25) — на ко-
ристь росіян.
 Але, за словами Михайла 
Мельника, своє завдання-міні-
мум на турнір, яке полягало у 
виході з групи, збірна Украї-
ни виконала. При цьому збірна 
України вперше в історії змог-
ла виграти у російських візаві 
одну партію. Загальна ж перемо-
га над російськими волейболіс-
тами могла стати приємним бо-
нусом для «синьо-жовтих» і до-
помогти команді Крастіньша 
наблизитися до участі в майбут-
ньому чемпіонаті світу. Утім на-
разі 1/8 фіналу ЧЄ — це ниніш-
ній максимум української збір-
ної, котрий, слід визнати, також 
заслуговує на визнання. ■

ВОЛЕЙБОЛ

На помилках вчаться
Українські волейболісти дійшли до 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2021

■

Чоловіча збірна України з волейболу виконала своє завдання-мінімум на ЧЄ-2021.
Фото з сайту xsport.ua.

❙
❙

Григорій ХАТА

 У нинішньому році 
офіційний хокейний се-
зон в Україні розпочав-
ся раніше звичного. Най-
сильніший колектив 
країни — «Донбас» — від 
початку вересня провів 
у дебютній для себе Лізі 
чемпіонів уже чотири 
поєдинки групового ра-
унду. Решта ж вітчизня-
них команд готується до 
старту національної пер-
шості, котрий призна-
чений на 17 вересня. Як 
повідомляє пресслуж-
ба ФХУ, до участі в шос-
тому сезоні УХЛ заяви-
лися вісім команд: ок-
рім чинного чемпіона, 
там будуть грати «Білий 
барс», «Дніпро», «Крама-
торськ», «Кременчук», 
«Маріуполь», «Сокіл», 
«Рулав Одд».
 Загалом, знайомі ко-
лективи, за винятком 
хіба що дебютанта з Хар-
кова. У прийдешньому 
сезоні «Рулав Одд» замі-
нить у чемпіонських пе-
регонах «Крижаних вов-
ків» зі столиці, котрі во-
чевидь втомилися від 
важкого тягаря аутсайде-
ра й зійшли з дистанції.
 Водночас головний 
тренер нового харківсь-
кого колективу Ігор Ша-
манський каже, що за-
вдання «Рулав Одд» на 
перший в УХЛ сезон — 
потрапляння в «топ-4» 
за підсумками регуляр-
ного чемпіонату. «Ми 
собі в команді поставили 
таке завдання — керів-

ництво нас у цьому під-
тримало. Розуміємо, що 
команди заради команди 
бути не повинно, потріб-
на глобальна ціль. Тому 
було вирішено: заверши-
ти «регулярку» в четвір-
ці лідерів», — наголосив 
наставник «Рулав Одд».
 При цьому новий чем-
піонат країни розпоч-
неться матчем двох фі-
налістів попереднього 
розіграшу — «Донбасу» 
та «Сокола». До слова, 
перед офіційним стартом 
національних змагань 
київські «соколи» вигра-
ли представницький тур-
нір у Кременчуці. У фі-
налі «Кременчук Оупен» 
столичний колектив роз-
громив господарів льоду 
— 5:2, чим продемонс-
трував свою максималь-
ну готовність до участі в 
новій гонці за національ-
не «золото».
 Що ж до найсильні-
шої команди попередньо-
го ЧУ, то після чоти рьох 
турів групового етапу 
ЛЧ-2020/2021 «Донбас» 
у своєму квартеті, маючи 
п’ять здобутих очок, посі-
дає друге місце й збері-
гає шанси на продовжен-
ня турнірної боротьби. 
Хоча залишитися на про-
хідній позиції донецько-
му клубу буде вельми не-
просто. На фініші гру-
пового раунду команду 
Павла Микульчика чекає 
спарене протистояння з 
беззаперечним фавори-
том «пульки» — австрій-
ським «Клагенфуртом». 
Представник австрійсь-

кого чемпіонату не про-
грав у квартеті ще жодно-
го поєдинку, тож «Донба-
су» доведеться стрибнути 
вище голови, аби залиши-
тися в «лігочемпіонській» 
грі.

 Поки ж очільник «чер-
воно-чорних» наголошує: 
«Команді не вистачає до-
свіду участі в подібних 
матчах та везіння». В ос-
танніх двох турах коман-
да Микульчика програла 

«Руану» (в основний час) 
та «Рунгстеду» (в овертай-
мі), відчутно ускладнив-
ши таким чином собі тур-
нірне становище. 
 «Позитиву мало. Дов-
го не можемо знайти свою 

гру. Однак якщо буде-
мо демонструвати хоро-
ший рівень не епізодами, 
а впродовж усього матчу, 
— тоді буде результат», — 
наголосив Микульчик. ■

Хокеїсти «Донбасу» наразі виграли лише один із чотирьох поєдинків групового раунду Ліги чемпіонів.
Фото з сайту hcdonbass.com.

❙
❙

ХОКЕЙ

Амбітний крок
У новому розіграші УХЛ візьмуть участь вісім колективів; один з них — 
абсолютний дебютант

■
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 Дружина лає чоловіка-п’яницю. 
А той сидить і мовчки їсть пісний 
супчик.
 — Пропив усі гроші, тепер до-
ведеться їсти суп без м’яса.
 Чоловік мовчки їсть.
 — Будинок розвалюється, діти 
роздягнені.
 Чоловік мовчить.
 — Свято скоро, треба б курку 
купити, солодощів дітям.
 Чоловік — жодного слова.
 — Та й вина до столу.
 — О, що треба, то треба.

* * *
 Учитель на уроці запитує:
 — Що швидше за все на світі?
 Маша:

 — Світло, тільки включив — 
воно одразу загорілося.
 Петя:
 — Слово, тільки вимовив — і 
всi почули.
 Вовочка:
 — Пронос. Учора прихопило, не 
встиг ні світло включити, ні слово ви-
мовити.

* * *
 — Нерозумно створювати за-
паси продуктів, я завжди запасаю-
ся тільки горілкою!
 — Чому ?
 — По-перше, в неї терміну при-
датності немає, а по-друге, ще ді-
дусь учив мене, що це валюта, тіль-
ки рідка!

По горизонталі:
 1. Містечко на межі Рівненсь-
кої і Волинської областей, біля яко-
го у 1651-му відбулася одна з най-
більших битв часів Хмельниччини. 
7. Мавпа Тарзана. 8. Духмяна трава, 
у якій рекомендується купати дітей. 
9. Колючий кущ, плоди якого мають 
лікувальні властивості. 10. Хімічна 
сполука, прикладом якої є чадний 
газ. 13. Пташка, яка в’є гніздечко у 
формі рукавички. 15. «Веселий ...» 
— назва піратського прапора з чере-
пом і кістками. 16. Емблема Львівсь-
кого Форуму видавців. 17. Блискуча 
тканина. 19. Пошкодження механіз-
му, катастрофа. 20. Напад на воро-
га. 21. Ім’я голлівудської актриси, 
володарки двох премій «Оскар» за 
ролі у фільмах «Холодна гора» та 
«Джуді». 24. Мова, якою писав свої 
твори Шолом Алейхем. 26. Відомий 
український режисер, чиє ім’я носить 
Київська кіностудія. 27. Майданчик 
для гри у футбол. 28. Відслідкову-
вання публікацій окремого видання 
чи на певну тему. 
По вертикалі:
 1. Позика. 2. Невеликий літера-
турний або музичний твір. 3. Фільм 
жахів. 4. День тижня, після яко-
го виконуються обіцянки за умови, 
що піде дощ. 5. Спортивний бал. 

6. «Утни, батьку, орле сизий! Не-
хай я заплачу. Нехай свою Україну 
я ще раз побачу» (Тарас Шевченко). 
8. Шведська дитяча письменниця, 
літературна «мама» Карлсона і Пеп-
пі Довгапанчохи. 11. Американський 
штат, батьківщина жука-картоплеїда. 
12. Житло горців Кавказу. 13. Части-
на залізничної колії. 14. Офіційний 
документ, що містить прохання. 15. 
Бігун на роликових ковзанах. 18. 
Американський варіант імені Сте-
пан. 19. Наголос, підкреслення дум-
ки. 22. Давньогрецький бог кохан-
ня. 23. Райський сад. 24. Герой дав-
ньогрецької міфології, який так і не 
зміг перелетіти море. 25. Сленгова 
назва шпигуна.■

Кросворд №83
від 7—8 вересня

Дара ГАВАРРА

 У Торонто відкрився черговий 
міжнародний кінофестиваль Toronto 
International Film Festival, який 
щорічно проводять тут із 1979 р. Серед 
прем’єр сезону було представлено од-
ним із перших мюзикл «Дорогий Еван 
Хансен», головну роль у якому зігра-
ла неперевершена Джуліанна Мур. Бо 
як інакше можна назвати актрису, яку 
чотири рази номінували на «Оскара» 
(і вона його таки отримала як найкра-
ща актриса за роль у чудовому психо-
логічному фільмі «Все ще Еліс») й до 
того ж у якої ціла купа інших міжна-
родних нагород? Та й на самому фести-
валі пані Мур у прямому сенсі сяяла, 
адже, окрім розкішного волосся кольо-
ру міді та  веснянок, на актрисі виблис-
кувало в променях скупого канадсько-
го осіннього сонечка срібне плаття, роз-
шите лелітками та стеклярусом. У свої 
60 років актриса в чудовій формі, що й 
продемонструвала своєю сукнею, яка 
окреслювала її довершені, як на такий 

далеко не легковажний вік, 
форми. Джуліанна не побоя-
лася вибрати наряд із відвер-
тим декольте, до того ж актри-
са не соромиться своїх років, як 
її колеги по акторському цеху, 
що приховують вікові зміни за 
допомогою талантів пластичних 
хірургів.
 Актриса постійно заангажова-
на як не в одній, то одразу в трьох-
чотирьох картинах на рік. Ось і од-
разу після фестивалю пані Мур ви-
летить у Нью-Йорк на зйомки три-
лера «Гостріше», який вийде на 
стрімінговій платформі Apple TV+. 
Поставить цю стрічку режисер Бен-
джамін Карон, у послужному спис-
ку якого такі популярні роботи, як 
«Корона» та «Мій шалений що-
денник». Партнером Джуліанни 
по знімальному майданчику буде 
Джон Літгоу (відомий любите-
лям трилерів за серіалом «Де-
кстер: свіжа кров»). ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Пандемія внесла деякі корективи і в про-
цедуру вручення Шнобелівської (тобто Антино-
белівської) премії, яку вручають із 1991 року, 
тож акція пройде в режимі онлайн. Задумка 
цієї, можна сказати, сатиричної акції належить 
американському науковому журналісту Марку 
Абрахамсу і редакції гумористичного журналу 
«Аннали неймовірних досліджень». Вручають 
цю потішну премію науковцям, винаходи яких 
спочатку змушують людей сміятися, ну а вже 
потім, звісно, думати, адже шнобелівські лау-
реати, відверто кажучи, переважно за держав-
ні кошти займаються відвертою дурнею, яка не 

здатна принести людству користь.
 Ось і цьогоріч серед лауреатів, які пред-
ставляють 24 країни світу, є чимало диваків, 
які витратили свій інтелектуальний потенціал 
на винаходи чи відкриття, які можуть хіба що 
розсмішити, аніж вразити глибиною наукової 
думки чи принести людству користь. Так, цьо-
горічною шнобелівською «премією миру» на-
городили вчених зі США, які «відкрили», що 
борода захищає чоловіків... ні, не від мікробів 
(тут усе якраз навпаки), а від ударів по облич-
чю.
 У галузі медицини премію отримали нау-
ковці, які довели, що сексуальне задоволення 
так само ефективне при закладеному носі, як і 

краплі від набряків. Серед хіміків нагороду от-
римала група, яка досліджувала склад повітря 
в кінотеатрах. Ці вчені з Великої Британії, Авс-
тралії та Греції довели зв’язок між запахами, 
які виділяють глядачі в залі, зі сценами насил-
ля чи вживання наркотиків, що демонструють-
ся на екранах кінотеатрів.
 Та серед «відкриттів» шнобелівських 
учених найкориснішим, мабуть, є зв’язок, 
який встановили науковці між ожирінням се-
ред політиків та рівнем корупції у державі, 
яку вони представляють. За це вони отрима-
ли премію в галузі економіки. Але, здається, 
цей зв’язок очевидний будь-якому обивателю 
й без досліджень. ■

АНТИПРЕМІЇ

В чергу за «шнобелями» шикуйсь!
Пройшло чергове вручення «антинобелів»

■

СІНЕМА

Сонцесяйна Джуліанна Мур
Голлівудська зірка з балу попрямує на знімальний 
майданчик

■

Джуліанна Мур.❙

Не театром єдиним
Як «Мельпомена Таврії»-2021 знайомила з новою книжкою, де згадуються Порошенко і Філарет, 
та які вистави відзначили у Херсоні

15 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +8...+10, удень +18...+20.

Миргород: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +18...+20.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +18...+20.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.

13 вересня температура води в Чорному морi 18-19 гра-
дусiв, в Азовському морi — 19-21 градус, у Днiпрi бiля 
Києва — 18 градусiв.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +10...+12, удень +19...+21. Моршин: уночi 
+10...+12, удень +18...+20.
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