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❙ Суспільство потребує справжніх реформ СБУ.
❙ Фото з сайту zaborona.com.

Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал
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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»

■ 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 Міністерства охорони здоров’я України, станом на 13 вересня показник рівня захворюваності перевищено в Києві та 11 областях, а в чотирьох — перейдено «поріг» рівня госпіталізації. Так, при
«пороговому» показнику у 75 випадків на 100
тисяч населення у столиці, наприклад, він становив на вчора 130 випадків, на Буковині —
245, Луганщині — 182, Тернопільщині — 132,
Харківщині — 106, Херсонщині — 99, Житомирщині — 98, на Хмельниччині — 96, Львівщині — 95.
До того ж у чотирьох областях перевищила
норму «зеленої» зони і динаміка госпіталізації
хворих. При допустимих 50 відсотках у Львівській області вона, приміром, становить уже понад 82%, у Волинський — 65% , Тернопільській — 62,8%, а Одеській — понад 53,1%.
Усе це дає підстави очікувати погіршення ситуації із захворюваністю та «сповзання»
України в «жовту» епідемічну, зону, ймовірність 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 впроваджувати 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 проханням скликати його позачергове засідання для
розгляду питання про внесення змін до згаданої постанови. Ймовірно, що воно відбудеться
вже цього тижня.
Нагадаємо основні заборони, які знову будуть введені при переході в жовту зону:
— проведення масових заходів за участі понад однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або
території;
— заповнення кінозалів і залів інших установ культури на понад 50% місць;
— відвідування шкіл, в яких не вакциновано щонайменше 80% персоналу або в яких понад 50% учнів і персоналу перебувають на самоізоляції;
— проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю
здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та в присутності глядачів (відвідувачів);
— роботу спортзалів і фітнес-центрів із заповненою 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 спорудах, а також у громадському транспорті без
правильно одягнутих масок.
Утім, як уже не раз зазначав раніше у своїх
публічних виступах Віктор Ляшко, після переходу окремих регіонів чи всієї території України до «жовтої» чи навіть «червоної» зон обмеження будуть м’якшими для вже вакцинованих громадян. Серед можливих пом’якшень
називаються, приміром, такі:
— новий принцип роботи шкіл i навчальних
закладів: не закриватися на карантин при переході на більш жорсткий рівень епідемічної небезпеки зможуть ті, в яких хоча б однією дозою
щеплено понад 80 відсотків працівників;
— полегшені норми роботи бізнесу, де колективи вакциновані: наприклад, можливість
працювати навіть у «червоній» зоні тим ресторанам і закладам громадського харчування,
де щеплені 100% персоналу. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
В зоні ООС кінець минулого тижня став кривавим
для ЗСУ: на вихідних полягло троє українських бійців,
а 13 — отримали поранення.
Так, у суботу 11 вересня, під
час бойового чергування біля
села Причепилівка Новоайдарського району, що на Луганщині, внаслідок мінометного обстрілу загинув 36-річний старший солдат Олексій
Куленко з Кіровоградської
області, який служив у 17му окремому мотопіхотному 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 артилерійського обстрілу загинув солдат
74-го окремого розвідувального батальйону Денис Герман. Десять бійців отримали поранення різного ступеня важкості.
А в неділю біля Верхньоторецького загинув 27-річний морпiх із 503-го окремого батальйону морської
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ
Найпопулярніший продукт — картопля — з появою холодів стане дефіцитом, і українцям до цього
слід готуватися вже сьогодні. А все через несприятливі
погодні умови (десь заливало дощем ще й градом добило, а десь і краплі вологи не
впало). Відтак якість i врожай бульби можуть бути
недостатніми для того, щоб
задовільнити потреби внутрішнього ринку. Ймовірно, коренеплоди навіть доведеться імпортувати. Про
це написав на своїй сторінці у фейсбуці Леонід Петров, депутат облради з Чернігівщини. «Такої фракції
картопля раніше йшла на
крохмаль чи корм худобі, а
зараз її вважають нормальним «середнячком» для
споживання людьми. На
жаль, її зараз вдосталь на
прилавках супермаркетів.
Ось у руці тримаю картоплю «калібру» 30—35 міліметрів, тоді як наш стандарт — 50+ мм», — читаємо далі в повідомленні.
То чи й справді доведеться їсти імпортну бараболю?
Аби з’ясувати, чи є дефіцит картоплі та яка на неї
ціна, йдемо на Центральний ринок Полтави. Уже
при вході в очі впадають
гори лантухів із бульбою та
табличками біля них: Белла Роса, Слов’янка, Тайфун, Княгиня, Маргарита... Яких лишень сортів
немає! «Для пюре обирайте
білу, а для смаження краще
взяти рожеву. А ось ця, схожа на банан, стане окрасою
столу на будь-яке свято», —
люб’язно радить продавчиня.
Вартість картоплі також приємно здивувала: 78 грн за кілограм, гуртом —
дешевше. Заради цікавості
заходимо в один із супермаркетів, аби з’ясувати, чи
й справді на полицях продають неліквіди. Насправді інформація виявилася

■ НА ФРОНТІ

Вбивчі вихідні
На Донбасі полягло троє й поранено
13 українських бійців
піхоти Артур Голуб із Житомирщини. У вантажівку,
якою він кермував, бойовики влучили протитанковою
керованою ракетою. Також
у неділю на «передку» було
поранено трьох українських захисників.
Цього дня окупанти десять разів порушували режим припинення вогню.
Гатили загарбники по позиціях наших бійців поблизу
Нью-Йорка, Невельського,
Верхньоторецького, Причепилівки, Катеринівки, Зайцевого та Зототого-4. Ворог
вів вогонь із мінометів 120го калібру, протитанкових
ракетних комплексів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, станкових

протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
Станом на 7 годину ранку 13 серпня зафіксовано
одне порушення режиму
припинення вогню поблизу Зайцевого, де російськоокупаційні війська били по
наших позиціях із гранатометів різних систем. На
обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про всі факти порушень
Українська сторона Спільного центру з контролю та
координації питань припинення вогню та стабілізації
лінії розмежування сторін
повідомила представників
Місії ОБСЄ, застосувавши
встановлений координаційний механізм.

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України,
командування ЗС РФ продовжує підготовку мобілізаційного резерву для комплектування особовим складом з’єднань і частин 1-го
та 2-го армійських корпусів
оперативного
угруповання російських окупаційних
військ на тимчасово окупованих територіях України у
Донецькій та Луганській областях. Цього тижня окупанти проводять черговий збір
військовозобов’язаних запасу. Оповіщення призивного
складу здійснюється як за адресами проживання, так і за
місцем їх працевлаштування. Керівників підприємств
та установ попереджають
про сувору відповідальність
у разі невиконання мобілізаційних планів їхніми працівниками. Контроль проведення зборів здійснюватиметься командним складом 8-ї
армії Південного військового округу ЗС РФ. Тобто проти
України точно воює путінська Росія. Але земля наша —
вистоїмо! ■

■ ЦІНИ

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

❙ Фото з сайту wz.lviv.ua.
далекою від істини: в овочевих ящиках красувалася акуратно складена картопля розміром з чоловічий
кулак, а на ціннику — 5,95
грн.
То чому ж прогнозують
дефіцит картоплі та чого насправді очікувати українцям? Про це запитали Олега Пендзіна, члена Економічного дискусійного клубу. 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 інтерес до нього. Якби дефіцит
на картоплю дійсно був,
ми спостерігали б зростання ціни. Утім цей овоч подешевшав на 6 відсотків за
рік. Нині період масового
збору картоплі, тож необхідно почекати, що буде з
урожаєм та які будуть пропозиції на ринку».
Ціновий стрибок може
статися після настання морозів. Але, за попередніми прогнозами, вартість
на картоплю не відрізнятиметься від торішньої. Нині
ціна нижча за минулорічну. Чого не скажеш про цибулю. «Цей рік не найкращий для цибулі, урожай
виявився значно меншим,
ніж торік, тож дешевою

вона точно не буде, — зазначив Олег Пендзін. — Навпаки, вартість може поступово зростати. Цілком iмовірно, що вже у березні-квітні
в Україні буде імпортна цибуля. Що стосується борщового набору, то всі овочі будуть рости в ціні до кінця
року».
А врожай яблук справді порадував. Якщо торік у
цей час вартість за кілограм
сягала долара (27-28 грн),
сьогодні на полицях ми бачимо 16-17 грн. І це єдиний
вітчизняний фрукт, що дешевший, ніж банан.
Водночас експерт радить закупи на зиму робити саме зараз, адже спостерігається найпривабливіша ціна на овочі. ■

ІнФорУМ
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

■ ГУЧНА СПРАВА

У Коростень,
на деруни

Фатальні
Погреби

На Житомирщині 13-й раз
проводять гастрономічне свято

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

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ
Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені
спростував забобон, що
13 — нещасливе число. У
такого ліку святкуванні
на початку вересня взяло
участь 13 територіальних
громад району і 13 представників міської територіальної громади.
Районний центр Житомирщини Коростень
приваблює туристів мальовничим Древлянським парком, де річка Уж
пробиває собі шлях між
гранітних валунів і де
встановлені пам’ятники
князям Володимиру Великому, Малу, княгині
Ользі, Малуші і богатирю Добрині (є версія, що
мати Володимира Хрестителя Малуша і Добриня були дітьми древлянського князя Мала). А
ще краєзнавчим музеєм і
об’єктом «Скеля». Тут ще
перед Другою світовою
війною було влаштовано
командний пункт у глибині скелі, а тепер — музей.
Коростень славиться своїми двома фестивалями — літературним «Просто на Покрову» і Міжнародним фестивалем дерунів. Ідею
провести веселий, смачний, пісенно-танцювальний, жартівливо-відпо-

чивальний і креативнорозважальний
фестиваль подав письменник і
журналіст Валерій Нечипоренко, а втілив Коростенський міський голова
Володимир Москаленко.
На першому фесті у
2008-му спекли гігантський дерун вагою 118 кілограмів, який увійшов
до Книги рекордів України. Наступного року
веселі коростенці встановили перший в Україні пам’ятник деруну.
Далі, під лозунгом «Дерунам слава», було побито попередній рекорд:
смакували картопляним
млинцем вагою аж 136
кілограмів.
Налаштуватися на
гастрономічно-розважальне свято у 2011-му
було дещо складнувато,
оскільки наприкінці березня тяжка хвороба передчасно обірвала життя
ініціатора фестивалю Валерія Нечипоренка. Утім
вирішили не переривати традицію, і ІV фестиваль відбувся під гаслом «Деруни всієї країни, єднайтесь!». Тоді на
свято запросили людей зi
здогадайтеся яким прізвищем. А за підсумками рейтингу кулінарних фестивалів та свят
України «Їли-пили» коростенський став переможцем у номінації

Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Веселий і смачний фестиваль у Коростені.
❙ Фото Анатолія ЗБОРОВСЬКОГО.
«Най креативніші фестивалі».
У різні роки на фестивалі було всякого: деруни
готували кандидати в депутати до Верховної Ради
України; презентували
бюргер-, суші-деруни та…
страусині деруни; знайомили гостей із традиціями поліського весілля;
проводили дерунярський
аукціон, розігрували лотереї, приваблювали гумористичними сюрпризами від колективу «Дизель Студія» і феєричним
виступом гурту «ТІК».
Кошти, зібрані під час
святкування, були передані 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону.
Десятий фестиваль

■ СТОЛИЦЯ

Як Фенікс із полум’я
Столичний кінотеатр «Жовтень» відсвяткував
90-ліття
Тарас ЗДОРОВИЛО
Київському кінотеатру «Жовтень» виповнилося 90 років: велелюдно 10 вересня на фасаді кінотеатру відкрили пам’ятний знак
на честь ювілею та фотовиставку
на 2 -му поверсі, присвячену історії кінотеатру. А потім у залі
«Гегемон» почесними грамотами
нагороджували колектив кінотеатру й подарували величезну
плазму для фойє. Також відбулася творча зустріч та допрем’єрний
показ українського фільму «Між
нами» режисерки Соломії Томащук.
А народження кінотеатру починалося ще до виділення ділянки під
будівництво: у 1928 році було проведено всесоюзний конкурс на проєктування культурного закладу. Перемогу здобув Ной Троцький. Іменитий ленінградський архітектор
запропонував досить типовий на той
час проєкт для радянського кіно —
передбачалася наявність фойє, читальні, приміщень для культурних
розваг.
І 20 червня 1929 року — тоді постановою президії Київської міської

ради робітничих і селянських депутатів — ухвалили рішення про
відведення земельної ділянки для
будівництва на розі вулиць Щекавицької та Шолом Алейхема (нині
Костянтинівська) нового Держкіна місткістю майже 700 місць. Проєкт-переможець було пристосовано
до конкретної земельної ділянки відомим київським архітектором Валеріаном Риковим. Саме ці імена
увічнені на меморіальній дошці.
Того ж року розпочалося будівництво кінотеатру. Будівля кінотеатру «Жовтень» від початку повністю відповідала духу радянського часу та була побудована у стилі
конструктивізму, що був дуже популярним у 1920—1930 рр. На
той час це був єдиний кінотеатр,
що мав окрему будівлю та свою земельну ділянку; об’єм кінотеатру
становив 10,217 м2, а вартість побудови — 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 газеті того дня надрукували оголошення: «Урочисте відкриття сьо-

отримав патент на проведення Міжнародного фестивалю дерунів. Тоді було
встановлено аж три рекорди України: найбільший дерун в Україні (180
кг), найбільша кількість
учасників у вишиванках
та національному вбранні — 11 тис. 909 осіб, найбільше учасників з прізвищами Дерун, Дерунець.
Потім свято передкарантинного року виявилося
наймасштабнішим: його
відвідало близько 60 тисяч гостей (населення Коростеня становить близько 65 тисяч). А минулорiч
довелося проводити фестиваль під гаслом «Смажимо вдома», тож гарним настроєм ділилися у
соціальних мережах. ■

годні, о шостій вечора, кінотеатру
«Дев’яте Держкіно» ім. Петровського». (Саме такою була перша
назва кінотеатру). Після урочистої
частини відбулося демонстрування
найкращого на той час німого фільму — «Гегемон».
Преса називала кінотеатр «лабораторією пролетарської культури». Із плином часу кінотеатр неодноразово було реконструйовано — будівля змінювалася кілька
разів. Але за час свого існування
«Жовтень» жодного разу не змінював 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 залишилося, зникло й обладнання, і меблі. Після відродження в кінотеатра були й інші випробування: один
із них — жахливий підпал восени
2014 року.
Сьогодні кінотеатр продовжує
політику поєднання мейнстриму
та артхаусного кіно з націленістю на європейське та українське
кіно. В 2019—2020 роках продемонстровано понад 50 нових українських фільмів, практично всі,
що були випущені на екрани країни. Регулярно проводяться творчі зустрічі з діячами українського кіно, лекції з кіномистецтва, майстер-класи професіоналів
кіно. Останні два роки — це локація для Міжнародного кінофестивалю «Молодість», а загалом тут
проходить багато різних кінофестивалів. ■

Від дня смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця минуло вже кілька днів, проте слідчі територіального управління ДБР та Київської обласної прокуратури поки що
не озвучили остаточної версії причин його загибелі. Розслідування резонансної справи взяв під свій контроль офіс генпрокурора.
Наразі призначено комплекс експертиз, встановлюються всі обставини трагедії, тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомила пресслужба столичної облпрокуратури, кримінальне провадження було відкрито за статтею «умисне вбивство».
Трагедія сталася у селі Погреби Броварського району Київської
області. За попередніми даними слідства — 11 вересня. За інформацією 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 спиртне.
Ця справа отримала чималий резонанс, бо Віталій Писанець 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 етапі досудового слідства і розглядав клопотання про подовження запобіжного заходу підозрюваним. Суддя Віталій Писанець,
зокрема, вперше відправляв до СІЗО Андрія Антоненка у грудні
2019 року. Але далі подовжували арешт учасника російсько-української війни, на якого навішували звинувачення, інші судді.
Із 1998 до 2011 року Віталій Писанець був суддею Свердловського 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 Віталія Писанця так, що той потрапив до лікарні з переломом черепа й сильним крововиливом. Зазначалося, що причиною нападу була «професійна діяльність». У 2015 році указом президента 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 прозвучить один iз найскладніших та водночас найпрекрасніших шедеврів, 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 Олександр Шульц (Трістан), Юліана Баварська (Ізольда), Тарас
Штонда (Король Марк), Тетяна Спаська, Алла Позняк (Брангена), Олександр Форкушак (Курвенал), Дмитро Фощанка (Мелот), Олександр Вознюк (Пастух), Ігор Євдокименко (Рульовий), Дмитро Іванченко (Молодий моряк), а також білоруський
диригент Віталій Алексейонок. Для більшості солістів участь у
київському представленні «Трістана та Ізольди» стане дебютом у партії.
«Перше за часи незалежності виконання «Трістана та Ізольди» Вагнера є визначною подією для української культури. Адже
виконання однієї з найскладніших партитур в історії опери і загалом робота з вагнерівським репертуаром є лакмусовим папірцем 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 залучення 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 початок зміщено на годину раніше від традиційного вечірнього —
на 18-ту. ■
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Ірма РУБЛЕВСЬКА

Чомусь саме зараз пам’ять знову
відкидає у шалені 90-ті. Безшабашний час був: що не заборонено — те можна. Писали як уміли
й що хотіли. Незалежна журналістика тоді вже називалась «четвертою 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 повноваженнями в плані впливу на
ЗМІ та вибори й, буває, послуговується надзвичайно розпливчастими формулюваннями, що
нерідко складаються з оціночних
суджень. Це все схоже на сумне
завершення 30-літнього циклу:
від КДБ до СБУ із сильним економічним креном — і назад, до
КДБ, звісно ж, зберігаючи «економіку».
Ось який вердикт винесли харківські правозахисники: «СБУ з
2014 року постійно перевищувала 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 належали до її підслідності.
Усе це зумовлювало високі очікування змін у спецслужбі, які
мали б перетворити її на сучасну
цивілізовану інституцію».
Водночас власні повідомлення
відомства пафосно розповідають про важливі, але поточні,
буденні справи СБУ, без особливого «глибокого буріння». Це
тоді, коли Служба безпеки «ґавить» кричущі факти втручання
спецслужб інших країн, резонансні вбивства на замовлення,
як це було у випадку загибелі
голови Громадської організації
«Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова.

Президентські пристрасті по
Шеремету
Нагадаємо, на травневій великій пресконференції президент 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 справи Яна Дугарь якимось чином
причетна до цієї справи.
Також Зеленський запевнив,
що його хвилює перебіг розслідування вбивства Павла Шеремета
і він тримає його на контролі.
Тоді ж президент додав, що
матиме дуже серйозну розмову 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 затримання СБУ кількох членів
«Нацкорпусу» в Харкові за звинуваченням у рекеті. Місцеві
інформатори інтерпретують цю
подію як свідчення того, що Зеленський «зачищає вулицю» і
намагається вплинути на майбутні вибори мера першої столиці України.
Щодо справи Павла Шермета, 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-

■ 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.
до вбивства Шеремета: лікарці
й волонтерці Юлії Кузьменко,
музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку, військовій
медсестрі Яні Дугарь.
Усі затримані заперечують
свою причетність до злочину та
вважають переслідування політичним.
4 січня 2021 року «Білоруський народний трибунал» опублікував у бельгійському виданні EUobserver записи розмови від 11 квітня 2012 року, голоси на яких нагадують голос
тодішнього голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева та голоси
працівників контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа»,
з якими проводили інструктаж. Вони обговорювали можливість підірвати вибухівкою
журналіста Павла Шеремета.
Записи EUobserver передав Ігор Макар, колишній заступник командира спецпідрозділу «Алмаз» МВС Білорусі,
нині представник громадянської ініціативи «Білоруський народний трибунал». Також Макар передав Україні запис розмови силовиків Білорусі та погодився 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 відомством керує Артем Ситник,
котрого відносять до орбіти
Петра Порошенка. Протистоянню чималою мірою сприяв зрослий вплив і значимість СБУ завдяки закону «Про внесення
змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, кримінального законодавства та кримінального
процесуального законодавства
щодо діяльності Служби безпеки України та розвідувальних
органів».
Правозахисники, зокрема з
Української Гельсінської спілки, одразу ж почали застерігати,
що вказаний документ не тільки
суттєво змінює процесуальне положення Служби безпеки Украї-

ни (в контексті кримінального
процесу), а й є загрозою для процесуальної незалежності Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури та спроможності
Національного антикорупційного бюро України.
Як зазначав юрист Сергій
Курінний, по-перше, законопроєкт створює реальні загрози
незалежності та інституційній
спроможності САП та НАБУ не
лише в площині діяльності самих органів, а й безпосередній
самостійності прокурорів як окремих процесуальних одиниць.
По-друге, вказаний документ посилює роль СБУ в частині проведення досудового розслідування та фактично «цементує» цю функцію. Такий підхід
виходить за межі ролі СБУ, на
чому неодноразово наголошувала громадськість.
По-третє, зменшення процесуальної самостійності та
надання керівнику САП повноважень з погодження вищевказаних процесуальних документів нівелює процесуальну
самостійність прокурорів та не
відповідає статусу і функціоналу адміністративної посади в органах прокуратури. Закон України «Про прокуратуру» чітко відмежовує поняття
«повноваження прокурора» та
«адміністративна посада», зазначаючи, що адміністративна посада не звільняє від виконання ним прокурорських
повноважень. Таким чином,
надання вищевказаних повноважень є зазіханням на процесуальну самостійність прокурора.
«Враховуючи все вищенаведене, — звертався до здорового
глузду депутатів Сергій Курінний, — цей законопроєкт не
повинен бути проголосований,
адже не передбачає жодних позитивних змін».

Окупаційне вугілля — не
Козака?
Ще одна цікава справа
СБУ: розслідування незаконної купівлі вугілля в ОРЛО. «Родзинка» в тому, що, як повідомлялось у ЗМІ, нібито підставою
для запровадження санкцій проти народного депутата з фрак-

ції «Опозиційна платформа —
За життя» Тараса Козака стало
розслідування щодо схем з постачаннями вугілля з окупованих територій, які сприяють фінансуванню тероризму. СБУ на
ці непоодинокі повідомлення
відреагувало так: «Головне слідче управління здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо протиправного придбання кам’яного
вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганської області, яке в подальшому реалізовується на адреси енергокеруючих компаній Росії».
Ці дії, за даними спецслужби, містять ознаки вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1
статті 258-5 Кримінального кодексу: фінансування тероризму, що карається позбавленням
волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до двох років та з конфіскацією майна.
Однак в СБУ так і не уточнили, чи пов’язане це розслідування з діяльністю Тараса Козака.
Не повідомляють у спецслужбі
також, коли було відкрито відповідне провадження, якими є
проміжні дані досудового розслідування, коли справу передадуть до суду.
Так само не отримали журналісти відповіді, чи ведуться
щодо Тараса Козака ще якісь
провадження, окрім цього.
Нагадаємо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський надав чинності рішенню Ради національної безпеки
й оборони про запровадження
санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука — Тараса Козака і восьми
пов’язаних з ним юридичних
осіб. За санкціями блокували телеканали «112 Україна»,
NewsOne та ZiK.
Телеканали у своїй заяві
розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними
ЗМІ». Тарас Козак назвав звинувачення брехнею і відкинув їх.
Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союз-

ників України, але були й застереження з-за кордону щодо
необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних
журналістських організацій, а
також з боку Росії.
Київ відповів, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.

Путін міг прочитати таємну
інформацію раніше від
Порошенка
Радянський дисидент, колишній політв’язень Семен
Глузман зазначав, що давно помітив, як СБУ перетворюється
на комерційну організацію.
«Стосовно останніх керівників відомства, то про одного з них співробітники СБУ неодноразово казали мені, що він
дійсно агент Кремля, а про другого — там просто хабарі, хабарі.., — згадував перед журналістам Семен Глузман. —
Дуже показовою у плані стану
справ у СБУ та державі є ситуація, про котру я колись уже писав. До мене звернувся полковник СБУ з проханням сконтактувати його з американцями.
Він сказав, що вони роздобули якусь дуже серйозну інформацію, цікаву для закордонних колег. Я нагадав, що в них,
у СБУ, є голова. Але суть проблеми полягала в тому, що була
небезпека, якщо не порушити
субординацію, то в результаті
Путін міг прочитати ці матеріали раніше, ніж Порошенко».

Вердикт правозахисників
Харківська правозахисна
група, аналізуючи останню реформу СБУ, зазначила, що з
2014 року СБУ була найбільшою порушницею прав людини серед усіх органів влади.
Незаконні обшуки, незаконні затримання, викрадення, насильницькі зникнення,
утримання під вартою без рішення суду в нелегальних місцях позбавлення волі, катування та інші види жорстокого поводження, блокування інтернету, незаконне перехоплення
телекомунікацій, безконтрольне надмірне прослуховування
телефонів, безконтрольне стеження, тиск на громадян, незаконні екстрадиції та видворення шукачів притулку, надмірне засекречування інформації
— все це стало реальністю.
«Складалося враження, що
Служба отримала карт-бланш на
будь-які дії заради захисту цілісності та суверенітету України.
Щодо потреби реформування СБУ давно склався консенсус і вітчизняних, і міжнародних експертів: цей кентавр,
який поєднує функції класичної спецслужби та правоохоронного 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 забезпечення та дотримання нею прав
людини, а також запровадити
механізми ефективного парламентського та позапарламентського контролю за її діяльністю, якого дуже бракує», — зазначають у звіті правозахисники.
І тому законопроєкт, який
нібито ліквідовував у СБУ антикорупційний та економічний
підрозділи, а до 2026 року мав
передати все досудове розслідування у ДБР, із поступовим скороченням чисельності та частковою демілітаризацією Служби, був багатьма підтриманий
як довгоочікувана реформа.
Але вийшло «як завжди»... ■

ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 14—15 ВЕРЕСНЯ 2021

■ ПАМ’ЯТЬ

■ ДО РЕЧІ

Коли мовчати — злочин
Приховуючи правду про Голодомор, ризикуємо отримати нових диктаторів,
переконаних, що геноцид може бути не тільки непокараним, а навіть непоміченим
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 Нобелівської премії миру. Українська нація теж пережила це у минулих століттях — від вирізаного до ноги і спаленого до тла Батурина
до кривавого ХХ сторіччя. Проте лише
один епізод непростої історії нації визнано геноцидом — Голодомор 1932—1933
років, під час якого, за останніми даними
вчених і юристів, було знищено 10 млн 500
тис. українців.

У ході форуму було презентовано книжку «Геноцид українців 1932—1933 за матеріалами досудових розслідувань», до якого увійшли висновки судових експертиз, а також інші матеріали
архівної кримінальної справи №475. Незабаром
книжка буде доступна широкому загалу в бібліотеках, а орієнтовно в листопаді її можна буде придбати в Музеї Голодомору-геноциду.
Також під час форуму громадськості презентували навчальний посібник для вчителів «Голодомор 1932—1933 років — геноцид української
нації», що є одним із перших навчальних видань,
яке висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору-геноциду та масових штучних голодів 1921—1923 рр. і 1946—1947 рр. Навчальний посібник уже пройшов апробацію в гімназіях
та коледжах.
зі світом. «Це те, що ми маємо зробити
для своїх батьків, для тих мільйонів, хто
вижив і не вижив. Хто вже не може говорити. Ми будемо їхнім голосом правди»,
— додала вона і закликала всіх небайдужих долучатися до Глобальної мережі
нащадків жертв Голодомору. Спільнота була заснована Світовим конгресом
українців, щоб об’єднати родичів тих,
хто пережив Голодомор, та поширювати
правду про ті події в світі, «аби жоден інший народ не зазнав такої трагедії». Осередки Мережі вже працюють у Канаді і
США, а також триває їх створення в інших країнах світу.

«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 комуністичного режиму на відновлення української державності, на український національний рух, — зазначив на Міжнародному форумі «Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо» Валерій
Шепітько, президент Міжнародного
конгресу криміналістів, академік Національної академії правових наук України. — У 1930 році в Україні відбулося
понад 4 тисячі масових виступів, у яких,
за оцінками окремих дослідників, узяли участь 1,2 млн осіб. А штучний голод
ставав зброєю масового біологічного знищення людей».
Водночас директор Інституту української мови НАНУ професор Павло
Гриценко наголошує, що Голодомор не
варто виривати з контексту «загальної
програми знищення українського народу». Адже лише в ХХ столітті українці пережили три масові штучні голоди,
криваве придушення УНР, розкуркулення, депортації, репресії, відсікання
територій, русифікацію, були обкрадені
і фізично, і духовно.
«1847 рік. Ось тут недалеко, під Києвом, на переправі через Дніпро заарештовують Тараса Шевченка з його рукописним, підготовленим до друку другим виданням «Кобзаря», — нагадав Павло Гриценко. — 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 триєдиного народу немає. Ми різні. І саме це
послужило основою найстрашнішого покарання Шевченка серед усіх членів Кирило-Мефодіївського братства. І не треба фантазувати, що він критикував царат, царицю — то все деталі. Оце головне — ідея незалежної України. Тому що
визнати українців окремим народом для
царської Росії означало позбутися тієї багатої спадщини — від святого Володимира, — на яку вони й сьогодні намагаються утвердити своє правонаступництво».
Тому, наголошує вчений, щойно була
проголошена Українська Народна Республіка, було зроблено все, щоб її задушити. І після цього, як тільки визрівала
бодай найменша спроба українців розігнутися і підняти голову, кара була миттєвою. «Щоб ніхто не насмілився говорити «Слава Україні» замість «Слава
дружбі народів», — каже Павло Гриценко. — Це зараз ми правильно робимо, що
хочемо порахувати до кожної особи жертви, ми правильно сьогодні робимо, що
показуємо це всьому світу. Але ми неправильно робимо, коли Голодомор-геноцид вириваємо із загального контексту диявольської програми знищення України. Тому що ми ніби звужуємо саме
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❙ Голодомор став ціною, яку сплатив український народ за прагнення до волі.
питання до однієї трагедії, а насправді
йдеться про планомірне знищення нації.
І це триває до сьогодні. Нічого не змінилося від тієї переправи 1847 року, коли
було заарештовано Шевченка. Тому оці
пошуки правди — це є фактично виростання українського громадянського суспільства. І я переконаний, що 10,5 млн
— це не кінцева цифра втрат. Але це,
можливо, той старт, який дає нам змогу рухатися далі».

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

надським парламентом зібралася багатолюдна маніфестація і прем’єр-міністр
Канади оголосив про визнання Голодомору в Україні геноцидом. Це була велика дипломатична перемога».
Чому визнання Голодомору геноцидом важливе на міжнародному рівні? В
умовах сьогоднішньої російської агресії
необхідно нагадати світу, що це почалося не вчора і навіть не в 2014 році, а значно раніше. Що в 30-х роках минулого
століття організатори геноциду не тільки створили жорстоку систему знищення українців, а й систему приховування наслідків злочину від громадськості
та міжнародної спільноти. «Ми маємо
себе запитати: якби світ належним чином зреагував на те, що відбувалося в

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.
ни гібридну війну, Росія продовжує заперечувати факт геноциду, приховує і його
причини, і його масштаби, ховаючи правду за сімома замками в своїх засекречених архівах, перекручує трактування історичних подій. А брехня, як відомо, породжує 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 державачлен Ради Безпеки ООН робить усе можливе, аби заблокувати справу визнання
Голодомору українців геноцидом. Тому
ми формуємо спеціальну стратегію, яка
дозволить нам мати більшість у Генеральній Асамблеї ООН, щоб згодом вдалося ухвалити декларацію про визнання Голодомору геноцидом», — каже пан
Боднар. Він нагадав, що на сьогодні 15
держав офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу.
До речі, однією з перших таке рішення ухвалила Канада. Як нагадав дипломат 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 говорив про Голодомор. Це був третій спікер в історії цієї країни, який мав промову перед двома палатами парламенту! —
каже пан Осташ. — Першим був Нельсон
Мандела, а другим — Вацлав Гавел... За
пару днів, 28 травня 2008 року, перед ка-

Україні в 1932—1933 роках, чи наважилися б майбутні диктатори втілювати свою геноцидну політику? А так вони
отримали приклад того, коли геноцид
може бути не тільки непокараним, а навіть непоміченим світовою спільнотою»,
— цілком слушно каже Катерина Ющенко, амбасадор Глобальної мережі нащадків жертв Голодомору.
«Я виросла в домі, де Голодомор був
постійною і невід’ємною частиною життя. Голодомор був не лише частиною розмов із друзями, він був частиною менталітету моїх батьків та інших представників діаспори в Чикаго, де я виросла,
— згадує пані Катерина. — Це вплинуло на те, як мої батьки думали про життя, яким був їхній пріоритет та вибір,
як вони виховували своїх дітей, як заощаджували та витрачали гроші. Голодомор назавжди закарбувався в психології моєї сім’ї, і він до сьогодні є основним чинником психології нашої нації».
«Щоб подолати психологічні наслідки
геноциду, перш за все важливо визнати
факти минулого, — переконана Катерина Ющенко. — Страшна історія про те,
як радянська влада за 18 місяців пограбувала 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 залишилося дуже мало свідків тих подій.
Проте є ми, нащадки, і це наш моральний обов’язок поділитися своєю історією

«Важливо, щоб якомога більше людей
пропустили тему Голодомору крізь
себе»
Справді, про пережиту нашим народом трагедію важливо говорити і від
кожного окремо, і від держави в цілому.
І хоча перші особи країни до столичного
Будинку профспілок, де відбувався міжнародний форум, не дійшли, відрадно
бачити, що минуле нашої нації болить не
тільки науковцям. У залі довелося зустріти співачку Руслану, політв’язня Степана Хмару, ексзаступника генпрокурора Миколу Голомшу, майстра мікромініатюр Миколу Сядристого, бізнесмена 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 Конотопі лежали мертві люди. Тому що
збирали померлих уже в березні місяці, а починаючи з грудня до міста в пошуках харчів тягнулися голодні люди
з сіл і тут гинули. Та й місцевих у Конотопі мерло чимало. Тому що дослідження, яке провели наші активісти
буквально місяць тому, показують,
що до січня 1933 року в конотопському
загсі було зафіксовано 2 тис. 348 смертей iз діагнозом «крайнє виснаження». Після цього, мабуть, заборонили вказувати таку причину смерті, бо
вигадували інші. І це потребує детальнішого вивчення, адже причина смерті одинадцятирічного хлопчика, який
помер від серцевого нападу, погодьтеся, викликає багато запитань. Тому я
хочу вивчити своє родинне дерево, не
просто встановивши імена предків до
десятого коліна. А дізнатися детальніше долю родичів у 20-30-х роках минулого століття. По лінії Зимовців, наприклад, знайшли 12 померлих, а в мене
прабабця з Зимовців...
Вважаю якщо не обов’язком, то моральною потребою знати долю свого
роду. І передати наступним поколінням. 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 якомога більше людей пропустили тему Голодомору через себе. Тільки тоді, коли
ми засвоїмо ці травми минулого і зрозуміємо, що з нами відбулося, зможемо
будувати майбутнє і Україну, про яку
мріяли наші батьки і діди». ■
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У нинішньому році не пощастило фермерам із південних регіонів нашої держави,
переважно з Херсонської та Миколаївської
областей, які традиційно годували Україну 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 гурті 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 зростають.

■ ЦІНОВІ КАРУСЕЛІ

■ ДО РЕЧІ

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

Баштанні за ціною повітря
Цьогорічний літній сезон подарував
Україні нову кризу на продовольчому
ринку — кавунову. Ціна на солодку ягоду впала настільки, що аграрії віддають
урожай практично задарма — за ціною
оренди землі.
Такі випадки зафіксували, зокрема,
на Херсонщині, де власники, як повідомляють місцеві ЗМІ, готові віддати
ціле поле кавунів усього за 15 тисяч гривень, аби «відбити» оренду землі. Зниження попиту серед місцевих жителів
і масових закупівельників спричинило потужну кризу ринку збуту баштанних культур. Раніше, ще в середині серпня, аграрії звернулися до покупців із
закликом купувати кавуни в селі Михайлівка Скадовського району, просто
у виробника, за 70 копійок. Станом на
перші числа вересня ціна в тій-таки Михайлівці становила 50 копійок. На ринку 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 порівнянні з попередніми сезонами. Підприємці з інших міст, які купують на Херсонщині кавуни і дині оптом не перший
рік, також знизили обсяги закупівель.
Причина — низькі ціни.
Експерти пояснюють кризу одразу кількома факторами. З одного боку,
це пізні терміни посіву і збору кавунів,
які сталися через дощове літо, а з другого — подвійна кількість валового збору культури. А тому доволі часта ситуація, коли пропозиція перевищує попит,
а ринок збуту не готовий до реалізації
надлишків виробництва.

Кавуни по-італійськи
До речі, цінові перекоси з баштанними культурами в Україні — випадок аж
ніяк не унікальний. Така сама ситуація
виникла в Італії, де кавуни і дині продають незвично дешево. Причинами цього
є перевиробництво, погана літня погода в регіонах із високим споживанням,
обмежений попит з-за кордону і поява
нових конкуруючих площ у Східній Європі.
«Усе, що ми робили з травня до кінця липня, пропало з приходом серпня,
коли ці типові літні продукти зазвичай мають розкуповувати в найкоротші терміни. Замість цього все пішло не
так, як планувалося. Падіння продажів
виявилося значним, — каже Сальваторе 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 підтримувати ці обсяги на постійному рівні в останній місяць. 5-6 сортів кавуна і динь
на овочевих полицях не тільки збивають з пантелику споживача, а й створюють ризик компрометації високоякісної продукції, особливо якщо вона продається за цінами, нижчими від собівартості. 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 додатково погіршило ситуацію на італій-

«Аграрка» дорожчає
Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2021
року, як свідчать дані Державної служби статистики, зросли на 34,7% в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року: продукція рослинного походження — на 31,5%, тваринного — на 41,3%. Водночас витрати на
матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за перші 7 місяців
поточного року злетіли на 35,8%.
У липні витрати на виробництво аграрної
продукції стали вищими на 2,7% у порівнянні з попереднім місяцем: рослинницької — на
3,5%, тваринницької — на 0,5%.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Заробити за кордоном

❙ Підприємці, які вирішили цьогоріч заробити на вирощуванні кавунів,
❙ ледь зводять кінці з кінцями.
❙ Фото з сайту fruit-ukraine.org.
ських ринках. Навіть більше — виробники побоюються, що вони не зможуть
продати всю вирощену продукцію, особливо в регіонах, де погода цьогоріч виявилася холоднішою, ніж зазвичай.
Проте італійські виробники баштанних мають принаймні одну суттєву перевагу в порівнянні з українськими —
тепліший клімат. І якщо сезон у вітчизняного виробника вже практично закінчився, на Апеннінах він іще у самому
розпалі, а виробництво деяких сортів
мускатних динь буде продовжено до
кінця вересня і, можливо, навіть до першої половини жовтня.

Наїстися, поки не подорожчало
Днями аграрні експерти зафіксували ще й суттєве здешевлення яблук,
ціна на них упала більш ніж на третину.
За словами економіста Олега Пендзина,
нинішній рік є надзвичайно сприятливим 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 коливаються від 10 до 20 гривень за кілограм.
Продавці кажуть, що зараз ціни стабільні, але згодом трохи зростуть.
І якщо у минулому році вартість яблук у середньому в Україні становила
26-27 гривень за кілограм, то у нинішньому вона впала до позначки 16-17
гривень за кілограм. «Посприяв зниженню ціни на яблука хороший урожай. Тому на українському ринку переважає вітчизняний продукт. Нині ціна
найвигідніша», — продовжує Пендзин,
додавши, що після перших холодів яблука почнуть поступово дорожчати.
Ще однією культурою, вартість якої
сезонно знизилася, став соняшник. Сьогодні ціни на нього фактично досягли
свого дна. Але пояснення тут доволі
просте — ціна падає через те, що розпочався сезон збирання. Хоча якщо порівняти з цифрами минулих років, то можна помітити, що у 2021 році вартість
культури є вищою.
Так, наприклад, у 2019 році за тонну соняшнику просили 9,6 тис. грн, у
минулому в цей період вартість була на
рівні 11,5 тис. гривень, а цьогоріч перевищує 16 тисяч. При цьому врожайність на старті сезону становить дві тонни з гектара. Експерти наголошують:
традиційно у вересні починається розворот 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 прогнозу на врожай у декількох великих
країнах-експортерах світові ціни на
пшеницю, як повідомили у доповіді Організації Об’єднаних Націй FAO, зросли на 8,8% у порівнянні з попереднім
місяцем, перевищивши на 43,5% рівень цін відповідного періоду минулого року.
Ячмінь подорожчав «усього лише»
на 9% у порівнянні з липневим показником — через зниження прогнозів
виробництва, насамперед у Канаді та
США. До речі, підвищення міжнародних котирувань ячменю стало однією з
причин зростання цін на пшеницю.
Ціни на кукурудзу, навпаки, трохи
знизилися — на 0,9% — завдяки поліпшенню прогнозу на врожай в Аргентині,
ЄС і Україні, який дозволив компенсувати зниження врожайності в Бразилії
та США.
Але рекорд цінового зростання продемонстрував тростинний та рафінований цукор — його вартість сьогодні перебуває на найвищому рівні за останні
чотири роки. Причиною стала втрата
врожаю в Бразилії через тривалу посуху та морози у липні-серпні. За оцінками експертів, у 2021-22-му маркетинговому році виробництво цукру в
Бразилії зменшиться на 27% — до 10річного мінімуму, який становитиме
28 млн тонн. Ситуацію може врятувати хіба що Індія, яка є другим світовим виробником цукру, і ця країна виробить традиційний для неї обсяг у 31
млн тонн.
Але навіть попри це Світова організація цукру прогнозує у нинішньому
маркетинговому році глобальний дефіцит цукру на рівні 3,8 млн тонн. Це на
46% перевищить травневий прогноз,
де дефіцит оцінили у 2,6 млн тонн.Очікується, що у новому сезоні, який розпочнеться з жовтня, світове виробництво цукру збільшиться на 0,2% — до
170,6 млн тонн, тоді як споживання
— на 1,6%, до 174,5 млн тонн. Жовтневі ф’ючерси на обидва види сировини у серпні оновили п’ятирічний максимум, проте потім трохи опустилися в
очікуванні поставок бурякового цукру
з нового врожаю.
Українські виробники намагаються
отримати зиск від цієї тенденції й наростити виробництво. За прогнозом Мінекономіки, у нинішньому маркетинговому році виробництво цукру у нас виросте на третину і становитиме 1,4 млн
тонн. Вітчизняні цукровари навіть
сподіваються наростити його експорт
на дефіцитні ринки. З огляду на перехідні початкові запаси обсягом 422 тис.

Польський уряд готує масштабні податкові пільги для українських трудових мігрантів
і підприємців. Йдеться про урядову програму
«Польський Лад», яка передбачає, що заробітчани у перший рік після переїзду до Польщі
платитимуть удвічі менше податків, ніж польські 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 податок на прибуток повних чотири роки. Таким
чином Польща хоче затримати у себе, зокрема,
і громадян України на тривалий термін. Податкова пільга також охоплюватиме мігрантів, які
вперше приїдуть до Польщі. Вони також зможуть протягом чотирьох років платити податки
на пільгових умовах», — пояснюють у компанії
з міжнародного працевлаштування «Гремі Персонал».
Мінфін Польщі у свою чергу заявляє, що
протягом чотирьох років держбюджет фінансуватиме цим людям внески в пенсійний фонд і
страхування на випадок хвороби.
тонн загальна пропозиція цукру становитиме 1,74 млн тонн, що повністю задовольнить внутрішній попит, який
оцінюється у 1,25 млн тонн. Торік, як
ми пам’ятаємо, через несприятливі погодні умови в Україні було вироблено
1,1 млн тонн цукру, що на 25% поступається показнику 2019-20-го маркетингового 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 закупівельних 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 молочну продукцію.
Галузеві експерти стверджують, що
головним фактором, який надає підтримку цінам, буде дефіцит сировини,
який посилюватиметься і надалі. Одним із головних чинників, який може
протидіяти цьому, є негативна рентабельність виробництва молочної продукції у переробників, які опинилися
між лещатами вартості сировини й опору з боку торгових мереж. Проте економіка виробництва готової продукції зажадає перегляду відпускних цін, що
може стати причиною зростання цін на
полицях цієї осені.
Експерти оцінюють, що подорожчання становитиме близько 7%, — піднімати цінову планку вище цього показника виробники наразі не готові,
оскільки бояться втратити споживачів
своєї продукції. «Це сезонне зростання
цін — традиційно з першими холодами
молочна продукція додає у вартості через скорочення надоїв», — сказав радник асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа, наголосивши, що наші виробники працюють
на межі рентабельності, але при цьому
вони не можуть продавати свою продукцію дорожче за імпортну. ■
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І тут прийшла Ідальго
Очільниця Парижа кинула виклик президенту
Франції і хоче поборотися за головну посаду
в країні

❙ Анн Ідальго.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Глава мерії Парижа Анн Ідальго 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 рівні 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 крісло, вона стане не тільки першою жінкою на вищій державній посаді, а й
першою главою держави з подвійним громадянством: Франції та Іспанії, де вона народилася.
62-річна членкиня Соціалістичної партії, Ідальго користується під-

тримкою лідера соціалістів Олів’є
Фора, але їй ще належить пройти
внутрішньопартійні праймеріз. На
посаді мера Парижа, яку вона обіймає з 2014 року, Анн Ідальго активно проводила «зелену» політику: за час її керівництва в столиці
була значно розширена мережа велосипедних доріжок, багато парковок перебудовані у вуличні кафе і
майже повсюди введено обмеження швидкості до 30 км/год.
У книжці Ідальго «Французька жінка», яка має вийти друком
у середині цього тижня, є обіцянка в разі обрання на пост президента підвищити зарплати французам
на 15%, для деяких категорій громадян — навіть більше. Наприклад,
викладачам вона обіцяє збільшення
платні «як мінімум удвічі».
За результатами опитувань, рівень підтримки Ідальго нині не перевищує 10 відсотків. Критики зви-

■ ПРЕМІАЛЬНІ

Жіноча інтуїція
У Венеції завершився найстаріший
кінофестиваль світу
Олег БОРОВСЬКИЙ
Врученням нагород на острові
Лідо у Венеції завершився найстаріший кінофестиваль світу.
78-ме щорічне свято кіно тривало
11 днів з дотриманням карантинних обмежень.
У суботу міжнародне журі на
чолі з південнокорейським режисером Пон Джун Хо оголосило переможців кінофоруму. Серед лауреатів переважали жінки, оскільки значна кількість стрічок
конкурсної програми була присвячена жіночій тематиці. Саме
тому цей кінофорум кінокритики
охрестили найбільш дивним за багато останніх років.
Головний приз — «Золотого лева» — отримала французька режисерка Одрі Діван за фільм
«Подія». Картина порушує дражливе питання зi сфери прав жінок — про можливість переривання небажаної вагітності. 23-річна
Анна, дипломниця-філолог, виявляється вагітною від випадкового коханця і прямує в подорож
по колах пекла в пошуках виходу. Дія відбувається в 1963 році,
аборти у Франції заборонені, і перед дівчиною постає вибір: дотриматися закону й народити ди-

тину, але тоді доведеться кинути університет, або зважитися на
операцію і продовжити навчання.
Стрічка влучила в яблучко з огляду на нещодавно запроваджені заборони на аборти в Польщі та американському штаті Техас.
«Рука бога» італійського режисера Паоло Соррентіно отримала другу за значимістю нагороду — гран-прі. Автобіографічна картина, вибудувана на фундаменті з ностальгії, надзвичайно
приємна і барвиста. Хоча сучасне
італійське кіно не може пишатися
великими досягненнями, але, за
неписаним правилом, країна-організатор фестивалю не повинна
залишитися без нагороди. І Соррентіно тут якраз дуже до речі.
Спецприз фестивалю дістався іншій італійській стрічці «Діра» режисера Мікеланджело Фраммартіні. Чудова робота про зіткнення
старого і нового, про красу цього
світу і поєднання природних сил і
стихії, які відбуваються на тлі археологічних розкопок.
Іспанська актриса Пенелопа
Крус отримала Кубок Вольпі за
головну роль у драмі Педро Альмодовара «Паралельні матері».
Філіппінець Джон Арсілья названий кращим актором за роль

Мери столиць мають велику політичну
вагу в усіх країнах і є серйозною потенційною загрозою чинним президентам під час
наступних виборів. Особливо контрастно
протистояння «президент—мер» проглядається в державах iз тоталітарним ухилом. Мер Стамбула Екрем Імамоглу, який
став загрозою для влади президента Ердогана, може опинитися у в’язниці за «образу» виборних чиновників. 50-річний Імамоглу з Республіканської народної партії секуляристів збентежив Ердогана, перемігши на виборах мерії Стамбула в 2019
році. Влада Ердогана призначили переголосування, але Імамоглу виграв і повторне
голосування з величезним відривом. Його
перший «злочин» перед центральною владою полягав у тому, що він назвав рішення про повторне проведення виборів мера
«дурницею».
Мер Будапешта Гергей Карачонь у середині травня цього року оголосив про
свій намір стати кандидатом на пост
прем’єр-міністра від шести опозиційних
партій Угорщини на національних виборах 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 столичного міста Варшава Рафала Тшасковського.
Тож заяви мерів столиць чи великих міст
про намір поборотися за найвищу державну посаду слід сприймати серйозно.
нувачують паризького мера в тому,
що вона не бере до уваги інтереси
жителів столичних передмість і недостатньо знає про французькі провінції.
На сьогодні про свій намір брати
участь у президентських виборах,
запланованих на квітень 2022 року,
заявили майже 30 політиків. Чинний президент Еммануель Макрон
поки ще нічого не казав iз цього приводу. Але соціологи враховують його
кандидатуру в опитуваннях стосовно можливих переможців на президентських виборах наступної весни.
У них Анн Ідальго відводять лише
п’яте місце. ■
у стрічці «На роботі. Зниклі 8».
Приз за кращий сценарій дістався американці Меггі Джилленхол, що представила на фестивалі свою дебютну стрічку «Зникла донька».
До конкурсної програми Венеційського кінофестивалю потрапили три фільми, так чи інакше
пов’язані з Україною, але нагороду отримала лише стрічка «Цензорка». Її відзначили за найкращий сценарій у конкурсі «Горизонти» (Orrizonti) кінофестивалю,
повідомляє українська служба БіБі-Сі. Фільм «107 матерів/Цензорка» є спільним виробництвом України, Словаччини та Чехії. Режисер словак Петер Керекес спочатку
планував зняти документальний
фільм, але долі жінок за ґратами так захопили його, що він вирішив переформатувати його в ігровий. Стрічка розповідає історію
молодої жінки Лесі, яку засудили
до ув’язнення. Вона народила первістка і потрапила у світ, населений 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 задіяні непрофесійні актори.
У цій же програмі за нагороди змагався ще один український
фільм — «Носоріг» Олега Сенцова, а в основній конкурсній програмі був представлений фільм
Валентина Васяновича «Відблиск». Сенцов привітав стрічку «Цензорка» та додав, що «головні перемоги українського кіно
ще попереду». ■
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■ 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 погодили 28 різних програм з інтеграції обох держав. Країни об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023
року. Будуть також створені єдині макроекономічна
політика, платіжна система та грошово-кредитна політика. 4 листопада мають бути підписані російсько-білоруські дорожні карти, які мають на меті пришвидшити інтеграцію обох країн. Тоді відбудеться спільне засідання вищої державної ради Союзної держави Білорусь
та Росії. Нагадаємо, цього ж дня у Росії святкують державне свято національної єдності.
Білоруський політолог Валерій Карбалевич прокоментував «Євроньюс», що на практиці означають узгоджені в Москві 28 союзних програм: «Зроблено ще
один крок на шляху зближення Білорусі й Росії. Білорусь ще сильніше потрапляє у сферу геополітичного контролю з боку Москви. Це для Росії сьогодні принципово важливо, особливо на тлі тих подій, що відбулися в Білорусі в минулому році. Така інституційна прив’язка за допомогою економічних механізмів,
уніфікації макроекономічної політики і законодавства
означала б, що Білорусь перебуватиме у сфері впливу Росії навіть за умови, що в Мінську зміниться влада».
Але експерти пропонують не спокушатися і не покладатися 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-російських відносинах підписані і реалізовані документи —
дві великі різниці. Обидві сторони намагаються виконати тільки те, що їм вигідно, а що невигідно — намагаються саботувати».
Усі 28 програм виписані обтічною радянсько-бюрократичною 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 пропаганди 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 попереджають, 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 західні газети, які зазначають, що хоча про політичну інтеграцію домовленостей поки що немає, результати переговорів цілком можуть наблизити Москву до ще більшого контролю над Мінськом, а в перспективі, можливо, — і до об’єднання країн. Натомість російська преса
називає зустріч результативною — мовляв, двом президентам вдалося закласти фундамент для подальшої інтеграції, яка хоча і триває повільніше, ніж хотілося б
Кремлю, але і не «буксує». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ…
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400. Про це він повідомив під час візиту 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 Путіним. «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 «білорусько-російському союзу зайвих територій не треба, дай Бог зі своїми
впоратися».

8

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 14—15 ВЕРЕСНЯ 2021

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 повсякденні завдання й окреслити їх на перспективу. Якою ми хочемо бачити нашу
державу, з якими ознаками, щоб вона
стала відомою на всесвітніх просторах?
Що говоритимуть про нас у закордонні, чи є кого звинувачувати? Чи там
тільки збиратимуть про нас різні статистичні показники, а вони багато в чому
виявляються маловтішними, а то й жахливими.
Президент Леонід Кучма у своїй
книжці «Після Майдану», яка вийшла у світ в 2008 році, вказує, що виробництво в Україні почало скорочуватись
із 1989 року, а в перші роки незалежності майже половину всієї продукції реалізовували через тіньові схеми.
З’явилися спеціалісти, які знали, де і що
можна привласнити, бо в законодавстві
достатньо прогалин. Почали привозити з-за кордону товари без мита і добре заробляти на цьому. Значну частину
коштів перераховували за кордон.
У Верховній Раді, де вирішувалось
питання підприємницької діяльності,
деякі народні депутати стали відомими бізнесменами. В День Соборності
21 січня 2021 року на телеканалі «112
Україна» з’являється колишній високопосадовець. Він проживає в Росії, але і
звідти пересилає нам свої оповіщення
та настанови.
Що ж він обстоює? Революцію гідності 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 свого доброго знайомого. Та вони такими
і є, бо й раніше обговорювали на цьому
телеканалі шлях розвитку країни, який
нам треба обрати. Закінчилась розмова сподіваннями на нову зустріч. Та чи
вона відбудеться? Адже цей телеканал
заблоковано згідно з указом президента Володимира Зеленського.
«Мовне питання для українців —
воно їх об’єднує чи роз’єднує?» — запитує телеведуча на іншому каналі. Запрошені в студію починають обговорення,
звучать різні міркування, а в підсумку
виходить, що всі промовці, за поодинокими 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 глядачами одного й того ж українського забарвлення. Таке враження, що телебачення розділилося з нашою країною і
саме що придумає чи йому заманеться
— про те й віщує. Бо все йому підвладне, все можливе, — і ні на що не зважає, діє на власний розсуд.
А він односторонній і залежить від
господарів комерційних телеканалів, від
їхніх побажань і ставлення до всього українського. Але щоб усе було привабливим. І втикають таке, що аж пух і пір’я
летять. Головне, щоб пахло смаленим,
підняти свою значимість, побільше прибічників залучити.
Перші реформи в незалежній Україні випало втілювати в життя кадровим працівникам радянського періоду,
і серед них немало виявилось вихідців з інших республік Радянського Союзу, переважно з Російської Федерації. Щось виконали своєчасно, в чомусь
припустилися помилок, а загалом вони
не змогли дати відсіч прагненням збагачуватися будь-якою ціною, яке охопило
багатьох партійних і господарських пра-

Я ВАМ ПИШУ...

■ ГЛАС НАРОДУ

Право на перемогу
Великий капітал має стати національно орієнтованим
цівників керівного складу, а також державних службовців. Хто б міг зупинити це нездорове явище? Верховна Рада
України, але і там українці виявились у
меншості, а Народна Рада, де зібрались
рухівці й націонал-демократи, налічувала десь четверту частину від загальної
кількості народних депутатів. Тому прийняті в той час закони мали суттєві вади
й прогалини, вони не враховували звичаї й традиції українського народу, його
методи господарювання. А коли влада втрачає довіру, то і звичайна повинність дотримуватись необхідного порядку, бережливо ставитись до державного
чи громадського майна для декого стає
більш обтяжливою.
Учасники політичної боротьби, яка
ведеться у нас із перших днів незалежності, мають свої програми, роз’яснюють
їх, накреслюють плани економічних перетворень у країні. Що головне в цьому
протистоянні, що треба перш за все захищати, про кого турбуватися і де брати сили для цього? Своя держава та її
розбудова — ось наші помисли й заповітна 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 перемога. На день відновлення незалежності
Україна — в першій десятці найрозвиненіших країн світу, має достатні Збройні сили й військовий потенціал. Але
разом з приватизацією почалося й скорочення промислового виробництва,
деякі підприємства взагалі припинили
свою діяльність, економіка втримувалась за рахунок видобування корисних
копалин.
Виникає необхідність брати гроші в борг, який рік у рік збільшується. Прийняті за міжнародними угодами
зобов’язання досить часто не враховували інтереси власного виробника,
містили невиправдані поступки іншим
державам і транснаціональним корпораціям.
Політика, влада, бізнес — що тут
визначальне, першочергове, що від чого
залежить? Щоб відповісти на ці запитання, треба знати відповідь і ось на
таке: а навіщо всі ці зміни, перетворення, реформи, які відбуваються в країні,
яка їхня мета?
Звертаємося не до постійних промовців з нашого телебачення, вони тут у
змозі лише напустити туману або вдатися до химерних вигадок чи дріб’язкових
розрахунків, а до провідників української нації, вчених, мислителів, видатних
поетів і письменників. Їхні надії та прагнення, їхня боротьба і діяльність перейняті сподіваннями на краще свого народу, а не окремих людей, угруповань
чи верств населення, вони палко бажали взяти участь у моральному вихованні людей, працювати на оновлення своєї
землі. І все це забезпечує тільки національна держава зі своєю мовою, церквою, культурою, це її історичне призначення та відповідальність, де в пошані
стануть віковічні цінності українського
народу, такі як працелюбство, справедливість, 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 духовними скарбами, як це у нас на телебаченні, іншим за постійними турботами ніколи 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 розрізнити, хто і за що виступає, яку політичну
силу варто підтримати й за неї проголосувати 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 себелюбці, які нічого не визнають, окрім
власних забаганок, нечутливі до потреб
своїх співвітчизників.
Коли Віктор Янукович став кандидатом у президенти України, Левко Лук’яненко, багаторічний в’язень
радянських таборів і засновник Української республіканської партії, заявив, що влада Януковича — це втрата
незалежності України, комплекс меншовартості, національне приниження.
Дмитро Павличко, відомий поет, громадський і політичний діяч, теж побачив у цьому зневагу до національних
традицій, культури, духовності, історії
України.
Подальший перебіг подій підтвердив правоту їхніх передбачень. А що ж
ви борці? Дослухалися до них? Ні, президентом стає той, проти кого виступали Левко Лук’яненко і Дмитро Павличко. Чому ж їхні цілком обґрунтовані й
правильні роз’яснення не позначилися
на виборі наших громадян?
Тому що вони прозвучали напередодні виборів, а час у цьому випадку
відіграє свою роль, такі звернення повинні мати і свою тривалість, і послідовність, і переконливість. А в наших
умовах іще важливішим стає і те, що за
Януковичем горою стояв матеріальний
ресурс, а це — гроші, власність, різноманітні запаси. А що могли протиставити цьому Левко Лук’яненко і Дмитро
Павличко? Нічого, окрім своїх слів. Це
теж багато значить, але дійсність і обставини диктують свої вимоги.
Безперечно, все те багатство, яке
дісталося окремим людям, є надбанням
робітників, селян, усіх наших трудівників. І розподіл тут повинен бути точним
і виваженим, за правилом — усе залишається людям, творцям усього необхідного для проживання, і лише частка,

відповідно до заслуг, має переходити
до різних керівних кадрів.
Коли національний капітал, а він
спрямований на розширення і модернізацію нашого виробництва, а не на
зберігання в іноземних банках, характеризує державу, її міць і можливості,
то він повинен мати й умови для свого розвитку, і захист, який забезпечує
йому держава. Вона ж є і регулятором,
має своє законодавство щодо підприємницької діяльності.
Так влаштований світ, і нам теж
треба цього дотримуватись. Нині між
працею і капіталом встановлюються
партнерські взаємовідносини, які враховують 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 організація праці — це теж наука, і фахівці її
повсюдно цінуються. Також вимагає підтримки для свого розвитку малий і середній бізнес.
Що ж ми маємо? Великий капітал,
який втручається в політичне життя нашої країни, володіє засобами масової інформації, не є прибічником верховенства права. Та і його економічних
досягнень не видно, а це знижує життєвий рівень населення. Візьмемо одну
галузь у нашому господарстві — постачання газу для промисловості і для населення. Саме газові компанії диктують нам свої кабальні умови, через що
постійно зростають комунальні тарифи.
Тому зміни тут назріли, вони необхідні в
нашому державотворенні.
Так, деякі наші помилки стають помітними лише з плином часу. Що ж робити з ними? Виправляти їх, знаходити шляхи обмеження невигідних для
нас угод і домовленостей, вживати інших заходів для відновлення своєї потужності, усунення будь-яких небезпек
і загроз.
Роботи тут багато. Та кому ж це під
силу? Тільки патріотично налаштованим професіоналам, свідомим свого
обов’язку. Серед політичних партій це

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»,
«Європейська Солідарність». Це їм належить розплутати той клубок протиріч
і хитромудрих вивертів, який нагромадився у нас за всі роки незалежності
України. Наші невдачі, швидше, непередбачувані, а то й випадкові явища,
ніж закономірні, це те, що ми тільки
вчимось працювати на себе і свою державу.
Треба виділити окремих персонажів. То хто ж довів нашу країну до такого загрозливого стану, кого шукати? Невдалих політиків і невігласів,
яким хочеться влади, а там подивимося, що з того вийде. А вийшло, що на
їхні голови і плечі своєвільно і безперешкодно залізли зграї шахраїв і мерзотників, грабіжників і пристосуванців, україноненависників і чужинців.
Отаким виявляється другий бік медалі
у дилетантів і демагогів — і тут немає ніяких несподіванок і здивувань,
така ціна верхоглядства, байдужості,
безпам’ятства.
Нині головне завдання — повернути політиці її право та обов’язок управляти державою, і це управління має
бути доброчесним, умілим, високоякісним, в інтересах усього суспільства,
всіх наших громадян. Для нас поки що
це мрія. Як же її здійснити, на чому зосередитись, що неодмінно треба впроваджувати?
Щоб обмежити вплив і вагу великого капіталу на всі сторони життя країни, необхідно бачити, в які руки, яким
чином і за що дістаються гроші.
Нашим союзником у цій протидії
мають стати знання, саме вони формують свідомість людини. Історичні умови склалися так, що національна свідомість 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 спрямує наші зусилля на дотримання законності та правопорядку, захист від
пограбувань народного добра, а також
не залишить без уваги й культурно-інформаційний простір. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Осінь
Олександр ВРУБЛІВСЬКИЙ
Житомир

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...

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...

РЕГІОНИ
Ганна ВОЛКОВА
Дніпро у реформуванні соціальної сфери сьогодні попереду багатьох територіальних громад. Міністерство 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 середовищі, поновлення розірваних соціальних зв’язків.
Із минулого року притулок для
бездомних у Дніпрі переїхав з тісного й малопристосованого приміщення 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. Замість одного спільного санвузла з
душовою кабіною тепер сім роздільних душових і стільки ж убиралень.
Є ізолятор, медичний кабінет, кухня, де ввечері роздають гарячі страви, банк уживаного одягу, пральна
машина, чого раніше не було.
«Місця перебування безхатьків нам підказують громадські активісти та благодійники, з якими
ми тісно співпрацюємо, — розповідає директор відділення міського
центру соціальної допомоги Максим Єрьоменко. — За вказаними
адресами раз на тиждень, по середах, а не раз на місяць, як було раніше, виїжджає патруль у складі соцпрацівника, фельдшера та дільничного інспектора. Вони проводять
бесіди з безпритульними, збирають
дані про них, пропонують пережити кризу в нашому відділенні. Якщо
людина погоджується з цими умовами, привозимо її сюди, а ні — даємо пам’ятку, де нас можна знайти.
Взимку в нас усі місця зайняті. А на
вулицях тепер практично немає безпритульних».
Працівники закладу допомагають безпритульним у відновленні
документів та отриманні реєстрації
місця проживання за юридичною
адресою закладу. А також займаються пошуком родичів, працевлаштуванням через центри зайнятості. Вчать навіть розпоряджатися
грошима і робити покупки у магазині. Когось влаштовують у гуртожитки, когось — до інтернатних
установ системи соціального захис-
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■ ДОБРА СПРАВА

■ ШАХРАЙСТВО

Не проси — зароби

Сонечко світить —
грошики капають

У Дніпрі бездомних людей стимулюють
працювати й розпоряджатися грошима

Викрито схему розкрадання
40 мільйонів гривень при виробництві
«зеленої» електроенергії
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

❙ На безхатьків чекають свіжа постіль і гаряча вечеря на затишній кухні.
ту населення. У центрі можна залишатися до пів року.
У міському центрі соціальної
допомоги, до складу якого входить
притулок, є також відділення соціально-трудової реабілітації для
людей з інвалідністю, де їх навчають шити. Учні відділення за власної ініціативи шиють для мешканців притулку флісові шапки, чоловічу нижню білизну, хустинки,
багаторазові маски для обличчя. У
майбутньому в притулку з’являться
теплиця, спортзал, бібліотека.
«Реінтеграція безхатьків —
один iз пріоритетних напрямів роботи Міністерства соціальної політики України. Найефективнішим є
створення центрів комплексного обслуговування, структурні підрозділи яких надають різноманітні послуги бездомним: центри обліку та
центри реінтеграції, будинки нічного 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 територіальної громади Дніпра показує,
що успіх там, де місцева влада під-

Ганна ЯРОШЕНКО
Понад 90 тисяч полтавців лишилися без централізованого постачання гарячої води — АТ «Полтавагаз» відключило п’ять найбільших котелень міста від мереж газопостачання через борги
ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» за розподіл природного газу. Упродовж доби без
гарячої води були жителі мікрорайонів
Алмазний, Сади-1 і Сади-2, Огнівка, Половки, Браїлки, Поділ та центральної частини міста поблизу вулиці Кагамлика.
Ідеться про заборгованість у сумі майже
55 мільйонів гривень.
Ще в кінці серпня АТ «Полтавагаз»
надіслало ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» повідомлення про припинення
газопостачання, в якому пропонувало «у
зв’язку з несвоєчасною та/або неповною
оплатою послуг згідно з умовами договору про розподіл природного газу до 7-ї
години 6 вересня самостійно відключити
від мереж газоспоживання й підготувати
до пломбування газовикористовувальне
обладнання підприємства» й погрожувало: «У разі невиконання цієї вимоги постачання газу вашому підприємству буде
припинено у примусовому порядку».
Першою лишилася без газопостачання
котельня, що на вулиці Ціолковського,
36, яка забезпечувала гарячою водою переважно мікрорайони Алмазний, Сади1, Сади-2 та Огнівка. Таким чином, гаряча вода перестала надходити не лише
до житлових будинків, а й до обласного
Перинатального центру, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної інфраструктури.
За словами речника ПОКВПТГ «Пол-

❙ Максим Єрьоменко: «На вулицях
❙ Дніпра практично немає бездомних
❙ — вони всі у нас».
ключає до вирішення проблеми організації громадянського суспільства», — зазначає генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав
дітей Міністерства соціальної політики Руслан Колбаса. ■

На Черкащині СБУ викрила механізм розкрадання коштів при виробництві
електроенергії.
«Місцевий підприємець
обладнав власну сонячну електростанцію, але зареєстрував її як 100 окремих домогосподарств. Це
дозволило йому продавати
електроенергію без отримання ліцензії і за спрощеною процедурою. За оцінками фахівців, орієнтовна
сума збитків від його діяльності — близько 40 млн
грн», — розповідає Катерина Дрога з обласного управління СБУ.
За її словами, чоловік
два роки тому скористався нормою у законодавстві,
яка дозволяє кожному громадянину виробляти власну «зелену» електроенергію
і продавати її державі. Втім
приватне домогосподарство
не може мати потужність
понад 30 кВт. Якщо потужність вища — треба оформлювати додаткові дозволи,
проходити перевірки й отримувати платню за іншим
тарифом.
Тож бізнесмен вирішив
обійти законодавство і замість реєстрації одного великого підприємства вирішив продавати електроенергію від імені 100 приватних домогосподарств.
При цьому електрогенеру-

■ 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
таватеплоенерго» Олександра Циганка, вказана заборгованість полтавських
теплоенергетиків перед газорозподільною організацією утворилася впродовж
2019—2021 років через незбалансованість тарифів, і коштів на її погашення в комунального підприємства немає.
«Через багаторазове поетапне підвищення АТ «Полтавагаз» ціни на послугу з розподілу природного газу впродовж останніх 2,5 року відбулося її трикратне зростання для теплоенерго, — зокрема зазначив він. — Так, порівняно з вартістю
розподілу природного газу 0,67 грн/м3
(без ПДВ), закладеною в тарифи «Полтаватеплоенерго» на надання послуг населенню, 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, посилається на Постанову Кабінету Міністрів
України від 8.12.2006 року «Про затвердження порядку пооб’єктного припинення (обмеження) газопостачання спожива-

чам (крім населення)» та Кодекс ГРМ, на
теплопостачальному підприємстві зауважують, що 29 серпня набув чинності нещодавно підписаний главою держави Закон України «Про заходи, спрямовані на
подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який визначає процедуру
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій за спожитий природний газ, послуги з
його розподілу та транспортування через
проведення взаєморозрахунків, а також її
реструктуризації та списання.
«Фактично цей закон передбачає недопущення перерв у теплопостачанні та
постачанні гарячої води через наявну заборгованість підприємств теплоенергетики перед газопостачальними та газорозподільними організаціями, — коментує
Олександр Циганок. — Проте, порушуючи
чинне законодавство України й користуючись монопольним становищем, АТ «Полтавагаз» здійснює тиск на комунальних
теплоенергетиків, вдаючись до шантажу,

ючі установки, що належать йому, розташовані
на земельних ділянках, де
відсутні житлові чи інші
будівлі, що суперечить вимогам нормативних актів у
сфері енергетики і свідчить
про використання такого
об’єкта в промислових масштабах під виглядом великої кількості приватних домогосподарств.
Така схема дозволила без отримання ліцензії і
за спрощеною процедурою
протягом двох років отримувати кошти за «зеленим»
тарифом. «Набігло» на десятки мільйонів гривень.
Крім того, як встановили співробітники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП), зазначена ситуація
негативно позначається на
стабільності роботи енергосистеми України, а також
погіршує якість постачання електроенергії споживачам області.
Спільними діями СБУ та
НКРЕКП забезпечено припинення розрахунків за вироблену електричну енергію на суму близько 1,5 млн
грн щомісячно.
Наразі у межах зареєстрованого за вказаним фактом кримінального провадження вживаються заходи щодо притягнення до
відповідальності причетних осіб. ■

погрожуючи лишити без гарячої води як
населення, так і об’єкти соціальної інфраструктури області, бо воліє отримати борг
«живими» грошима. Полтавські теплоенергетики таке «врегулювання» оператором газорозподільної системи ситуації, що
склалася, вважають неприйнятним. Адже
в умовах щоденного зростання випадків захворювання на COVID-19 і прогнозованого з настанням осені загострення епідситуації гаряча вода для полтавців — не просто зручність, а й нагальна необхідність. Окрім усього, постійний ризик відключення
від газопостачання через наявні борги,
викликані незбалансованістю тарифів на
послуги з теплопостачання та постачання гарячої води, зайвий раз підтверджує
необхідність приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. І дуже прикро,
що на практиці це означає їх підвищення.
З метою забезпечення безперебійного надання послуг теплопостачальним підприємством звертаємося до топменеджменту
міста та області, а також до представників ЗМІ та громадськості з проханням не
лишатися байдужими в цій ситуації, аби
не допустити реалізації протиправних намірів АТ «Полтавагаз».
Тим часом на припинення централізованого постачання гарячої води вже відреагувала влада. У зв’язку з цим у Полтавській обласній раді скликали термінову нараду, під час якої вирішили, що заборгованість «Полтаватеплоенерго» буде
реструктуризована. Комунальне підприємство вже мало сплатити газорозподільній організації першу частину боргу. Цього ж дня АТ «Полтавагаз» пообіцяло відновити постачання природного газу до
всіх об’єктів «Полтаватеплоенерго». ■
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

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 взяли участь десятки держав, але Сталін, на думку американського 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 університету Маргарет Макміллан у своїй статті у Financial Times
(24.03.2021) хоч і зауважує, що «книжка базується на ґрунтовних дослідженнях і дуже добре написана», але не погоджується, 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 зробив 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».

Шон Макмікін працював у
багатьох архівах
Читачам «України молодої» прізвище Шона Макмікіна вже знайоме: в номері «УМ»
від 16.08.2017 ми писали про
його книжку «Найбільший
грабіж в історії: пограбування
Росії більшовиками», про джерела фінансування Червоної армії, ВЧК і радянського уряду в
1917—1922 роках. У тій книжці детально описано, як більшовики привласнили кошти і цінності державних та приватних
банків, підприємств і сільгоспвиробників, церкви і фізичних
осіб, а висновок автора — «Найсумнішою частиною гіркої історії розграбування і «відмивання» 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 коледжу і багатьох інших фондів
Макмікін мав змогу працювати
в 19 архівах у США, Великобританії, Нiмеччини, Росії, Франції, Польщі та Болгарії, в яких
розшукав і ввів у науковий обіг
десятки нових документів, а
також написав книгу «Війна
Сталіна».
Текст, який нижче, — не рецензія, а переказ кількох епізодів — деякі нагадують наше
сьогодення. Це такий «тізер» —
що побачить читач, якщо захоче прочитати цю семисотсторінкову книжку (думаю, невдовзі
буде і переклад українською).
Підштовхнув до написання
статті також знаменитий пасаж iз промови В. Путіна 9
травня 2021 року (мовою оригіналу): «В самое трудное время
войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был
один, один на многотрудном, героическом 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 охоплює 1917—1950 рр., але найбільше уваги автор приділяє періоду від підписання пакту Молотова—Ріббентропа і до кінця 1945 року (450 сторінок iз
500). Вище книжка була названа семисотсторінковою, і це не
помилка: 200 сторінок займають фото, подяки, список використаних джерел і примітки.
Практично кожне твердження
автор підкріплює посиланням

на відповідний архівний документ або на опубліковану академічну роботу.
Як відомо, у більшовиків
була мета — організувати всесвітню комуністичну революцію. Для її досягнення був створений Комінтерн, який керував
діяльністю комуністичних партій у десятках iнших країн (фінансував їх переважно СРСР, з
відкритого бюджету і таємно. —
Авт.).
Як пише Шон Макмікін,
створення в Іспанії республіканського уряду Народного
фронту (цю ідею якраз просував Комінтерн, голова Комінтерну Дімітров видавав директиви республіканцям) і заколот підтриманого фашистами
і нацистами генерала Франко 1936 року давали Сталіну
можливість продемонструвати
свій антифашизм. Насправді ж
«реальна підтримка республіканського уряду Сталіним видна з того, що він послав у Мадрид лише 2 тис. 82 радянських
солдат, офіцерів і військових
техніків — в десятки разів менше, ніж направили в Іспанію (на
допомогу Франко. — Авт.) гітлерівська Нiмеччина (16 тис.) і
Італія Муссоліні (70 тис.)».
Більше того, Нiмеччина та
Італія постачали війська і озброєння в кредит, а Сталін завдяки 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 військових літаків, 350 танків, 1 тис.
900 гармат та інше озброєння
(як пишуть дослідники, ціни
на все це були дуже завищені.
— Авт.). І коли іспанські гроші закінчилися, невеликий радянський контингент покинув
Іспанію, а республіканці разом
з інтернаціональними бригадами були розгромлені.
«Тим часом $518 мільйонів
золотом, які Сталін витиснув
iз Мадрида, дали йому можливість придбати найновіші
авіаційні технології у Франції,
Нiмеччини, Італії та Сполучених Штатів». На ці гроші були
замовлені бомбардувальники,
куплені ліцензії на транспортні літаки, авіадвигуни, американська фірма розробила прототип «літаючого танка» — штурмовика Іл-2. «Сталін також
замовив у 1938 році американський авіаносець на 62 тисячі тонн й інші кораблі лінійного класу (втім ці замовлення були пізніше заблоковані)».
«Вождь», як Макмікін називає
Сталіна, дуже серйозно готувався до своєї війни!

Війна Сталіна
Сенсаційне дослідження американського
історика Шона Макмікіна: як радянський
диктатор одержав величезну нову імперію в
центрі Європи після Другої світової

❙ Книжка Шона Макмікіна викликала
❙ шквал рецензій у провідних ЗМІ.
❙ Фото надане автором.
У 1939—1940 рр. Сталін
збройно вторгся або захопив
територію семи країн
У другій главі, яка називається «Великий і мерзенний:
пакт Молотова—Ріббентропа»,
Шон Макмікін детально аналізує 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 агресор, а от Радянський Союз був
«нейтральним»: «СРСР, підсумував Молотов, дотримується
і буде дотримуватися «мирної
нейтральності» в усіх конфліктах великих держав «до тих пір,
доки нейтральність залежить винятково від нього»».
При цьому протягом 19391940 років, коли хижаки ділили здобич, Сталін збройно вторгся або захопив територію семи
країн, як і Гітлер: «Сім країн Гітлера — Польща, Данія, Норвегія,
Люксембург, Нідерланди, Бельгія і Франція. Сім країн Сталіна
— Маньчжурія, Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія
і Румунія». При цьому західні
уряди і західна публіка чомусь
вірили (чи вдавали, що вірять)
фальшивим заявам радянських
дипломатів і радянській пропаганді, що СРСР нейтральний!
Наприкінці 40-х років потенціал пакту 1939 року був в основному вичерпаний, учасникам 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 постачалася через Чорне море з Батумі до Одеси, і потім перевозилася у Центральну Європу через
Румунію». Почалися дипломатичні, а потім і військові маневри навколо Румунії, а потім і
Болгарії.

«Стратегічний резерв робочої
сили» з радянських підлітків
27 вересня 1940 року був підписаний Тристоронній пакт (Нiмеччина—Італія—Японія), а 12
листопада Молотов прибув до
Берліна, щоб «владнати розбіжності». Переговори були важкими, та все ж «перед тим, як Молотов поїхав iз Берліна, Ріббентроп... передав йому чорновий
варіант угоди, яка перетворила
б тристоронній пакт на «Пакт
чотирьох держав» призначений

«для якнайшвидшого відновлення миру у світі»... Чотири
держави погодяться «поважати
сфери інтересів одна одної».
Наприкiнцi листопада послу
Нiмеччини у Москві була вручена відповідь, фактично — ультиматум 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» розмістив свої сухопутні і морські
сили на берегах Босфору і Дарданелл. Третя умова: сторони
повинні визнати радянську сферу інтересів на південь від Баку і
Батумі, в напрямку Перської затоки. П’яте... секретний протокол... який визнає Болгарію зоною безпеки СРСР на його чорноморських кордонах, з підписанням пакту про взаємну допомогу
між СРСР і Болгарією».
У результаті «за умови, що
СРСР окупував би Південну Буковину і Болгарію, нафтові родовища і нафтопереробні заводи Плоєшті були б фактично оточені й одержання кожної
краплі нафти Рейхом залежало
б від примхи Сталіна (приблизно 83%, якщо виходити з даних
1940 року)», а Чорне море стало б внутрішнім озером СРСР
(що нагадує нинішні дії Росії в
Азовському морі. — Авт.).
Звичайно, Гітлер не міг прийняти такі умови, чотиристоронній пакт не відбувся, і 18 грудня фюрер віддав секретний наказ 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 підлітків віком 14-17 років, з планом щорічно мати від 800 тис.
до 1 мільйона молодих робітників, яких треба підготувати для
роботи на передових виробництвах військової техніки. Кожен
з цих підлітків-робітників призивався на чотирирічну службу у радянській військовій промисловості».

Сталін готувався до нападу
на Нiмеччину
Якщо про плани Гітлера й
операцію «Барбаросса» в СРСР,
та й після його провалу, було написано дуже багато, плани Сталіна до останнього часу залишалися секретними (деякі залишаються секретними до сьогодні).
Дебати про те, чи готував Сталін
наступальну війну, все ще тривають. Західні мейнстрімні історики вважають, що Сталін не
думав нападати: «якщо хтось і
мав знати, наскільки Радянський Союз був погано підготовлений до війни, то це був Сталін...»
(цитата з вищезгаданої рецензії
оксфордської професорки Макміллан; конкретні цифри «неготовності» будуть наведені нижче. — Авт. ). Через це, очевидно,
книжка Віктора Суворова «Ледокол», яка аргументує гіпотезу, що Сталін готувався саме до
наступальної війни, так мало

популярна на Заході. (Звичайно, на гіпотезі, що Сталін готувався до оборонної війни і просто не встиг, яку від початку війни просувала сталінська пропаганда, 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 зловмисник: сталінський грандіозний план розв’язання Другої світової війни). І вийшла ця книжка не у знаному видавництві, а у
«Публікаціях Інституту військового флоту США».
Як говорив Макмікін у своєму інтерв’ю Російській службі «Радіо «Свобода» (8 травня 2021 р.), він згоден iз Віктором Суворовим, і знайдені ним
в архіві НКВС документи та й
уся структура військової машини Сталіна в середині 1941 року
підтверджують, що Сталін готувався саме до нападу на Нiмеччину. Гітлер випередив Сталіна всього на кілька тижнів чи,
може, навіть днів.
Найбільш вражаюче свідчення наступальних намірів СРСР
— будівництво авіабаз біля нових кордонів, які розділяли Нiмеччину і СРСР. У плани Головної адміністрації з будівництва
аеродромів (один з підрозділів
НКВС) включили будівництво 251 нової авіабази на початку 1941 року, «з яких 199 були
розташовані в західних районах, біля кордону з Нiмеччиною... включаючи 61 у Західній Білорусії, 54 у Західній Україні, 5 у Радянській Молдові
(окуповані Бессарабія і Північна Буковина...») На це з бюджету було виділено 3,3 млрд рублів
(для довідки: бюджет СРСР 1940
року становив 180 млрд, включно з (офіційно) 56,8 млрд на військові потреби. — Авт.).
Час підльоту від цих аеродромів до противника (Нiмеччини)
склав би пів години! «Що й казати, це вочевидь була екстраординарна і дуже ризикована стратегічна інвестиція». (Ризик Сталіна
не спрацював — саме там відбувся розгром радянської авіації, про
що пише М. С. Солонін у книжці
«Другая хронология катастрофы
1941. Падение «сталинских соколов». — ЭКСМО, 2011-й. — Авт.).
Щодо літаків, то Макмікін звертає увагу також на структуру замовлення на 1941 рік: замовлено було 60% бомбардувальників,
в основному невеликого радіусу
дії, і 40% винищувачів. Якщо говорити про оборону, то якраз винищувачів треба мати багато, щоб
збивати бомбардувальники противника...
А от щодо готовності-неготовності до війни читач може
сам робити висновки з наведених у книжці цифр: «В танках,
радянська перевага на європейському фронті була приблизно
п’ять до одного (понад 15 тис. з
усього двадцятип’ятитисячного
танкового парку СРСР проти 3
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

за владарювання

❙ 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.
тис. 300 німецьких)... Барбаросса була так погано механізована, що Вермахт для транспортування гармат і боєприпасів в
основному використовував не
вантажівки, а коней (всього їх
було 625 тис). У військовій авіації перевага Сталіна була 7:1, 15
тис. (з сумарної кількості 23 тис.
425) проти усього лише 2 тис.
250 потріпаних літаків Люфтваффе... В артилерії радянська
перевага теж була незаперечна,
бо проти 7 тис.146 одиниць німецької артилерії стояло 37 тис.
радянських на фронті, а ще 110
тис. гармат і мінометів було в резерві».

Участь США у «війні Сталіна»
Шон Макмікін пише для західної, в першу чергу американської, аудиторії, тому участі
США у «війні Сталіна» присвячено дуже багато розділів і
сторінок. Це окрема дуже велика тема, тому ми її торкнемося лише побіжно, навівши назви розділів з короткими анотаціями, щоб дати уявлення про
охоплені теми (нумерація: номер глави, номер розділу; ми
тут пропустимо главу ІІ, про яку
йшлося вище, — пакт Молотова—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 президента Рузвельта та багатьох політиків і «лідерів суспільної думки» США, і про величезні поставки американської техніки
та технологій у СРСР наприкінці 20-х — на початку 30-х років
(про те, як це торкнулося України, можна прочитати в «УМ»
від 22.08.2017, стаття «Індустріалізація, яку здійснив Захід у
«Країні Рад»), і про майже безперешкодну роботу радянських спецслужб у США. Останнє
Макмікін підсумовує так: «До
кінця 30-х сотні радянських
агентів працювали в уряді США
(або 221, згідно з тогочасними радянськими документами,
або 329, відповідно, з розшифровками проєкту Venona). Крім
цього, були ще 75+ шпигунів та
інформантів, які працювали зі
сталінським шпигуном-лідером
Шумовським» (американські лідери 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 Москві був підписаний радянськояпонський пакт про нейтральність, який кардинально змінив стратегічну ситуацію. Сторони «погодилися поважати
територіальну цілісність одна
одної (що включало визнання з
боку СРСР завоювання Японією
Маньчжурії і визнання Японією
територіальних
завоювань
Сталіна...» Сторони погодилися зберігати нейтральність у випадку конфлікту однієї з них iз
третіми державами. Завдяки
цьому Сталін міг концентрувати майже всі війська на радянсько-німецькому кордоні.
У цьому ж розділі Макмікін
описує епізод, коли співробітник радянських спецслужб
продиктував 26 листопада 1941
року високопоставленому співробітнику уряду США і радянському агенту Гаррі Декстеру Вайту чернетку ультиматуму (нота
Халла), який був вручений 26
листопада японському уряду і
який остаточно схилив Японію
до початку війни зі США (прийнявши ультиматум, Японія залишилася б без нафти).
ІV. 21. Відмова від морального
ембарго.
Прикметно, що глава ІV, в
якій iдеться в основному про
матеріальну допомогу (лендліз) США Радянському Союзу,
називається Capitalist Lifeline
(капіталістична рятівна мотузка)». «В грудні 1939 року... адміністрація Рузвельта задекларувала моральне ембарго на експорт стратегічних товарів до
Росії, включно з алюмінієм, через брутальне вторгнення Сталіна в маленьку Фінляндію». Втім
уже в січні 1941 року Рузвельт,
підштовхуваний симпатиками
і просто агентами СРСР у своєму оточенні, відмовився від морального ембарго, в уряді почали проробляти плани постачання до СРСР стратегічних
матеріалів. Ці плани виявилися дуже доречними, зважаючи
на гігантські втрати СРСР: Радянська армія вже від осені відчувала гостру нестачу озброєння. І, попри спротив політиків і
громадської думки, яка не бачи-

ла великої різниці між двома агресорами — Гітлером і Сталіним,
19 вересня 1941 р. Рузвельт підписав документ про постачання
від жовтня 1941 до червня 1942
р.: «щомісячно 500 танків... 400
військових літаків... 10 тис. американських 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 поставки американських хімічних,
мінеральних і металічних матеріалів для радянських військових заводів: «броньовані плити (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 пізніше про тріумф комуністичного виробництва, було абсолютно
ясно, що у 1941-му, після нападу
Нiмеччини, ... без масованої американської 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 почала війну зі США, що практично
виключало її напад на СРСР), а й
про американські військові поставки, які були надважливими.
Адже «до грудня 1941 року на
фронті Червона армія втратила
22 тис. 340 танків, тобто близько 91% передвоєнного танкового парку, а випущено було лише
5 тис. 400; втрати протитанкових рушниць склали 12 тис.
100, або майже 81%, а випущено було лише 2 тис. 500; з 8 тис.
400 бомбардувальників втрачено було 7 тис. 200, а випущено
лише 2 тис. 500». Танки, літаки,
авіабомби, протитанкові гармати, гармати, міномети й кулемети, не кажучи вже про американські вантажівки, якими все
це доставлялося на лінію фронту — все це допомогло зупинити
наступ на Москву.
ІV. 23. «Капіталістичний канат».
Цей розділ, як і попередній,
присвячений детальному опису тому, що і як було доставлено США і союзниками (Британією, Канадою) у Радянський Союз під час війни. Тут
iдеться також і про проблеми
радянських північних і далекосхідних портів (які союзники своїми силами привели у такий стан, щоб можна було розвантажувати морські транспорти), і про жахливі втрати
в морі (а вантажі ленд-лізу доставлялися і супроводжувалися суднами союзників), і про
постачання літаків через Аляску і Сибір, і про Іранський коридор... Ленд-ліз — величезне
питання, яке все ще гаряче дебатується в Америці — чи треба було давати Радянському Союзу так багато, особливо ж після 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-німецького фронту. Для прикладу, «Тимошенко почав 12 травня 1942 свій наступ у відносно
сприятливих умовах Південної
України, але не досяг успіху, як
і Жуков і Козлов до нього... Через декілька днів німці розпочали нищівну контратаку, відрізали Шосту армію й захопили
більшість танків Гордієвського
в котел. Харківська битва стала 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 броньованих машин і танків і 2 тис. 600
гармат».
До всього Гітлер почав масований наступ зі Східної України в напрямку Волги — операцію Blau, щоб захопити вугілля
Донбасу, кавказьку нафту і грузинський марганець. До середини листопада війська Нiмеччини та її союзників підійшли до
передгір’їв Кавказу і ввійшли в
передмістя Сталінграда.
Втрати радянських військ
були величезними, і Сталін постійно тиснув на Рузвельта і Черчилля: Червоній армії потрібно
більше танків, гармат, літаків,
авіаційного пального, вантажівок, джипів! Величезні втрати,
які несли союзники при доставці, Сталіна не хвилювали. В таких умовах у червні 1942 року
Рузвельт підписав новий пакет
ленд-лізу, причому радянські представники у США могли
подавати заявки нарівні з представниками армії і авіації США
(хоч Америка вже теж воювала!). Інколи радянські заявки
(наприклад, на підшипники чи
броньову сталь) задовольнялися краще, ніж американські.
Хоч увага всього світу була
прикута до жорстоких боїв на
вулицях Сталінграда, долю
цієї епохальної битви вирішило
інше. При найсуворішій таємниці радянські генерали готували зустрічний удар — операцію
«Уран». «Уран» був тріумфом
стратегічного планування, терпіння і точного виконання... Генерали Рокоссовський і Ватутін
та їхні війська заслуговують на
найбільшу повагу за виконання цього оточення Шостої армії
Паулюса з двох флангів». Цей
завершальний етап Сталінградської 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 постачання — починаючи від 70 тисяч вантажівок і джипів до пів
мільйона тонн американського
моторного пального і мастил;
останнє було настільки важливо, що змусило Жукова відкласти на десять днів початок операції, поки потрібна кількість не
була одержана».
Важливість вантажівок,
танків і пального пояснюється тим, що військам Ватутіна з
півночі, а військам Єременка з
півдня треба було пройти майже по 100 км до зустрічі біля
міста Калач-на-Дону, і це в умовах суворої зими. Якщо ж говорити про танки і броньовані машини, то тут варто навести довгу цитату (назви типів танків і
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машин залишаємо без перекладу): «Згідно з надсекретним радянським звітом «по надходженню і розподілу іноземних
танків», на 15 листопада 1942
року — за чотири дні до початку операції «Уран» — Радянська армія включила у свої мобільні дивізії: 1 тис. 63 канадськi 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 броньованих гусеничних тягачів
Bren Gun Carrier... У сумі 4,469
танків і тягачів... Ці цифри не
включають тисячі танків і бронемашин, які були відвантажені для СРСР, але втрачені
внаслідок нiмецьких воєнних
дій на небезпечному арктичному маршруті».
Не можна також забувати про американсько-британський внесок, який допомагав радянським ВПС змагатися з Люфтваффе — починаючи з винищувачів Hurricane,
Kittyhawk, Airacobra до бомбардувальників Douglas A-20
Havoc, B-25 і транспортних літаків. «Кількість військових літаків, які СРСР одержав до початку операції «Уран» по лендлізу (1663), була більшою, ніж
кількість літаків ВПС, які воювали під час Сталінградської
битви». (Принагідно можна згадати, що половина з понад 4500
винищувачів Airacobra, випущених США, була поставлена
в СРСР по ленд-лізу. У військах їх називали «Кобрушка»,
на них багато літали найбільш
результативні аси — Олександр
Покришкін, Григорій Речкалов, Микола Гулаєв. — Авт.).
Призначені ще Рузвельтом
урядовці, прихильні до СРСР
й особисто Сталіна, добилися
того, що американські поставки в СРСР по ленд-лізу продовжилися навіть після капітуляції Нiмеччини — до вересня
1945 року (у Владивосток американці доставили понад 4 млн
тонн військового обладнання та
інших матеріалів, включаючи
860 тис. тонн (!) пального). Так,
США самі озброїли й забезпечили технікою і матеріалами півторамільйонну Радянську армію на Далекому Сході, яка,
попри чинний пакт про ненапад, 9 серпня 1945 року бліцкригом захопила Маньчжурію
(звідки потім СРСР вивіз 50 тисяч вагонів обладнання і матеріалів) і «звільнила» Північну Корею. Лише тверда позиція
Трумена вберегла Хоккайдо і
Південну Корею від радянської
окупації. Частину захопленого
в Квантунської армії озброєння СРСР передав «комуністам»
Мао Цзедуна, який завдяки цьому переміг у кривавій громадянській війні, і Китай на довгі десятиліття став ареною експериментів Мао, що призвело
до страждань і смерті десятків
мільйонів людей.
Короткий епілог американського ленд-лізу такий: «Усі радянські борги за поставки впродовж війни були у 1951 році списані... Британія виплатила весь
борг, iз процентами; платила до
2006 року». Сталін просто відмовився платити, бо «мир у світі не
настав» — що було умовою оплати
боргу. Ленд-ліз США в СРСР оцінюється в понад 10 млрд доларiв
(тобто близько 2 трлн доларiв у
сьогоднішніх цінах. — Авт.)
Далі буде
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК— СЕРЕДА, 14—15 ВЕРЕСНЯ 2021

■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Висока етнопланка
Понад пів тисячі заявок із 73 країн отримав
кінофестиваль ОКО
Валентина САМЧЕНКО
У місті Болград Одеської області, яке
називають столицею українських бессарабських болгар в очікуванні 16-18 вересня на багато гостей, уже розмалювали
500-метровим килимом центр. Не без причини: Болграду виповнюється 200 років;
а дволітній Міжнародний кінофестиваль
ОКО, офлайн-частина якого цьогоріч відбуватиметься у ці дати, у цьому місці, візуалом другої едиції обрав традиційні килимки народів світу. До того ж одночасно у головному місті сонячної української
Бессарабії проходитимуть два фестивалі:
окрім ОКО, ще й відкладений через коронавірус Фестиваль національних культур
Bolgrad Ethno Fashion-2020.
Уточнимо, що у Болградському районі
живуть представники 13 національностей:
болгари, гагаузи, українці, росіяни, молдавани, цигани, вірмени, білоруси, німці, поляки, румуни, євреї, албанці. Всі вони мешкають у переважно монокультурних чи виразно 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 більшість фільмів для всіх бажаючих. Головним меседжем кінофесту цього року стали слова: «Єднаймося, не уніфікуймося!»
та Шевченкове «Чужого навчайтесь, свого
Юрко НИВА

У рамках КиївМюзикФесту 26
вересня в одному з найкращих за акустикою у столиці
залів Будинку звукозапису відбудеться презентація проєкту
«Звуки Донбасу», який уперше
прозвучав наприкінці серпня у
місті Покровськ. Це хорова симфонія-перформанс композитора Євгена Петриченка «Осяяні
чорним сонцем», на сході її виконував хор «Софія».
Наша розмова — з молодим
диригентом Костянтином Ленчиком, хормейстером проєкту,
який диригував прем’єрним виконанням твору.
■ Проєкт «Звуки Донбасу»
акцентує присутність на мультикультурному Донбасі саме
української культури. Такий
вибір в умовах агресивної
політики Росії щодо нашої держави є зрозумілим. Яку мету
у цьому вияві українського
Донбасу для себе ставите ви?
— Наша мета — просвітницька: показати Україні, що
таке Донбас, з чого все починалося, 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 світові, що таке культура Донбасу, через музику.
■ Тобто ваша авдиторія —
це не тільки місцеві жителі?
— Ні, це орієнтовано на
всю Україну. Ми планували
гастролі, закладали їх у проєкт при подачі на УКФ. Його,
на жаль, в останній момент не
підтримали, тому ми обмежилися одним Покровськом. На-

не цурайтесь». Було отримано понад 500
заявок із 73 країн, з усіх континентів.
Нагадаємо, фестиваль започатковано у 2020 році громадянкою України, етнічною болгаркою Тетяною Станєвою.
«Коли нас не стане, залишиться традиція.
Й пам’ять. Етнографічне кіно — це архів
пам’яті, найкращий інструмент збереження традицій та культури народів. І найкращий інструмент просвітництва, підручник та практичне заняття з толерантності.
Фільми нашої програми відкривають світи, навчають, руйнують міфи й стереотипи, забирають страхи й допомагають зрозуміти краще іншого, а потім й себе», —
каже ініціаторка кінофесту.
Коли фестиваль ОКО переживав критичний момент і мав визначитися з місцем
проведення, на допомогу прийшло місто Болград на чолі з мером Сергієм Димитрієвим. Очільник Болграду запрошує:
«Гостям, які відвідають кінофестиваль
ОКО і наше улюблене місто в його ювілейний 200-й рік, ми пропонуємо познайомитися з його багатою історією, поринути в
атмосферу бессарабської гостинності, національних культурних та виноробних традицій. Така подія сприяє спілкуванню з народами з різних країн і знайомить з містом значно більшу кількість людей з усього світу, а також дає нам можливість ще раз
показати приклад добросусідських теплих
відносин. Ласкаво просимо! Болградці завжди радіють гостям!».
«У час глобалізації, уніфікації, дис-

❙ Болград готується зустрічати гостей кінофестивалю ОКО.
❙ Фото з фейсбука фестивалю.
кримінацій та війн такі фільми про етноси — 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 прикладу мій гагаузький народ, що в Україні
представлений саме в тому мультикультурному регіоні України, де відбувається кінофестиваль ОКО, — в Бессарабії. Такі культурні події — єдиний спосіб показати себе
світу, уберегти та захистити свою ідентичність. Створений фестивалем міжкультурний діалог мусить продовжуватись та масштабуватись, об’єднувати та збільшувати
творчий потенціал кіномитців, туристичний 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 — короткометражного міжнародного. Українська
конкурсна програма налічує 7 короткометражних і аж 10 повнометражних фільмів.
Програма показів побудована у форматі
подорожі: кожного дня глядачі вирушатимуть у кіномандрівку до певного регіону
світу, а наприкінці — повертатимуться додому, аби подивитися картини національного виробництва.
До складу журі увійшли відомі кінематографісти та фольклористи: Володимир
Войтенко (голова журі, кінокритик), Андрій
Різоль (кінорежисер, продюсер), Римма
Зюбіна (українська акторка, телеведуча, громадська активістка), Василь Барков (режисер, Болгарія), Олександр Гусєв
(кінокритик), Юлія Коваленко (кінокритикиня, програмерка Docudays UA), Максим
Руденко (режисер, переможець минулорічного фестивалю «ОКО»), Олена Івановська (професорка кафедри фольклористики
Університету імені Тараса Шевченка).
Цього року ОКО презентує нову, поза-

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Костянтин Ленчик: Показуємо
культуру Донбасу через музику
Молодий диригент — про проєкт, який після Покровська
планують представляти у багатьох містах
далі ми шукатимемо всі можливості розвивати цей проєкт. 26 вересня у рамках КиївМюзикФесту відбудеться його
презентація у Будинку звукозапису. Крім того, трансляція
і напрацьовані відеоматеріали для концерту в Покровську є у вільному доступі на наших сторінках у Facebook,
Instagram. Ми дбаємо про те,
аби наш продукт був доступний широким масам.
■ Це справді важливо: говорити про Україну не тільки з
мешканцями Донбасу, а й зломлювати 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 родом звідти (Євген Петриченко
родом з міста Антрацит, що по
ту сторону лінії розмежування), він знає народну культуру регіону, і деякі номери базуються на народних піснях.
■ От, власне: у проєкті використані різні знаки української культури на Донбасі — це і
народні пісні, і поезія Миколи
Чернявського та Василя Стуса, географічні об’єкти: місця
пам’яти чи сакральні місцини,
як-от скіфські баби. Яким чином це поєднується в єдиному
творі?
— Це цикл, що складається

з 9 номерів. Вони є завершеними і об’єднані однією ідеєю —
звуки Донбасу. Один номер —
про авдіївський мурал, де зображена вчителька української
мови, інший — про скіфських
баб — постаменти, що лишилися з часів скіфів і представляють історію Донбасу від часів,
коли там щойно з’явились
люди. Є номер — «Повертайся живим», що пов’язаний із
сьогоденням, із війною. Ці номери наче є окремими, але їх
об’єднує те, що розповідають
вони про один регіон. Це звуки минулого, звуки сьогодення, там є відгуки жалю, війни
тощо.
■ Жанр «Осяяних чорним
сонцем» — хорова симфоніяперформанс, себто є візуальна
складова.
— Так, у нас є режисер —
Юлія Алєксєєва. Вона займається сценічним оформленням кожного номеру. Це також поєднує частини циклу.
До того ж є номер, де музичного звучання нема, тільки шуми.
Тож сценічна дія передає основну 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, глюкофон — такий собі підруч-

❙ Костянтин Ленчик.
❙ Фото надане організаторами.
ний оркестр, який підтримує
хор під час перенастроювань.
■ Такий особливий твір: і
концепція, і жанр — чи не є
робота над «Звуками Донбасу» викликом для диригента?
— Ми намагаємося домогтися того, аби хор співав цю
програму напам’ять. Тому
роль диригента при цьому —
не стояти і роздавати ауфтакти, бо це відволікатиме слухача від сприйняття загальної
картини. Якщо є сценічна дія і
перед хором під час виконання
стоїть диригент — це заважає
слухачу. Тому наше завдання
— максимально сховати диригента в хор і зробити його цент-

конкурсну, секцію, в якій можна буде побачити художні й документальні стрічки на
теми етнографії, антропології, культури.
Покажуть і ретроспективу «Африка у фокусі», до якої увійшли кращі роботи з названого континенту з минулорічної едиції
фестивалю.
«Наша команда — новачки у проведенні фестивалів, ми багато чого вчимося на практиці в організації, комунікації та
просуванні ідей, проте фільми нашої програми — це та висока планка, за яку ми
точно не будемо червоніти, і вони є основним ядром фестивалю і натхненням для
кожного члена команди; стануть такими й
для наших глядачів», — каже програмна
директорка фесту ОКО Олена Рубашевська, головна редакторка Міжнародної спілки кінокритиків, яка часто подорожує світовими кінофестивалями.
Тож загалом за три дні у Болграді є
можливість подивитися 58 короткометражних та повнометражних фільмів національної та міжнародної програм фестивалю із 42 країн. Працюватимуть три екрани.
Головний — на центральній площі просто
неба, де глядачі розміщуватимуться на килимах. Два інші екрани будуть неподалік, у
приміщеннях центрів культурного дозвілля. Між фільмами відбудуться бесіди, дискусійні панелі на теми фільмів з членами
журі та експертами. А навколо кінофестивалю буде багато інших активностей: майстер-класи з народного співу, танців та ремесел, дитяча локація фольк-студії «Правиця», фотовиставка «Болгарський дух
півдня», пленер та виставка картин з пейзажами Болграда та усієї Бессарабії. Вируватиме ярмарок і приготують багато смачної традиційної їжі. Родзинкою святкового
вечора на завершення стане проєкт KaDi,
а хедлайнерами — «ГуляйГород» та «Фадієз» бенд. А традиційне для жителів Бессарабії хоро (танець великим колом, коли
тримають сусідів за пояс руками), обіцяють, триватиме усю ніч. ■
ральною точкою, яка об’єднує
довкола себе хор і зсередини
керує ним. Диригент є виконавцем на інструментах, співаком. В одному з номерів він
задає певний ритм, і хор вступає, підхоплюючи його. Тож
диригент тут є безпосереднім
виконавцем. З точки зору саме
диригентської, це репетиційний процес: організувати, вивчити з людьми — це так, треба
готуватися, бути цілком «в матеріалі».
■ Ви починаєте свою диригентську кар’єру із твору, який
ставить чимало завдань перед
диригентом. Як воно — дебютувати саме з «Осяяними чорним сонцем»?
— Це дуже відповідально, є
ризики, що можеш десь не дотягнути, щось десь станеться
— треба бути ретельним у роботі. А взагалі це досвід, який
дозволить рухатись далі: брати 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 просвітницька — показати людям Донбас з усіма його цікавинками. Друге — виконати
цикл і звернути до нього увагу
в інших регіонах, знайомити
з ним закордонну аудиторію.
І якщо не завадять карантинні обмеження, то в листопаді
другу прем’єру виконуватиме хор Хмельницької обласної філармонії. Цей проєкт
не фінішує у вересні у БЗЗ —
плануємо зробити міксований
проєкт «Звуки Донбасу у малих містах». Ми хочемо заявити про нові символи Донбасу і
тим самим перевернути сприйняття регіону по всій Україні.
Ці історії, ці нові символи мають стати тим, що зблизить у
майбутньому захід і схід нашої
країни. ■
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■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

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

Знімаєш увечері шкарпетки, а на
місці манжети — «візерунок».
Або дістаєш з антресолі черевики, які давно не доводилося
взувати, а вони затісні. Знайома
ситуація? Що може провокувати набряки? Надмірна кількість
рідини, яку споживаємо? Гіподинамія? Так, ці фактори позначаються на стані наших ніг. Але
вони — не основні причини...
Набряклі ноги, на думку лікарів, дуже часто сигналізують 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 відвідати не тільки терапевта, а й
кардіолога, і фахівця із судинних проблем. Скажімо, «важкі»
ноги наприкінці дня можуть попереджати про наближення варикозу. 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

рисні вітаміни групи В, А, РР,
які зміцнюють судини і капіляри. Природне джерело цих
вітамінів — морква, обліпиха,
цитрусові, чорна смородина,
шипшина».
За словами лікаря, варто
обмежити споживання солі
— до 2-3 грам на день, а також хліба, консервів, ковбасних виробів. Позбутися зайвої рідини організму допоможуть курага, огірки, гарбуз.
Не забувайте, що середня добова потреба людини в рідині
— 1,5 -2 літри (враховуючи
супи). І якщо ваші ноги схильні набрякати, краще цю межу
не переходити.

Закиньте ноги на стіну!

❙ Для «важких» ніг корисна не тільки гімнастика,
❙ а й звичайний перепочинок.
❙ Фото з сайту vabos.com.ua.
аж «горить», а дотик до набряклої вени викликає біль, — варто негайно перевіритися щодо
можливого тромбофлебіту.

Коли мода йде не в ногу
зі здоров’ям
Циркуляцію крові часто
погіршують і наші звички. Наприклад, коли ми постійно закидаємо ногу на ногу, або коли
через роботу змушені постійно стояти. Дуже «б’є» по ногах
взуття на високих підборах.
Так, мода не завжди йде в ногу
зі здоров’ям. Тому дуже важливо давати ногам можливість
перепочити і від високих «шпильок», і від нашої нескінченної
«біганини».

Чи можна боротися з набряками з допомогою сечогінних препаратів? Так, але в
крайніх випадках і після консультації у лікаря. Адже бувають 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 корисні мікроелементи, зокрема
кальцій і калій.
«Найкраще вживати природні діуретики — молоко,
сир, мед, сік калини, лимон,
чай (особливо зелений), зелені
сорти яблук, горобину, — радить Олег Лісничий. — Для
профілактики набряків ко-

Зняти біль у «налитих»
литках іноді допомагає звичайний самомасаж. Спробуйте ввечері влаштовувати
втомленим ногам контрастний душ. Можна застосовувати і спеціальні мазі для ніг, які
не просто вгамовують больовий 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 герудотерапія (лікування п’явками) також 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 кілька секунд. А ввечері, лягаючи в ліжко, не лінуйтеся хвилин на 10 закинути ноги вгору,
впертися ними в стіну та енергійно порозтирати нижні кінцівки від стоп до колін. ■

■ АКТУАЛЬНО

Час «перемкнутися» на позитив...
Щоб запобігти депресії, аналізуйте проблеми, намагайтесь налагодити сон і не
заїдайте стрес тістечками
Мирослава КРУК
Погода чудова, як на замовлення, а ти маєш сидіти
в офісі, вирішуючи купу невідкладних справ. І відпустка ще далеко... Кепський настрій, дратівливість, безсоння — так організм сигналізує про стрес. Ігнорувати
ці «дзвіночки» небезпечно.
Інакше все завершиться тривалою депресією, наголошують лікарі. І тоді навіть відпустка не допоможе.
Аби захиститися від стресу, лікарі радять «зміцнити
тил» у кількох напрямках:
харчування, сон, уміння відключатися від проблем. Їжа
може і захистити від стресу,
і підсилити його, вважають
фахівці. Якщо ви звикли «заїдати» поганий настрій солодощами, то, певне, помітили,
що після тимчасової ейфорії

від споживання ласощів настає емоційний спад. Дієтологи переконані: у боротьбі
зі стресом цукерки і тістечка
доцільно замінити продуктами, що містять вітаміни групи В — горіхами, бананами,
молоком. Така їжа позитивно впливає на нервову систему. Сливи, помідори, морепродукти, насіння гарбуза
містять вітаміни А, С, Е, а також селен і цинк. Ці мікроелементи нейтралізують дію
вільних радикалів, які під
час стресу виходять «з-під
контролю».
Незамінний мікроелемент у боротьбі зі стресом —
магній. Він регулює процеси
збудження у центральній нервовій системі, знижує тривогу і дратівливість. Джерело
магнію — неочищені злаки,
свіжі овочі і фрукти.
Найкращий спосіб зняти

■ ДО РЕЧІ
Якщо вам докучає власна дратівливість, важко заспокоїтися, а вночі неможливо заснути, — пийте чай з мелісою або настоянку з цієї трави. Меліса, нагадують лікарі, знімає нервозність, понижує тиск, уповільнює серцебиття. Столову ложку трави залийте 200 мл окропу. Через 40 хвилин процідіть і вживайте по столовій ложці тричі на день до їди. А налагодити сон і
зняти головний біль допоможе відвар валеріани. Столову ложку сухого кореня цієї рослини залийте склянкою окропу (200 мл), проваріть на повільному вогні 30 хвилин і дайте настоятися впродовж двох годин. Проціджений
відвар вживайте по 1 столовій ложці тричі на день перед їжею.

❙ Не дозволяйте проблемам заповнити ваш життєвий простір.
❙ Змінюйте вектор думок!
❙ Фото з сайту thepoint.rabota.ua.
нервове напруження — повноцінний сон. Розслабитися і заснути допоможе тепла вечірня купіль (у ванну
додайте відвар хмелю, собачої кропиви, м’яти). Випийте перед сном склянку теплого чаю або молока з медом.
Можливо, вам допоможе заспокійлива мелодія або перегляд улюбленої комедії.
І найголовніше: вчіться
«перемикатися» з проблем
на позитивні думки й емоції. Якщо дратують вчинки
колег, настирливість друзів
чи надмірна опіка рідних, —
не поспішайте вихлюпувати
негатив назовні. Хоча і тримати емоції в душі — ще небезпечнiше. Тож психоло-

ги радять давній перевірений експрес-метод у боротьбі зі стресом: зробіть кілька
глибоких вдихів, затримайте
повітря на мить і видихніть.
Що спокійніше ви сприймаєте ситуацію, то менша
імовірність спровокувати
стрес. Якщо виникла проблема, запитайте себе: «Чому
мене це так засмучує? І який
найгірший варіант розвитку подій?» Ці питання «перемкнуть» вас з емоційної
оцінки на логічну, конструктивну. Знайдіть час на спілкування з друзями і відпочинок у компанії приємних
вам людей. Це не забаганка.
Наш організм справді потребує позитиву. ■
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■ ВАРТО ЗНАТИ

Менше солі,
більше —
руху
Лікарі нагадують про
десять найнебезпечніших
чинників захворювань
серця і судин
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Серцево-судинні захворювання залишаються на першому місці серед основних причин смертності у світі. Що є
причиною такої тривожної тенденції?
Українські медики звертають увагу на
найнебезпечніші чинники серцево-судинних захворювань.
Куріння. Цигарковий дим — найнещадніший. Він містить майже 26% окису вуглецю, який, потрапляючи у кров,
зв’язується з гемоглобіном — основним переносником кисню. Відтак порушується транспортування кисню до тканин. Користь відмови від куріння виявляється у будь-якому віці.
Міцні спиртні напої. Алкоголь —
це король калорій, які стають додатковим навантаженням на серце. Регулярне вживання міцних спиртних напоїв
може призвести до різкого підвищення
артеріального тиску, порушень серцевого ритму, катастрофи судин та інфаркту
міокарда.
Пиво. Найбільш руйнівний наслідок
надмірного вживання пива — синдром
так званого «пивного серця»: воно провисає, 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 серця, підвищує артеріальний тиск і призводить до набряків. Слід обмежувати її
вживання до 4 г на добу, водночас збільшуючи частку продуктів з калієм (томати, банани, грейпфрути, апельсини, картопля). Не досолюйте їжу, відмовтеся від
копченостей, солінь, різних перекусів на
зразок солоних горішків i чипсів.
Артеріальна гіпертонія. У багатьох
людей це захворювання протікає безсимптомно. Однак підвищений артеріальний тиск негативно впливає на органи:
збільшується маса серця, товщають стінки судин, прискореними темпами розвивається атеросклероз. На тлі цих непомітних процесів часто виникають два небезпечні ускладнення: гострий інфаркт
міокарда та мозковий інсульт.
Телебачення. Надмірне захоплення
сидінням біля телевізора може виявитися смертельним навіть для здорової людини, не кажучи вже про хвору. Вчені
довели: кожна година перед «блакитним
екраном» підвищує ризик смерті від серцевих захворювань на 7%. Бажано скоротити час перегляду ТБ до однієї години на день.
Холестерин. Підвищена його кількість 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, смаженого м’яса тощо.
Ожиріння. Наукові дослідження свідчать: 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 захворюваннями варто мати це на увазі. ■
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■ ТАБЛО

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

❙ Динамівці в гостях легко переграли новачка УПЛ — «Металіст-1925».
❙ Фото з офіційного сайту «Динамо».
Олексій ПАВЛИШ
Після паузи на матчі збірних українські футболісти повернулись до справ клубних: гранди — «Динамо» і «Шахтар» —
готуються до старту на груповій стадії ЛЧ,
а на бронзового призера минулого сезону
— «Зорю» — очікує дебют у Лізі Конференцій.
Ті ж команди, які поки борються за
виживання, використали перерву для
підсилень та кадрових ротацій. Зокрема, «Колос», який цього сезону поки не
вражає, купив у «Львова» бразильського
форварда Ренана за 100 тисяч євро (новачок ковалівців устиг відзначитись «асистом» у дебютному матчі, але його команді це не допомогло здобути очки). «Леви»
ж після невдалого старту (0 перемог та
лише двi нічиї у шести турах) змінили наставника: на тренерській лавці Анатолія
Безсмертного замінив білоруський фахівець Олег Дулуб, котрий свого часу працював в Україні у «Карпатах» та «Чорноморці».
Чинний чемпіон — «Динамо» — перед домашнім матчем у ЛЧ проти «Бенфіки» (у вівторок) провело репетицію в
УПЛ, «на класі» розібравшись із новачком ліги — «Металістом-1925». За відсутності Буяльського та Шапаренка роль
лідерів на себе взяли Циганков і Гармаш,
голи яких і забезпечили киянам комфортну 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, хороший футбол. Перший тайм був для нас
складним — суперник добре оборонявся, не давав нам простору, не давав вільних зон. У перерві зробили деякі корективи, і хлопці стали грати по-іншому, почали швидше рухатися, завдяки чому наша
перевага втілилася у два забиті м’ячі, хоча
голів могло бути і більше. Я дуже задоволений нашою грою, нашою командою»,
— похвалив підопічних тренер «синьо-білих» Мірча Луческу.
Із таким самим рахунком (2:0) пере-

могу здобув і донецький «Шахтар» — над
«Дніпро-1». «Гірники» вдалися до ротації, причому вона була здебільшого вимушеною — замість дискваліфікованих
Марлона і Додо гради Вітао і Юхим Конопля. А в центрі нападу вперше в цьому сезоні вийшов Фернандо, який сповна скористався шансом, відкривши рахунок у зустрічі. Після перерви відзначився
і головний нападник донеччан Ласіна Траоре, 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 Вернидуб. Попри статус фаворита, тренер
«Шахтаря» Роберто де Дзербі не очікує
легкого матчу.
«Що стосується «Шерифа», то я ще не
знаю досконало цього суперника. Ми готувалися до «Дніпра-1», а тепер перемикаємося на Лігу чемпіонів. Але можу сказати, що це хороша команда, тому що слабких у групі ЛЧ немає», — визнав італійський фахівець.
До важкого виїзду в Норвегію готується луганська «Зоря», де зіграє проти місцевого «Буде-Глімта». Проте до дебюту в ЛК підопічні Скрипника підходять не в найкращому настрої — луганчани втратили очки у матчі з «Рухом» і
не скористались можливістю наблизитись до топ-3.
Водночас дещо несподівано, особливо з огляду на передсезонні прогнози, на
третє місце вирвалась «Олександрія»: команда із Кіровоградської області на чолі
з новим тренером Юрієм Гурою здобула 4
перемоги у 7 турах (обігравши в тому числі «Шахтар»).
Ділять місця у топ-6, окрім «Олександрії», «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 перевагу.
«Якщо ми не виграли — значить, не

впоралися з поставленим завданням. Іншого завдання немає — виходити і вигравати. Ведучи в рахунку 2:0 — команда здалася. Треба доводити до перемоги,
граючи вдома 2:0. Із самого початку чемпіонату такі моменти — всюди виграємо,
а потім граємо внічию. Це вже не вперше.
Десь майстерності не вистачає. Робимо помилки ті, які не повинні робити. Будемо
виправлятись», — резюмував Максимов.
Під час паузи на збірні та перед закриттям трансферного вікна (дедлайн в

Прем’єр-ліга. 7-й тур. «Олександрія» —
«Інгулець» — 1:0 (Гринь, 53), «Рух» — «Зоря»
— 1:1 (Борячук, 37 — Сайядманеш, 74), «Металіст-1925» — «Динамо» — 0:2 (Циганков,
47; Гармаш, 57), «Шахтар» — «Дніпро-1» — 2:0
(Фернандо, 15; Л. Траоре, 87), «Минай» — «Чорноморець» — 2:2 (Байдал, 42 (пен.); Вишневський, 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; Безбородько, 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»), Безбородько («Десна»), Циганков («Динамо»), Кулаков («Маріуполь») — 5.
Україні закінчився 3 вересня) наші клуби встигли зробити останні підписання.
Так, «Динамо», як і очікувалось, закрило 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 усього, Вітіньйо має замінити Жерсона Родрігеса, якого кияни віддали в оренду французькому «Труа» — люксембуржець, до
речі, забив гол у дебютному матчі за новий клуб. А трансферна сага з переходом
до Серії А Владислава Супряги завершилась нічим — уже «на прапорці» трансферного вікна зірвався перехід Влада до
«Спеції». У результаті 21-річний форвард
залишився в Києві та минулого уїк-енду
вперше за чотири місяці зіграв за «Динамо» 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 кваліфікації. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити «Україну молоду»
на жовтень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році
або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 18 вересня, щоб отримувати газету з жовтня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на 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 оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн.

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

«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

■ ВОЛЕЙБОЛ

Григорій ХАТА
Пожвавлення, котре в останні роки переживає вітчизняний
волейбол, можна помітити неозброєним оком. Синхронна участь
чоловічої та жіночої збірних України у фінальних частинах чемпіонатів Європи-2021, де обидві
команди дісталися 1/8 фіналу,
добре тому підтвердження. Цьогорічний континентальний форум чоловічих команд, за аналогією з жіночим Євроволеєм,
приймають одразу чотири країни — Польща, Естонія, Чехія та
Фінляндія. Збірна України свої
поєдинки групового етапу проводила на території Польської
держави, де в суперництві з місцевою національною командою
та колективами із Сербії, Португалії, Бельгії та Греції посіла
в секстеті «А» третє місце.
Попри те, що в протистояннях iз визнаними фаворитами
європейського волейболу — поляками та сербами — вітчизняні
волейболісти виглядали непереконливо, успіх в матчах iз трьома іншими опонентами забезпечив їм місце в «плей-оф» і принципове побачення зі збірною
Росії.
«Суперник нам дістався
серйозний — призер Олімпійських ігор. Однак це раніше збірну
України перемагали всі, хто забажає. Зараз гра нашої команда
мила оку, тож маємо шанс», —
розмірковував перед українсько-російським протистоянням
президент ФВУ Михайло Мельник.
Аби додати українським
збірникам у матчі проти росіян
більшої мотивації, очільник вітГригорій ХАТА
У нинішньому році
офіційний хокейний сезон в Україні розпочався раніше звичного. Найсильніший
колектив
країни — «Донбас» — від
початку вересня провів
у дебютній для себе Лізі
чемпіонів уже чотири
поєдинки групового раунду. Решта ж вітчизняних команд готується до
старту національної першості, котрий призначений на 17 вересня. Як
повідомляє пресслужба ФХУ, до участі в шостому сезоні УХЛ заявилися вісім команд: окрім чинного чемпіона,
там будуть грати «Білий
барс», «Дніпро», «Краматорськ», «Кременчук»,
«Маріуполь», «Сокіл»,
«Рулав Одд».
Загалом, знайомі колективи, за винятком
хіба що дебютанта з Харкова. У прийдешньому
сезоні «Рулав Одд» замінить у чемпіонських перегонах «Крижаних вовків» зі столиці, котрі вочевидь втомилися від
важкого тягаря аутсайдера й зійшли з дистанції.
Водночас головний
тренер нового харківського колективу Ігор Шаманський каже, що завдання «Рулав Одд» на
перший в УХЛ сезон —
потрапляння в «топ-4»
за підсумками регулярного чемпіонату. «Ми
собі в команді поставили
таке завдання — керів-
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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.
чизняної федерації пообіцяв команді Угіса Крастіньша десять
мільйонів гривень призових у
разі переможного завершення
двобою. За словами Мельника,
навколо матчу здійнявся пристойний ажіотаж, який міг би за
своєю силою затьмарити й пре-

ництво нас у цьому підтримало. Розуміємо, що
команди заради команди
бути не повинно, потрібна глобальна ціль. Тому
було вирішено: завершити «регулярку» в четвірці лідерів», — наголосив
наставник «Рулав Одд».
При цьому новий чемпіонат країни розпочнеться матчем двох фіналістів попереднього
розіграшу — «Донбасу»
та «Сокола». До слова,
перед офіційним стартом
національних змагань
київські «соколи» виграли представницький турнір у Кременчуці. У фіналі «Кременчук Оупен»
столичний колектив розгромив господарів льоду
— 5:2, чим продемонстрував свою максимальну готовність до участі в
новій гонці за національне «золото».
Що ж до найсильнішої команди попереднього ЧУ, то після чотирьох
турів групового етапу
ЛЧ-2020/2021 «Донбас»
у своєму квартеті, маючи
п’ять здобутих очок, посідає друге місце й зберігає шанси на продовження турнірної боротьби.
Хоча залишитися на прохідній позиції донецькому клубу буде вельми непросто. На фініші групового раунду команду
Павла Микульчика чекає
спарене протистояння з
беззаперечним фаворитом «пульки» — австрійським «Клагенфуртом».
Представник австрійсь-

зидентські дебати.
У нинішніх умовах будь-яка
українсько-російська спортивна дуель, і справді, має підвищений інтерес. Цікавість до таких подій в Україні виявляють
не лише шанувальники спорту. І хоча, як зауважив капітан

«синьо-жовтих» Олег Плотницький, явного політичного підтексту в цієї гри не було, в команді все ж розуміли, що перемогу варто присвятити всім українцям.
Перший сет матчу залишився за українцями і, за словами

Плотницького, він уже подумки, було, почав обдумувати деталі своєї тріумфальної промови. Вочевидь думки українських волейболістів, що почали
випереджати події, пішли їм не
на користь.
Після матчу капітан російської команди Ігор Кобзар зауважив: «Нам дуже допомогли помилки української збірної».
Можна припустити, що
підвищена
відповідальність
за результат завадила «синьожовтим» показати весь свій потенціал. Зрештою, 1:3 (25:22,
16:25, 22:25, 22:25) — на користь росіян.
Але, за словами Михайла
Мельника, своє завдання-мінімум на турнір, яке полягало у
виході з групи, збірна України виконала. При цьому збірна
України вперше в історії змогла виграти у російських візаві
одну партію. Загальна ж перемога над російськими волейболістами могла стати приємним бонусом для «синьо-жовтих» і допомогти команді Крастіньша
наблизитися до участі в майбутньому чемпіонаті світу. Утім наразі 1/8 фіналу ЧЄ — це нинішній максимум української збірної, котрий, слід визнати, також
заслуговує на визнання. ■

■ ХОКЕЙ

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

❙ Хокеїсти «Донбасу» наразі виграли лише один із чотирьох поєдинків групового раунду Ліги чемпіонів.
❙ Фото з сайту hcdonbass.com.
кого чемпіонату не програв у квартеті ще жодного поєдинку, тож «Донбасу» доведеться стрибнути
вище голови, аби залишитися в «лігочемпіонській»
грі.

Поки ж очільник «червоно-чорних» наголошує:
«Команді не вистачає досвіду участі в подібних
матчах та везіння». В останніх двох турах команда Микульчика програла

«Руану» (в основний час)
та «Рунгстеду» (в овертаймі), відчутно ускладнивши таким чином собі турнірне становище.
«Позитиву мало. Довго не можемо знайти свою

гру. Однак якщо будемо демонструвати хороший рівень не епізодами,
а впродовж усього матчу,
— тоді буде результат», —
наголосив Микульчик. ■

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

КАЛЕЙДОСКОП
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■ СІНЕМА

Сонцесяйна Джуліанна Мур
Голлівудська зірка з балу попрямує на знімальний
майданчик
У Торонто відкрився черговий
міжнародний кінофестиваль Toronto
International Film Festival, який
щорічно проводять тут із 1979 р. Серед
прем’єр сезону було представлено одним із перших мюзикл «Дорогий Еван
Хансен», головну роль у якому зіграла неперевершена Джуліанна Мур. Бо
як інакше можна назвати актрису, яку
чотири рази номінували на «Оскара»
(і вона його таки отримала як найкраща актриса за роль у чудовому психологічному фільмі «Все ще Еліс») й до
того ж у якої ціла купа інших міжнародних нагород? Та й на самому фестивалі пані Мур у прямому сенсі сяяла,
адже, окрім розкішного волосся кольору міді та веснянок, на актрисі виблискувало в променях скупого канадського осіннього сонечка срібне плаття, розшите 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 побоялася вибрати наряд із відвертим декольте, до того ж актриса не соромиться своїх років, як
її колеги по акторському цеху,
що приховують вікові зміни за
допомогою талантів пластичних
хірургів.
Актриса постійно заангажована як не в одній, то одразу в трьохчотирьох картинах на рік. Ось і одразу після фестивалю пані Мур вилетить у Нью-Йорк на зйомки трилера «Гостріше», який вийде на
стрімінговій платформі Apple TV+.
Поставить цю стрічку режисер Бенджамін Карон, у послужному списку якого такі популярні роботи, як
«Корона» та «Мій шалений щоденник». Партнером Джуліанни
по знімальному майданчику буде
Джон Літгоу (відомий любителям трилерів за серіалом «Декстер: свіжа кров»). ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №85

❙ Джуліанна Мур.

■ АНТИПРЕМІЇ

В чергу за «шнобелями» шикуйсь!
Пройшло чергове вручення «антинобелів»
Варка ВОНСОВИЧ
Пандемія внесла деякі корективи і в процедуру вручення Шнобелівської (тобто Антинобелівської) 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 лауреати, відверто кажучи, переважно за державні кошти займаються відвертою дурнею, яка не

здатна принести людству користь.
Ось і цьогоріч серед лауреатів, які представляють 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, цьогорічною шнобелівською «премією миру» нагородили вчених зі США, які «відкрили», що
борода захищає чоловіків... ні, не від мікробів
(тут усе якраз навпаки), а від ударів по обличчю.
У галузі медицини премію отримали науковці, які довели, що сексуальне задоволення
так само ефективне при закладеному носі, як і

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

■ ПОГОДА
15 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

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.

Північ
мінлива
хмарність

+8…+13
+16…+21
Схід

хмарно

Центр

13 вересня температура води в Чорному морi 18-19 градусiв, в Азовському морi — 19-21 градус, у Днiпрi бiля
Києва — 18 градусiв.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +10...+12, удень +19...+21. Моршин: уночi
+10...+12, удень +18...+20.
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Захід

+5…+10
+16…+21

+8…+13
+16…+21

+8…+13
+18…+23

дощ
сніг

Південь +10…+15
+22…+27
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua

Редактор Михайло Дорошенко
Засновник i видавець —
ПП «Україна молода»
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
1. Містечко на межі Рівненської і Волинської областей, біля якого у 1651-му відбулася одна з найбільших 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 черепом і кістками. 16. Емблема Львівського Форуму видавців. 17. Блискуча
тканина. 19. Пошкодження механізму, катастрофа. 20. Напад на ворога. 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. Відслідковування публікацій окремого видання
чи на певну тему.
По вертикалі:
1. Позика. 2. Невеликий літературний або музичний твір. 3. Фільм
жахів. 4. День тижня, після якого виконуються обіцянки за умови,
що піде дощ. 5. Спортивний бал.

6. «Утни, батьку, орле сизий! Нехай я заплачу. Нехай свою Україну
я ще раз побачу» (Тарас Шевченко).
8. Шведська дитяча письменниця,
літературна «мама» Карлсона і Пеппі Довгапанчохи. 11. Американський
штат, батьківщина жука-картоплеїда.
12. Житло горців Кавказу. 13. Частина залізничної колії. 14. Офіційний
документ, що містить прохання. 15.
Бігун на роликових ковзанах. 18.
Американський варіант імені Степан. 19. Наголос, підкреслення думки. 22. Давньогрецький бог кохання. 23. Райський сад. 24. Герой давньогрецької міфології, який так і не
зміг перелетіти море. 25. Сленгова
назва шпигуна.■
Кросворд №83
від 7—8 вересня

■ ПРИКОЛИ
Дружина лає чоловіка-п’яницю.
А той сидить і мовчки їсть пісний
супчик.
— Пропив усі гроші, тепер доведеться 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 вимовити.
***
— Нерозумно створювати запаси продуктів, я завжди запасаюся тільки горілкою!
— Чому ?
— По-перше, в неї терміну придатності немає, а по-друге, ще дідусь учив мене, що це валюта, тільки рідка!
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