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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,378 грн 

1 € = 32,944 грн

1 рос. руб. = 0,418 грн

Обвал до дня народження 

Леся Цуренко 

зіграє в 

чвертьфіналі 

«Ю-Ес оупен»

На річницю запровадження 

гривні наша національна 

валюта знову трохи 

опустилася щодо долара: 

аналітики прогнозують 

29 грн. за один «зелений»
стор. 4» стор. 15»

У Міноборони 

з’явилася 

«гроза» для 

недобросовісних 

постачальників

Проти спеки і суперниці

стор. 6»

До вас їде... ревізор 

стор.5»

Ферма «Велетня»
Щорічний форум українських тваринників відкривається сьогодні на Сумщині

«Діагноз» молочній галузі встановлюватимуть у Національний день ферми.
Фото з сайта agravery.com.

❙
❙
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«Ми передбачали загострення ситуації в Азовському морі, і передбачали 
це не вчора й не позавчора. Ми прекрасно розуміли, що РФ почне 
контрольовану ескалацію і почне піднімати ставки».

Павло Клімкін
міністр закордонних справ України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті ситуація 
залишається напруже-
ною: 3 вересня в районі 
проведення бойових 
дій окупанти 20 разів 
відкривали вогонь 
по позиціях наших 
військ. Щоправда, оз-
броєння, заборонене 
Мінськими домовле-
ностями, противник 
при цьому не застосо-
вував. Проте російсь-
кі окупаційні війська 
вели прицільний во-
гонь із гранатометів, 
великокаліберних ку-
леметів i стрілецької 
зброї.
 Ворог здійснював 
обстріли наших по-
зицій у районах насе-
лених пунктів Крим-
ське, Миронівський, 
Зайцеве, Шуми, Опит-
не, Піски, Павлопіль, 
Гнутове, Водяне та Ле-
бединське. Незважаю-
чи на дію «шкільного» 
перемир’я, окупан-
ти помітно збільшили 
кількість обстрілів.
 Під час ведення 
бойових дій упродовж 
доби понеділка двоє 
військовослужбовців 
Об’єднаних сил отри-
мали поранення. За 
даними нашої розвід-
ки, впродовж цього 
ж періоду двох бойо-
виків російсько-оку-

паційних військ було 
знищено, а ще двох по-
ранено.
 Станом на ранок 
4 вересня противник 
шість разів обстріляв 
позиції наших військ.

На Донецькому на-
прямку — з велико-
каліберних кулеметів 
i стрілецької зброї в 
районі Красногорів-
ки, на Маріупольсь-
кому напрямку — з ве-

ликокаліберних куле-
метів поблизу населе-
них пунктів Гнутове, 
Лебединське та Ши-
рокине. Втрат серед 
наших оборонців не-
має. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Неспокійною залиша-
ється акваторія Азовсько-
го моря «завдяки» прово-
кативним діям РФ. Гостро 
відреагувало на дії агре-
сора українське МЗС: гла-
ва відомства Павло Клім-
кін заявив в ефірі одного з 
телеканалів, що Україна у 
своїй реакції на провока-
ції Росії в Азовському морі 
має використовувати ком-
плексний підхід — і юри-
дичні дії в міжнародних су-
дах, і безпекові рішення, і 
співпрацю з міжнародними 
партнерами. «Ми передба-
чали загострення ситуації 
в Азовському морі, і перед-
бачали це не вчора й не по-
завчора. Ми прекрасно ро-
зуміли, що РФ почне конт-
рольовану ескалацію і поч-
не піднімати ставки. І наші 
дії не мають бути сконцен-
тровані тільки на політи-
ку, тільки на безпеку, тіль-
ки на юридичні питання. 
Спрацює поєднання всьо-
го», — наголосив міністр.

 За його словами, йдеть-
ся про юридичні дії, про-
тидесантні дії та розвиток 
подальшої присутності в 
Азовському морі й спіль-
ні зусилля з партнерами 
та друзями України. Крім 
цього, пан Клімкін підкрес-
лив важливість визнання 
Азовського моря нормаль-
ним територіальним мо-
рем.
 Нагадаємо, що остан-
нім часом Росія нахабно й 
безпричинно затримує іно-
земні судна, які йдуть в ук-
раїнські порти на Азовсько-
му морі, фактично блокую-
чи цей канал торгівлі. Ук-
раїнські прикордонники 
заявили, що росіяни «по-
чали жорстку політику за-
тримання та огляду суден» 
у Керченській протоці.
 У свою чергу, наші за-
рубіжні торговельні парт-
нери в цьому регіоні висло-
вили занепокоєння досить 
млявими й несиметрични-
ми діями української сто-
рони на російські провока-
ції. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Трагічна подія сталася в Ми-
колаєві: 1 вересня в портовому 
місті було знайдено вбитим ві-
домого вченого, дослідника Го-
лодомору, професора універси-
тету імені Василя Сухомлинсь-
кого Миколу Шитюка. Сталося 
це у квартирі багатоповерхово-
го будинку Миколаєва на пе-
ретині проспекту Центрально-
го і 3-ї Слобідської на першому 
поверсі, яку Шитюк винайняв 
на три години. Коли після за-
кінчення цього часу господар-
ка помешкання почала телефо-
нувати своєму орендареві, його 
телефон не відповідав. Жінка 
одразу приїхала на місце й ви-
явила квартиранта з ножем у 
спині без ознак життя.
 У поліції заявили, що «вста-
новлюють усі обставини події 
та осіб, причетних до вчинен-
ня злочину», розпочато кримі-
нальне провадження за озна-
ками ч. 1 ст. 115 КК України 
«умисне вбивство», санкція 
якої передбачає покарання у 
вигляді позбавлення волі на 
строк від 7 до 15 років. На міс-
ці події працювали слідчо-опе-
ративна група, експерти та кі-
нологи, після проведення всіх 
оперативно-слідчих дій тіло 
убитого відправили на судово-
медичну експертизу.
 Микола Шитюк — академік 
Української академії історич-
них наук, доктор історич-

них наук, професор, заслуже-
ний діяч науки і техніки Ук-
раїни. Із 2008 року очолював 
Навчально-науковий інсти-
тут історії і права Миколаївсь-
кого національного універси-
тету імені Василя Сухомлин-
ського. Серед його основних 
праць: «Голод-геноцид 1932-
1933 рр. на території Мико-
лаївщини: погляди істориків, 
очевидців, архівні матеріали» 
та «Національна книга пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 
років в Україні. Миколаївська 
область».
 Науковець присвятив себе 
дослідженням теми нищення 
української нації тоталітар-
ним радянським режимом. Він 
ґрунтовно працював над вив-
ченням фактів масових реп-
ресій проти населення півдня 
України, старанно опрацьо-
вував тисячі архівних слідчо-
кримінальних справ проти ук-

раїнців, яких незаконно репре-
сували в ті часи. Учений зумів 
документально показати терор 
i насилля й став одним iз пер-
шопроходців у вивченні теми 
масових репресій проти ук-
раїнців.
 Згідно зi зведеннями Нац-
поліції, підозрюваного у 
вбивстві Шитюка правоохо-
ронці вже затримали: ним ви-
явився 25-річний житель Ми-
колаївського району. Слідчі 
спочатку  переглянули запи-
си камер відеоспостереження, 
розташованих у різних закла-
дах у районі будинку, де було 
скоєно вбивство. Як наслідок, 
встановили особу зловмисника 
та вирахували можливі місця 
його перебування. Поліцейсь-
кі затримали молодика на зу-
пинці громадського транспор-
ту, коли той збирався їхати до 
міста.
 За словами  підозрюваного, 
смертельні ножові поранення 
він завдав постраждалому під 
час раптової сварки на ґрун-
ті особистих взаємин. Із місця 
події злочинець забрав деякі 
речі потерпілого.
 Слідче відділення Централь-
ного відділу поліції проводить 
розслідування кримінального 
провадження, розпочатого за оз-
наками ч. 2 ст. 115 КК України 
(умисне вбивство), санкція якої 
передбачає позбавлення волі на 
термін до п’ятнадцяти років або 
навіть довічне ув’язнення. ■

ВТРАТА

Невипадкова випадковість
Затримали підозрюваного в убивстві науковця-дослідника Голодомору

■

Без втрат
Забороненого озброєння противник 
не використовував

А НАША ВІДПОВІДЬ?

Неспокійне море
Глава МЗС — за комплексне реагування 
на провокації РФ в Азовському морі

■

Світлана МИЧКО

 У річницю трагіч-
ної загибелі в таборі для 
політв’язнів українсько-
го поета та правозахисни-
ка Василя Стуса у Львові 
відбулася акція проти осо-
би, причетної до смерті ди-
сидента радянських часів. 
Громадські активісти — 
представники таких органі-
зацій, як «Вільні люди», 
ЦНВ ім. Степана Бандери, 
КУН, ОУН, «Просвіта», 
«Білоруський центр — за-
хід», МНК, «Громадська 
варта» та інших, — пікету-
вали обласну прокуратуру з 
вимогою прозвітувати про 
результати розслідування 
антиукраїнської діяльності 
Віктора Медведчука.
 Акцію проведено в рам-
ках національної ініціати-
ви «Стоп Реванш», учасни-
ки якої переконані, що Вік-
тор Медведчук є головним 
архітектором плану з роз-
валу України; що саме він 
координує та структурує 
всі проросійські та реван-
шистські сили. На переко-
нання активістів, доказів 
цьому є достатньо, потріб-
на лише політична воля ви-
щого керівництва країни 

довести відкриту проти Вік-
тора Медведчука справу до 
логічного завершення — су-
дового вироку та наступно-
го ув’язнення. 
 Як відомо, не так давно 
лідер «Вільних людей» Ан-
дрій Левус направив звер-
нення до Генерального про-
курора Юрія Луценка та 
Голови СБУ Василя Гри-
цака щодо результатів роз-
слідування кримінальної 
справи проти Віктора Мед-
ведчука, яке триває вже 
понад два роки. У 2016-
му «Вільні люди» розпоча-
ли кампанію «Медведчук 
під арешт». Разом iз за-
явою про вчинення злочи-
ну Віктором Медведчуком 
i менеджерами «Українсь-
кого вибору» активісти 
тоді передали до ГПУ, СБУ 
та МВС близько сотні під-
писів народних депутатів i 
кілька тисяч підписів гро-
мадян, зібраних у 15 регіо-
нах України. Куму Путіна 
активісти інкримінують 
такі серйозні звинувачен-
ня, як причетність до по-
валення конституційного 
ладу, підривна діяльність 
проти суверенітету Украї-
ни та фінансування теро-
ризму. ■

АКЦІЯ

Про Стуса 
пам’ятають
У Львові вимагають розслідувати 
антиукраїнську діяльність 
Віктора Медведчука

■

Захисники у перші дні нового навчального року стали гостями дитячих закладів.
Фото прес-слусби ООС.

❙
❙

НА ФРОНТІ■

Микола Шитюк.❙
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Липкі руки
Ділків судитимуть за 
привласнення більше 
мільйона бюджетних гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах до суду скеровано обвинуваль-
ний акт стосовно чотирьох учасників органі-
зованої групи, яких обвинувачують у заво-
лодінні понад 1 млн. 200 тис. грн. бюджетних 
коштів. Як повідомили «Україні молодій» у 
прокуратурі Черкаської області, до суду вже 
скеровано цю справу. Досудовим розслідуван-
ням установлено, що члени злочинного угру-
повання, до складу якого входило два керівни-
ки приватних підприємств, з якими уклада-
ли договори підряду, та двоє інших осіб, одна 
з яких, маючи зв’язки в державних структу-
рах, впливала на результати проведення кон-
курсних торгів із державних закупівель.
 «Отож, за попередньою змовою, з березня 
2013 року до серпня 2015-го, виконуючи ук-
ладені з закладами освіти та охорони здоров’я 
області договори підряду на виконання буді-
вельно-ремонтних робіт, ці четверо заволоді-
ли бюджетними коштами на загальну суму по-
над 1 млн. 200 тис. грн.», — розповідають у 
черкаській обласній прокуратурі. І додають, 
що «роботу» любителів бюджетних коштів ви-
явили працівники прокуратури області спіль-
но з працівниками управління захисту еконо-
міки обласної поліції.
 У прокуратурі уточнюють, що за крадіж-
ку бюджетних коштів під час виконання дого-
ворів щодо будівництва та ремонту об’єктів со-
ціальної інфраструктури за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання служ-
бовим становищем) Кримінального кодексу 
України, всій «команді» загрожує до 12 років 
позбавлення волі.
 До речі, на Черкащині також судитимуть 
і начальника Черкаського райавтодору, який 
привласнив мiльйон гривень під час виконан-
ня робіт iз нанесення дорожньої розмітки на 
автодорогах області. ■

ТРАГЕДІЯ

Крок у вічність
Покінчила життя самогубством 
14-річна дев’ятикласниця
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Трагедія сталася в Харкові, в будинку на 
Салтівському шосе. Випавши з 14-го поверху, 
14-річна дівчина від отриманих травм помер-
ла на місці. Як повідомила прес-офіцер Мос-
ковського відділення поліції Евеліна Черепа-
шина, в сумочці загиблої слідчі виявили од-
разу дві передсмертні записки. В одній вона 
просить вибачення за свій вчинок у батьків, 
в іншій — у вчителів своєї гімназії, наголо-
шуючи на тому, що такий крок — її самостій-
не рішення. Причину суїциду правоохоронці 
поки що не розголошують. Утім уже відкрито 
кримінальне провадження за частиною тре-
тьою статті 120 Кримінального кодексу Ук-
раїни «Доведення до самогубства».
 Покійна жила не в багатоповерхівці, де 
сталася трагедія, а в будинку неподалік. Із 
вулиці вона зателефонувала батькам, пові-
домивши, що трохи затримається. А вже че-
рез деякий час її тіло знайшли біля стін сусід-
ньої будівлі. 
 Дівчину виховували в багатодітній ро-
дині. Крім неї, в батьків є ще двоє молодших 
синів. За словами опитаних свідків, остан-
нім часом ні в сім’ї, ні в школі в неї не було 
конфліктів, які б могли підштовхнути до не-
поправного кроку. Наразі слідчі встановлю-
ють усі контакти дівчини й шукають iмовір-
них свідків. Вони також мають намір вивчи-
ти історію повідомлень у соціальних мережах 
і наявність у цих записах так званих «груп 
смерті». ■

■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко вимагає від уряду негайно 
підвищити мінімальні пенсії та пере-
рахувати їх тим категоріям населен-
ня, яким не дали надбавки. Зокре-
ма, колишнім колгоспникам і «чор-
нобильцям». «Дуже несправедливо, 
коли мільйонам людей не перераху-
вали пенсії. В першу чергу, колишнім 
колгоспникам, які мають величезний 
трудовий стаж, а пенсії отримують 
мізерні. Є додаткові надходження до 
Пенсійного фонду. Нехай уряд вносить 
зміни до бюджету, і я  впевнений, що 
парламент проголосує за підвищення 
пенсій колишнім колгоспникам. Так 
само треба перерахувати пенсії «чор-
нобильцям». Є рішення Конституцій-
ного Суду про відновлення їхніх прав. 
Його треба виконувати! Ми вимагаємо 
від уряду внести відповідні законопро-
екти на розгляд до парламенту і підви-
щити їм пенсії», — зазначив народний 
депутат.
 Олег Ляшко також укотре закликав 
владу відмовитися від планів підвищу-
вати ціни на газ. Люди неодноразово 
скаржилися політику, що з нинішні-
ми зарплатами та пенсіями просто не 
зможуть платити за новими тарифа-
ми. «Чи усвідомлює влада, що, підви-
щуючи ціну на газ, фактично підви-
щує ціни на все на світі: на проїзд, 
на продукти харчування, на лікуван-
ня? Все здорожчає за ланцюгом! На-
томість, влада на вимогу МВФ не хоче 
піднімати зарплати та пенсії. Каже, 
що немає грошей. При цьому інфля-
ція знецінить доходи і заоща дження 
українців. Тому ми вимагаємо від уря-
ду відмовитися від рішення про підви-
щення ціни за газ. Коли нам розказу-
ють, що ми маємо платити європейсь-
ку ціну на газ, нехай дадуть українцям 

європейські зарплати та європейські 
пенсії. Натомість ціни на газ для про-
мисловості — вже 14 тисяч гривень за 
тисячу кубів. Як може бути конкурен-
тоздатною наша продукція за таких 
умов?» — обурився лідер РПЛ.
 Політик переконаний, справж-
ня ціна на газ для населення набага-
то нижча за запропоновану владою. 

«Ціна на газ має бути справедливою. 
Видобуток газу, вартість видобутку, 
транспортні витрати, обмежена до 
10% рентабельність, а не премії по 
40 мільйонів і зарплати по 3 мільйо-
ни гривень — ось справедлива ціна на 
газ. Якщо влада не припинить свою 
політику — винесемо на вилах!» — 
пригрозив Ляшко. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У наш неспокійний, фактич-
но воєнний час загроза диверсій, 
пов’язаних із вибуховими пристро-
ями, зброєю та розповсюдженням 
наркотиків, на жаль, залишається 
актуальною. Тож не дивно, що ГУ 
Нац поліції приділяє цьому питан-
ню чималу увагу. Зокрема, одним із 
заходів, метою яких є підвищення 
професійних навичок iз виявлення 
ви бухівки, зброї, наркотиків із за-
лученням собак, а також для обміну 
досвідом між кінологами та подаль-
шої взаємодії й розвитку цієї служ-
би стали змагання кінологів у Хар-
кові.
 У заходах, що проходили на 
базі Кінологічного центру ГУНП у 
Харківській області, взяли участь 

25 чоловік зі службовими собака-
ми з числа працівників цього цен-
тру, а також вибухотехнічного уп-
равління, управління патруль-
ної поліції області, прикордонної 
служби, роти відділу військової 
служби правопорядку та охорон-
них агентств. Змагання проводи-
ли за такими напрямками: пошук 
вибухових пристроїв i зброї та ви-
явлення місцезнаходження нарко-
тичних речовин. 
 Перше місце в пошуку наркоти-
ків зайняв інспектор Управління 
патрульної поліції у Харківській 
області Євген Косенко зі спаніелем 
Астеріксом, друге місце вибороли 
інспектор УПП Олег Кисіль із лаб-
радором Мелісією, а третє — пара 
у складі старшого інспектора УПП 
Олександра Агаркова з чотирила-

пим помічником спаніелем Ріком.
 Щодо пошуку вибухівки та зброї, 
то тут кращими виявилися молод-
ший інспектор кінологічного центу 
Слобожанщини Костянтин Таранов 
зі своїм партнером — німецькою вів-
чаркою Деброю.
 Усі учасники отримали дипломи, 
а найкращі — кубки переможців. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаській міській раді повідоми-
ли про будівництво другої черги поліго-
ну твердих побутових відходів у районі 
села Руська Поляна. Для втілення цьо-
го проекту необхідно 93 мільйони гри-
вень. За словами заступника міського 
голови Черкас Людмили Бордунос, об-
лаштування нового полігону, який від-
повідатиме сучасним будівельним нор-
мам і технологіям, надзвичайно важли-

вий проект для обласного центру.
  Як розповів директор департаменту 
архітектури та містобудування Артур 
Савін, йдеться про надзвичайно важ-
ливе завдання стосовно облаштування 
полігону твердих побутових відходів, 
тож роботи з проектування розпочаті 
відповідно до графіка.
 У міській раді Черкас кажуть, що 
площа ділянки проектування дру-
гої черги полігону побутових відходів 
становить 4,2 гектара, там розміще-

ний котлован глибиною більше 15 
метрів. На полігоні облаштують про-
тифільтраційну мембрану із сучасних 
матеріалів, яка не дозволить просочу-
ватися в ґрунт шкідливим речовинам 
зі звалища. Також запланували збуду-
вати лінію сортування сміття, втілити 
протипожежні заходи. Також передба-
чають проектування локальних очис-
них споруд i станції відбору фільтрату. 
Загалом планується комплекс заходів 
для того, аби унеможливити екологіч-
ну небезпеку на об’єкті. Завдяки вико-
ристанню сортувальної лінії, на якій 
працюватимуть подрібнювачі, захо-
роненню підлягатиме лише невелика 
частка відходів. Схожi проекти вже 
втілено у Вінницькій, Львівській об-
ластях, у місті Луцьку та Івано-Фран-
ківську.
 На будівництво другої черги поліго-
ну твердих побутових відходів у Черка-
сах відводиться рік. ■

Переможці змагань.
Фото з сайта НПУ.

❙
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Люди ставлять Олегу Ляшку на зустрічах одне питання: «Як їм вижити 
на мізерні пенсії і зарплати?»

❙
❙

ПИТАННЯ РУБА

За що горбатилися?
Перерахувати пенсії колишнім колгоспникам і 
«чорнобильцям» вимагає Олег Ляшко

■

БЕЗПЕКА

Чотирилапі рятівники
Вівчарка Дебра найкраще шукає вибухівку

■

ВІДХОДИ

Сортуємо й очищаємо
У Черкасах на будівництво сміттєвого полігону 
витратять 93 мільйони гривень

■
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Гривня: багато, але дрібної
 Сучасна гривня, якщо хтось 
раптом забув, з’явилася внаслі-
док проведення грошової ре-
форми 2 вересня 1996 року, за-
мінивши собою купони. Два 
тижні вони — гривня і купони 
— йшли рука об руку, а вже з 
16 вересня наша національна 
валюта стала єдиним засобом 
платежу в Україні. 
 Як повідомляється на сай-
ті Національного банку Украї-
ни, зараз в обороті є готівкова 
гривня на загальну суму понад 
373,6 мільярда гривень, у тому 
числі монети на 2,1 мільярда 
гривень — 13 мільярдів штук 
— і банкноти на 371,4 мільяр-
да гривень: 2,9 мільярда штук. 
За інформацією НБУ, загальна 
кількість банкнот на душу насе-
лення становить 68 штук, а роз-
мінних монет — 293.
 Утім більшість українців ці-
кавить не так кількість банкнот 
у них на руках, як вартість цих 
банкнот. А ось у цьому плані 
гривні важко потішити своїх 
власників стабільністю. У поча-
ток осені — нового фінансового 
сезону — гривня ввійшла з по-
казником 28,24 грн. за долар. У 
перший робочий день осені ко-
тирування гривні до долара на 
міжбанківському валютному 
ринку при його відкритті вста-
новилися на рівні 28,18—28,25 
грн. за долар. 
 Це трохи краще, ніж динамі-
ка її падіння в останні дні серп-
ня, коли Національний банк Ук-
раїни спочатку знизив офіцій-
ну вартість нашої валюти на 16 
копійок за долар. Щоправда, 
невдовзі гривня відіграла три 
копійки. «За серпень долар на 
міжбанку зріс із 26,95 до 28,22 
грн., або на 4,7%. У вересні ми 
очікуємо продовження знижен-
ня гривні, але набагато помірні-
шими порівняно з серпнем тем-
пами. Долар до кінця вересня 
може коштувати 29 грн., євро, 
з урахуванням його вірогідно-
го зниження до долара до 1,15, 
буде коштувати близько 33,5 
грн.», — заявив старший аналі-
тик «Альпарі» Вадим Іосуб. 

В усьому винна Аргентина...
 Знецінення гривні, на його 
думку, процес не стільки внут-
рішньодержавний, скільки сві-
товий: більшість валют країн, 
що розвиваються, з відкритою 
економікою показали в серпні 
негативну динаміку до долара. 
Українська економіка ж, як ві-
домо, досить відкрита, а це, за 
словами Іосуба, крім безпере-
чних плюсів, означає, що вона 

вразлива для зовнішніх шоків. 
Такими шоками можуть бути 
як падіння світових цін на ос-
новні позиції експорту, так і 
зміна ставлення глобальних ін-
весторів до активів країн із рин-
ками, що формуються. «Коли 
інвестори починають масово 
уникати ризику та орієнтува-
тися «на якість», це більшою чи 
меншою мірою зачіпає всі краї-
ни з ринками, що розвивають-
ся», — пояснив аналітик.
 За його словами, у серпні 
негативну динаміку до долара 
продемонстрували російський 
рубль, казахстанський тенге, 
мексиканський песо, бразиль-
ський реал, південноафри-
канський ранд. А турецька ліра 
та аргентинський песо в окремі 
дні показували до долара падін-
ня більше, ніж знизилася грив-
ня за місяць. На думку Іосуба, 
саме Туреччина та Аргентина 
і були драйверами турбулент-
ності на світових валютних рин-
ках. «У такі моменти глобальні 
інвестори починають позбавля-
тися активів усіх країн, що роз-
виваються, підряд, і, як то ка-
жуть, за компанію потрапля-
ють під роздачу», — стверджує 
експерт. 
 Надалі ж на світових фінан-
сових ринках очікується віднос-
не затишшя. «Зокрема, Арген-
тина для стабілізації песо різ-
ко підвищила основну ставку з 
45% до 60%, і чекає екстреної до-
помоги з боку МВФ. Варто згада-
ти і про візит місії МВФ в Украї-
ну, який відбудеться саме у ве-
ресні. Рішення про кредит при-
йматиметься, найімовірніше, 
пізніше, але вже сам факт візиту 
може збити найпесимістичніші 
настрої», — наголосив він.

650 мільйонів — і підвищення 
ставки 
 Подібні заходи, щоправда у 
суттєво менших масштабах, го-
тується проводити і наша дер-
жава — заради порятунку нац-
валюти. Так Національний 
банк України може у вересні 
підвищити облікову ставку що-
найменше до 18%. Іншими сло-
вами, на думку банкірів, ставка 
може зрости на 0,5%. Такі захо-
ди опосередковано сприятимуть 
ослабленню тиску на гривню. У 
виграші опиняться вкладники 
вітчизняних банків, адже депо-
зити також подорожчають на ці 
ж самі піввідсотка. У програші 
— підприємці, які планували 
взяти кредити. Адже банківсь-
кі гроші відповідно також ста-
нуть дорожчими. 
 За радикальнішими оцінка-

ми облікова ставка може зрости 
навіть на цілий відсоток. «Зараз 
спостерігається сезонна деваль-
вація гривні, що, у свою чергу, 
впливає на інфляцію, а підви-
щення облікової ставки НБУ 
впливає на стримування інфля-
ції», — каже Віктор Пастернак, 
начальник управління фінансо-
вого департаменту «Укргазбан-
ку». 
 Втім, спроби регулятора за-
хистити українську гривню від 
знецінення коштували вже 650 
мільйонів доларів із золотова-
лютних запасів держави. Так, 
за даними НБУ, сальдо його 
операцій з іноземною валютою 
в серпні було негативним саме 
на цю суму. Але з початку року 
залишилося позитивним на рів-
ні 549 млн. доларів. 
 За липень чистий продаж ва-
люти Нацбанком становив 64,4 
млн. доларів: у першій половині 
липня НБУ купив 99 млн. до-
ларів, а у другій половині лип-
ня він активізував продаж іно-
земної валюти для запобігання 
надмірної волатильності обмін-
ного курсу. За підсумками міся-
ця було продано 163,3 млн. дол. 
Відтак чисті валютні резерви — 
власні кошти, за вирахуванням 
позикових коштів, насамперед 
від МВФ — на початок серпня 
становили 6,83 млрд. доларів, 
що на 205 млн. доларів менше, 
ніж було на початок липня. Але 
на 160 млн. доларів більше, ніж 
було на початок року. 

Бюджет-2019: загадка 
курсу... 
 Влада традиційно не бачить 
у деякому просіданні гривні ні-
чого страшного. «Те, що курс 
сьогодні тримається у прогнозо-
ваних межах на 2018 рік — оче-
видний факт. Питаннями кур-
су опікується Національний 
банк, але я точно можу сказати, 
що він сьогодні є в прогнозова-
них межах, відповідно до макро-
економічних показників 2018 
року», — сказав Гройсман.
 З одного боку, нічого дивно-
го тут немає: девальвація допо-
магає будь–якому урядові лата-
ти «дірку» державного бюдже-
ту. Але, з іншого боку, вона 
суттєво впливає на інфляцію — 
навіть попри спроби Нацбанку 
таргетувати її, а тому породжує 
нові виклики для влади. 
 Водночас голова Кабміну не 
спрогнозував, яким буде курс 
долара у Державному бюджеті 
на 2019 рік. Він повідомив, що 
до 15 вересня Кабмін внесе про-
ект Держбюджету на 2019 рік 
до Верховної Ради і там будуть 
усі макроекономічні показни-
ки. ■

Банкіри готуються 
до здешевлення гривні 
і прогнозують нову облікову 
ставку: подорожчають 
і депозити, і кредити.
Фото з сайта kredit-nsk.com.
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ДО РЕЧІ

 Усім вийти з сутінків!
 Обсяг тіньової економіки в Україні, хоча й залишається на доволі високому рівні, 
має тенденцію до зниження. Принаймні у цьому переконане Міністерство економіч-
ного розвитку і торгівлі.
 У першому кварталі 2018 року рівень тіньової економіки в Україні становив 33% 
від ВВП, що на 4% менше, ніж в аналогічний період минулого року. У МЕРТ вважа-
ють: домогтися деякого зниження цього показника вдалося завдяки збереженню 
макроекономічної стабільності і позитивних економічних тенденцій, водночас із цим 
проводячи політику, спрямовану на розширення внутрішнього попиту. Така еконо-
мічна стратегія, у свою чергу, стала можливою завдяки зростанню доходів населен-
ня. І додають: позитивний вплив на процес детінізації економіки справила стабіліза-
ція ситуації на інвестиційному ринку країни в умовах продовження процесів рефор-
мування економіки, збереження високого рівня ділової активності бізнесу.

■

ЦИФРИ

 Серпневий старт
 Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України за ос-
танній місяць рвучко зріс — у майже 14 разів! Станом на 1 вересня 2018 року сума кош-
тів становила 27,085 мільярда гривень, що в 13,6 раза вище показника місяцем раніше. 
Як свідчать дані на сайті Держказначейства, поточний залишок у 5,3 раза вище показни-
ка на початок року, проте в 2,3 раза нижче показника на аналогічну дату минулого року. 
 На 1 січня 2018 року залишок становив 5,099 мільярда гривень, що в 2,8 раза нижче 
показника на 1 січня 2017 року. Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно 
змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов’язкових платежів до де-
ржавного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.

■

Інф. «УМ»

 Державна фіскальна служба запусти-
ла пілотний проект із впровадження елект-
ронного чека, так званий e-Receipt. Цей про-
ект є складовою частиною пілотного проек-
ту щодо застосування новітніх моделей для 
реєстрації розрахункових операцій та проек-
ту Міністерства фінансів України «Податки 
це просто».
 Для фіскалізації розрахунків, повідом-
ляє «Європейська бізнес асоціація», перед-
бачене технологічне рішення, яке не вима-
гає обов’язкового застосування традиційних 
реєстраторів та друкування паперових чеків, 
і може бути встановлене на будь-який елек-
тронний пристрій. Сам фіскальний чек мож-
на буде перевірити у відкритій частині елект-
ронного кабінету ДФС.
 Іншими словами, впроваджується 
альтернативне технологічне рішення для 
реєстрації розрахункових операцій у торгів-

лі без застосування традиційних реєстра-
торів (РРО). Система може бути встановле-
на на будь-який пристрій — персональний 
комп’ютер, планшет чи смартфон. Застосу-
вання такої моделі на практиці позбавляє 
необхідності купувати традиційний касовий 
апарат, а відтак, друкувати паперові чеки.
 «Використання новітніх технологій з ме-
тою фіскалізації операцій замість традиційних 
касових апаратів уже давно застосовуються в 
ряді високорозвинених європейських держав, 
— коментує менеджер Комітету побутової 
електротехніки «Європейської бізнес асоціа-
ції» Вікторія Куликова. — Тому ми сподіває-
мося на успішну реалізацію пілотного проекту 
та ухвалення позитивного рішення щодо вико-
ристання інноваційних технологій. Таке рішен-
ня не лише повністю відповідає духу часу, а 
й сприятиме заощадженню ресурсів підпри-
ємців на використання касових апаратів». Ек-
сперти також очікують якісно нових перетво-
рень у ланці «підприємець — споживач». ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Осінь — і гроші закінчилися...
 В Україні більше не видають «теплих кредитів». Ці кошти влада держави раніше по-
обіцяла виділити своїм громадянам для модернізації систем опалення — аби перешко-
дити нераціональному використанню енергоносіїв. Ця проблема, як відомо, є надзвичай-
но актуальною для сучасної України.
 Програма передбачає часткову компенсацію коштів на утеплення осель та встанов-
лення енергоефективних вікон, котлів, батарей, лічильників у приватних та багатоквар-
тирних будинках. Причини призупинення програми — закінчилися гроші, що були запла-
новані на це в держбюджеті. Про це повідомили у Держагентстві з енергоефективності. 

■

НАШІ ГРОШІ

Обвал до дня 
народження 
На річницю запровадження гривні наша 
національна валюта знову трохи опустилася 
щодо долара: аналітики прогнозують 
29 грн. за один «зелений»

■

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

 Смартфон замість  
 касового апарата 
 Українських підприємців хочуть «взяти 
 на олівець»,  але дозволити не купувати
  дорогі касові апарати

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Українська гривня скромно і без зайвого галасу відзначила свій 
день народження. Єдиний подарунок, який змогла вона запропо-
нувати її власникам у цей день — темпи зниження вартості наших 
грошей трохи уповільнилися. Надалі ж передбачається, що гривня 
і надалі втрачатиме свою вартість, але вже не так обвально — на-
разі до позначки 29 грн. за долар. Якщо, звичайно, у країні не ста-
неться нічого надзвичайно поганого...
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 Цього разу для проведення 
Національного дня ферми обра-
но ТОВ «Велетень» у Сумській 
області. Успішне інноваційне 
господарство стало базовим для 
обміну досвідом аграріїв з усієї 
країни не випадково. Наведемо 
лише декілька основних особли-
востей, до яких варто придиви-
тися у «Велетні».
 У молочному стаді господар-
ства стабільно не вище одно-
го відсотка клінічних маститів 
(максимум 4 маститних коро-
ви на 800 голів дійного стада). 
Застосовують регулярну (двічі 
на місяць) діагностику суб-
клінічних маститів за допомо-
гою приладів MastDetec. Зага-
лом по стаду не вище 8 відсотків 
корів із субклінічним маститом. 
Налаго джені відповідно до кра-
щих практик протоколи доїння 
корів.
 Утримання телят віком до 
двох міяців — надвірно, але 
у пластикових будиночках. 
Стовідсоткове збереження. 

Ефективний комплекс заходів 
із новонародженими телятами 
та їх адаптація до дорощування 
під час молочного періоду.
 Утримання  корів: без прив’яз-
не, однак господарство прийня-
ло рішення в усіх корпусах вста-
новити хедлоки. І хоча це збіль-
шує витрати на будівництво, од-
нак результат того вартий. Адже 
таке технологічне рішення доз-
воляє спеціалістам господарс-
тва оперативно виконувати всі 
необхідні маніпуляції обстежен-
ня, лікування, штучного заплід-
нення.
 Зберігання сіна-соломи в 
тентованих ангарах (металеві 
конструкції легкого монтуван-

ня). Це недороге і ефективне 
рішення, дозволяє захистити 
грубі корми від псування та на-
мокання.
 Корнаж зберігають у тран-
шеях між корпусами МТФ. Це 
дозволяє оптимізувати про-
стір. ТОВ «Велетень» — одне 
з небагатьох підприємств по 
Україні, де якісно заготовля-
ють та ефективно застосовують 
корнаж.
 Як саме господарству вда-
лося досягти високої продук-
тивності та розумної організа-
ції всіх процесів виробництва 
та відтворення стада — про це 
дізнаються сьогодні учасники 
Національного дня ферми. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Станом на 3 вересня намолочено 
перші 136 тисяч тонн кукурудзяного 
зерна з 23 тисяч гектарів. Середня вро-
жайність — 57,9 центнера з гектара.
 Загалом, зернові та зернобобові 
культури вже обмолочені на площі 
близько 10 мільйонів гектарів, або 67 
відсотків від належного. Намолочено 
34,6 мільйона тонн зерна при середній 
врожайності 34,6 центнера з гектара. 
У розрізі культур зібрано: ранніх зер-
нових i зернобобових культур — 34,3 
млн. тонн iз 9,9 млн. га при врожай-
ності 34,8 ц/га; гречки — 34 тис. тонн 
iз 26 тис. га (24 відсотка) при врожай-
ності 13,2 ц/га; проса — 34 тис. тонн iз 
22 тис. га (43%) при врожайності 15,1 
ц/га.
 Продовжується збирання техніч-
них культур, яких намолочено: со-
няшнику — 861 тис. тонн iз 443 тис. 
га (7%) при врожайності 19,5 ц/га; сої 
— 113 тис. тонн iз 43 тис. га (3%) при 
врожайності 26,3 ц/га; ріпаку — 2,7 
млн. тонн iз 1 млн. га (100%) при вро-
жайності 26,1 ц/га. Разом зі збиран-
ням урожаю проводиться посів озимо-
го ріпаку під урожай 2019 року. Наразі 
з прогнозованих 888 тисяч гектарів 
посіяно 703 тисячі, або 79 відсотків до 
прогнозу. ■

ПОСТРЕФОРМНЕ

Земля в 
експерименті
Реформи змінних урядів калічать 
земельний потенціал України
Оксана СОВА 

 За період проведення земельної реформи значна кіль-
кість проблем у сфері землекористування та земельних 
відносин загострилась. Таку заяву зробив президент На-
ціональної академії аграрних наук України Ярослав Гад-
зало. «З огляду на ситуацію, що склалася, виникає на-
гальна потреба розробити нові еколого-економічні підхо-
ди до аграрного землекористування та всебічного обґрун-
тування тих пріоритетів, які визначили б принципово 
нові шляхи раціонального використання земельних ре-
сурсів. Адже метою повинно стати підвищення ефек-
тивності використання потенціалу земель сільськогос-
подарського призначення, розвитку високоефективного 
конкурентоспроможного сільськогосподарського вироб-
ництва, мінімізації та досягнення нейтрального рівня де-
градаційних процесів», — вважає він.
 За словам президента НААН, сьогодні існує необхід-
ність розробки стратегії розвитку новітніх ґрунтозахис-
них систем землеробства і землекористування.
 Національний науковий центр «Інститут землеробства 
НААН» у співпраці з науковими установами Національ-
ної академії аграрних наук України вже виконав комп-
лекс досліджень iз розвитку наукових основ формування 
та впровадження систем землеробства, що є підґрунтям 
для опрацювання стратегічних напрямів новітніх ґрун-
тозахисних систем землеробства та землекористування в 
Україні. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 За підсумками січня-липня 
нинішнього року зовнішньоторго-
вельний обіг аграрними товарами 
між Україною та країнами Євро-
союзу збільшився на 4,4 відсотка 
та склав майже 4,6 мільярда до-
ларів США. Український експорт 
при цьому становить майже $3,1 
мільярда — тобто Україна має по-
зитивний торговельний баланс. За 
словами заступника міністра аг-
рарної політики та продовольства 
України з питань європейської ін-
теграції Ольги Трофімцевої, нез-
важаючи на те, що український 
агроекспорт до країн ЄС за сім мі-
сяців поточного року зменшився 
на 3,7 відсотка порівняно з анало-
гічним періодом 2017 року, ЄС за-
лишається другим за важливістю 
ринком в регіональній структурі 
нашого експорту продукції АПК з 
часткою 35,3 відсотка. Більше за-
куповують лише країни Азії. 
 ТОП-десятку найактивніших 

європейських покупців вітчизня-
них аграрних та харчових товарів 
в 2018 році очолили Нідерланди, з 
часткою 15,5 відсотка. Далі йдуть 
Польща — 14,5, Італія — 13,8, Іс-
панія — 12,9, Німеччина — 10,6, 
Франція — 6,5, Бельгія — 3,3, Ве-
ликобританія — 3, Угорщина — 
2,8, Португалія — 2,7 та Румунія 
— 1,8 відсотка. «За перше півріч-
чя дуже помітно збільшився по-
пит європейських споживачів на 
цілу низку українських аграрних 
та харчових товарів. Наприклад, 
пташиного м’яса та субпродуктів 
було експортовано до ринків ЄС 
майже в 2,2 раза більше, ніж у той 
самий період минулого року, — на 
152,1 мільйона доларів»,— каже 
Ольга Трофімцева. Вона повідоми-
ла, що також збільшились обсяги 
експорту в Євросоюз наступних 
товарів: насіння свиріпи або рі-
паку — на 73,4 мільйона доларів, 
або на 96,7 відсотка; пшениці — 
на 52,8 мільйона доларів (на 52 
відсотки); сої — на 17,2 мільйона 

доларів (на 11,6 відсотка); горіхів 
— на 17,1 мільйона (на 80,8 відсот-
ка); шкіри зі шкур різних тварин 
— 13,6 мільйона (на 56 відсотків); 
овочів бобових сушених — на 10,8 
мільйона (втричі); кондвиробів із 
цукру — на 10,8 мільйона (на 78,9 
відсотка); плодів та горіхів сирих 
або варених, морожених — на 9,9 
мільйона (на 38,9 відсотка); соків 
— майже на 9,2 мільйона (на 51,3 
відсотка); шоколаду та інших 
продуктів iз вмістом какао — на 
9,1 мільйона доларів (на 69,6 від-
сотка).
 Що ж стосується імпорту в 
Україну товарів з Євросоюзу, то 
він збільшився майже на трети-
ну та становив трохи більше ніж 
півтора мільярда доларів США. 
Ключовими товарами нашого ім-
порту стали: продукти для годів-
лі тварин, шоколад та продукти 
з какао-бобів, тютюн та вироби з 
нього, насіння олійних культур, 
м’ясо та субпродукти та інші хар-
чові товари.■

НОВИНИ ПЛЮС

Мелітопольська черешня в Китаї
 Українські виробники плодово-ягідної продукції представлять свої то-
вари на найбільшій галузевій Міжнародній виставці свіжих фруктів і овочів 
Азіатсько-Тихоокеанського регіону Asia Fruit Logistica 2018. Вона відбудеть-
ся 5-7 вересня 2018 року в китайському Гонконгу. На виставці вже вдруге 
представлять українську продукцію садівництва на стенді, організовано-
му асоціацією «Укрсадпром» за підтримки проекту USAID «Агросільрозви-
ток». За результатами Всеукраїнського конкурсу з відбору учасників було 
визначено п’ять провідних галузевих українських компаній з п’яти регіонів 
України. Цьогоріч ними стали ФГ «ГАДЗ», ТОВ «Мелітопольська череш-
ня», ТОВ «Хладоконтакт» (ТМ Desento), ТОВ «АУСП ФРУТ» та ФГ «Ніжин 
Агроінвест». Ті, хто в ці дні перебуватиме в Гонконгу, зможуть відвідати 
стенд України на Міжнародній виставці свіжих фруктів і овочів Азіатсько-
Тихоокеанського регіону Asia Fruit Logistica 2018. Детальна інформація — 
на сайтах: https://www.asiafruitlogistica.com/en/ та http://ukrsadprom.org.

Саудити підтримають вівчарів
 Експерти з Саудівської Аравії інспектують об’єкти тваринництва в Україні 
для подальшого імпорту їхньої продукції до своєї країни. Цього тижня комісія 
Королівства Саудівська Аравія прибула для оцінки системи контролю за ви-
рощуванням живої великої та дрібної рогатої худоби, зокрема овець. Керів-
ництво Держпродспоживслужби ознайомило інспекторів з українською сис-
темою державних лабораторій та лікарень ветеринарної медицини, процеду-
рою сертифікації вантажів, які експортуються.
 Також поінформовано представників місії про нормативні докумен-
ти, які регулюють питання здоров’я тварин та безпечності продуктів хар-
чування, систему нагляду за хворобами тварин та заходи контролю за 
ними, систему ідентифікації тварин. Представники КСА відвідають та-
кож Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагности-
ки та ветеринарно-санітарної експертизи, Головне управління Держпрод-
споживслужби в Черкаській області та кілька об’єктів галузі тваринниц-
тва, зацікавлених в експорті до КСА.

Кращі села нагородили
 У понеділок у Мінагрополітики відбулася церемонія нагородження пе-
реможців i фіналістів IІI Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села Ук-
раїни 2018», де відзначаються населені пункти, які досягли значних ус-
піхів у розвитку сільських територій. Участь у заході також узяли пред-
ставники експертної ради конкурсу, Посольства Королівства Нідерланди в 
Україні, проекту «Німецько-український агрополітичний діалог». «Перед 
урядом стоїть важливе завдання — скоротити розрив, який існує між ста-
ном сільських територій та успіхами, які демонструє аграрний бізнес, що 
там розвивають. Українські села мають жили настільки ж добре, наскіль-
ки агробізнес може заробляти гроші, — сказав заступник міністра агро-
політики Максим Мартинюк у вітальному слові. — Ми сподіваємося, що 
децентралізація допоможе зробити українські села ще більш неймовірни-
ми, даючи нові інструменти для розвитку, проявлення ініціатив та втілен-
ня їх у життя». Як попередньо повідомляла «УМ», за результатами кон-
курсу перше місце посіло селище Гоща Рівненської області, друге — Кри-
лос Івано-Франківської, а третє — Іловиця Тернопільської області. Формат 
конкурсу в 2018 році передбачав відбір найкращого бізнес-плану розвит-
ку сільських територій. Наголошується на соціальній місії конкурсу, який 
об’єднує всі регіони країни, дозволяє селам залучати позитивний досвід 
одне одного та максимально ефективно використовувати природні, істо-
ричні, культурні надбання. Популяризація найкращих практик та ініціатив, 
спрямованих на розвиток сільських територій, допоможе екстраполювати 
цей позитивний приклад на інші поселення. ■

■

ПОДІЇ

Ферма «Велетня»
Щорічний форум українських тваринників 
відкривається сьогодні

■

АГРОПРОДАЖІ

Торгівля з ЄС: баланс плюсовий
Продаємо європейцям удвічі більше сільгосппродукції, ніж закуповуємо

■

УРОЖАЙ-2018

Качанисті жнива
В Україні у 13 областях почали 
збирати кукурудзу

■

Збирання цариці полів стартувало.
Фото з сайта propozitsiya.com.

❙
❙
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Відтепер провіант 
зможуть перевірити 
навіть на передовій
 Власне один комплекс 
складається із двох лабо-
раторій, зібраних і змон-
тованих на базі шасі ав-
томобілів МАЗ 631727 
із колісною формулою 
6х6, що забезпечує висо-
ку прохідність. Та й мак-
симальна «крейсерська» 
швидкість переміщен-
ня по шосе у повній вазі є 
пристойною — 85 км\год. 
В одному автокомплексі  
розташована бактеріоло-
гічна лабораторія, а в ін-
шому — лабораторія ве-
теринарно-санітарної ек-
спертизи. Кожна з них 
має відділення для про-
ведення досліджень і від-
сік для відпочинку персо-
налу. Основне завдання 
новинки — багатокомпо-
нентна перевірка безпеч-
ності та якості провіанту 
в польових умовах. Екі-
паж кожної з машин ста-
новить 3 особи — зазви-
чай це лікар, водій-сані-
тар і лаборант. Запас вит-
ратного лабораторного 
майна, палива (зокрема 
для забезпечення функ-
ціонування електрогене-
ратора, кліматичної сис-
теми й іншого обладнан-
ня) забезпечує автономну 
роботу бригади до 5 діб.
 Час розгортання лабо-
раторій з похідного поло-
ження в робоче становить 
30 хвилин. На добу ком-
плекс дозволяє провес-
ти 40-50 досліджень із 
мікроскопії, органолеп-
тичних, фізико-хіміч-
них досліджень, 20 радіо-
метричних досліджень 
тощо.
 Міністр оборони Сте-
пан Полторак зауважив, 
що досі у Збройних силах 
не існувало аналогів та-
кого комплексу. 
 — Ми закупили три 
мобільні комплекси пе-
ревірки якості харчових 
продуктів, кожен з яких 

складається з двох ма-
шин. Вони здатні швид-
ко працювати. Термін до-
сліджень, залежно від 
їхньої складності, ста-
новить від 45 хвилин до 
доби, — повідомив Степан 
Полторак. — Лабораторії 

мають широкий спектр 
можливостей для вияв-
лення неякісного продо-
вольства, оскільки у них 
встановлено повністю су-
часне обладнання. Найб-
лижчим часом дві брига-
ди на таких комплексах 
виїдуть у район проведен-
ня Операції об’єднаних 
сил, де вони перевірять 
якість харчування, ще 
одна працюватиме в тилу 
— на базах, складах і схо-
вищах, пунктах постійної 
дислокації. Вкотре рад-
жу виробникам таки пос-
тачати Збройним силам 
якісну продукцію, адже 

ми значно посилили наші 
спроможності з контролю 
якості забезпечення хар-
чуванням особового скла-
ду. І це відчують усі вже 
найближчим часом.
 Загалом у Збройних 
силах існували подіб-

ні пересувні лабораторії 
— львівська, київська та 
одеська, сформовані на 
базі автомобілів іще ра-
дянського зразка — ЗІЛ-
131 і ГАЗ-66. Але вони 
мали надзвичайно за-
старіле обладнання — як 
морально, так і функціо-
нально, яке давно не да-
вало потрібного резуль-
тату. Тому певний час Мі-
ноборони вивчало, якими 
спеціалізованими лабора-
торіями послуговуються 
з такою метою закордон-
ні партнери, зокрема й у 
НАТО. 
 — Нам допомогли в 

цій роботі консульта-
ційно фахівці з Альян-
су. Зокрема, надавши 
перелік усіх лаборатор-
них досліджень, достат-
ніх для підтвердження 
якості продовольства. Ми 
потім склали технічне за-

вдання й передали його 
визначеному вітчизня-
ному виробнику, який і 
виготовив ці чудові зраз-
ки техніки, — розповідає 
начальник Головного уп-
равління розвитку та суп-
роводження матеріально-
го забезпечення Зброй-
них сил України полков-
ник Дмитро Марченко. 
— Ми вивчили досвід єв-
ропейських країн, взя-
ли зразки їх ньої комп-
лектації, адаптували їх 
під наше законодавство і 
створили лабораторії, на-
повнені найновішим об-
ладнанням.

Інвестиції у здорову 
армію
 Дмитро Марченко за-
значає, що досі надходи-
ло багато скарг і нарікань 
із військ, зокрема з району 
проведення АТО, а потім і 
ООС, на неякісні продукти 
харчування. Звісно, в бой-
ових умовах здійснювати 
належні перевірки якості 
не так і просто. Це також 
стало одним із мотивів 
створення мобільних лабо-
раторій. Зараз ці завдання 
набагато спростяться, ос-
кільки згадані комплекси 
завдяки своїм ходовим та 
функціональним характе-
ристикам здатні доїхати й 
повноцінно відпрацювати 
практично на будь-якому 
ВОПі чи РОПі. Фахівці на 
місці відбиратимуть зраз-
ки продукції і там же опе-
ративно видаватимуть ре-
зультат перевірки. 
 — Раніше як відбу-
валися перевірки. Ми на 
своїх авто їхали до міс-
ця призначення, відби-
рали проби, поверталися 
з ними до акредитованої 
лабораторії і там уже по-
чинали дослідження. Це 
займало багато часу. Від-
тепер усе буде по-новому. 
Зараз ми зможемо переві-
рити будь-яку військову 
частину на місці, де б вона 
не дислокувалася, — за-
певняє Дмитро Олександ-
рович.
 Очевидно: запровад-
ження таких комплекс-
них лабораторій є інвес-
тицією в здоров’я наших 
звитяжців, оскільки так 
краще контролювати їжу, 
яку вони споживають, а 
значить — зменшимо ри-
зики кишкових розладів, 
харчування стане більш 
повноцінним і корисним. 
Це неодмінно позитивно 
вплине на бойові кондиції 
військових. Наші захис-
ники повинні отримува-
ти найкраще — і продук-
ти зокрема. 
 Полковник Марченко 
сподівається, що ці лабо-
раторії зрештою приму-
сять постачальників на-
правляти у війська винят-
ково якісну продукцію. 
Наразі ж із тим не все га-
разд, головно через те, що 
в МОУ не існує правово-
го важеля, який дозволяє 
жорстко карати недобро-

совісних виробників. Так, 
є штрафи, але вони доволі 
незначні й не здатні зупи-
нити всіх підприємців, які 
не дотримуються найви-
щих стандартів якості.

У комфортних умовах 
і працювати  приємніше 
 Начальник хіміко-
токсикологічного відді-
лення лабораторії безпеч-
ності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини 
старший лейтенант Антон 
Щербина неабияк задово-
лений, що невдовзі  він пра-
цюватиме на новій техніці. 
З настрою молодого офіце-
ра видно, що це є сильним 
мотивуючим фактором у 
його службі.
 — Звісно, куди приєм-
ніше працювати в сучасній, 
світлій, просторій, зручній 
лабораторії, що має ком-
фортні умови, які забезпе-
чує кліматична установка, 
— каже Антон Щербина. 
— Тут навкруги дуже ерго-
номічно та продумано вста-
новлено сучасне обладнан-
ня для низки досліджень. 
Прилади в основному за-
кордонні, хоча є й вітчиз-
няні. Багато з них працю-
ють на принципі експрес-
дослідження. Тут навіть є 
овоскоп — прилад для до-
слідження харчових яєць, 
гельмінтологічні прилади 
та тріхінелоскоп для ви-
явлення глистів у м’ясі. Є 
і холодильники для збері-
гання зразків та реаген-
тів, центрифуга, ноутбук, 
принтер... А з переносни-
ми холодильними боксами 
можна йти далеко в окопи, 
на склади, і там відбира-
ти зразки, поміщати в єм-
ність і повертатися до ро-
бочого табору. 200-літро-
ва цистерна забезпечує нас 
дистильованою водою, та-
кож передбачено підклю-
чення до джерел проточної 
води. Лабораторії поперед-
ніх зразків мали застаріле 
обладнання, яке давало 
значні похибки, а деякий 
спектр аналізів вони вза-
галі не виконували. На до-
слідження там ми могли 
витрачати по кілька діб, та 
й умови роботи, якщо чес-
но, були жахливими. Особ-
ливо це розумієш, коли пе-
ребуваєш у новій сучасній 
техніці, де все зроблено для 
людей. ■

Степан Полторак: «Раджу виробникам постачати війську тільки якісну продукцію».❙

Усередині — найновіше обладнання.❙

Такий вигляд має лабораторія на колесах.❙

Досі надходило багато скарг й нарікань із військ, зокрема з району 
проведення ООС на неякісні продукти харчування. Це стало одним із 
мотивів створення мобільних лабораторій.

КОНТРОЛЬ

До вас їде... ревізор 
У Міноборони з’явилася «гроза» для недобросовісних постачальників

■Геннадій КАРПЮК

Збройні сили України отримали можливість надзви-
чайно оперативно й фахово перевіряти якість продук-
тів харчування, які постачають у війська. Нещодавно в 
Міноборони відбулась передача унікального мобільно-
го лабораторного комплексу, який, як зазначив глава 
оборонного відомства Степан Полторак, може стати 
«грозою» для недобросовісних постачальників продо-
вольства для потреб української армії.
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Петро НЕСТЕРЕНКО

 З території Євросоюзу до Києва де-
портували президента фонду «Відкри-
тий діалог» Людмилу Козловську. За 
запитом Варшави її видалили з Шен-
генської інформаційної системи че-
рез причетність до спроб дестабіліза-
ції внутрішньополітичної ситуації в 
Польщі, а також ініціювання акцій 
громадянської непокори в країні. Вла-
да Польщі апелює до того, що рішення 
про депортацію цієї особи відповідало 
національним інтересам. 
 Організація «Відкритий діалог» 
юридично проголошує захист прав лю-
дини, демократії та верховенства пра-
ва на пострадянському просторі. Фун-
дацію близько десяти років тому ство-
рила Людмила Козловська, яка, до того 
ж, має громадянство України. Також 
вона закликала до зміни чинної влади 
у країнах СНД і Східної Європи. Люд-
мила Козловська заявляє, що веде спос-
тереження за виборами і співпрацює з 
членами парламентів пострадянських 
країн, щоб підтримати процес демокра-
тизації і лібералізації їхніх внутрішніх 
політик. Де-факто Фонд спеціалізуєть-
ся на захисті інтересів тих дисидентів, 
проти яких на батьківщині порушено 
кримінальні справи з економічних мо-
тивів, і лобіює їхні інтереси серед інсти-
туцій ЄС, ОБСЄ та інших міжнародних 
організацій ЄС. Цікаво, що офіційно фі-
нансування Фонд, який тісно дружив із 
відомими європейськими політиками, 
включно з депутатами Ради Європи, от-
римує із «пожертвувань».
 Європарламент висловив сумнів iз 
приводу фінансування, адже Козловсь-

ка саме й попалася на великій брехні 
щодо спонсорських коштів для Фонду. 
Саме керівник «Відкритого діалогу» за-
являла, що її брат, Петро Козловський, 
який, до того ж, є громадянином Росії, в 
2014 році емігрував із Криму у США, де 
проживав і володів бізнесом. У Європар-
ламенті з’ясували, що П. Козловський 
є власником компанії з кримського міс-
та Севастополя — ZSS «Маяк», яка спе-
ціалізується на поставках спеціального 
обладнання для російського військово-
морського флоту. Згідно зі звітом, ZSS 
«Маяк», який контролює ФСБ, є пос-

тачальником спеціального обладнан-
ня для російських атомних військових 
підводних човнів. Ще одним фінансо-
вим джерелом для Фонду стали пожер-
твування від інших російських грома-
дян, які керують дочірніми компанія-
ми ZSS «Маяк» у Росії.
 Утім сама керівник Фонду заявила, 
що її фундація не може нести відпові-
дальність за походження грошей, отри-
маних від спонсорів.
 Влада Польщі вимагала пояснити 
походження фінансування. Крім того, 
було виявлено, що «Відкритий діалог» 

отримує гроші від мільярдера Джор-
джа Сороса і його фонду «Відкрите 
суспільство». Встановлено також, що 
Л. Козловська співпрацює з Фон-
дом міжнародного відродження 
(International Renaissance Foundation) 
зі штаб-квартирою в Києві. 
 Але все-таки спокій у Польщі Фонд 
розбурхує не стільки походженням фі-
нансування, скільки своїм завзятим 
бажанням втручатися в мирні демок-
ратичні процеси.
 Із середини минулого року «Відкритий 
діалог» почав активно закликати населен-
ня країни до актів громадянської непоко-
ри під час масових демонстрацій против-
ників судової реформи, за пропонованої 
правлячою партією «Право і справед-
ливість». Чоловік Л. Козловської, за 
сумісництвом голова ради Фонду Бартош 
Крамек, тоді опублікував у соцмережах, 
підбурюючи і суспільство, і владу, пові-
домлення, що закликали всіх бути гото-
вими до «будь-якого сценарію». Крім зб-
ройних зіткнень, Б. Крамек від імені Фон-
ду закликав до масових страйків, агітував 
за відмову від сплати податків, виступав 
за блокування діяльності державних ор-
ганів. Незважаючи на демократичні на-
строї, влада Польщі не має наміру допус-
тити в своїй країні «польський майдан». 
Адже багато громадських організацій і 
деякі політики Польщі виступили з ви-
могою покласти край діяльності НУО та 
їх втручанню у внутрішні справи країни, 
які фінансуються з-за кордону. 
 Нині Людмила Козловська в Києві 
намагається відновити вид на прожи-
вання в Польщі, повернувши собі пра-
во бути в системі ШІС. Однак, з огляду 
на скандал, який розгорнувся в Євросо-
юзі у зв’язку з корупційними махінація-
ми в Раді Європи, це їй навряд чи вдас-
ться. Адже серед «лобістів за гроші» в 
ПАРЄ фігурували і «друзі» цього Фонду. 
Можливо, в ЄС постараються завуалю-
вати справу з депортацією Л. Козловсь-
кої і тихо прикриють Фонд «Відкритий 
діалог», щоб не розголошувати зв’язок 
власних парламентаріїв із псевдорево-
люціонеркою. ■

КОЛІЗІЇ

За чиї грошi непокора?
Голову фонду «Відкритий діалог» депортували до Києва: що очікувати далі?

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Сполучених 
Штатів Америки Дональд Трамп 
застеріг президента Сирії Баша-
ра Асада та його союзників від 
«нерозсудливого нападу» на си-
рійських повстанців у контро-
льованій ними провінції Ідліб, 
повідомляє «Німецька хвиля». 
Це може призвести до значних 
жертв серед цивільних, попере-
див Трамп.
 «Росіяни й іранці зроблять 
серйозну гуманітарну помилку, 
якщо візьмуть участь у цій потен-
ційній людській трагедії. Сотні 
тисяч людей можуть бути вбиті. 
Не дозвольте цьому статися!» — 
написав Трамп у своєму «Твіт-
тері» в понеділок, 3 вересня.
 Нині сирійська армія та її со-
юзники готуються до наступу на 
останній бастіон сирійських пов-
станців у провінції Ідліб на пів-
нічному заході Сирії, інформує 
агенція «Рейтер». На території, 
яка контролюється повстанця-
ми, проживають близько трьох 
мільйонів цивільних осіб.
 25 серпня міністерство обо-
рони Росії заявило, що сирій-
ські повстанці — члени ісла-
містського угруповання «Хаят 
Тахрір аш-Шам» — нібито готу-
ють хімічну атаку в провінції Ід-
ліб, щоб звинуватити в скоєно-
му сирійську владу на чолі з Ба-
шаром Асадом. Натомість у Ва-

шингтоні, а також у Лондоні та 
Парижі застерегли самого си-
рійського президента Асада від 
застосування хімічної зброї. 31 
серпня телеканал Сі-Ен-Ен пові-
домив, що американські війсь-
кові фахівці склали попередній 
список цілей у Сирії на випадок, 
якщо Дональд Трамп віддасть 
наказ про завдання ракетних 
ударів по цій країні.
 Але приготування до насту-
пу на Ідліб тривають. Глава МЗС 
Ірану Джавад Зіріф провів у си-
рійській столиці переговори в 
той час, коли армія Асада го-
тується до початку воєнної опе-
рації проти останнього оплоту 
повстанців на північному заході 
країни. Заріф заявив, що Ідліб 
повинен бути очищений, як він 

висловився, від «терористів». 
 Повідомляють, що питан-
ня можливого майбутнього 
перемир’я в Ідлібі обговорю-
ватимуть завтра на тристорон-
ньому саміті за участі Ірану, 
Росії та Туреччини у Багдаді. 
Вашингтон та інші країни За-
ходу також висловили занепо-
коєння через загрозу застосу-
вання військами Асада хіміч-
ної зброї. В Ідлібі живе близько 
трьох мільйонів цивільних. В 
ООН заявляли, що близько 800 
тисяч із них будуть змушені за-
лишити свої будинки в разі мас-
штабних бойових дій.
 Унаслідок війни в Сирії від 
2011 року загинули понад 400 
тисяч людей, мільйони осіб були 
вимушені переїхати. ■

Японія: випробування 
тайфуном
 На територію Японії у вівторок, 
4 вересня, обрушився найпотужніший 
за останні 25 років тайфун «Джебі». 
Першою під його дію потрапила за-
хідна частина Японії, куди тайфун 
приніс сильні зливи та потужний ві-
тер, спричинивши перебої у транспор-
тному сполученні країни. Тайфун ру-
хається у північному напрямку, в бік 
найбільшого острова країни Хонсю. 
Сила вітру тайфуну становить 160 кі-
лометрів за годину та досягає поде-
куди 215 кілометрів за годину. Через 
стихію в Японії вже було скасовано 
понад 600 авіарейсів та призупинено 
курсування швидкісних потягів між 
містами Осака та Хіросіма, повідом-
ляє агенція «Ассошiейтед Пресс». 
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе за-
кликав мешканців найбільш уразливих 
територій заходу країни до «завчасної 
евакуації», таким чином було евакуй-
овано близько 300 тисяч осіб, з яких 
280 тисяч — iз портового міста Кобе. 
Погодна служба Японії попереджає, 
що тайфун «Джебі» може викликати 
зсуви, повені та торнадо в країні.

Аргентина скорочує 
кількість міністерств
 Президент Аргентини Маурісіо 
Макрі оголосив про пакет заходів, 
покликаних зупинити чергову еконо-
мічну кризу в країні. Серед них — 
нові податки на експорт та скоро-
чення кількості міністерств. Щонай-
менше п’ять міністерств зіллються 
з іншими держорганами. Президент 
також оголосив, що виділить біль-
ше економічної та харчової допомоги 
для аргентинців, які страждають від 
бідності та інфляції — вона сягнула 
цього року 30 відсотків. Нові податки 
президент назвав «дуже поганими», 
але пояснив, що йдеться про надзви-
чайну ситуацію. Минулими тижнями 

в Аргентині посилилась валютна кри-
за, яка змусила уряд звернутися до 
МВФ iз проханням раніше за домов-
лений термін виділити кредит обся-
гом у 50 мільярдів доларів. Нагадає-
мо, що раніше Аргентина вже пережи-
ла глибоку економічну кризу, відому 
як «Велика аргентинська депресія». 
Вона вразила країну в 1998 році і три-
вала щонайменше до 2003-го.

Конференція ООН: захист 
клімату
 У столиці Таїланду, Бангкоку, 
вчора розпочалася конференція ООН 
із захисту клімату. У шестиденному 
форумі візьмуть участь понад дві ти-
сячі делегатів зі 196 країн світу, вони 
зосередяться на питанні втілення ос-
новних положень Паризької кліматич-
ної угоди. У Бангкоку мають напрацю-
вати основу для переговорів на 24-й 
Конференції ООН щодо зміни кліма-
ту (COP24), що відбудеться у поль-
ському місті Катовіце у грудні 2018 
року. Під час відкриття конференції 
в Бангкоку її голова, прем’єр-міністр 
Фіджі Френк Байнімарама закликав 
учасників до прогресу в переговорах. 
«Ми не просунулися достатньо дале-
ко. І зустріч у Бангкоку не є просто 
додатковою сесією, вона є нагальною 
сесією», — заявив він. На його дум-
ку, уряди країн-учасниць кліматичної 
конференції недостатньо підготува-
лися до конференції COP24 у Катові-
це, метою якої є забезпечення повної 
імплементації Паризької кліматич-
ної угоди, яка набула чинності в 2016 
році. Її метою є обмеження негатив-
них наслідків глобального потеп-
ління. 195 країн-учасниць цієї угоди 
зобов’язалися скоротити викиди пар-
никових газів, щоб спільно не допус-
тити потепління клімату більш ніж 
на два градуси за Цельсієм до кінця 
століття у порівнянні з рівнем доін-
дустріальної доби. ■

ВІЙНА

Трампове попередження 
Конфлікт у сирійській провінції Ідліб може обернутися сотнями 
тисяч жертв

■ НОВИНИ ПЛЮС■

Остання провінція, яку контролюють повстанці, за роки війни зазнала 
масштабних руйнувань. 

❙
❙
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Борис ДУЧЕНКО, член Всеукраїнської 
громадської організації «Закінчимо війну»

Пошукова робота часто дарує мені зус-
трічі з цікавими людьми. Із мешканкою 
селища Чоповичі Малинського району 
Житомирської області Валентиною Про-
копенко ми багато говорили про долі на 
війні її батька, діда та двох дядьків. Час-
тину інформації про них удалося отри-
мати з архівних джерел і мені захотілося 
розповісти про фронтові дороги родичів 
Валентини Левківни. Однак, коли я почув 
розповідь Валентини Прокопенко про її 
власне життя, зрозумів, що вона й сама 
заслуговує того, аби стати героїнею га-
зетної публікації. 

Заслужив ордена, а дали медаль 
 Дитина війни. За цим офіційним 
статусом — біль, сльози, втрати, страж-
дання. Всього цього Валентина Проко-
пенко в часи воєнного лихоліття натер-
пілася сповна. Як і вся її родина. До по-
чатку Другої світової війни батько пані 
Валентини — Левко Григорович Філо-
ненко — працював бухгалтером у кол-
госпі села Барвінки, що в Малинсько-
му районі на Житомирщині. У сім’ї 
було четверо дітей: Володя, 1932 року 
народження, Валя, 1934 року, Борис, 
1937 року, Толя, 1939 року. П’ята ди-
тина — синок Іванко — народився 1941 
року вже після того, як Левка Григоро-
вича мобілізували на війну.
 Одного літнього дня 1941 року, зга-
дує Валентина Левківна, батько при-
йшов iз роботи дуже засмучений. Він 
довго і схвильовано про щось говорив 
iз мамою. Після тієї розмови діти поба-
чили його за хлівом: батько стояв і пла-
кав. Діти, які ніколи не бачили батько-
вих сліз, навіть розсміялися — не ди-
тина ж, а плаче. Звідки їм, сердешним, 
було знати, що вже через день він має 
йти на війну та й узагалі, що таке вій-
на.
 Правда, у 1941 році батько Вален-
тини Левківни повоював недовго: вже у 
перших боях підрозділ, у якому служив 
рядовий Левко Філоненко, був повніс-
тю розбитий. Більша частина особово-
го складу загинула, частина потрапила 
в полон, а інша розсіялася — хто куди.
 Левко Григорович повернувся додо-
му. В окупації прожив до грудня 1943 
року — до дня звільнення села Барвін-
ки Червоною армією. Брав участь у пар-
тизанському русі на Житомирщині як 
зв’язківець. Весь період окупації сім’я 
прожила у страху, оскільки партизани 
постійно приходили по ночах до Лев-
ка Філоненка за інформацією про воро-
га. Зустрічі відбувалися у хаті. Під час 
таких зустрічей дружина Левка Григо-
ровича чатувала на вулиці, щоб, бува, 
не нагрянули вороги. До того ж увесь 
час їм погрожувала сусідка, з якою у 
них були погані стосунки, що вона до-
повість окупантам про службу Левка у 
Червоній армії. У грудні 1943 року село 
було визволено від загарбників і він зно-
ву пішов на війну.
 Служив телефоністом у взводі 
зв’язку. У вересні 1944 року його на-
городили медаллю «За відвагу» за те, 
що в бою за село Паланки на Львівщині 
швидко відновив пошкоджену лінію 
зв’язку, чим забезпечив чітке управлін-
ня боєм і успішне відбиття атаки про-
тивника. Далі його шлях проліг країна-
ми Західної Європи. В січні 1945 року 
біля чехословацького села Бабице під 
сильним артилерійським вогнем він не-
одноразово відновлював лінію зв’язку. 
За це 2 лютого 1945 року був нагородже-
ний медаллю «За бойові заслуги», а вже 
22 березня того ж року біля населеного 
пункту Хандорф (Німеччина) рядовий 
Філоненко, як зазначено в нагородному 
листі, проявив сміливість, мужність та 
відвагу при забезпеченні зв’язком ко-

мандира батальйону, за що був пред-
ставлений до нагородження орденом 
Червоної зірки. Під час цього бою він 
був тяжко поранений і 25 березня 1945-
го помер у госпіталі. 4 травня 1945 року 
його було нагороджено медаллю «За 
відвагу», а не орденом Червоної зірки 
як пропонувалося у нагородному листі. 
Цікаво те, що в зазначеному документі 
слова «был тяжело ранен и отправлен в 
госпиталь» підкреслені червоним олів-
цем, але це не вплинуло на якогось офі-
цера штабу дивізії, що приймав рішен-
ня про нагородження Філоненка орде-
ном Червоної зірки, навіть фактично 
вже посмертно і до того ж вже після за-
хоплення рейхстагу. Тож орден заміни-
ли медаллю... Похований Левко Григо-
рович у місті Кендзежин-Козле (Поль-
ща).

Син Сталіна був скромним, 
без будь-якого гонору
 Бойовий шлях дядька моєї співроз-
мовниці лейтенанта Рудченка Івана Да-
ниловича був дуже коротким. Він був 
кадровим військовим і на момент по-
чатку війни служив у Білорусії, в арти-
лерійському підрозділі. У червні 1941 
року він зник безвісти. Незадовго до 
того, в травні 1941 року, його відвідала 
мати Малашка Рудченко. Виявилося, 
що він служив в одній батареї із сином 
Йосипа Сталіна — Яковом, який був ко-
мандиром батареї, а Іван — командиром 
взводу. Іван познайомив матір з Яко-
вом. Той сподобався Малашці тим, що 
був скромний, без будь-якого гонору і 
ввічливий у спілкуванні. 
 У процесі підготовки матеріалу я на-
магався уточнити цю інформацію в ар-
хівних документах, у мережі iнтернет. 
Інформації виявилося багато, але серед 
неї багато протиріч. Яків Сталін, як ві-
домо, влітку 1941 року потрапив у по-
лон, а тому командування Червоної ар-
мії засекретило достовірну інформа-
цію про місце та обставини цієї події і 
видавало інформацію тільки вигідну 
собі. Німецьке командування подавало 
її теж у вигідному для себе трактуван-
ні. У підсумку, я вірю простій сільській 
жінці Малашці Рудченко, якій не було 
жодного сенсу придумувати історію про 
службу її сина із сином Сталіна у Біло-
русії. Можливо, Іван та Яків разом і в 
полон потрапили. Мої пошуки інформа-
ції про долю Івана поки що результатів 
на дали.
 До речі, волею випадку мені стала 
відома інформація ветерана Другої сві-
тової війни Олександра Миколайови-
ча Соловйова (нині покійного) від його 
племінника, теж ветерана війни, пол-
ковника у відставці Івана Федорови-

ча Нечаєва, який мешкає в Києві, про 
другого сина Сталіна — Василя. Олек-
сандр Соловйов деякий час був особис-
тим водієм у Василя під час служби у Бі-
лорусії в 1944 році. Він характеризував 
його як дуже порядну і чуйну людину; 
вмілого і рішучого, мужнього і відваж-
ного льотчика.
 Дід Валентини Левківни — Рудчен-
ко Данило, — як і його син Іван, теж 
воював недовго. В 1941 році потрапив 
у полон, восени того ж року втік і йшов 
додому. Не дійшов зовсім мало. На око-
лиці рідного села його затримали фа-
шисти і розстріляли на місці. Тіло Да-
нила випадково виявила сусідка і пові-
домила матері Валентини Левківни. 
 Молодший син Данила Рудченка 
Степан воював майже три роки, але теж 
додому не повернувся — загинув у Біло-
русії. Бойовий шлях та місце похован-
ня його не вдалося встановити. Так вій-
на загубила чотирьох чоловіків із двох 
родин, у тому числі двох зовсім моло-
дих. Рудченко Іван загинув у 23 роки, а 
його брат Степан — у 22.

Пісня і доля
 Для тих же, хто вижив, розпоча-
лося мирне, але дуже важке життя. 
Мати Валі, Ганна Данилівна, сама, без 
чоловіка, ставила на ноги п’ятьох ді-
тей, хіба що мати Малашка допомага-
ла чим могла. 
 Валентина після війни, ще підліт-
ком, разом із подружкою пасла в кол-
госпі овечок, телят. Робота нудна і, щоб 
було веселіше, вона весь час співала. Го-
лос у неї, як і в мами, був дуже гарний. 
Одного разу жінка з сусіднього села, що 
вже багато разів, працюючи у полі, чула 
її спів, співчутливо та по-материнськи 
доброзичливо сказала їй: «Не співай, 
доню, так багато, а то долю свою про-
співаєш». Не послухалася її Валя і про-
довжувала співати, адже то співала її 
душа. 
 Прийшов час і вона вийшла заміж 
за місцевого хлопця Івана. З’явилося 
троє діток — Віра, Надя, Люба. Поча-
ли будувати свою хату. Але зненаць-
ка прийшла біда: у 1962 році Іван тра-
гічно загинув. Найстаршій донечці — 
Наді — на той час було шість років, а 
найменшій — Любі — лише один рік і 
два місяці. Однак Валентина не впала 
у відчай. Прикладом для неї слугувала 
самопожертва власної матері заради ді-
тей. Трудилася від зорі до зорі. Зрання 
— на своєму городі iз сапкою, лопатою, 
косою, а потім — на роботі у колгоспі. 
Правління колгоспу надало їй роботу в 
дитячому садку, щоб легше було догля-
дати за дітьми. Однак вона не довго пра-
цювала там: заробіток був дуже малий, 
а треба ж було добудовувати хату. Піш-
ла працювати телятницею. 
 Як важко не було, але пройшли 
роки, Валентина Левківна виростила 
й видала заміж дочок. З піснею не роз-
ставалася. Співала в хорі Барвінківсь-
кого будинку культури. Хор виступав 
iз концертами у Коростені, Малині, 

Житомирі і навіть у Києві. А життя 
влаштовувало їй усе нові й нові важкі 
випробування. 
 У 1992 році, ще в молодому віці, 
помер чоловік старшої дочки Надії — 
Михайло. За ним трагічно загинув син 
Надії — Андрій, теж зовсім молодий, а 
в 2015 році померла й донька Надія, не 
доживши й до 60 років. Передчасно пі-
шов із життя і чоловік середньої доч-
ки Віри — Анатолій. Проте Валентина 
Левківна не скаржиться на свою долю. 
Тільки іноді згадує слова з української 
народної пісні: «Ой, доля, гірка моя 
доля. Голівонька бідна моя». Сприй-
має долю такою, якою вона є. У кожно-
го вона своя і зi своїми труднощами. Не-
дарма ж у народі кажуть: «Життя про-
жити — не поле перейти». 

А льон цвіте...
 Значну частину свого трудового жит-
тя (понад 13 років) Валентина Проко-
пенко присвятила вирощуванню льону. 
У ті часи його вирощування й перероб-
ка були дуже копіткою та важкою спра-
вою. Але льон давав і хороший прибу-
ток. Значна частина йшла на експорт у 
різні країни світу.
 Валентина Левківна трудилася дуже 
сумлінно і, як ланкова, вимагала цього 
від жінок, які працювали в ланці. Від-
повідно і результати роботи були дуже 
хороші. Її ланка вирощувала більше 10 
центнерів льоноволокна з одного гекта-
ра і неодноразово визнавалася кращою 
не тільки у Малинському районі, а й у 
Житомирській області. Без перебіль-
шення скажу — то був дійсно трудовий 
героїзм. Знаю це не з розповідей. Сам 
виріс у селі і мати моя працювала сор-
тувальницею льону. Для порівняння за-
уважу, що в 2017 році в господарствах 
Житомирської області, які займаються 
вирощуванням льону, використовуючи 
сучасні техніку і технології, було зібра-
но 8,4 центнера льону з гектара, а в 2016 
— 7,7 центнера. 
 За високі досягнення Валентина Лев-
ківна була нагороджена орденом «Трудо-
вого Червоного Прапора», орденом Лені-
на (на той час це була найвища держав-
на нагорода. — Авт.), двома бронзовими 
медалями Виставки досягнень народно-
го господарства СРСР.
 У кінці 70 років вирощування льону 
було припинено, і Валентині Левківні 
довелося працювати у радгоспній їдаль-
ні. Перед виходом на пенсію пішла пра-
цювати телятницею, де була більша за-
рплата.
 ...У свої 84 роки Валентина Левків-
на досі співає. Наприкінці нашої зуст-
річі вона завела одну з українських на-
родних пісень, яких знає чимало. Мене 
глибоко вразили її чистий голос і душев-
не виконання пісні. І яким би важким 
не було її життя, та жінка не скаржить-
ся на долю. Адже, попри втрати, вона 
щедро й дає: у Валентини Левківни аж 
п’ятеро внуків i стільки ж правнуків. А 
це — справжнє багатство, яке додає оп-
тимізму й любові до життя. ■

ПЕРЕЖИТЕ

«Доля, гірка моя доля...»
Втративши на війні батька, Валентина Прокопенко 
зазнає ще багатьох втрат і в мирному житті

■

Левко Філоненко з дружиною Ганною. Фото 1940 року. ❙

Валентина Прокопенко. 1977 рік.❙
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Харків залишився без будинку, стіни яко-
го пам’ятають майже всіх фундаторів 
українського і російського футуризму. 
Ідея створити в ньому музей, де б лунали 
захоплюючі, а часом просто неймовірні 
оповідки про доньок купця Синякова, які 
стали музами цілої плеяди нетривіальних 
митців, остаточно була похована під улам-
ками зруйнованого особняка. Невдовзі 
тут з’явиться чергова безлика багатопо-
верхівка, магазин, харчевня або офісний 
центр, бо новітні харківські забудовники 
з іншими пріоритетами поки що не засві-
тилися. На бідкання знавців давнини, які 
дружно засудили черговий акт вандаліз-
му, чиновники лише безпорадно розвели 
руками. Мовляв, будинок не був у списку 
історичних пам’яток, тому в його знесенні 
немає нічого протизаконного. Але хто ті 
списки ухвалює, як не вони самі? 

І музи теж плачуть
 У Харкові склалася абсолютно пара-
доксальна ситуація: місто з перших років 
своєї появи щедро генерує дивовижні іс-
торії, але жодна з них не стала частиною 
звабливого піару, завдяки якому сюди б 
масово їхали туристи. Роль гідів час від 
часу беруть на себе харківські історики і 
краєзнавці, які через соціальні мережі зби-
рають невеликі групи слухачів й влашто-
вують тематичні лекції під відкритим не-
бом. Але ж жителі і гості міста можуть і не 
побачити те запрошення. До того ж, Хар-
кову так і не вдалося створити бодай один 
цікавий маршрут, який би став об’єктом 
масового туристичного паломництва. Бу-
динок у Нікітинському провулку, стіни 
якого пам’ятають Василя Єрмілова, Бог-
дана Божидара, Давида та Миколу Бур-
люків, Борисів Косарєва та Пастернака і 
де Велемира Хлєбнікова проголосили «Го-
ловою Земної Кулі», недавно просто знес-
ли, хоча сама будівля при всій своїй «без-
госпності» мала чималий запас міцності. 
 Однією з причин знищення будинку в 
провулку Нікітинському, 22а, який на по-
чатку ХХ століття був найцікавішим куль-
турним центром Харкова, є те, що він не 
значиться у списку культурних пам’яток, 
як пояснили чиновники. Чому так стало-
ся, з’ясувати складно. За словами істори-
ка Андрія Парамонова, з подібною ініціа-
тивою до обласного Центру охорони куль-
турної спадщини він почав звертатися, по-
чинаючи з 2002 року. «Усе, що від мене 
залежало, я зробив, — повідомив знавець 
харківської давнини газеті «Время», — 
Тобто взяв архівну довідку про цей буди-
нок, аби у чиновників був привід поста-
вити його на облік, написав відповідну за-
яву. Але за 16 років цього не було зроблено. 
Спочатку мене попросили почекати. Мо-
вляв, є проблема по всій Україні з постав-
ленням на облік пам’яток, що були недав-
но виявлені. Далі я порушував це питання 
у 2003, 2004, 2005, коли змінилася влада. 
Потім була ціла епопея у 2007 і 2008 роках, 
потім — у 2010 — 2011… Цією власністю 
керував Червонозаводський відділ освіти, 
потім будинок передали на баланс міста, 
а в 2012 році, виявляється, його вже про-
дали й дозволили знести. Чому це стало-
ся саме зараз? Справа в тому, що місцеві 
активісти вирішили спорудити на будин-
ку меморіальну дошку з інформацією про 
сестер Синякових. Звичайно, це б не вря-
тувало споруду, але власниця природно б 
затурбувалася з приводу можливих пре-
тензій… Хоча сам будинок був міцним. 
Там дубові балки такої довжини, що за-
раз уже й дерев таких немає». 

Черга у небуття
 Аналогічна історія трапилася з будин-
ком, де проживала родина Марка Кропив-
ницького. Його іменем недавно назвали 
один з обласних центрів, а на Харківщині, 
з якою пов’язано фактично половина жит-
тя митця і де, зрештою, він був похований, 
все по-іншому. «Будинок у провулку Ло-
патинському, 6 має охоронний номер, — 
пояснив ситуацію краєзнавець Михайло 
Красиков. — Якби власник будівлі звер-
нувся до управління культури та в нашу 
Раду з питань охорони культурної спад-
щини при Харківській обладміністрації 
(ХОДА), ми б не дали згоди на знищення. 
За великим рахунком, там треба було від-
крити музей, адже Марко Кропивниць-
кий — брендове для Харкова ім’я. Проте 

власник будинку настільки впевнений у 
власній безкарності, що взагалі нікуди не 
звертався і просто самовільно зніс будів-
лю, бо йому потрібна була земельна ділян-
ка. Управління культури ще у 2016 році 
направило листа до прокуратури, але чо-
мусь до цього часу винного не притягли до 
відповідальності». 
 На думку пана Красикова, єдино пра-
вильним рішенням було б змусити фірму, 
яка зрівняла пам’ятку історії з землею, 
звести будівлю наново, користуючись 
кресленнями та фотографіями. Тоді, мож-
ливо б, й інші добре подумали, перед тим 
як замовляти бульдозери. Тим більше, 
що список знищених пам’яток невпин-
но зростає. Біля двох років тому, скажі-
мо, був знесений по вулиці Коцарській бу-
динок відомого поета ХІХ століття Якова 
Щоголєва, що ввійшов в історію як пред-
ставник «українського романтизму». 
 А недавно вибухнув новий скандал — 
під загрозою несподівано опинився сим-
патичний маєток на вулиці Свободи, 35, 
здавна оповитий компартійними таємни-
цями радянської доби. Свого часу він на-
лежав харківським дворянам Мігріним, 
яких після революції переселили до ма-
ленького флігеля, аби в основні покої 
могла в’їхати родина Якіра. Згодом тут 
влаштували затишний міні-готель для 
сановитих столичних функціонерів. За 
однією з легенд у будинку зупинявся сам 
Леонід Брежнєв, коли приїздив із візи-
том до Харкова. 
 У роки незалежності державні зав-
госпи, за інерцією, зберігали цю розкіш 
під замком як об’єкт особливого призна-
чення, а потім пустили по приватних ру-
ках, викресливши зі списку пам’яток ар-
хітектури. Зараз під його стінами активізу-
валися чергові забудовники. І це при тому, 
що сам будинок фахівці приписують авто-
рству знакового для Харкова архітекто-
ра Олександра Гінзбурга. Аби врятувати 
будівлю, Харківський антикорупційний 
центр ініціював порушення криміналь-
ної справи, але в місті не було ще жодно-
го прецеденту, коли б громадськість вигра-
ла спір, пов’язаний з активністю забудов-
ників. То й же будинок лікаря Сурукчі, за 
який кілька років тому точилася справж-
ня війна між владою і творчою інтеліген-
цією Харкова, й далі просто старіє на ко-
ристь новим власникам, хоча в мерії обіця-
ли не знести, як планувалося до скандалу, 
а відновити історичну будівлю. 
 Останнім часом війна за старі особня-
ки почала набувати ще й елементів циніз-
му. «Я навіть можу сказати, яка будівля 
наступна у черзі на несподіване знесен-

ня, — каже Михайло Красиков. — Це бу-
динок по вулиці Сумській, 28, де народив-
ся і жив видатний композитор Сергій Бор-
ткевич, якого називають «українським 
Рахманіним». Недавно обласне управлін-
ня культури абсолютно бездарно програло 
суд власнику цього будинку. Суд розірвав 
договір про охорону, тому що будівля була 
зареєстрована як пам’ятка, пов’язана з ре-
волюційними подіями. У зв’язку з деко-
мунізацією, звичайно, про явку більшови-
ків пам’ятати недоречно. Але я пропонував 
на засіданні консультативної ради з охоро-
ни культурного спадку при ХОДА зміни-
ти формулювання та взяти цей будинок на 
облік як пам’ятник історії, пов’язаний з 
особистістю світового значення — Бортке-
вичем. На жаль, моя пропозиція не була 
підтримана. Наразі ще не пізно перегля-
нути те рішення. У зворотному випадку 
ми втратимо і цей будинок». 

Чому зникають «перлини»?
 Півтора року тому в Харкові ви-
бухнув гучний скандал навколо макета 
пам’ятника, який мерія вирішила звести 
на місці демонтованого пам’ятника Лені-
ну. Примиряти сторони в розпал протисто-
яння приїздив навіть міністр культури Єв-
ген Нищук. Тоді й стало відомо, що май-
дан Свободи, де планувалося зведення так 
званого «одоробла», не визначений як істо-
ричний ареал, що потребує особливої охо-
рони. Не затверджено також архітектур-
но-опорний план Харкова, тому сьогодні 
у центральній частині міста, де зберегло-

ся чимало цікавих старих будинків, масо-
во з’являються новобудови, що букваль-
но спотворюють його автентичний виг-
ляд. Складається враження, що старим 
дворянським і купецьким особнякам спе-
ціально не дають ради, аби їхній зовнішній 
вигляд наперед виправдовував активність 
нових забудовників. 
 Ідей з приводу того, як виправити си-
туацію, наразі чимало. Архітектор Євгенія 
Губіна, наприклад, вважає, що ситуація з 
охороною культурної та історичної спад-
щини зміниться лише після того, як неза-
лежні громадські спостерігачі ввійдуть до 
всіх комісій, що приймають рішення про 
виключення пам’яток архітектури з реєс-
тру чи зміну їхнього статусу. У свою чер-
гу, Михайло Красиков першопричину цієї 
проблеми бачить у тому, що функції охо-
рони давнини покладено наразі на дві різ-
ні державні інстанції — Департамент міс-

тобудування та архітектури і Департамент 
культури і туризму. З проханням об’єднати 
ці повноваження під дахом однієї структу-
ри активісти вже зверталися до ХОДА, але 
поки що все лишається по-старому. 
 В експертів Харківського антикоруп-
ційного центру теж є власний погляд на 
дану проблему. Вони вважають, що старе 
місто не втрачало б своє історичне облич-
чя так швидко, якби інформація про влас-
ників усіх історичних будинків (таких на-
раховується близько 700) стала публіч-
ною. У такому разі громадські організації 
могли б оперативніше реагувати на факти 
руйнування маєтків, допомагаючи чинов-
никам виконувати свої обов’язки. Йдеть-
ся про роботу штатних державних інспек-
торів, активність яких досі не була помі-
чена. «У Департаменті містобудування та 
архітектури є повноваження штрафувати 
власників, які порушують законодавство, 
— каже представник Харківського анти-
корупційного центру Дмитро Булах. — У 
кращому випадку можуть написати лис-
та до якого-небудь правоохоронного орга-
ну, хоча насправді мають право складати 
акти і штрафувати». 
 А поки тривають дискусії, під загро-
зою знищення опинилися будинки за-
сновника Харківської консерваторії та 
музичного училища Іллі Слатіна, по ву-
лиці Пушкінській, 55, відомого істори-
ка Владислава Бузескула — по вулиці 
Мироносицькій, 1, особняк на Воробйо-
ва,12, де жив Іван Бунін. «Усі ці будівлі 
може чекати доля, яка спіткала дім куп-
ця Синякова, — каже Михайло Краси-
ков. — І знову ніхто не буде винен. Чи-
новники по суті умивають руки, а потім 
роблять здивоване обличчя. Мовляв, як 
же це так сталося? А воно інакше й не 
може статися за такого ставлення до на-
шого минулого». ■

КОЛИ СОВІСТЬ У ВІДСТАВЦІ

Життя без родзинки
У Харкові один за одним зникають будинки, де жили видатні люди своєї епохи. 
Чиновники лише безпорадно розводять руками

■

Дім купця Синякова, де міг би розміститися музей українського авангарду. 
Фото Андрія Парамонова. 

❙
❙

Музею Якова Щоголіва не буде, бо його будинок теж знесли. 
Фото з сайта 2daу.kh.ua.

❙
❙

Єдино правильним рішенням було б змусити фірму, яка зрівняла 
пам’ятку історії з землею, звести будівлю наново, користуючись 
кресленнями та фотографіями. 



ПОЛІТПАРНАС

Незалежність 
Вадим КИЙ (Павлов), 
політв’язень радянської доби, 
учасник Помаранчевої 
і Революції гідності
Київ 

Воскресла знову Україна!
Хоч довго спали ми таки...
Любов до матері від сина
Вкладаю я у ці рядки.
Були достойні в нас гетьмани;
Грушевський був наш президент.
Розбили нас, ввели в оману,
Втягнули нас в експеримент.
Гнобили, нищили культуру;
Нам Сталін дав Голодомор,
А Ленін — кляту диктатуру;
Церкви закрили. І терор
Запанував по всій країні.
Відлига, брежнєвський застій
Не дали волі Україні.
Андропов був такий-сякий:
Кидав за ґрати, в психлікарні
(Я побував і там, і там).
Все ж виступи були не марні — 
Перемогли на зло катам!
Нам «ласки» царської не треба,
Вожді осточортіли нам:
У нас одна лише потреба —
Величний збудувати храм
Любові, волі та культури,
Де б був хазяїном народ
(Без всякої там диктатури).
За це зійшли на ешафот
І Стус, і Тихий, і багато
Тих, перед ким схиляюсь я.
Тепер всі бачать: було варто
Боротись за нове життя.
Але тоді, у темні роки,
Коли Лук’яненко сидів,
Давались важко дуже кроки
До цих святкових наших днів.
Я незалежність прославляю!
Героям — слава і хвала!
І щиро, друзі, вас вітаю:
Так, Україна ожила!
Народ її таки проснувся
(Хоч ще немало люду спить),
Тому і я до вас звернувся:
Любіть, боріться та живіть
У новій, вольній Україні,
Як нам Шевченко заповів!
Не буть імперіям віднині — 
Господь нас вільними створив! ■
16. 07.1990 р.

■ Степан ТРОХИМЧУК, професор, 
голова Львівського обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів
Львів 

 «Ой три шляхи широкії до купи 
зійшлися...» — багато пісень співає наш 
народ про свої дороги. Ми часто опиня-
лися край битого шляху — така наша 
доля, наша історія. Щоб зрозуміти проб-
леми сьогодення, потрібно пильніше 
придивитися до нашої історії, прочита-
ти її очима українців, пошукати причи-
ни нашого безталання, бездержавності, 
тої загрозливої конфронтації та конф-
ліктів, які в нашій молодій державі роз-
палюють зовнішні та внутрішні вороги. 
Потрібно стати самокритичними, почи-
нати науку й очищення з самого себе, а 
не шукати винних довкола.
 Господь Бог послав нам чудову ро-
дючу землю, комфортний клімат, але 
поселив нас на світовому роздоріжжі. 
Через наші землі пролягли шляхи міг-
рації племен і цілих народів, які втру-
чалися в життя наших предків. Особли-
вим був міграційний шлях із Великого 
Степу Євразії до Західної Європи, яким 
упродовж віків мігрували теперіш-
ні германці, угри, болгари, ним до нас 
ішли половці, печеніги, хазари, перси, 
різні тюркські племена. Всі вони зали-
шили відбиток у нашому народові. 
 У пізніші віки через наші землі про-
ліг Шовковий шлях із Китаю, який від-
крив нам цілий світ Східної Азії, торго-
вий та військовий шляхи з варяг у греки, 
завдяки чому норвежці започаткували в 
нас правлячу династію Рюриковичів. У 
часи середньовіччя із Західної України 
до Чорного моря проліг Невільничий, 
або Чорний, шлях, яким турки та крим-
ські татари вели в неволю тисячі наших 
бранців. Ось при таких шляхах форму-
вався наш етнос, убирав у себе представ-
ників різних племен і народів, що відби-
лося у назвах населених пунктів, іменах 
та прізвищах наших предків.

 Наші сусіди та мігруючі народи 
мали кращу племінну та державницьку 
організацію, могутній державний апа-
рат, армії та організовану панівну вер-
хівку, аніж ми, а тому встановлювали 
над нами своє панування. Ми потрапля-
ли в рабство, нас намагалися асимілю-
вати, а непокірних або знищували, або 
перетворювали на рабів. Так культиву-
валася в нашому етносі рабська психо-
логія. Мало який із народів упродовж 
своєї історії зазнав таких нищень, пог-
ромів, зневаги та знущань, але ми ви-
жили і щораз оживали, як та птаха 
Фенікс. Видно, така вже життєдайна 
наша земля.
 Ще одна особливість українців 
пов’язана з нашою щедрою природою. 
Наші предки завжди жили заможно і 
в достатку, бо земля щедро годувала їх 
хлібом, молоком, медом. Тому не було 
своїх панів і вельмож, а кожна роди-
на була самодостатньою. Так з’явилася 
наша вольниця, яка потім переросла в 
хуторянство (відособленість) й отаман-
щину. Українці занадто люблять волю, 
щоб бути поневоленими, резюмував 
наш славний гетьман Іван Мазепа. 
 Немає в нашому народові обов’язку 
служити спільній справі, кожен тіль-
ки дбає про свої статки та думає про 
свої інтереси. Тому в нас зареєстровано 
354 політичні партії, у парламенті і в 
радах різних рівнів — до 8-10 фракцій, 
яким важко знайти спільну мову і плід-
но працювати на благо людей. Тому на 
найбагатшій у Європі землі проживає 
найбідніший і безтолковий її народ.
 Нищення різними колоніальними 

зайдами нашої еліти не минулося да-
ремно. Без освіченої та патріотичної 
еліти народ стає наймитом інших на-
родів, переймає їхні звичаї, культуру, 
мову. Так не раз ставалося з українця-
ми. Це дало підстави стурбованому до-
лею свого народу Панькові Кулішу з 
гіркотою звернутися до нього з такою 
промовою: «Народе без пуття, без честі і 
поваги, без правди у завітах предків ди-
ких. На дзеркало ж всесвітнє визирай-
ся, збагни, який ти азіат мізерний!». Як 
же необхідно позбуватися нам наших 
трагічних звичок, учитися на чужих і 
своїх помилках і набувати державниць-
кого досвіду! Треба плекати свою еліту, 
поважати і залучати до активної полі-
тичної та громадської діяльності нашу 
вічно заспану інтелігенцію, наших учи-
телів та професорів, наших лікарів та 
агрономів.
 Деякі наші сусіди ще й досі зазіха-
ють на наші землі, нав’язують нам своє 
бачення нашої ж історії, намагаються 
нас принизити та зневажити. «Брат-
ня» Росія відкусила від нас у ХХ століт-
ті третину наших етнічних земель, те-
пер намагається приєднати собі Крим і 
Донбас. Та нація колишніх рабів і най-
митів переживає свій історичний рене-
санс, відродила свою приспану пасіо-
нарність і гордо стає суб’єктом світової 
політики серед вільних і дружніх на-
родів планети. Хочу завершити свої не-
веселі думки пророчими словами вели-
кого Каменяра — Івана Франка: «Довго 
нас недоля жерла, досі нас наруга жре. 
Та ми крикнім: Ще не вмерла, ще не 
вмерла і не вмре!» ■

Всеволод ЧАМЛАЙ
Київ

 Шановна редакціє, хочу 
зрозуміти, чому змінилося ви-
світлення футбольних змагань 
у Прем’єр-лізі Вашою газетою 
з початком нового футбольно-
го сезону. Раніше після кож-
ного туру була турнірна таб-
лиця і кожен уболівальник міг 
бачити зміни. А тепер тільки 
перелік лідерів, а решта ко-
манд? Крім того, раніше пові-
домлялось про кожний матч: 
рахунок, автори голів і час їх 
реалізації, нереалізовані пе-
нальті, вилучення, а також 
місто, стадіон, кількість гля-
дачів (останні дані дуже важ-
ливі, адже 25% команд змага-
ються без своїх рідних стін у 
ЧУ — от і «Десна» реконстру-

ює свій стадіон, — важливо 
бачити, як це відображається 
на їхніх «домашніх» матчах). 
Можливо, газетна площа доро-
га, тому й скоротили турнірні 
таблиці. Але ж можна їх пос-
тавити замість фото, які часто 
не несуть жодної інформації. 
На фото повинні бути зобра-
ження переможців змагань, 
їхні прізвища. От, скажімо, 

в одному з номерів було фото 
нашого «золотого» плавця 
Михайла Романчука, а також 
«срібних» синхроністок, які 
мов би «біжать» по хвилях. Я 
такого раніше ніколи не бачив 
і пошкодував, що не дивився 
змагання із синхронного пла-
вання. Такі фото просто необ-
хідні!
 Наші магнати загрібають 

величезні гроші на спорті, на 
стадіонах. Чому цих даних 
ніде не оприлюднюють? Нас 
називають «страна дураков». 
Це ж не країна винна, а прав-
ляча еліта — без совісті і честі, 
— яка проявляє неймовір-
ну винахідливість, як обдер-
ти свій народ. Один із таких 
спритників — Рінат Ахметов, 
який похапав усе, що зміг, — 

і Київенерго, і Укртелеком, — 
вигріб, усе що можна, навішав 
боргів. 
 Зараз намагаються повер-
нути і комунальне господарс-
тво, і Укртелеком у власність 
держави, але там такий без-
лад, що дідько ногу зламає. 
Ось, приміром, у мене з 1 груд-
ня 2017 р. відключено телефон 
до 30.09.2018. Що відбуваєть-
ся — ніде і ні в кого не можу 
з’ясувати. Кругом стіна...

 P.S. Редакція неодноразо-
во писала про неякісну робо-
ту Укртелекому, про числен-
ні скарги наших читачів на 
незадовільне обслуговуван-
ня менеджерів підприємства 
і неналежне надання послуг. 
Хотілося б почути реакцію 
самого Укртелекому. ■

Очі бояться, а руки роблять,  вирішила група 
ентузіастів зі Львова і створила сторінку на 
«Фейсбуці» «Поморянський замок» (про його 
плачевний стан ми вже писали), щоб не тільки 
зацікавити громадськість, а й привернути увагу 
держави до пам’ятки історії та архітектури, 
яка потребує негайного порятунку (нагадаємо: 
поселення Поморяни відсвяткувало цьогоріч 
581-шу річницю!). Наразі комплексний розвиток 
Поморянського замку внесено в план Стратегії 
розвитку Львівської області на 2019-2020 роки, 
а це вже маленька перемога. 
Та лише цим робота групи не обмежується: 
ведеться збір коштів на реставрацію, своїми 
силами ентузіасти відремонтували так званий 
«Зелений будиночок», який уже навіть прийняв 
перших відвідувачів. Небайдужі приносять 
експонати до цього міні-осередку історичної 
пам’яті; UA: Суспільне мовлення зняло передачу 
про долю палацу-замку. А вже 9 вересня о 
15.00 відбудеться офіційне відкриття музею 
«Поморянський замок». І хоча експозиція його 
ще не надто багата, але увага гостей і посильна 
допомога кожного будуть не зайвими.

КРИК ДУШІ

Перемоги — як духопідйомний 
еліксир,
або Затрати — нам, а здобутки — їм?

■

ВІДЛУННЯ

На перехресті шляхів і віків
Про національні особливості українського етносу

■

10 УКРАЇНА МОЛОДА
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Проте військові звитяги українського 
козацтва було звершено заради слави не-
рідної держави, а тому й належно непоці-
новані досі. Наразі в Україні лише вузькі 
спеціалісти знають про подвиг 260 коза-
ків, які декілька днів стримували наступ 
найбільшої армії світу над берегами Ра-
довця і Прута. Впродовж чотирьох днів 
(25—27 серпня 1621 р.) купка козаків-
фермопільців відбивалася від багатоти-
сячної турецько-татарської навали. Ця 
несподівана затримка на марші зірва-
ла плани Османа ІІ не дати з’єднатися 
польсько-литовським і козацьким війсь-
кам. Двоє козаків уціліли лише тому, що 
були потрібні султанові: один як заруч-
ник, інший — для передачі запорожцям 
пропозиції про перехід на бік Османсь-
кої імперії під обіцянку створення Ко-
зацької держави зі столицею в Києві чи 
Кам’янець-Подільському.
 Про середньовічне «українське» пра-
вославно-уніатське церковне питання, 
військове новаторство козаків Війська 
Запорозького, їхні успіхи у морській вій-

ні з флотом Османської імперії на Чор-
ному морі розповідає книга Петра Саса 
«Полководець Петро Сагайдачний» (К.: 
Кліо, 2014). Коли вся православна Ук-
раїна очікує на Томос Вселенського пат-
ріарха Варфоломія I, згадаймо як Єру-
салимський патріарх Феофан долучився 
до висвячення православних ієрархів-
українців, перебуваючи не просто на 
наших теренах, а під збройним захис-
том українського козацтва та гетьмана 
Петра Сагайдачного.
 На початку XVII століття Констан-
тинопольська патріархія усвідомила 
необхідність опікуватися українцями 
та бєларусами. Навесні 1620 р. Фео-
фан прибув до Києва, разом із екзар-
хом Константинопольського патріарха 
Арсенієм, архімандритом із Єрусалима 
Христофором, болгарським Софійським 
митрополитом Неофітом, грецьким Ста-
гонським єпископом Аврамієм. Маючи 
усі необхідні повноваження від Конс-
тантинопольського патріарха Тимофія, 
вони надали Київському братству (цер-

ковно-релігійній організації православ-
них) право патріаршої ставропігії, що 
підпорядкувало братство духовній владі 
Константинопольського патріарха.
 У серпні Феофан висвятив відомих 
православних активістів: Іова Борець-
кого — на Київського і Галицького мит-
рополита, Ієзекила Йосипа Курцевича 
— на єпископа Володимирського й Берес-
тейського, Мелетія Смотрицького — на 
архієпископа Полоцького, Мстиславсь-
кого й Вітебського, Ісакія Борисковича 
— на єпископа Луцького й Острозького, 
Ісайю Копинського — на єпископа Пе-
ремишльського й Самбірського, Паїсія 
Іполитовича — на єпископа Холмсько-
го та Белзького. Пінську й Туровську 
єпископську кафедру посів грецький 
Стагонський єпископ Аврамій.
 Варшавська метрополія подібно те-
перішній Москві не визнавала Феофа-

на патріархом, називаючи його само-
званцем. Вступ до Київського братства 
Війська Запорозького на чолі з гетьма-
ном Сагайдачним і його рішучі апеля-
ції до Варшавської адміністрації на за-
хист Православної церкви ще перед 
Московською кампанією козаків дода-
ли рішучості Феофанові. Козаки здій-
снювали збройний захист патріарха й 
охороняли його під час подорожі Украї-
ною аж до Дунаю. 
 Військо Запорозьке врятувало Пра-
вославну церкву в Речі Посполитій від 
повного занепаду й надихнуло україн-
ців на боротьбу за свої релігійні права. 
Рішуча, тверда й послідовна позиція 
гетьманів П. Сагайдачного та Я. Боро-
давки, котрі використали владні повно-
важення та збройну силу й значні власні 
кошти на конституювання православ-
ної Церкви в Україні, уможливили цей 
спротив.
 У 1924 р. Вселенський патріарх на-
дав Томос про автокефалію для Право-
славної Церкви в Польщі, що стосував-
ся не поляків, а українців та бєларусів, 
які належали до Київської православ-
ної митрополії на теренах Польщі. Як 
і три століття до того це стало можли-
вим завдяки непохитній політиці Дру-
гої Речі Посполитої супроти Москви. 
Тож українська влада має історичні 
приклади досягнення, здавалось би, 
неможливого.
 Є приклад і для армійців. Петро Са-
гайдачний, ведучи козацьку армію чу-
жими теренами під час польсько-мос-
ковської війни, рішучими, стрімкими 
рейдами на величезних територіях за-
вдав дошкульних поразок царським 
військам, дезорганізував господарську 
діяльність, підірвав економіку Москви, 
її адміністративну вертикаль, залучив 
на свій бік місцевих козаків. Міста він 
брав не облогами, а хитрістю, раптовіс-
тю й швидкістю удару. Тож автором гас-
ла «Швидкість і натиск», — направду є 
саме наш гетьман. ■

Костянтин ДИКАНЬ

Ричард Ленськи з Центру мікробної еко-
логії Мічиганського університету провів 
унікальне дослідження, що унаочнило 
мікроеволюцію кишкової палички — для 
цього науковцеві знадобилося зіставити 
дані з 20 000 поколінь. Саме така три-
валість виникнення нового виду серед 
найпростіших. Московські большевики 
вивели новий вид людини — «гомо-
совєтікус» — усього за три покоління. 
І потяг політичних авантюристів — а 
надто спецслужб — до бліцкриґової со-
ціальної інженерії не вщухає.

 Латинську народну мудрість — роз-
діляй і володарюй, — винесену в заголо-
вок, використано для створення нового 
етносу шляхом руйнації української на-
ції. Завдяки дезінтеґраційним діям ан-
тиукраїнських сил на південній околиці 
українського етнокультурного простору 
з’явився «кримський народ», на східній 
— «донбаський», а на заході — виник «на-
род нізвідки» — русини. Процес появи ос-
таннього, його рушіїв і попихачів з метою 
«створити ілюзію існування окреміш-
нього «русинського» народу» ґрунтовно 
проаналізував Любомир Белей у книжці 
«Русинський» сепаратизм: націєтворен-
няinvitro» (К.: Темпора, 2017). 
 Експеримент у штучному середови-
щі, поза живим організмом, у пробірці 
— це й є «invitro». Саме так поза при-
родними межами українського ареа-
лу виник, розвився й обріс плоттю про-
ект інституалізації «нового, четвертого 

східнослов’янського народу», знаний як 
«політичне русинство» чи, як слушно 
зауважує автор, «неорусинство». При-
чому для надання цим технологічним 
маніпуляціям правдо- та наукоподіб-
ності створено штучну конструкцію з не-
домовок, перекручень, вигадок, інколи 
відвертої брехні на різноманітні теми з 
історії, мовознавства, літератури, фоль-
клору, етнографії Закарпаття: «Анти-
історична маніпуляція продиктована 

технологією неорусинського націєтво-
рення: вигаданий етнос обов’язково му-
сить мати щось справжнє, у випадку з 
русинами — це назва».
 Позаяк фронтменом і промоутером 
проекту є один словацький «професор» 
(«корисні ідіоти» з числа українських 
політиків теж задіяні), то вуха спец-
служб сусідніх держав аж стирчать. 
Їхня ціль — «сепаратизм і відокрем-
лення найзахіднішої області України» 
та «розщеплення місцевої української 
спільноти та обрубування її зв’язків з 
Україною у Словаччині, Угорщині, Поль-
щі, Сербії, Хорватії та Румунії», а та-
кож втягнення до недружніх до Украї-
ни сил навіть Ватикану, котрий надав 
самоврядний статус sui iuris Мукачівсь-
кій єпархії УГКЦ.
 В Україні головною турботою чи не 
всіх державних службовців є уникнен-
ня будь-яких рішень. Тож не дивно, що 
проблема неорусинства не розв’язується 
десятиліттями. В цей час сусід зі сходу 
безкарно відкушує крайці українсько-
го народу й споконвічних земель, спе-
кулюючи на темах незавершеності ук-
раїнської націоґенези, неоднорідності 
українського етносу, мовних діалектах, 
культурно-географічних відмінностях 
тощо. Та й гонведи фашистської Угор-
щини Міклоша Горті «після трагедії 
Красного поля в березні 1939 року... жор-
стоко розправилися не лише з полонени-
ми оборонцями Карпатської України, — 
їхні репресії не оминули й проукраїнськи 
зорієнтовану частину греко-католиць-
кого кліру», діяли антиукраїнськи зад-
ля нав’язання ідеї «про окремішній ста-
тус угрорусів т. зв. Підкарпаття, що 
мала стати альтернативою українсь-
кій ідентичності».
 Маленькі держави Східної Європи 
гостро зацікавлені в асиміляції місцевої 
української людності й поширенні своїх 
впливів на Закарпаття. Україна повин-
на діяти відповідно, виробляючи гу-
манітарну політику в етнонаціональній 

сфері. Прекрасний аналіз Л. Белея — це 
її підмурівок щодо неорусинства. Праця 
має велике технологічне значення: зрізу-
ючи, як досвідчений гістолог, шар за ша-
ром пропагандистські шати апологетів 
штучного націєтворення, дослідник ви-
явив причини хвороби й створив пере-
думови розроблення дзеркальних дій у 
відповідь. Як мінімум — це підручник 
для кандидата на посаду голови Закар-
патської ОДА, чільників Міністерства 
культури України та членів міжурядо-
вих Українсько–Угорської, Українсь-
ко-Словацької та Українсько-Румунсь-
кої комісій із питань забезпечення прав 
національних меншин.
 Судячи з дій теперішнього очільни-
ка Закарпаття — колишнього головно-
го міліціонера області, а нині відпові-
дального за формування й реалізацію 
державної етнонаціональної та кон-
фесійної політики, — вивчення книги 
Л. Белея це справа майбутнього.
 Це тим прикріше, що фінансування 
науки не належить до пріоритетів уря-
ду. Працюючи на неповну ставку, наші 
вчені створюють продукт, що має непе-
ресічну науково-практичну цінність, 
тоді як владні структури, покликані 
захищати інтереси нації в етнонаціо-
нальній сфері, демонструють цілковиту 
інтелектуальну безпорадність і брак де-
ржавотворчої волі. Проте, гроші на ви-
дання неорусинської маячні є і в облас-
ному бюджеті, і у спонсорів. Тож ми й 
надалі чутимемо порожні камлання, що 
питаннями історії мають займатися не 
політики, а науковці — лишень коштів 
на це не буде.
 Авжеж, це державні мужі форму-
ють у суспільства бачення минулого, 
сучасного й майбутнього — а політики 
переймаються хіба наступними вибо-
рами. ■

МИНУВШИНА

Шаблею і хрестом:
Сагайдачний і «перший» Томос

■

СОФІЯ

Divide et impera:
неорусинство під мікроскопом

■

Костянтин ДИКАНЬ

Історія, звісно, не повторюється, проте слугує благодатним матеріалом для тих, хто 
вправно орудує методом аналогій, — як Петро Сагайдачний шаблею.Минуле нади-
хає й окрилює лише тих, хто вміє літати. Наразі Українська помісна церква може 
стати реальністю після понад тисячоліття хрещення Руси.
Під час російсько-української війни ім’я видатного гетьмана Петра Конашевича-Са-
гайдачного чи не перша алюзія, що виникає у свідомості пересічного знавця нашої 
історії. Чи можливо й не лише аматора пізнання минувшини, бо попри будь-які дій-
сні чи уявні перемоги, в якості непересічного воєначальника Петро (найвірогідніше 
Кононович) Сагайдачний відзначився у польсько-московській (1617—1618 рр.) і 
польсько-турецькій (Хотинська битва 1621 року) війнах.
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Валентина САМЧЕНКО

Місто народження Володимира 
Винниченка і слави корифеїв 
українського театру вдруге 
перетворилося на мистецьку 
Мекку в рамках національного 
фестивалю «Кропивницький». 
Глядачі впродовж п’яти днів 
заповнювали 480 місць у дра-
матичному театрі імені Марка 
Кропивницького та 860 в облас-
ній філармонії, щоб подивитися 
найкращі вистави і послухати 
чаруючі концерти. Додаткови-
ми майданчиками для музикан-
тів стали фортечні вали і сцена 
музичного коледжу. Драйвові 
концерти «Бумбокса», «Скаю», 
ТіКа і ще з десятка найкращих 
гуртів і виконавців збирали ти-
сячні натовпи в центрі міста, на 
площі Героїв Майдану.

 Маючи успішний досвід 
прем’єрного кількаденного теат-
рально-пісенного марафону, ор-
ганізатори цього року розшири-
ли літературну й художньо-обра-
зотворчу складові й публічно ак-
центували увагу на тому, що герої 
живуть посеред нас. Театральну 
програму представили 9 театрів iз 
показом 15 вистав, серед них — 2 
вуличні вистави, а також вулич-
не театральне дійство. За цими су-
хими цифрами — найкраща гра і 
глибинні смисли. 
 Стартовий день 29 серпня — 
день пам’яті героїв Іловайська 
— почався проектом-сповіддю 
Олі Михайлюк «паМ’ЯТАти»: 
крейда з нині воєнного регіону, 
кущик м’яти, живий звук акор-
деона і контрабаса; на екрані в 
глибині сцени — то написи-по-
передження «міни» й прострі-
лені поверхні, то чаруючі кулька 
кульбаби і ковил-трава... Моло-
да авторка-акторка на сцені, а ще 
двоє чоловіків зі сходу і заходу — 
з екрана розповідали про життя і 
смерть. Без надриву і моралі. Про 
Алчевськ, невміння після кон-
тузії запам’ятовувати числа біль-
ші за 27, запах неживих — у чиї-
хось асоціаціях він суничний...
 На великій сцені Кропивни-
цького театру в перший день по-
казали емоційно потужну виста-
ву-експеримент «Дім» — синер-
гію етногурту TaRuta та виконав-
ців сучасного танцю Djaz-modem 
OSDC ballet. Дім у постановці — 
це Україна і рай, звідки спогля-
дає на нас Небесна сотня. І там, і 
там — сучасні молоді люди: хтось 
у міні-спідницях, iз декольте чи 
юнаки із сережками у вухах. Усі 
хочуть кохати й кохають, обпі-
каються, пробачають. Дивовиж-
но по-новому зазвучали в «Домі» 
«Ой чий то кінь стоїть», «Цві-
те терен», «Сміються, плачуть 
солов’ї» — пісні, які здебільшого 
асоціюються з віночками-плах-
тами-шароварами. Постановни-
ки «Дому» зуміли осучаснити го-
ризонти і розширити їх — історія 
сучасного українського героїзму 
звичайних хлопців і дівчат, по-
казана засобами співів, музики і 
пластики, ніби сягає часів Адама 
і Єви. 
 Аншлаг і в Кропивницько-
му супроводжував виставу «Вій. 
Докудрама» в постановці Чер-
нігівського театру імені Шевчен-
ка. Пригоди двох молодих фран-
цузів в українському селі — це 
детективна історія у реаліях, від 
яких у глядачів і сміх, і сльози. 
Налаштовані кожною поперед-

ньою сценою на закономірний 
розвиток подій у кожній наступ-
ній глядачі отримували абсолют-
но несподіване продовження. До 
іронічних сцен поїздки у набито-
му сільському автобусі, сільсько-
го застілля, «продажу» нареченої 
додані ніби мимохідь не трафа-
ретні згадки про жахи Голодомо-
ру, нужденне життя тих, хто все 
життя пропрацював у колгоспі, 
і безвихідь для сільської молоді. 
Усе — як у житті... Втім, із світ-
лом у кінці тунелю: діряве відро 
криниці, яке зустрічає іноземців 
на початку, замінюють під кінець 
на нове, з якого є змога мати воду 
усім; і замість «шедеврів» Вєрки 
Сердючки звучить «Друга ріка».
 «У цьому спектаклі Андрія 
Бакирова за п’єсою Наталки Во-
рожбит багато Гоголя, — комен-
тує театрознавець Дар’я Шестако-
ва. — Гоголя порожнього просто-
ру і соковитих характерів. Гоголя 
атмосфери і несподіваних ситуа-
цій; який розділяє особистість на 
кілька складових й об’єднує про-
тиріччя в єдине ціле. Сюрреаліс-
тичного Гоголя, який благослов-
ляє дифузію брутальної реаль-
ності і вишуканої притчі».
 Або «Тіні забутих предків» 
режисера Івана Уривського від 
Одеського українського теат-
ру імені Василя Василька — це 
інше прочитання Михайла Ко-
цюбинського, ніж Параджанівсь-
ке, з іншими акцентами і симво-
лами. Як і «Гамлет» у перекладі 
Юрія Андруховича від режисера-
постановника Олексія Кравчука 
від Львівського театру мініатюр 
«І люди, і ляльки».
 По-особливому в місті народ-
ження Володимира Винничен-
ка звучала моновистава «Момент 
кохання» за його оповіданням у 
виконанні актора-міністра Єв-
гена Нищука від Національного 
академічного театру імені Івана 
Франка. Не могла не підкорити 
глядачів і Ада Роговцева у виставі 
«Соломон у спідниці», яку поста-
вила Катерина Степанкова.
 У рамках фестивалю «Кро-
пивницький-2018» вперше від-
булась літературна толока, були 
представлені новинки від видав-
ництв «Школа», «Мандрівець», 
«Академія», Видавництва Ста-
рого Лева, «Карпатська вежа», 
«Віват», «Теза», «Зелений пес», 
«Фонтан казок», «Легенда», 
«Кліо», «Час майстрів», «Наш 
формат», «Апріорі», інших за 
участі відомих літераторів, пись-
менників і поетів. Була спеціаль-
на програма для дітей: на вули-
цях міста відбулися флешмоби, 
перфоманси та різноманітні май-
стер-класи. Упродовж фестивалю 
тривав «Живописний пленер» — 
художники відтворювали найма-
льовничіші куточки міста, які по-
повнили міську галерею. 
 Важливою задумкою і голов-
ним акцентом для організаторів 
фестивалю «Кропивницький-
2018» стало поєднання виступів 
артистів на головній площі Кро-
пивницького з розповідями про 
«звичайних» героїв. «Тема цьо-
горічного фестивалю — «Герої 
серед нас», є надзвичайно важ-
ливою і тут присутні реальні ге-
рої, які своєю працею і своєю 
мужністю є прикладом для мо-
лодшого покоління, заради яко-
го ми і здійснюємо цей великий 
мистецький проект. «Герої серед 
нас»  — це, передусім, ті, хто пере-
буває на лінії вогню, ті, хто захи-

щає нашу цілісність, жертвуючи 
своїми життями, це і ті, кого за-
раз із нами немає, і ті, хто продов-
жує боротьбу», — сказав міністр 
культури Євген Нищук.
 Фестиваль уже суттєво змінив 
обличчя міста, яке ще донедавна 
було Кіровоградом. Мистецький 
десант наповнює його українськи-
ми смислами, мовою, історією. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Такий, як ти, буває раз на все життя
Мистецький фестиваль «Кропивницький-2018» представив гостям 15 найкращих вистав

■

Відкривав фестиваль вуличною ходою львівський театр «Воскресіння».❙

Прем’єра «Дому».❙

«Тіні забутих предків» Одеського театру імені Василя Василька.❙

Євген Нищук у моновиставі «Момент кохання».
Фото наданi органiзаторами фестивалю.

❙
❙

«Скай».❙

«Бумбокс».❙

На фестивалі була спеціальна 
дитяча програма.

❙
❙
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«Хто є хлоп і невольник?— Тільки той, хто світові сему, як мужик, як хлоп, 
як пійманець, як невольник служить. Хто ж є шляхтич? — Той хто з неволі 

світської вирине та звище від духу святого народиться».
Григорій Сковорода
український філософ

УКРАЇНА МОЛОДА

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Гурт «Хорея Козацька» у Софії Київсь-
кій презентує 11 вересня новий альбом De 
Libertate, а вже 14 вересня представить 
його на концерті у столичному Будинку 
звукозапису Українського радіо.
 «De Libertate — це збірка давніх ар-
тефактів та сучасних пісень про Свобо-
ду особисту, індивідуальну та найбільше 
про Свободу громадянську, національну. 
Вони неможливі одна без одної, — комен-
тує засновник гурту бандурист Тарас Ком-
паніченко. — Боротьба за особисту свободу 
для українців часто, а то й завжди була бо-
ротьбою за національну свободу. Нехай цей 
альбом буде квіткою у вінець шани й сла-
ви усім-усім знаним і незнаним, шляхет-
ним і благородним, нешпетним і бездоган-
ним, гідним і жертовним, сміливим та чес-
ним, усім щирим поборникам та робітни-
кам Духу, усім борцям за свободу та Права 
людини, борцям за права та вольності на-
роду нашого лицарського, борцям за Волю 
нашої Вітчизни — Руси-України!»
 До альбому ввійшли 12 пісень, зокре-
ма «Ангели знижайтеся» (слова Григорія-
Варсави Сковороди, музика невідомого ав-
тора XVIII ст., із репертуару Галаганівсь-
кого або Сокиринського вертепу, 1874), 
De Libertate (слова Григорія Сковороди, 
1757, музика Тараса Компаніченка , 2012), 
стрілецький марш «Весна» (слова Спири-
дона Черкасенка, музика Тараса Компані-
ченка), «За читанням Ясунарі Кавабати» 
(слова Василя Стуса, музика Тараса Ком-
паніченка, 2015). 
 Запис альбому здійснено в студії «Ко-
феїн» та у студії звукозапису «Комора» 
(звукорежисер Костянтин Костенко). За-
прошений музикант до запису частини 
композицій альбому Martin Neaga. Саунд-
продюсер Іванна Данилейко. Оформлен-
ням альбому займалися Тарас Компанічен-
ко, Наталя Скрипка, Людмила Гжебовська 
(каліграфія). Використано малюнки Геор-
гія Нарбута (Музей української еволюції), 
світлини Світлани Мінаєвої, листівка доби 
УНР та проект Великого Герба України Ми-
коли Битинського з колекції Українського 
Національного музею у Чикаго. Музикан-
ти щиро  дякують за підтримку друзям-бла-
годійникам Гансу та Сибілії Штрак-Цімер-
ман (Hans und Sibylle Strack-Zimmermann) 
із Німеччини, Баварія, за фінансову під-
тримку у створенні альбому. 
 Нагадаємо, «Хорея Козацька» — це 
гурт, який із шляхетною елегантністю веде 
слухачів через століття культурних, пісен-
них, музичних традицій. Назва гурту запо-
зичена із назви музичної пам’ятки Chorea 
Kozacky, яку знайшли у клавірній табуля-
турі 1640 року музичного архіву Братисла-
ви у Словаччині й означає вона «сакраль-
ний танець козацький», який служив для 
очищення тіла і душі. 
 У доробку заснованої 2005 року «Хо-
реї Козацької» — понад 200 пісень і му-
зичних композицій, які охоплюють часо-
вий простір Руси-України від середньовіч-
чя, ренесансу, бароко, класицизму, роман-

тизму, творів ХХ століття аж до модерної 
України. Більшість старовинних творів у 
репертуарі колективу — це унікальні му-
зичні пам’ятки, результат складної бага-
томісячної, а іноді багаторічної пошуко-
вої роботи в архівах, бібліотеках, експеди-
ціях. Бо навіть віднайдений твір не може 
бути правильно реконструйований і вико-
наний без глибоких знань історичного кон-
тексту. 
 «Хорея Козацька» є улюбленцем між-
народних фестивалів стародавньої музики. 
Адже їм вдається через витончену музичну 
емоцію створити дух епохи, у який вони за-
нурюють слухача.
 За століття пригнічення України різни-
ми загарбницькими силами часто трапля-
лося, що автори пісень були свідомо викрес-
лені із свідомості людей, а музичні твори 
перетворені на анонімний народний доро-
бок. Велика заслуга «Хореї Козацької» по-

лягає у персоніфікації, возз’єднання творів 
із їхніми дійсними композиторами та пое-
тами і як результат — пізнання того, скіль-
ки великих музикантів і мислителів поро-
див український народ. На концертах «Хо-
реї Козацької» звучать такі імена, як Гри-
горій Сковорода, Феофан Прокопович, 
Степан Руданський, Іван Багряний, Гри-
горій Граб’янка, Кирило Стеценко, Ми-
хайло Гайворонський, Григорій Китастий, 
Яків Щоголів, Василь Стус, Василь Па-
човський, Михайло Петренко, Людмила 
Александрова, Людмила Старицька-Чер-
няхівська, Микола Лисенко і багато ін-
ших.
 Кожен виступ «Хореї Козацької» — це 
завжди маленьке відкриття світу, мож-
ливість почути різноманіття рідкісних 
музичних інструментів. Це і старосвітсь-
ка бандура, і кобза, і лютня, колісна ліра, 
скрипка, пандора, шалмей, корнет (цинк), 
лізард, шалюмо, басоля, фідель, дуда, пер-
кусія, ціле сімейство сопілкових, бароч-
на траверс флейта, віуела, барабан, бубон. 
При цьому деякі з них — це оригінальні 
стародавні інструменти. Деякі музиканти 
виготовили для виступів за давніми зраз-
ками. Особливих гармонії і звучання «Хо-
реї Козацькій» надає унікальний, ні на що 
не схожий голос її соліста Тараса Компані-
ченка. 
 «Хорея Козацька» виконує думи, бала-
ди, історичні та повстанські пісні, героїчні 
марші, гімни, псалми, канти, духовні кон-
церти. У її виконанні звучать також чудові 
народні пісні, а також ліричні українські 
романси. Чималу частину репертуару скла-
дають власні твори.■

Тетяна МІЩЕНКО

 У рамках ІІ Київського міжнародного фести-
валю театрів ляльок pUp.pet у столиці з 8 по 12 
верес ня показуватимуть  найкращі вистави театрів  
із 14 країн світу.  Зі своїми найкращими вистава-
ми до Києва приїздять театральні колективи, зок-
рема  Бразилії, Грузії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Ки-
таю, Латвії, Польщі, Сербії, Тунісу, Франції. Фес-
тиваль pUp.pet — найбільший  серед фестивалів 
театрів ляльок України та один із наймасштабні-
ших у Європі.
 За час фестивалю кияни та гості столиці змо-
жуть переглянути більше 20 вистав. Покази відбу-
ватимуться на п’яти сценах: Київського академіч-
ного театру ляльок, «Колеса», Київського муніци-
пального академічного театру ляльок на Лівому 
березі Дніпра та Театру юного глядача на Лип-
ках. 
 Стартує фестиваль у суботу 8 вересня. Від Єв-
ропейської площі о 19.00 розпочнеться масштаб-
ний театралізований парад — святкова хода «pUр.
pet! Вперед за лялькою!». Учасниками  процесії 
стануть театральні колективи, які беруть участь у 
фестивалі, міжнародні делегації посольств країн-

учасників, представники громадських об’єднань 
та земляцтв і всі охочі. Очолюватиме святковий 
кортеж лялька-символ фестивалю — велетенсь-
кий 6-метровий Буратіно. Учасників організатори  
ходи запрошуються прийти зі своїми улюбленими 
ляльками. 
 Фінальною точкою маршруту параду стане  
Поштова площа. Планується, що о 20.00 там від-
будеться грандіозний вуличний перформанс-від-
криття фестивалю Puppets up to Cosmos («Ляль-
ки до космосу»).
 Організатором фестивалю  є Київський ака-
демічний театр ляльок за підтримки Київміськад-
міністрації та  громадської організації «Українсь-
кий центр Міжнародної спілки діячів театру ляль-
ок «Уніма-Україна». ■

РЕЙДЕРСТВО

Коштовні 
майстерні 
Детективна історія 
з приміщенням 
художнього училища 
продовжується
Ірина КИРПА

 Невідомі наприкінці серпня спиляли за-
мок на дверях дизайнерської майстерні-студії 
Одеського художнього училища імені Грекова 
та захопили приміщення. Директору «Греков-
ки» пред’явили документи на право власності, 
зайшли у приміщення та закрилися зсередини. 
Наряду поліції, який прибув до місця події за 
викликом свідків, загарбники також пред’явили 
документи про право власності на житлову квар-
тиру за адресою вулиця Преображенська, 14-16, 
хоча точна адреса майстерні, яку вони захопили, 
значиться як вулиця Преображенська 14/16.
 Лише завдяки тому, що небайдужі жителі 
Одеси через соціальні мережі оголосили загаль-
ні збори біля будівлі «Грековки», рейдерів уда-
лося вигнати з незаконно зайнятих приміщень на 
другий день. Представники оперативно-слідчої 
групи опечатали вхід. 
 Нові «мешканці» заявили правоохоронцям, 
що встигли викупити приміщення майстерень ху-
дожнього училища за триста тисяч гривень у по-
переднього власника, який намагався «віджати» 
будівлю ще у квітні цього року. 
 Предметом розбрату стали три кімнати в од-
ноповерховому будиночку, які давно вже займає 
майстерня-студія дизайнерів.
 Активісти продовжують пікетувати будівлю 
Приморського РВВС із вимогою негайно розібра-
тися у тому, що відбувається. Співробітники про-
куратури пообіцяли, що приміщення майстерень 
будуть повернуті громаді.
 Це вже не перша спроба захопити побу-
тові приміщення закладу, використовуючи суди. 
Проб леми почалися ще навесні нинішнього року, 
а все, що відбулося, нагадувало театр абсурду. 
Незважаючи на те, що на приміщення вже було 
накладено арешт, знайшовся суддя, який нібито 
«помилково» зняв арешт на добу. За двадцять 
чотири години приміщення майстерні оформи-
ли як житлову квартиру та встигли перепродати. 
При цьому радник глави ГУНП Руслан Форостяк 
заперечуває факт захоплення приміщення.
 Ще в 1954 році ці три кімнати при художньо-
му училищі займав тодішній заступник директо-
ра училища з навчально-виховної частини Ва-
силь Соколов, який згодом очолив навчальний 
заклад. Чоловік деякий час жив у будинку і навіть 
устиг відремонтувати його за свій рахунок. На по-
чатку 90-х років уже минулого століття Василь 
Соколов звернувся до Жовтневої райадмініст-
рації Одеси із заявою про визнання приміщен-
ня житловим, його клопотання задовольнили. 
 Після смерті чоловіка його сім’ї, яка вже не 
проживала у «квартирі», вдалося домогтися її 
приватизації. У лютому цього року дочка Васи-
ля Соколова продала будинок підприємцю Сер-
гію Баранівському. Та коли той зіткнувся з опо-
ром громадськості, вирішив швидко перепродати 
приміщення іншому власнику. «Грековка» весь 
цей час вважає приміщення незаконно відібра-
ним.
 Як розповіли в Одеській обласній прокура-
турі, ніхто не може використовувати приміщен-
ня художнього училища аж до закінчення роз-
гляду справи судом та винесення постанови. 
Втім рейдери не мають наміру здаватися: пра-
ва власності на майстерні встигли переоформи-
ти на третіх осіб, а розгляд у суді ще триває.
 Співробітники поліції розпочали криміналь-
не  провадження за фактом незаконного захоплен-
ня приміщень Одеського художнього училища за 
статтею 190 та частиною 1 статті 365-2 КК України 
(«Шахрайство та зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги»). За сло-
вами правоохоронців, на будівлю накладено аре-
шт, вхід до приміщення опечатано. Долю худож-
ніх майстерень повинен вирішити суд, який відбу-
деться не раніше кінця вересня. ■

■ДО ДЖЕРЕЛ

Дух свободи
«Хорея Козацька» презентує новий альбом

■

Новий альбом гурту.
Фото надані «Хореєю Козацькою».

❙
❙

«Хорея Козацька».❙

ФЕСТ

Ляльковий космос
У Києві покажуть вистави з Китаю і Франції

■

Театр ляльок провінції Гуанчжоу 
представить сюжети кращих зразків 
китайської літератури та класичної 
Пекінської опери.

❙
❙
❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

«ПідгоДовка» дітей до школи — так 
перефразувала слова, які перед шко-
лою найчастіше звучали з вуст батьків, 
столичний дієтолог Оксана Скиталінсь-
ка. Вона впевнена, що правильне, 
продумане, збалансоване харчування 
«зробить розумнішими і здоровіши-
ми не лише діток, а й батьків... і вчи-
телів». Отож «вересень, дітки в школу, 
а батьки — на здорову кухню» — під-
бадьорює дієтолог простими добрими 
істинами і дещо пояснює, щоб освітній 
процес перетворився на справді захоп-
люючу мандрівку в країну знань, без 
стресів і шкоди для здоров’я малень-
кого організму. 

Встигнути поснідати
 «Від того, що їсть дитина (і батьки, 
до речі, також), залежить не лише здат-
ність швидко і якісно засвоювати ма-
теріал, з найменшими поганими наслід-
ками реагувати на стрес, а й добре почу-
ватися», — каже лікар. І пропонує такі 
загальні правила і для школярів, і для 
їхніх батьків. Установіть режим підйо-
му так, щоб можна було без нервів і сліз 
встигнути поснідати.
 Після пробудження випийте склян-
ку (дітки — половину) ледь теплої води 
з декількома краплями соку лимона 
(можна додати на кінчику чайної ло-
жечки меду).
 Із кожним прийомом їжі діти (і бать-
ки також) мають отримувати всі нут-
рієнти — вуглеводи, білки і жири, але 
треба вибирати лише здорові.
 Вуглеводи вибирайте так звані 
повільні, або складні, — добре попе-
редньо замочені та проварені каші та 
вироби з борошна; овочі, фрукти, яго-
ди — вони повільно засвоюються, дають 
тривалу енергію, відчуття насичення, 
бо багаті клітковиною і зменшують ри-
зик розвитку ожиріння, цукрового діа-
бету другого типу, запалень. (Важли-
во — овочів має бути вдвічі більше, ніж 
фруктів).
 Білки також вибирайте корисні: 
яйця, зварені на м’яко, кисломолочні 
продукти (кефір, йогурт), птицю, дріб-
ну рибу, 1-2 рази в тиждень — бобові 
(для кращого засвоєння — у вигляді 
супу-пюре, краще — сочевиця, бо лег-
ше засвоюється).
 Жири — авокадо (1/4-1/2), горіхи 
(3-4 шт. в день), насіння льону, чіа (не-
повна чайна ложка, попередньо розмо-

чена у холодній воді), оливкова олія (1-
3 чайні ложки), на вибір, в готові страви 
— сметану (1-2 столові ложки) або 10-
15-відсоткові вершки (1-2 столові лож-
ки), або вершкове масло 82% жирності 
(1-2 чайні ложки).
 Омега-3 жири — жирна морська риба 
2-3 рази на тиждень (скумбрія, оселе-
дець) або риб’ячий жир у капсулах.

Вітамінізуємося
 Із мовною абеткою можна порівняти 
алфавіт корисних і поживних речовин, 
що надходять із їжею.
 Вітамін D — це прогулянки на сві-
жому повітрі вдень + печінка тріски 1-2 
рази в тиждень, жовтки домашніх ку-
рячих яєць, зварених «на м’яко». Це — 
здорові кістки, хребет, зуби, знижений 
ризик запалень.
 Вітаміни групи В — каші (особли-
во гречана, добре проварена вівсяна, 
а також кисіль із висівками, м’ясо (не 
зварене цілим шматком, а подрібнене 
— тефтельки парові, суфле, макарони 
із зернового борошна «по-флотськи»), 
молочні продукти, часник, горіхи, со-
чевиця, тріска, ставрида та ін.). Це — 
здоров’я нервової системи, печінки, 
серця, кровотворення.
 Вітамін С — настій шипшини, черво-
ний болгарський перець, свіжа і кваше-
на капуста, петрушка, ягоди (особливо 
чорної смородини). Це — для здоров’я 
опорно-рухового апарату, профілакти-
ка сколіозу, псування зубів, запалень 
ясен, частих застуд.
 Кальцій — кисломолочні продукти, 
яєчні жовтки, зелень (кріп, петрушка), 
капуста, мак, насіння сезаму (в добре 
промеленому вигляді — не більше чай-
ної ложки в день).
 Магній — мигдаль (мигдалеве моло-
ко, мигдалева стружка до каш), гречка, 
кисіль із висівок. Для здоров’я нерво-
вої системи, кісток, профілактика де-
пресій, головних болей, мігрені, утво-
рення каменів.
 Залізо — м’ясо, печінка, менше — 
гречка. Засвоюється у присутності віта-

міну С. Ще раз наголошую — для дітей 
та підлітків — у меленому вигляді. Про-
філактика залізодефіцитних анемій, 
м’язевої слабкості, головних болей, за-
паморочення, атрофічного дерматиту, 
частих застуд.
 Йод — морська капуста (столова 
ложка 2 рази в тиждень), йодована сіль 
у готові страви. Це — профілактика від-
ставання в рості, порушень інтелекту, 
розвитку аутоімунного тиреоідиту.
 Цинк — м’ясо, печінка, яйця, мо-
репродукти, часник. Буде здоровий 
імунітет, профілактика анемій, дерма-
титу, частих застуд.

Правила здорового харчування
 Не смажте! Варіть, запікайте, туш-
куйте з невеликою кількістю оливкової 
олії.
 Не давайте дітям перероблену їжу, 
тобто таку, в яку для тривалого збері-
гання і гарного товарного вигляду і хо-
рошого смаку додані консерванти, бар-
вники, трансжири, багато солі й цукру. 
Читайте етикетки — там життєво важ-

лива інформація,  застерігає Оксана 
Скиталінська і продовжує список своїх 
порад, які не менш важливі, як на по-
чатку. 
 М’ясо, рибу — попередньо маринуй-
те (мінеральна вода, яблучний/лимон-
ний сік — сприяє м’якості) і часто готуй-
те у меленому вигляді — фрикадельки, 
парові тефтельки, запіканки, пюре, суф-
ле тощо (так воно легше засвоюється).
 Здорові солодощі — це фрукти, яго-
ди і різноманітні десерти з них — смузі 
на основі кисломолочних напоїв; ки-
селі, запіканки, пюре, желе на основі 
пюре, домашні цукерки, штруделі з 
тонкого тіста з плодово-ягідними на-
чинками, домашній зефір і пастила.
 Чиста вода — половина склянки за 
30-10 хв. до вживання їжі та між при-
йомами їжі.
 Лікар наводить приклад збалансова-
ного сніданку.
 Складні вуглеводи: каша, напри-
клад, гречана/амарантова/кіноа — з 
ягодами, подрібненими горіхами і на-
сінням льону. 
 Плюс білкова страва — (на вибір) ом-
лет або яйця «всмятку», кисломолоч-
ний сир, моцарела, пару ложок йогур-
ту. 
 Плюс здоровий напій — (на вибір) 
вода, какао з молоком, кава з цикорію 
з молоком, чай з молоком або лимоном, 
настій з шипшини, ферментований на-
пій — домашній квас.
 Із собою давайте дітям у школу: воду 
в пляшечці, яка легко і щільно закру-
чується; фрукт (яблуко, груша).
 «Шкільна пора — така прекрас-
на, неповторна! Це лише здається, що 
шкільні роки безкінечні, а вони так 
швидко минають і назавжди залиша-
ються у нашому серці. Це роки дитин-
ства та юності дітей і молодості їхніх 
батьків!» — цими чудовими роздума-
ми резюмує лікар Оксана Скиталінська 
свої «шкільні» поради і бажає й учням, 
і батькам у будь-яку пору року насолод-
жуватися життям, бо воно неймовірне.
 Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Замаринувати перець на 
зиму — це і красиво, як го-
вориться у відомій цитаті, 
і корисно.
 У Лариси Пошпур, відо-
мої кулінарної майстрині з 
Тернополя, є чудовий ре-
цепт маринованого перцю 
у томатному соку. Поки є 
перець — треба зробити та-
кий і собі!
 Беремо 5 кг почищено-
го і порізаного болгарсько-
го перцю чи ротунди та за-
ливаємо окропом у посу-
дині на 5-10 хвилин. 
 Маринад: 1,5 кг помі-
дорів збити блендером чи 
перемолоти, чи зробити 
сік із тих помідорів, довес-
ти до кипіння і нехай поки-
пить 10 хвилин без криш-
ки. Затим додаємо 2 склян-
ки цукру, склянку оцту, 
150 мл олії, 
 2 столові ложки з чуб-
ком солі та спеції. Нехай 
знову покипить 10 хви-
лин. 
 Після цього додаємо весь 

перець чи ротунду і від мо-
менту закипання варимо пе-
рець 10-15 хвилин, ротунду 
— 20 хвилин. Розкладаємо 
у стерильні банки і закри-
ваємо стерильними криш-
ками. Вихід — 5 літрів.
 От взимку захочеться 
чогось пікантного — ма-
тимете власний крутий пе-
рець! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Осінь — хоч вона 
поки що календарна — 
все одно злегка натякає 
на чаювання в прохолод-
ні ранки чи вечори, на 
легку ностальгію за лі-
том — знову ж таки яка 
часто виливається в те 
ж таки чаювання… Сло-
вом, треба буде щось пек-
ти, і бажано щоб це було 
легким і особливим. До 
того ж, щоб це подоба-
лося і діткам: зранку го-
туватися до школи — це 
вам не ностальгувати, 
тому випічка має бути, 
до всього, ще й макси-
мально корисною. Тому 
бісквіти, кекси — це 
знахідка цієї пори! 
 Наталя Мельниченко 
з Макарова всім, хто пос-
пішає, але хоче приго-
тувати власноруч смач-
неньке до чаю, пекти 
кексики. 
 «Моя сім’я обожнює 
ці кекси, сьогодні приго-
тувала знову!» — ділить-

ся враженнями від влас-
ної випічки вона і про-
понує нам опанувати цю 
просту науку. 
 Нам потрібно 4 серед-
ні яйця, склянка цукру, 
ваніль, 100 г розтоплено-
го масла, 5 столових ло-
жок сметани, 2 склянки 
борошна, 2 чайні ложки 
розпушувача.
 Яйця збити до пиш-
ної піни з цукром та 
ваніллю, влити масло і 
сметану, продовжуючи 
збивати. Додаємо борош-
но і розпушувач і зби-
ваємо, поки тісто не ста-
не однорідним. Воно має 
бути, як густа сметана. 
Накладати у форми лож-
кою доверху. Випіка-
ти при 180 градусах 25-
35 хвилин залежить від 
духовки і розміру форм! 
Можна зробити з начин-
кою, шматочки шокола-
ду, горіхами, родзинка-
ми, фруктами. Я цього 
разу поклала малину — 
підкидає гарну ідею На-
таля, бо ще є малина! 

 Наталя Сулима з Іва-
но-Франківщини пропо-
нує пекти бісквіти з мас-
лом. 
 «Рецепт цього біскві-
та в мене давно, але після 
перегляду одного з ютуб-
каналів вирішила спро-
бувати і була в захваті. 
Він завжди вдається во-
логим, ніжним і смач-
ним», — каже кулінар.
 Потрібно: яйце, 33 г 
цукру, 33 г борошна, 1 г 
ванільного екстракту, 1 г 
розпушувача, дрібочка 
солі, 10 г масла.
 Пропорції — з розра-
хунку на 1 яйце. 4 яйця 
добре на форму 24 см — 
на 2 коржі.

 Білок відділяємо від 
жовтка. На білок сипле-
мо сіль та половину цук-
ру, збиваємо до стоячих 
піків. Жовток збиває-
мо з цукром і «ваніль-
кою». Додаємо 1/3 бо-
рошна з розпушувачем, 
змішуємо. Додаємо 1/3 
білків і знову акуратно 
вимішуємо. Повторює-
мо процедуру. Коли все 
вмішали, додаємо роз-
топлене масло і акурат-
но вимішуємо. Виливає-
мо тісто у форму для ви-
пічки на 180° у духовку 
(якщо 4 яйця) — десь на 
40 хвилин. Готовність 
перевіряйте дерев’яною 
шпажкою. ■

Оксана Скиталінська радить їсти смачне 
і корисне дітям і батькам.

❙
❙

ВИПІЧКА

Кекси і бісквіти — як квіти
Пишні, невагомі та барвисті перекуси

■ ПРО ЗАПАС

Крутий перець
Маринуємо у томатному соку

■

ДО СЕЗОНУ

ПідгоДовка дітей до школи
Як школярам смакуватиме їжа, так вони і вчитимуться

■
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«У «Лізі націй» для нас важлива кожна гра. Особисто для мене це не 
товариський турнір, тому гратимемо найсильнішим на даний момент 

складом. Експериментів не буде, гратимемо на результат».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної 
України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перегравши у другому колі 
нинішнього «Ю-Ес оупен» дру-
гу ракетку планети Каролін 
Возняцьки, Леся Цуренко про-
демонструвала серйозність 
своїх намірів на останньому в 
сезоні турнірі «Великого шо-
лома». Зрештою, так і сталося. 
Після вистражданої перемоги 
над чешкою Маркетою Вондро-
ушовою друга ракетка Украї-
ни вперше у своїй кар’єрі про-
билася до чвертьфіналу Відкри-
тої першості США. При цьому 
Цуренко стала, загалом, дру-
гою після Катерини Бондарен-
ко українською тенісисткою, 
котра зіграє в 1/4 фіналу «Ю-
Ес оупен».
 Попри те, що в табелі про 
ранги Цуренко та Вондроушо-
ву розділяли близько 70 сходи-
нок, їхнє протистояння в Нью-
Йорку вийшло неймовірно на-
пруженим. Думається, не ос-
танню роль у «вирівнюванні» 
сил супер ниць зіграла спека, 
від якої під час матчу більшою 
мірою страждала представниця 
України. Наприкінці першого 
сету Цуренко навіть отримала 
тепловий удар, через що була 
змушена просити допомогти лі-
каря, котрий в одному з епізодів 
навіть порекомендував україн-
ці припинити боротьбу на кор-
ті. Утім, знайшовши внутріш-
ні резерви й дочекавшись при-
ходу на корт легкого вітерця з 
тінню, Леся згодом відчула ней-
мовірне полегшення, після чого 
хід поєдинку повернувся на її 

користь. Загалом, більше двох 
iз половиною годин знадобило-
ся українській тенісистці, аби 
вперше в кар’єрі вибороти для 
себе місце у чвертьфіналі «мей-
джора» — 6:7 (3:7), 7:5, 6:2.
 Вийшло навіть так, що за-
смучена поразкою Вондроушо-
ва після матчу заявила, що її 
опонентка з України симулю-
вала на корті погане самопочут-
тя. «Я не думаю, що їй було на-
стільки вже погано. Вона при-
кидалася, грала на публіку. На 
корті вона діяла нормально, 
просто удавала з себе хвору. Їй 
уже 30 років, не розумію, на-
віщо це було робити», — заяви-
ла 19-річна Вондроушова.
 Зрозуміло, що на післямат-
чевій прес-конференції Цурен-
ко довелося відбивати критич-
ні випади ображеної поразкою 
юної чешки. «Маркета каже, 
що я симулювала? На жаль, це 
не так. Я не очікувала від себе, 
що зможу подолати такі про-
блеми. Упродовж матчу фізіо-
терапевт, дивлячись на мої очі, 
кілька разів пропонував мені 
припинити матч», — відзначи-
ла Цуренко. Але друга тенісис-
тка України вистояла й тепер, 
в оновленому рейтингу WTA, 
підніметься, як мінімум, на 26-
ту позицію, що стане для неї но-
вим особистим рекордом.
 Той факт, що на початку 
другого змагального тижня 
на «Ю-Ес оупен»-2018 в Нью-
Йорку стоїть неймовірна спе-
ка, може засвідчити й леген-
дарний Роджер Федерер, який 
у четвертому колі турніру сен-

саційно програв австралійцю 
Джону Міллману — 6:3, 5:7, 
6:7, 6:7. «Сьогодні було дуже 
спекотно. Це була одна з тих но-
чей, коли я не міг набрати в гру-
ди повітря, яке, здається, прак-
тично не циркулювало на корті. 

Не пригадую, щоб раніше подіб-
не траплялося зі мною», — від-
значив 37-річний Федерер. Во-
чевидь, вік уже не дозволяє іме-
нитому швейцарцеві демонстру-
вати свої минулі кондиції. А от 
сенсаційного Міллмана на по-

дальшому турнірному шляху че-
катиме зустріч з іще одним екс-
лідером чоловічого тенісу — Но-
ваком Джоковичем, котрий піс-
ля тривалого перепочинку знову 
активно взявся за підкорення 
світової тенісної вершини. ■

ТЕНІС

Проти спеки і суперниці
Леся Цуренко зіграє в чвертьфіналі «Ю-Ес оупен»

■

У Нью-Йорку Леся Цуренко уперше в кар’єрі пробилася до чвертьфіналу турніру з серії «Великого шолома».
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Готуватися до 60-річного ювілею з дати 
проведення першого чемпіонату Європи з 
футболу в УЄФА почали заздалегідь. Адже 
новаторська ідея колишнього очільника 
Європейського футбольного союзу Міше-
ля Платіні про те, що ювілейний ЧЄ-2020 
має приймати не одна-дві країни, а вся Єв-
ропа, потребувала глибокого вивчення та 
аналізу. Зрештою, в УЄФА вирішили, що 
майбутнє Євро, в якому, нагадаємо, вдруге 
братимуть участь 24 збірні, прийматимуть 
одразу 12 європейських міст.
 Загалом, нестандартний організацій-
ний підхід ЧЄ-2020 торкнувся як фіналь-
ної, так і кваліфікаційної частини змагань. 
Власне, путівки на майбутнє Євро розігру-
ватимуться не тільки під час традиційно-
го відбіркового турніру, де по дві кращі 
команди кожної з десяти груп отримають 
прямі перепустки. Іще чотири квитки на 
континентальний форум зможуть отрима-
ти кращі учасники новоствореної «Ліги на-
цій» — у випадку, коли їхня безпосередня 
єврокваліфікація виявиться невдалою.
 Так само оновлення зазнав і графік від-
бору на чемпіонат Європи. Зазвичай, по-
чинаючись восени, цього разу велика єв-
рокваліфікація розпочнеться навесні 2019 
року. Осіннє ж футбольне вікно для євро-
пейських національних збірних у поточ-
ному році займуть дебютні матчі «Ліги на-
цій». 
 У груповій фазі «ЛН» збірна України 
змагатиметься з командами Чехії та Сло-
ваччини. Два матчі у вересні, й два — у лис-
топаді й у таборі «синьо-жовтих» уже зна-
тимуть про свої перспективи в альтернатив-
ному відборі на ЧЄ-2020. Варто зауважити, 
що «плей-оф» у «Лізі націй», за підсумка-
ми котрого й будуть зайняті останні чоти-
ри вакантні місця на ЧЄ-2020, відбудеться 
по завершенні основної єврокваліфікації, 
тож, як планують організатори, поєдинки 
групового етапу «Ліги націй» матимуть до-
статньо інтриги.
 «У «Лізі націй» для нас важлива кож-
на гра. Особисто для мене це не товарись-
кий турнір, тому гратимемо найсильні-
шим на даний момент складом. Експе-
риментів не буде, гратимемо на резуль-

тат», — наголосив Андрій Шевченко.
 Аби претендувати на європутівку від 
«ЛН», учасникам цього турніру, котрий 
покликаний замінити поєдинки зі ста-
тусом «товариські», для початку потріб-
но посісти у своїй групі перше місце. Тоді 
в разі невдалого проходження великої 
кваліфікації на ЧЄ-2020 переможці «ма-
лих пульок» «Ліги націй» матимуть дру-
гий шанс на фінальну частину Євро.
 Словом, у Європейському футбольно-
му союзі, шляхом створення вагомих сти-
мулів, прагнуть вдихнути нове життя в сис-
тему під назвою «товариські матчі». Перші 
плоди реформи можна буде оцінити вже в 

найближчі дні, коли пройдуть перші поє-
динки «Ліги націй». Збірна України свій 
стартовий поєдинок у новоствореному тур-
нірі проведе 6 вересня в Чехії проти місце-
вої національної команди. Планувалося, 
що «синьо-жовтих» чехи прийматимуть у 
Празі, проте остаточним місцем для украї-
но-чеського двобою господарі обрали неве-
личке містечко Угерське-Градіште.
 За винятком хіба що травмованого ди-
намівського форварда Артема Бесєдіна, 
до Чехії Андрій Шевченко везе усіх най-
сильніших на даний момент вітчизняних 
виконавців. Серед них і нападник турець-
кого «Аксіхару» Євген Селезньов, котро-

го на заміну Бесєдіну «підняли» з так зва-
ного резервного списку. Так само поклика-
ли з числа резервістів до першої збірної й 
лівого захисника «молодіжки» та іспансь-
кого клубу «Луго» Василя Кравця. Також 
з’явився новачок і в тренерському штабі 
збірної України. Днями асистентом Анд-
рія Шевченка став легендарний голкіпер 
Олександр Шовковський. При цьому слід 
зауважити, що влітку з «синьо-жовтими» 
попрощався один з іноземних помічників 
Шеви — іспанець Рауль Ріанчо, котрий 
працевлаштувався на аналогічну посаду в 
московському «Спартаку». 

* * *
 До слова, організовуючи поїздку на-
ціональної збірної України на матч «Ліги 
націй» до Чехії, функціонери вітчизняної 
Федерації футболу в категоричній формі 
відхилили пропозицію своїх чеських ко-
лег щодо розміщення української футболь-
ної делегації в готелі під назвою «Москва». 
А щодо свого першого домашнього матчу в 
«ЛН» — проти словаків 9 вересня, то цей 
поєдинок відбудеться на порожній «Арені 
Львів» як результат покарання, котре от-
римала ФФУ від УЄФА за те, що під час 
київського матчу «синьо-жовтих» проти 
іспанців у відборі на ЧЄ-2016 на трибунах 
НСК «Олімпійський» фанати розмістили 
заборонені банери. ■

ФУТБОЛ

Альтернативним шляхом
Розпочинаючи новий турнір для європейських збірних, 
команда Андрія Шевченка готується грати в ньому 
на результат

■ НА СТАРТ

Склад збірної України на стартові матчі 
«Ліги націй»:
 Воротарі: П’ятов («Шахтар»), Бойко («Дина-
мо»), Лунін («Леганес», Іспанія).
 Захисники: Ракицький, Кривцов, Данченко, 
Матвієнко (всі — «Шахтар»), Бурда («Динамо»), 
Караваєв («Зоря»), Хачеріді (ПАОК, Греція), Ма-
каренко («Андерлехт», Бельгія), Цуріков («Олек-
сандрія»), В. Кравець («Луго», Іспанія).
 Півзахисники: Коноплянка («Шальке», Ні-
меччина), Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Сте-
паненко, Марлос (обидва — «Шахтар»), Сидор-
чук, Циганков, Буяльський, Шепелєв (усі — «Ди-
намо»), Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Ма-
линовський («Генк», Бельгія).
 Форварди: Яремчук («Гент», Бельгія), Се-
лезньов («Акхісар», Туреччина).

■

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його підопічні розпочали підготовку 
до дебюту в «Лізі націй».
Фото прес-служби ФФУ.

❙
❙
❙
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Галина Стеценко: Відчуваю дідову присутність у своєму житті
Онука-музикант відомого композитора, учня Миколи Лисенка, — про значення прізвища і життя 
на Мадейрі з українськими нотками
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 Два терапевти:
 — Як справи?
 — Погано. Лiкую від одного, а 
помирають від іншого. А у тебе як?
 — Добре: від чого лiкую, від 
того і помирають.

* * *
 Чоловiк прийшов у ресторан i 
підкликав офіціанта.
 — Мені 100 грамiв, вам 100 гра-
мiв і музикантам по 100 грамiв. 
 І так він повторював це весь 
вечір. Ресторан закривається, вiн 
устав і пішов.
 — А рахунок?
 — А в мене грошей немає! 
Офіціант ударив його в обличчя.
 На другий день той самий чо-
ловiк знову в ресторан приходить:

 — Мені 100 грамiв і музикантам 
по 100 грамiв.
 Офіціант iз сарказмом:
 — А мені?
 — А собі не наливайте, ви 
п’яний б’єтеся.

* * *
 Одного разу «Мерседес» проїж-
джає повз полiцейського. Той його зу-
пинив. Водій дав 100 баксів. Наступ-
ного дня ситуація повторилася. І так 
шiсть днів. На сьомий день «Мерсе-
дес» не приїхав. Полiцейський по-
чав хвилюватися. Через кiлька днiв 
«Мерседес» нарешті приїхав. Полi-
цейський його зупинив і запитує:
 — Чому тебе так довго не було?
 — Я з родиною відпочивав.
 — Як? За мій рахунок?

По горизонталі:
 1. Верхній жіночий одяг у мусуль-
ман у вигляді халату з довгими рука-
вами та волосяною сіткою, що закри-
ває обличчя. 5. Національна узбець-
ка страва. 9. Одне з двох біблійних 
міст, спалених Богом за розпусту. 10. 
Італійський вулкан, який погубив міс-
то Помпеї. 11. Ім’я грузинського фут-
боліста, екс-гравця київського «Дина-
мо» та «Мілана». 12. Давньогрець-
ке місто, батьківщина Архімеда. 14. 
Легендарний карпатський розбійник, 
ватажок опришків. 15. Жіночий одяг 
типу спідниці, що складався з двох 
полотнищ картатої тканини, які замо-
тувалися поверх сорочки. 18. Давня 
слов’янська назва Стамбула. 20. «О 
панно ..., панно ...! Я сам. Вікно. Сніги. 
Сестру я Вашу так любив — дитин-
но, злотоцінно» (Павло Тичина). 23. 
Прізвисько ведмедя серед українців, 
яке згадується в народних казках. 24. 
Національна валюта Казахстану. 25. 
Пригодницький роман Миколи Труб-
лаїні. 26. М’яка і ніжна на дотик ове-
ча чи кроляча вовна, назва якої похо-
дить від давньої назви столиці Туреч-
чини. 
По вертикалі:
 1. Аксесуар, яким чоловіки під-
тримують штани, а жінки — під-
креслюють талію. 2. Райцентр на 
Львівщині. 3. Легендарний капітан 

підводного човна, вигаданий Жю-
лем Верном. 4. Польський солдат. 
6. «Дорога ложка до обіду, а поїв — 
можна і під ...» (народна приказка). 
7. Справжнє прізвище Папи Римсь-
кого Івана Павла ІІ. 8. Сучасна краї-
на, на території якої відбувалися го-
ловні події Євангелія. 13. Чернівець-
ка область. 14. Одиниця вимірювання 
сили звуку. 16. Прізвище українсь-
ких меценатів і збирачів старовини, 
чия колекція лягла в основу п’яти сто-
личних музеїв. 17. Річка на Полтав-
щині. 19. Російський філософ-езоте-
рик і художник, який дуже відомий в 
Індії. 21. Рослина-паразит, яка рос-
те на деревах. 22. Один із різновидів 
природного газу. ■

Кросворд №95
від 4 вересня
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Дара ГАВАРРА

 У свідомості пересічних глядачів 
Джейм Бонд має бути таким собі бру-
тальним мачо, який змінює подружок 
від серії до серії. Та раптом усіх «накри-
ла» новина: віднині 50-річний агент 007 
буде міняти памперси, недосипати ночі, 
адже його 48-річна дружина (а вона у 
нього таки є) — Рейчел Вайс — наро-
дила йому донечку. Подробиць цього 
таїнства поки ніхто не знає, так само як і 
імені новонародженої, проте відомо, що 
батьки щасливі і радісно схвильовані. 
Можна тільки позаздрити досягненням 
американської медицини, яка допома-
гає своїм громадянкам у такому досить 
поважному, як для породіллі, віці вино-
сити і народити здорове дитятко.
 Нагадаємо, для подружжя — це 
перша спільна дитина, хоча Рейчел ви-
ховує 11-річного сина Генрі від цивіль-
ного шлюбу з відомим режисером Дар-
реном Аронофскі (відомим за культо-
вим фільмом «Реквієм за мрією»). Та й 
у «Джеймса Бонда» є донька Елла від 
першого шлюбу з шотландською актри-
сою Фіоною Лаудон. Еллі вже 25 років, 

і хоча її батьки розлучилися, 
коли їй був лише рік, проте 
батько завжди був присутнім у 
її житті і виявився турботливим і 
уважним неньом.
 Нагадаємо, що Крейг і 
Вайс познайомилися на зйом-
ках трилера «Будинок мрій» 
у грудні 2010 року, в яко-
му зіграли подружню пару, 
а вже 22 червня 2011-го 
побралися в Нью-Йорку. 
Своє весілля вони трима-
ли в таємниці (як і нале-
жить агентам секретних 
служб), та й запрошено 
на нього було лише чет-
веро гостей, у тому числі 
повнолітню доньку Крей-
га Еллу та п’ятирічного 
сина Вайс — Генрі. І щоб 
там не казали про голлівудсь-
кі пари, їхній шлюб триває вже 
7 щасливих років, вінцем яко-
го стало народження донечки. 
■

Варка ВОНСОВИЧ

 Без мене мене оженили, тобто видали за-
між. Щось подібне сталося з 21-річною жи-
телькою Гонконгу. Прочитавши у травні цього 
року оголошення у «Фейсбуці» про стажуван-
ня візажистів, дівчина вирішила взяти в ньо-
му участь. Проте коли вона подзвонила органі-
заторам, ті відповіли, що, власне, їй доведеть-
ся брати участь в організації весільних свят-
кувань. Ну що ж, подумала китаянка, справа 
непогана, та й, мабуть, прибуткова. 
 Тиждень вона «тренувалася» в організації 
весіль, а потім їй запропонували взяти участь 
у фіктивному шлюбі в Китаї, і тоді її навчання 
будуть вважати завершеним — ну такий собі, 
знаєте, екзамен. Що ж до підписаних докумен-
тів, то не варто турбуватися — весілля ж фей-
кове. Лише повернувшись додому, дівчина 
зрозуміла, що документи виявилися справж-
німи, а вона тепер — заміжня дама. При цьо-

му дівчина навіть не знає, хто ж її так званий 
фактичний чоловік. Удома, в Гонконгу, вона 
звернулася до юристів, але в поліції їй нічим 
не змогли допомогти через брак доказів, тож 
вона звернулася до місцевої федерації проф-
спілок. «Це нова форма шлюбних махінацій. 
Не можу повірити, що таке можливо в сучас-
ному Гонконзі», — заявив голова федерації 
Тонг Камджу. Виявляється, у Гонконзі (особ-
ливому адміністративному районі Китаю, ко-
лишній британській колонії) це досить поши-
рене шахрайство і вже зафіксовано понад ти-

сячу подібних історій. Адже, одружившись на 
жительці Гонконгу, китаєць автоматично може 
отримати громадянство цього острівця свобо-
ди і капіталізму з дуже високим рівнем життя. 
Та й з нареченими у Піднебесній не все бла-
гополучно, оскільки обмеження в народжува-
ності дітей призвело до того, що батьки бажа-
ли мати тільки синів, от і стався такий демог-
рафічний «перекос».
 Що ж до фіктивної дружини, то вона зби-
рається розлучитися, але ще б знайти свого 
«чоловіка»... ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Весільний переполох,
або Як не стати жертвою шлюбного шахрайства

■

БЕБІ-БУМ

У зіркової пари 
народилася донечка
«Бондіана» продовжується. У дітях...

■

Деніел Крейг 
та Рейчел Вайс.

❙
❙

6 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +14...+16, удень +25...+27. 

Миргород: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +25...+27.
Вiнниця: мiсцями короткочасний невеликий дощ. Уночi 
+12...+14, удень +24...+26.
Одеса: мiсцями короткочасний невеликий дощ. Уночi +16...+18, 
удень +24...+26.

4 вересня температура води на узбережжi Чорного та Азовсько-
го морiв становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiсцями короткочасний невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +12...+14, удень +23...+25. Моршин: уночi 
+12...+14, удень +23...+25.
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