«Росія ніколи не була
нашим приятелем
і ніколи не буде»

Шалений відділ кадрів

96-річний сотенний УПА переконався
в цьому, провівши 32 роки
в радянських тюрмах

Кабінет Міністрів
здійснив велику
кількість кадрових
призначень i спростив
отримання субсидій
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Гори, «Квартал»!
Уже давно зневажений українцями «95-й» «спалив» i народний Хор iменi Верьовки
» стор.
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«Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3,4
мільярда гривень. Це додатково до бюджету 1,6 мільярда на рік на підтримку
апарату».

Дмитро Дубілет
міністр Кабінету Міністрів

■ ОФІЦІЙНО

■ НА ФРОНТІ

Уряд
«вихідного
дня»

Важке озброєння — не для спостерігачів

Кабмін прийняв трирічну
програму розвитку Карпат
і «потасував» міжвідомчу
координацію
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Із 2020-го по 2022 рік на території
Закарпатської,
Івано-Франківської,
Львівської та Чернівецької областей
реалізовуватимуть державну програму, яка сприятиме розвитку регіону українських Карпат. Цей документ прийняли на засіданні уряду в неділю, 20 жовтня, вiн передбачає будівництво сучасних доріг, які з’єднають основні траси з
віддаленими гірськими селами. Також
заплановано розширення інфраструктури і створення нових робочих місць, аби
гірські масиви стали більш привабливими для туристів та інвесторів.
Як повідомлялося раніше, президент
Володимир Зеленський влітку підписав
наказ про стимулювання економічного розвитку Карпатського регіону. Він
зобов’язав уряд за два мiсяцi затвердити відповідну програму й передбачити на
її реалізацію кошти у бюджеті. Йшлося
про підвищення соціально-економічного рівня західних областей, а також розвиток рекреаційного і туристичного потенціалу.
До речі, схожа програма, дія якої завершується в 2027 році, була прийнята й попереднім урядом. У її рамках у
2018 році Кабмін направив на розвиток
гірських районів 12 мільярдів гривень.
На засіданні «вихідного дня» уряд
також схвалив зміни до постанови, які
спрощують призначення житлових субсидій військовослужбовцям, громадянам, які старші 60 років, і дитячим будинкам сімейного типу. Останні тепер
можуть отримувати компенсацію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до
втрати такої допомоги.
Сталися зміни і в порядку координації роботи центральних органів державної влади та уряду. Зокрема, діяльність
Державної служби з питань праці координуватимуть через міністра розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства, а Державну службу статистики — через міністра Кабмiну Дмитра Дубілета. Він уже прокоментував цю
зміну на своїй сторінці в соцмережах
так: «Рішення має сенс з огляду на те,
що одним із моїх завдань на найближчий
час буде встановлення та підрахунок KPI
для всіх ключових органів влади, — написав він. — Ми це збираємось робити в
тому числі на базі Держстату. Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення з шаленим бюджетом 3,4
мільярда гривень. Це додатково до бюджету 1,6 мільярда на рік на підтримку
апарату».
Ще однією постановою урядовці погодили об’єднання регіональних відділень
Фонду державного майна, щоб оптимізувати структуру, скоротивши витрати на
їх утримання. А також провели кілька
нових призначень. Так, Наталія Новак
виконуватиме обов’язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції, Микола Божко обійматиме посаду першого заступника голови
Державної служби морського та річкового транспорту, а Сергій Ігнатовський
— посаду заступника голови Фонду державного майна України. ■

У Водяному вже не залишилося жодного непошкодженого ворогом будинку
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Упродовж минулих трьох діб офіційно зафіксовано 48 випадків порушення режиму вогню збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми посіпаками. Активність бойових дій
не зменшується. Після тривалої перерви окупанти застосували важку артилерію. Окрім того, окупаційні війська підступно здійснювали обстріли
із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем i стрілецької
зброї. Така цинічна поведінка вкотре свідчить про
зацікавленість окупантів у подальшому загостренні конфлікту.
Нагадаємо, що Мінськими домовленостями
визначено, що розведення сил і засобів може
бути здійснено лише після дотримання режиму
припинення вогню протягом семи діб.
На донецькому напрямку в районі відпові-

дальності оперативно-тактичного угруповання
«Схід» ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил
неподалік Авдіївки, Водяного, Пісків, Славного,
Невельського, Богданівки Павлополя, Новоселівки Другої, Верхньоторецького, Талаківки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Березового, Красногорівки, Пищевика, Тарамчука, Красногорівки.
На луганському напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» гаряче було біля Золотого-4, Новотошківського, Зайцевого, Троїцького, Кримського, Оріхового, Новолуганського, Травневого, Луганського та поблизу Попасної.
За цей період унаслідок обстрілів противником наших позицій один військовослужбовець
Об’єднаних сил зазнав поранення.
Російські окупанти продовжують руйнувати
цивільну інфраструктуру на Донеччині. На цьому
тижні вони значно збільшили кількість та інтенсивність обстрілів наших позицій на Приазов’ї.

■ СОЦЗАХИСТ

Земля і хата
На Черкащині 102 ветерани АТО
одержали квартири
Людмила НІКІТЕНКО
На Черкащині соціальна
програма «Турбота», затверджена обласною радою, дала
свої результати. Наразі 102
ветерани АТО, які прожива-

ють в області, отримали власне житло. Про це повідомляє
директор обласного департаменту соціального захисту
населення Руслан Чикало.
Водночас, як інформує головне управління Держгеока-

дастру в Черкаській області,
для забезпечення учасників
АТО земельними ділянками
тільки цьогоріч видано 1092
накази про надання дозволів
на розробку проєктів відведення земельних ділянок
орієнтовною площею понад
2163 гектари.
Наразі у власність ветеранам АТО передано 966 земельних ділянок загальною
площею понад 1854 гектари. Усього з початку реалізації ініціативи щодо надання землі захисникам України на Черкащині видано 9175
дозволів для розробки земле-

■ НУ, ПУТІН, НАЧУВАЙСЯ!

Чорне море під вартою
Американський корабель доставив
до Одеси два військовi катери

Ірина КИРПА
Вантажний корабель Ocean Freedom
доставив на своєму борту два патрульнi катери Служби берегової охорони
США для Військово-Морських сил України. Загальна вартість спостережних
плавзасобів, а також їх модернізації та
навчання двох екіпажів українських
військових моряків обійшлися партнерській стороні майже в 10 мільйонів
доларів.
Як повідомив керівник проекту
«Майдан закордонних справ» Андрій
Клименко, американське судно зайшло
у води Чорного моря через Босфор у понеділок, 21 жовтня, та пришвартувалося до причалу Одеського морвокзалу.
Українські ВМС Збройних сил України отримали патрульні кораблі у
рамках домовленостей між віцеадміра-

Скажімо, у Водяному вже не залишилося
жодного непошкодженого будинку. Як розповідають військовослужбовці, котрі тримають оборону в районі цього населеного пункту неподалік Маріуполя, важке озброєння ворог застосовує переважно вночі, коли не працюють патрулі
СММ ОБСЄ. У світлу пору доби противник здійснює обстріли, намагаючись викликати вогонь у
відповідь, щоб звинуватити українських військових у порушенні режиму тиші.
У звіті спільної моніторингової місії ОБСЄ
від 17 жовтня йдеться, що на непідконтрольній
урядові України території зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення.
Зокрема, біля населеного пункту Бугаївка, що на
Луганщині, безпілотний літальний апарат місії
зафіксував 6 буксируваних гаубиць Д-30 «Лягушка», 16 самохідних гаубиць 2С1 «Гвоздика»
та 7 одиниць протитанкових гармат МТ-12 «Рапіра». ■

лом берегової охорони США Майклом
Маккалiстером i п’ятим президентом
України Петром Порошенко ще у вересні 2018 року. Тоді говорили про те, що
судна допоможуть захистити Україну
від російської агресії та стануть ще однією цеглинкою у справі зміцнення
військово-морського альянсу між українським та американським народами.
Меморандум про передачу Україні
патрульних катерів USCGC Cushing
(WPB-1321) та USCGC Drummond
(WPB-1323) був підписаний між командувачем ВМС ЗСУ адміралом Ігорем Воронченком i віцеадміралом берегової охорони США Маккалiстером.
Після виведення патрульних катерів
зі складу берегової охорони США у
2017 році та передачі їх ЗСУ вони отримали нові назви і бортові номери —

впорядної документації на
загальну площу 16047,3 гектара — для ведення індивідуального садівництва та
особистого селянського господарства, наголошують в
управлінні Держгеокадастру
в Черкаській області.
І додають, що нині в Шевченковому краї 7250 осіб із
числа військовослужбовців,
правоохоронців і членів їхніх
родин уже отримали у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності
земельні ділянки загальною
площею 12738,2 гектара. ■

«Слов’янськ» (P191) та «Старобільськ»
(P190). Відомо, що обидва судна побудовані наприкінці 80-х років минулого століття, а в 2017-му були модернізовані, отримавши плановий ремонт i
часткову заміну обладнання на більш
сучасне. Раніше катери цього типу доставляли з території США до Грузії та
Пакистану.
Відразу після підписаних домовленостей почалася підготовка українських екіпажів для несення служби на
цих катерах. Спочатку навчання відбувалися на території України, а влітку цьогоріч 32 українськi моряки проходили 10-тижневий курс підготовки
на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) у місті
Лінтікум (США).
Технічна характеристика катерів
класу Island передбачає, що у своїй
базовій комплектації вони мають водотоннажність 168 тонн, а також довжину 34 метри та ширину 6,4 метра. Вони здатні розвивати швидкість
до 29,5 вузла. З озброєння кожен катер має 25-мiлiметрову гармату та два
кулемети. Катери обладнані РЛС загального виявлення AN / SPS-73 та
5,4-мiлiметровим доглядовим човном
Zodiak Hurricane 540.
Швидкохідні прибережні кораблі
можуть досягати швидкості до 45 вузлів та проходити на економічній швидкості без дозаправки відстані понад
3500 морських миль. Припускають
установку спеціального устаткування, що встановлюється за модульним
принципом, виходячи з цілей, поставлених командиром та екіпажем кораблів. Ці завдання можуть включати в себе: мінну розвідку та ліквідацію
встановлених противником морських
мін, проведення спеціальних операцій
(у тому числі диверсійних), антитерористичний захист, протичовновий захист від дій противника. ■
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■ СКАНДАЛ

Гори, «Квартал»!
Уже давно зневажений українцями
«95-й» «спалив» i народний Хор
iменi Верьовки
Євдокія ФЕЩЕНКО
Масштабний
скандал
спричинила нібито жартівлива пісня про... спалення будинку колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої в ефірі телевізійного
«Вечірнього кварталу», відео
якої наступного дня (до речі,
у день 55-ліття ексчиновниці) виклали на ютуб-каналі
«Студії Кварталу 95». Ведучий Степан Казанін спочатку назвав пожежу «яскравою подією», а опісля цього
на сцену виконувати пісню
вийшли жінки у національних строях — артистки...
Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист
Євген Кошовий.
І зазвучало: «Горіла хата,
палала, в Лондоні жінка плакала» (Валерія Гонтарєва наразі проживає у Лондоні).
Далі: «Хата горить в Горени-

чах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича» (це про звинувачення у підпалі будинку
олігарха Ігоря (Валерійовича) Коломойського, що може
бути помстою за націоналізацію ПриватБанку).
Ще з кварталівського «фольклору»: «Люди вогонь побачили — допомагати почали, відра схопили й
прибігли, у вогонь соляру
плескали» та «мораль проста — хата згоріла зі стида».
Згадали в контексті і про рятувальників, які смажили
шашлики.
«Зловтішатися з підпалу
будинку, чиїм би не був цей
будинок, — зло, — відкоментувала мисткиня Анжеліка
Рудницька. — «Квартал 95»
давно переступив межу. Але
дискредитувати колектив,
який представляє українське народне мистецтво у світі,
— це дно. Неймовірно прикро. Бо ім’я і пам’ять фундаторів українського мистец-

тва дозволяють собі ганьбити заробітчани, які підспівують будь-якій владі».
«Є речі, які важко коментувати. Як важко коментувати психічні збочення. Що
там відбувається в голові
психічно хворої людини —
невідомо. Там суцільний морок... Але якщо це збочення
набуває соціального характеру та ще й транслюється на весь світ одним із найрейтинговіших каналів — це
вже діагноз для суспільства.
Скоріше за все, невиліковний. Страшна хвороба, якою
уражене наше суспільство,
має назву «кварталізм», —
констатував співак Анатолій
Матвійчук.
Гендиректор і художній
керівник Хору імені Верьовки Зеновій Корінець, який
свого часу був і організатором хору працівників апарату ВР України, в екслюзивному коментарі «24 каналу» повідомив, що ідея
створення номера належала режисерам «Кварталу».
Він додав, що якоюсь мірою
піддався на вмовляння і
погодився на участь Хору
імені Верьовки у скандальному номері. «Нас запевнили, що це такий стьоб.
Вони ж з усіх стібаються. З
президента, політиків. Нас
попросили заспівати разом iз «Кварталом», — сказав народний артист Украї-

ни, кандидат філософських
наук. Він також зазначив,
що хор часто працює за контрактами. За його словами,
цього разу «Квартал» заплатив їм 30 тисяч гривень
за виступ. Водночас керівник хору підкреслив, що ніколи і в думках не мав наміру говорити про щось антиукраїнське.
Тим часом активіст Олег
Єльцов упевнений: «Хор
Верьовки — це національне
надбання, яке ми маємо зберегти. Чого не скажеш про
його нинішнього гендиректора-художнього керівника
хору Зеновія Корінця. Призначений на цю посаду 2016
року, він не втомлюється говорити про необхідність зміни обличчя хору — слідом
за часом. Здається, Зеновій
Михайлович дещо широко
розуміє це поняття. Схоже,
він i гадки не має, що участь
у балагані — то не зміни, а
падіння носія культури до
рівня шапіто».
Депутатка Ірина Геращенко заявила про вимогу відсторонити надалі Хор
імені Верьовки від виконання Гімну України у стінах
Верховної Ради. А міністр
культури Володимир Бородянський скромно розмістив вибачення Валерії Олексіївні (без прізвища) на своїх
сторінках у соціальній мережі. ■

■ «ДОНБАСНАШ»

Сепаратисти бажають «розпустити
державу Україна»
На відсутність зарозумілості ватажки «Л/ДНР» ніколи не страждали, час від
часу погрожуючи українцям
швидкою розправою та своїм
«революційним» судом.
Проте днями ватажок
«ДНР» Пушилін перевершив
усе і, врешті-решт, втратив
витримку. Напевне, на нього так подіяв, що, на жаль,
виявилось
фальшивкою,
його домашній арешт, проведений кремлівськими кураторами, бо він був відсутній кілька днів. Достеменно
невідомо, що там трапилось.
Однак, повернувшись знову
на свій «високий пост», він
вирішив відігратись (звіль-

нення міністра зв’язку, вочевидь, пов’язано з тим, що
така компрометуюча інформація проникла в мережі).
Він виступив на підвідомчому йому каналі ТВ iз посланням до народу і світу з
вимогою до світової громадськості не більше і не менше, як розпустити державу
Україна. Ну не подобається
вона йому, хоч убий!
Щоправда, тут ватажок
«ДНР» далеко не перший.
Усім відомий діяч російської
Держдуми В. Жириновський кричав про це з трибуни
Думи ще п’ять років тому, та
Україна навіть не похитнулась від його скаженого крику. Потім галасували інші депутати Думи, і такі телевізійні персони, як Соловйов, Ки-

■ ТОЧКА НА КАРТІ

Єрусалим
на Поділлі
У Шаргороді презентували
туристичний маршрут
Людмила КОХАН
Як можна назвати унікальне містечко Шаргород, де поруч з однією з найстаріших синагог сторіччями мирно
співіснують католицький та православний монастирі, а маршрут «хресної дороги» — однієї з небагатьох у Східній
Європі — прокладено повз могили ца-

■ ВІДЗНАКИ

Багатий
вокал
Талановитим дітям
призначили стипендії
по тисячі гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Обдарованим учням, відповідно до міської програми «Черкаські таланти», призначено стипендії міського голови. Як повідомили «УМ» у Черкаській міській
раді, стипендії у розмірі тисячі гривень за високі досягнення в музиці та вокальному мистецтві кожного місяця виплачуватимуть iз жовтня цього року й до травня наступного.
Від імені міської влади відповідні сертифікати обдарованим юним черкасцям, а таких дітей 23, які є переможцями міжнародних i всеукраїнських конкурсів,
вручив директор департаменту освіти та гуманітарної
політики Черкаської міської ради Сергій Воронов.
Також черкаська міська влада вручила грошову винагороду вiсьмом викладачам мистецьких навчальних закладів Черкас. «Урочисто вручено грошову винагороду за високу професійну підготовку учнів
— переможців міжнародних, всеукраїнських конкурсів
i фестивалів у 2018 — 2019 навчальному році викладачам нашої школи Лідії Мусеровській, Тетяні Тихоміровій i Ларисі Кравченко. Ми раді за своїх колег і пишаємося ними», — зазначають у Черкаській музичній
школі № 1 імені Миколи Лисенка. ■

■ СТИМУЛИ

Кому ще
рахують,
а кому вже
дають

Пушилін розлютився
Семен КУЛЬКО
Донецьк
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❙ Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.
сельов, Скабеєва та решта
інших, щоденно пророкуючи загибель України.
Чи дослухаються до закликів ватажка «ДНР»
керівництво ООН, ОБСЄ, Євроспілки та інших авторитетних у світі організацій?
Гадаю, пан (чи краще тов.)
Пушилін на це й не розраховує, йому головне — наробити б галасу побільше, і, чорт

диків? Звичайно ж, Єрусалим на Поділлі. Додайте до опису сучасні скульптури та мистецьку резиденцію з готелем,
що розташувалися у приміщеннях закинутого цукрового заводу, і невимовної
краси краєвиди — і зрозумієте, що наступна ваша поїздка вихідного дня має
відбутися саме у Шаргород на Вінниччину.
Там, якщо забажаєте, для вас проведуть екскурсію-квест — захопливу подорож iз гідом, під час якої доведеться шукати таємні ходи, розшифровувати магічні знаки, перевтілюватися в
пам’ятник та відкривати несподівані
артефакти там, де їх узагалі не мало б
бути. Така спеціальна екскурсія була
розроблена в рамках програми «Малі
міста — великі враження» Міністерства
культури і презентована 11 жовтня на
фестивалі шаргородської мультикультури «Від шаленого штетлу до сучасного мистецтва». ■

забирай, можливо, хтось iз
дурного розуму та й клюне
на цю вудку, особливо серед
нашого довірливого люду.
А таким персонам хочеться порадити: не беріть
це в голову, у божевільні й не
таке можна почути. Потрібно відмахнутись, як від комариного писку, і йти вперед, будуючи нову сильну і
вільну Україну. ■

❙ «Хресна дорога» Шаргорода.
❙ Фото надане організаторами.

Міносвіти обіцяє підняти
зарплати молодим
педагогам, освітнім
працівникам ПТУ,
дошкільних закладів i вишів
Марина КРАВЧЕНКО
Нерівність в оплаті праці створює напругу в педагогічних колективах, бо досі існує радянська система матеріального винагородження за роботу в галузі освіти, коли високу зарплату й різні надбавки
отримують ті, хто має великий стаж. А підвищення заробітної плати, яке відбулося у середніх школах, не торкнулося викладачів вищих навчальних
закладів, професійно-технічних та дошкільних закладів.
Змінити підхід до оплати праці педагогів різних ланок пообіцяв заступник міністра освіти України Вадим Карандій.
«Із наступного року почнеться процес зміни нарахування зарплати освітянам. Воно буде вводитись
щороку, поетапно, і завершитися у 2023 році. Підвищення буде різним для різних категорій. Найвищу
добавку отримають найсильніші педагоги-новатори, які матимуть досягнення в підвищенні стандартів якості освіти», — пообіцяв чиновник.
За його словами, проблеми сучасної школи полягають у тому, що середній вік педагогів 40—65
років, і це переважно жінки. А причиною цього є тенденція, коли випускники педагогічних вузів не мають матеріальної зацікавленості в роботі за фахом.
Тобто молоді треба здолати бар’єр часу, але для багатьох він виявляється нездоланним.
Свій внесок у вирішення цього питання почали
робити об’єднані територіальні громади, які доплачують педагогам. Прикладом такої успішної співпраці школи і ОТГ, зокрема на Полтавщині, є Щербанівська об’єднана територіальна громада, що примикає до обласного центру. Там знаходять кошти на
щомісячні грошові дотації для вчителів. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2019

Тетяна ПАРХОМЧУК

Як уже повідомляла «УМ», кількість українців, котрі позитивно
ставляться до президента Володимира Зеленського, а також до
прем’єра Олексія Гончарука та
спікера ВР Дмитра Разумкова,
стрімко зменшується.
Про це свідчать останні дані результатів досліджень Київського
міжнародного інституту соціології. У відсотковому вимірі це виглядає так: показник симпатій до
Зеленського у жовтні порівняно з
вереснем із 73% впав до 66%; до
Гончарука — з 17% до 10%; Разумкова — з 33% до 27%.
При цьому рівень знання про Гончарука і Разумкова невисокий:
першого не знають 48% опитаних українців, другого — 36%.

Весла працювали всю ніч,
а човен відв’язати забули
Причини на поверхні. Однак
згадаймо короткий зміст попередніх серій походу виконавця
ролі президента, ніби з астралу,
Василя Голобородька в жорстку,
почасти трагічну українську реальність.
Заради справедливості зазначимо, що більшість виборців усе
ще перебуває в ейфорії, дехто сам
для себе не може пояснити її причин і все ще вірить саме в позитивний результат «феномена»
Володимира Зеленського, однак
уже чимало заявляють про своє
гнітюче розчарування.
Наприклад, для ФОПів і підприємців великого бізнесу вже
пролунав перший дзвоник перед початком вистави — мітинги були й будуть. Аграрії на низькому старті. Націоналісти оголосили про перманентний мітинговий стан проти зняття мораторію
на продаж землі та капітуляції
перед російською агресією.
Свідки «проплачених мітингів» із правлячої моноверхівки
готові надати відповідні докази
Службі безпеки. Хоча всі ці закиди свідчать лише про те, що
сьогоднішні монокерманичі далекі від чіткого усвідомлення
суспільних процесів в Україні, а
тому передбачити, спрогнозувати наслідки своїх дій — мітинги,
протести — «ні», це не для них.
Штайнмаєр спеціально для
Зеленського свою формулу не
переписав. Міністр закордонних
справ України Вадим Пристайко
«відбілював» ЗЕшефа поясненням, що президент хотів переконатись: Путін бреше. Ну і втретє
(перші дві спроби робив президент Петро Порошенко в 2015 і
2017 роках) зажадав взаємного
відведення військ. Противнику
це все до лампочки: припинення вогню українською стороною
діє на «ординців», як сигнал до
наступу. Після заяви прессекретаря Зеленського про те, що українські військові стріляють по
дитсадках і школах, думалось,
навряд чи вже може здивувати
будь-яка заява сьогоднішніх ре-

ПОЛІТИКА
■ ХТО Б СУМНІВАВСЯ

Листопад рейтингу Зе
Мітинги, биття горщиків із союзниками, недолугі заяви чиновників
і... Володимир Гройсман
зидентів Банкової. Але ні, вони
перевершують самі себе: очільник МЗС Пристайко продовжує
нас збуджувати своїми заявами
— або «формула Штайнмаєра»,
або пенсіям «ні». Остання правка
від Пристайка: або Штайнмаєр,
або тотальна мобілізація, третина «соціалки» на армію, а тому
всі соцвиплати та пенсії в розрахунку на мертвих і ненароджених.
На міжнародній арені також
усе вкладається в подібну «алогіку»: владнобомондний Київ
«одним пострілом» посварився
з одним із найпотужніших своїх
союзників — США, причому з
обома партіями одразу — республіканцями й демократами.
Довкола президента Америки
Дональда Трампа закрутилась
історія з імпічментом. Ну, вочевидь, кремлівському володарю
до душі ця вся істерія, бо вона
віддаляє Україну від цивілізованого світу й наближає до кремлівських «братів по розуму».
Але, правду кажучи, Трамп результатів свого замовлення наразі не дочекався: компромату на
сина основного свого конкурента на наступних президентських
виборах Байдена не отримав.
І до цієї уже чималої гирі, що
потягнула донизу рейтинг Володимира Зеленського, додалась ще
одна велика регіональна гиря.

Шалом, православні!
Політінтрига старого крою
місцевого пошиву
«В Україні розпочинається
масштабна інтеграція старих фінансово-політичних кланів у місцеві структури «Слуги народу»,
«Вінниччина — перше регіональне фіаско Зеленського», «Реванш
Гройсмана — Зеленський капітулює у Вінниці», «Провал Зеленського у Вінниці — сигнал
для регіональних кланів», — так
промовисто більше місяця нуртує
ділова, кулуарна й публічна Вінниччина.
Власне, що сталося? Нічого
особливого й неприродного для
Вінниччини. Цього і слід було очікувати. Декотрі медійні ресурси,
наприклад сайти UAportal.com.,
marionetki.net., сайт телеканала ZIK оприлюднили інформацію про те, що «губернатором»
Вінниччини стала нібито людина
експрем’єра Володимира Гройсмана.
«19 вересня 2019 року у Вінниці представили нового голову Вінницької ОДА. Ним став заступник
мера Вінниці Сергія Моргунова та

Микола ТОМЕНКО, український політик
(Сайт «Обозрєватєль»)
Отож 18 жовтня 255 депутатів дали зелене світло
проєкту бюджету на 2020 рік від уряду Гончарука й ухвалили висновки та пропозиції Бюджетного комітету щодо
подальшої роботи над ним.
Схвалили концепцію фінансово-економічного життя для українського народу в 2020 році 239 депутатів із
«Слуги народу», 17 депутатів — колишніх членів партій Януковича, Порошенка, Кличка, Яценюка, Коломойського з депутатської групи «За майбутнє» та один депутат із фракції Тимошенко.
Що нового підтримали 255 депутатів у порівнянні з
першою версією бюджету:
— збільшення доходів бюджету (для прикладу на
20% — 19,1 млрд грн лише з податку на прибуток підприємств?!);
— рекомендували збільшити розміри соціальних

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
відомий у вінницьких колах протеже Володимира Гройсмана —
Владислав Скальський. За інсайдерською інформацією від співробітників Вінницької міської
ради, Володимир Зеленський погодився здати Вінницьку область
політичним структурам Володимира Гройсмана. Така позиція
президента пов’язана з неможливістю нової команди протистояти чіткій та злагодженій команді колишнього прем’єрміністра
України. Крім того, «вінницька
сім’я» віддала автора фінансовоінвестиційних стратегій Зеленському, бо у нього не знайшлося аргументів та ресурсів, щоб відстояти призначення своєї людини, не
пов’язаної зі структурами Гройсмана—Моргунова. Як пояснити
таке політичне фіаско вінницьким виборцям політичної партії
«Слуга народу» — основне питання, на яке зараз швидко шукається прийнятна відповідь», — розмірковується на сайті UAportal.
com. та інших медіаресурсах.
Очевидно, що кадровий голод
— одна з головних проблем президента Володимира Зеленського.
Однак у Вінниці мусується тема
й ціна цього делікатного кадрового питання: у грошовому, безготівковому, моральному та інших еквівалентах. І озвучується цифра в 30 мільйонів гривень.
Довкола названої суми дебати не
дитячі, все гучнішим стає брязкіт словесних списів. Симпатики
Владислава Скальського стверджують, що це все брехня, маніпуляції і дурня «зливних бачків».
Мовляв, не варта ця посада таких
грошей. І де докази?
Під час обговорення цієї теми
один із політологів зазначив, що
оборудка не обов’язково могла

бути здійснена грошима у спортивних сумках, а й у безготівковому вигляді в офшор чи облігаціями держзапозичень, або ж у
вигляді «боргових зобов’язань»,
зобов’язань третіх осіб, біткоїнами, чи готовим бізнесом. Чимало, особливо з середовища постійного вінницького електорату
Петра Порошенка, сходяться на
версії, що Володимир Гройсман
заробив собі область тим, що прилюдно зрікся того, хто його привів у високу політику — Петра
Порошенка.
Інші подорожні спостерігачі
наполягають на версії, що місцеве коріння так званої «вінницької сім’ї», яка належить до древнього народу, котрий дав православному світу Ісуса Христа,
зуміло переплестись кроною з
батьком президента Володимира Зеленського безпосередньо в
Кривому Розі за допомогою своєї
особливої дипломатії — привіту
від «дяді Сьоми».
Щирі ЗЕвиборці по-своєму
співпереживають за президента,
мовляв, Гройсман кинув Порошенка, кине й Зеленського. Ну,
це час покаже. А наразі очевидно те, що нинішній президент багато в чому залежний від інших,
бо ж реально своєї справжньої команди не має. Як і зчитується постійне включення в режим обмірковування власних амбітних масштабних політичних проектів Володимира Гройсмана.

Політичні терези: знову вибір
без вибору
Але допоки йдуть суперечки, звинувачення і розборки,
рейтинг Володимира Зеленського падає, а Володимир Гройсман
зміцнює свої позиції. І не лише

■ КОЛІЗІЇ

Панам так не жити...
Як пишеться «Бюджет-2020 для обраних»
стандартів для людей;
— збільшили видатки на утримання Верховної Ради
на 227 мільйонів 822 тисячі 6 гривень, і таким чином
утримання парламенту вперше в історії України досягне суми 2 мільярди 201 мільйон 218 тисяч 3 гривні?!
Нагадаю, що в 2015 році ВР нам обходилася в 700
мільйонів 581,5 тисячі гривень, а вже в 2019-му —
1 мільярд 970 мільйонів 346,7 тисячі гривень.
Нині ж депутати «знесли дах» 2-мільярдної позначки!

Тепер про ще одну грошову справу з бюджетним фінансуванням партій.
Як відомо, після активної підтримки петиції нашої
команди «Рідної країни» щодо скасування бюджетного фінансування партій президент запропонував законопроект, який був ухвалений і вже набув чинності та
відповідно заощадив бюджету приблизно 300 мільйонів
гривень лише в 2020 році ( тепер кошти не отримають
партії, які набрали від 2 до 5 відсотків — це партії Гройсмана, Кернеса, Шарія, Ляшка... Отримають вдвічі мен-

на Вінниччині. Оці політичні
яйця, з яких курчат почали рахувати восени, висиджувались
заздалегідь. Ще до призначення
колишнього інвестиційного стратега команди Володимира Гройсмана на посаду керівника Вінницької ОДА в Києві відбулась
ще одна еліптична «моноходовочка» із ще одним чиновником,
котрого також співвідносять з
експрем’єром — Сергієм Борзовим. У свій час він призначався
президентом Порошенком на посаду в.о. керівника Державного
управління справами. Кажуть,
без протекції Володимира Гройсмана не обійшлось. Після останніх президентських виборів уже
Володимир Зеленський знову
призначає Сергія Борзова на посаду керівника ДУСі.
Свого часу ім’я Сергія Борзова мусувалось у ЗМІ у зв’язку з
корупційними скандалами щодо
квартирних питань. Відсутність
вагомих доказів скандалами й
обмежилась. Його дружина Ірина Борзова може очолити у Вінниці обласний осередок «Слуги
народу». На літніх виборах вона
стала депутатом-мажоритарником ВР від «Слуги народу» в 14му окрузі, що на Вінниччині. Ірину Борзову називають легальною
інтеграцією команди Гройсмана
в оточення Зеленського. Однак
наразі у партію Володимира Зеленського хід загальмувався. Дехто зізнається, що раніше хотів,
а тепер боїться іти, мовляв, незабаром доведеться звідти не просто виходити, а відповзати.
Тепер команді Гройсмана—
Зеленського треба виграти вибори до місцевих рад. Стати прообразом єдиної партії імені Зеленського. Чи імені Гройсмана? Політичний «асфальтоукладник» зі
своєю чорносотенною агітбригадою, швидше за все, справу зробить як треба. Змогла ж Вінниччина стати однією з тих небагатьох областей, яка відмовчується
збоку, ніби справа її не стосується, де депутати облради не прийняли звернення до президента
Зеленського щодо неприпустимості продажу української землі в нинішніх умовах та імплементації формули Штайнмаєра,
котра чомусь не дає жодної оптимістичної надії, принаймні зараз, на мирне приборкання імперських замашок дурдому загального режиму, що склався в
Кремлі й нещадно пре на нас бідою і втратами найкращих.
І це при тому, що голова облради Анатолій Олійник вважається людиною Петра Порошенка. Тобто ґрунт уже майже
готовий.
А що? У політиці немає вічних ворогів і вічних друзів — є
вічний інтерес. Класика від Черчилля наочно у вітчизняних реаліях може стати окремим прикладним курсом для придворної
політології. Тільки сьогодні це
можуть назвати хитро по-вінницьки — «консолідацією сил». ■

ше й нинішні парламентські партії).
Проте ці ж таки партії Зеленського, Порошенка, Бойка-Медведчука, Тимошенко і Вакарчука отримають лише
в 2020 році 467,3 мільйона на відшкодування витрат на
передвиборчу агітацію — тобто обманювали вони на виборах громадян за гроші цих же громадян!
І найсумніше — передбачено ще майже 300
мільйонів коштів платників податків на статутну діяльність цих партій (читай політичну рекламу на своїх же телеканалах)?!
Пропоную мільярдерам і мільйонерам із цих партій,
які й так збільшили видатки на своє утримання до 2 мільярдів 201 мільйона лише у ВР, відмовитись від цих бюджетних коштів на користь армії, освіти, охорони здоров’я,
культури та спорту! (Таке право Закон передбачає!)
P.S. Фінансування інших владних структур, як то
Офіс президента — майже на мільярд, чи Державного
управління справами (ДУСі) майже на 2,5 мільярда —
окрема сумна історія. ■

ЕКОНОМІКА
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■ НАШІ ГРОШІ

Мінус один олігарх
Місія МВФ готова повернутися в Україну, але ставить жорсткі
умови щодо стану фінансового сектору — особливо про долю
ПриватБанку
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Україна таки сподівається отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду
і готова розглядати чергову
програму співпраці зi своїм головним фінансовим донором.
Настрій в урядовців — позитивний. Особливо після повернення з Вашингтона, де українська
делегація зустрічалася з керівництвом МВФ. На переконання керівників держави, гроші
вдасться отримати вже до кінця
нинішнього року.

«Ми — серйозний уряд!.. І без
зради»
На вихідних ситуацію прокоментував міністр розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. «Стосовно МВФ, я дуже
позитивно налаштований. Думаю, нам просто потрібно продовжувати роботу, і через два
тижні, я сподіваюсь, коли вони
приїдуть, у нас буде хороший
результат», — Милованов анонсував візит делегації Фонду до
України.
За словами чиновника, Україна виконала практично все,
що від нас вимагають. «Зараз у
МВФ трошки інша проблема:
український парламент ухвалив близько 70 законопроєктів
за останні п’ять тижнів, багато
з яких чекали роками ... МВФ

❙ МВФ вимагає від України значно більше, ніж констатують наші чиновники.
потрібен час для того, аби вивчити ситуацію й те, що Україна встигла зробити. Звичайно,
нам потрібно затвердити бюджет — вони хотіли би подивитися, яким він буде бюджет», —
сказав Милованов.
А ці невеликі нюанси, через
які Фонд досі не виділив нам
кошти, на думку Милованова,
— чисто технічні. Як, наприклад, ринок землі. «Фонд хоче
подивитися, як це буде розвиватися. Але я впевнений, що ми
змогли довести, що ми серйозний уряд», — додав міністр.
Інформацію про приїзд місії
МВФ підтвердив і прем’єрміністр Олексій Гончарук. «Я
дуже сподіваюся, що під час
повторного візиту ми таки до-

сягнемо серйозного прогресу і
зможемо чітко сказати про те,
що в кінці цього року будемо
мати цю програму, — сказав
урядовець. — Перемовини тривають, вони конструктивні, ми
маємо там певний прогрес і ніякої зради немає».

Підпишуть лише за цілковитої
гарантії виконання

сильно хоче повернути собі колишній власник фінустанови
Ігор Коломойський.
«Наші переговори з українським урядом йдуть у хорошому темпі. Ми маємо намір
відправити місію назад в Україну протягом найближчих декількох тижнів для того, щоб
обговорити деталі важливих
реформ, які потрібно провести
українському уряду», — заявив
директор Європейського департаменту МВФ Пол Томпсон. За
його словами, пріоритетними
позиціями на переговорах є відкриття ринку землі і боротьба з
монополіями в економіці, які
контролюють олігархи.
«Ми обговорюємо низку питань, серед яких реформа ринку землі, особливо важливим
є подолання корупції і ці питання все ще розглядають. Ще
одне важливе питання — відкриття економіки. Адже в Україні існує багато монополізованих структур, — додав Томпсон. — Важливо пам’ятати, що
Україна досягла значного рівня
макроекономічної стабільності
за останні роки і показує доволі
хороший рівень економічного
зростання». І при цьому нагадав про проблеми, пов’язані з
ПриватБанком.
Тим часом детальніше про
умови вимог МВФ розповіли у
Національному банку України. «Є кілька елементів, які
не були до кінця виконані в по-

Дефолт через похолодання
Міжнародний валютний фонд вивчає питання впливу клімату на світові фінансові ринки і доцільність врахування цього впливу під час оцінки цих ринків.
За словами керівника відділу ринків МВФ Тобіаса Адріана, Фонд досліджує
клімат на ринку акцій та облігацій. І саме це питання було предметом дискусій у
Фонді.
Як стверджує фінансист, для деяких економік кліматичні зміни становлять
короткотерміновий ризик, для деяких, навпаки, вони є проблемою у довгостроковій перспективі.

■ УРЯД

Шалений відділ кадрів
■ ПРОГРАМИ
Гори мої, полонини!..
Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму розвитку регіону українських
Карпат на 2020—2022 роки. Нова програма, як
повідомляється на Урядовому порталі, спрямована на покращення соціального та економічного розвитку українських Карпат, а також на
підвищення транспортної доступності окремих
гірських територій. А ще включає широке коло
питань: будівництво доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Своє чергове засідання уряд Олексія
Гончарука провів у свій законний вихідний день: неділю. Як тепер заведено —
за закритими дверима, тобто без жодної
присутності преси. А тому, за новим правилом комунікації влади з народом, про
ухвалені рішення прем’єр доповідав на
наступний день...

Знайомтеся, нове начальство
Головною новиною серед кадрових
призначень двох останніх днів стало
виконання обов’язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції, яке тимчасово поклали на Наталію Новак. Вона займатиме цю посаду впродовж двох місяців,
поки уряд проводитиме конкурс.
Також Кабмін погодив відставку двох голів облдержадміністрацій: Київської та Луганської областей. І водночас призначив керівників
п’яти облдержадміністрацій та їхнiх
заступників. У вихідні несподівано
заяву про відставку написав голова
Київської ОДА Михайло Бно-Айріян,
призначений на цю посаду на початку
липня. Причини рішення Бно-Айріян
не озвучив. Пішов iз посади також лу-

❙ На засіданні уряду представили нову
❙ тимчасову очільницю напівмертвого НАЗК.
ганський намісник Віталій Комарницький.
Кандидатом на посаду голови
Київської області уряд узгодив Олексія
Чернишова, Луганської ОДА — Сергія
Гайдая, Кіровоградської — Андрія Балона, голови Харківської області —
Олексія Кучера, Чернігівської — Андрія Прокопенка. На посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації затверджено кандидатуру Дениса
Клюшникова, голови Дніпропетровської ОДА — Максима Скрипника, першим заступником голови Запорізької
ОДА — Івана Федорова.
«Під ніж» пішов і голова Держав-

передніх програмах, і вони логічно переходять у нову. Це
стосується, по-перше, питання бюджету — це завжди в фокусі уваги МВФ при будь-яких
програмах і прогнозах макрофінансової стабільності», —
сказала перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова.
За її словами, обов’язковими
елементами є продовження судової та антикорупційної реформ, зокрема й голосування
за закон про незаконне збагачення. У центрі уваги також
реформа охорони здоров’я,
«яка була розпочата, але не завершена», реформа освіти, земельна реформа, приватизація
державних підприємств, підкреслила вона. Також реформування податкової та митниці, де вже почалися зміни, але
вони поки не мають комплексного характеру. «Врешті-решт,
і стан банківського сектору, де
відбуватиметься продовження
імплементації міжнародних
стандартів регулювання та нагляду і, по суті, додався небанківський фінансовий сектор»,
— сказала Рожкова і наголосила: МВФ підписує меморандум
тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і це
обов’язково буде мати позитивний ефект на бюджет, на ВВП,
дефіцит бюджету, на поточний
рахунок. ■

■ ПРОБЛЕМИ

У Фонді інформацію про приїзд місії підтвердили, але нагадали, що на заваді нашому спілкуванню лежать не тільки технічні нюанси. А й доволі важливі моменти, як, наприклад,
вплив олігархів на систему державної влади в Україні. Або,
простіше кажучи, про справу
ПриватБанку, який напрочуд

Кабінет Міністрів здійснив
велику кількість кадрових
призначень i спростив
отримання субсидій
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ної служби морського та річкового
транспорту Дмитро Петренко. Також
звільнили його заступників Дмитра
Баринова — з посади першого заступника, і Дмитра Балибердіна — з посади заступника. Очолювати відомство
буде експерший заступник голови Держагентства інфраструктурних проектів Микола Божко.
Крім цього, Кабмін призначив Сергія Ігнатовського на посаду заступника голови Фонду державного майна
України та тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державного
агентства інфраструктурних проєктів
на Олега Потапова.
Ще кілька управлінських рішень:
діяльність Державної служби з питань
праці координуватиме міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства, а Державної служби статистики — міністр Кабінету Міністрів.

Державну аудиторську службу передано під керівництво Міністерства фінансів.

Купіть собі причеп
Також уряд на засіданні у вихідні
схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного
типу, військовослужбовцям і громадянам, старшим за 60 років.
Детальніше про нововведення розповіла міністр соціальної політики
Юлія Соколовська. За її словами, комісіям органів місцевого самоврядування надано право призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу на понаднормову площу житла. При цьому до доходу цих будинків
не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування. Не враховуватимуть також придбані транспортні засоби.
У сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть
враховувати доходи одного з подружжя
пенсійного віку, який зареєстрований
за іншою адресою. Це дозволить їм отримати допомогу на оплату житловокомунальних послуг. Субсидію військовослужбовцям призначатимуть без
отримання інформації про сплату ними
єдиного соціального внеску. Також до
переліку полегшень при отриманні
субсидії додався дуже цікавий пункт:
якщо військовослужбовець придбає
собі автомобільний причеп, iз дати випуску якого минуло менше 5 років, то
цей факт більше не буде причиною відмови в субсидії.
«Таким чином напередодні нового
опалювального сезону ми полегшуємо
умови отримання субсидій тим категоріям населення, які раніше мали з
цим проблеми», — констатувала Юлія
Соколовська. ■
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ПОСТАТЬ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2019

■ НЕЗЛАМНІ
Ніна РОМАНЮК
Луцьк—Коломия—Луцьк

Давно мріяла познайомитись із легендарним сотенним УПА Мирославом Симчичем. І ось нещодавно трапилася така нагода. «УМ»
уже писала про цю людину, і не раз, але бути в Коломиї і не відвідати Симчича — цього собі не пробачила б. Цікаво почути точку
зору людини, яка була солдатом ще ненародженої української держави й живим свідком подій більш як сімдесятирічної давнини,
на сучасні українські реалії, коли доля України знов вирішується на
полі великої геополітичної битви.
Зізнаюся: уявляла собі хворого старого дідуся, а зустріла велетня
духу. Ця людина у свої 96 літ, з яких третину провела у радянських
катівнях, а географію СРСР вивчила за назвами й номерами тюрем, залишилася неймовірно світлою і позитивною. Попри те, що
комуністичний режим ламав його у в’язницях 32 роки, 6 місяців і 3
дні, сподіваючись, що він звідти вже не вийде. Але він повернувся.
І не здався до сьогодні...

«Пам’ятають і ненавидять,
але вже нічого не можуть
зробити»
Розшукати Мирослава Васильовича допомогли працівники музею міста Коломия, бо
мешкає він геть недалечко від
них. Живе колишній сотенний
Кривоніс із дружиною Раєю у
скромній однокімнатній квартирці, яку отримав у 1996 році,
коли зміг повернутися на батьківщину після півстолітнього
вимушеного вигнання.
Кілька років тому 96-річний
ветеран-повстанець переніс інсульт і змушений був переїхати
до міста. З квартири вже не виходить, але як справжній солдат
хворобі на милість не здається.
Потихеньку муштрує себе під
пильним наглядом Раїси Андріївни. Він до останнього вів активне громадське життя. Ще й
дотепер до нього йдуть люди відомі й не дуже, приїздять бійці
АТО, бо вважають за честь потиснути руку людині-легенді. І
побачити того самого Кривоноса, який брав участь в історичному бою українських повстанців у січні 1945-го проти 276-го
конвойного полку НКВС біля
Космача, розгромивши його
дощенту на чолі з командиром
Дергачовим.
Мирославу Симчичу ще за
життя (у 2008-му) встановили пам’ятник у Коломиї, іменем сотні Кривоноса (його повстанське псевдо) названо вулицю на його батьківщині у селі
Березів Вижній на Косівщині.
Він — почесний громадянин
Львова і Коломиї. І лише два
роки тому, у 2017-му, Косівський суд реабілітував його, бо
Симчичу з його чотирма судимостями приклеїли тавро особливо небезпечного рецидивіста.
Та й за старим законом про реабілітацію упівці, яких затримували зі зброєю, реабілітації не
підлягали (а який же він вояк,
якщо без зброї?).
За п’ять років в УПА (з
1943-го по 1948-й) за плечима
молодого сотенного Березівської сотні Кривоноса було багато
різних боїв, але бій біля Космача
у 1945-му був найпам’ятнішим.
Там підрозділи вимуштруваних
енкаведистів були розгромлені
українськими повстанцями під
чисту.
— У Космачі бої тривали три
доби. Колона НКВС вийшла на
підмогу своїм із боку Коломиї.
Та ми на неї вже чекали у дуже
вигідному місці. Нам вдалося
затягнути більшовиків між два
мости. Передній розібрали за
кілька годин до їх появи, а позаду поставили кулемети, щоб
не змогли втекти назад. Зловили їх, як у мішок, — неспішно
оповідає про ті події Мирослав
Васильович. — У нас було 22
кулемети, з півсотні автоматів,
а решта — десятизарядки звичайні, карабіни, гранати і ще
один мадярський протитанко-

вий кулемет. Енкаведисти їхали в 12 набитих битком «студебекерах» і тринадцята легкова з командиром. І так у цьому
мішку ми їх молотили майже
до посліднього. Хто не впав на
місці бою, то в госпіталях Коломиї та Станіслава помер від
ран і обморожень, бо тоді був
сильний мороз. У тому бою загинув і сам Дергачов. І я поранений був у руку. Кістку перебило
розривною кулею вище ліктя.
Поранений 22-річний Кривоніс не покинув місце бою,
перев’язавши рукав свого кожуха, щоб побратими не бачили
крові й щоб не підривати бойовий дух. Тільки згодом він втратив свідомість.
■ Тепер не дивуюся, чому
вони вас 32 роки з тюрем не випускали. Стільки чекістів покласти в одному бою...
— Вони мене ще й сьогодні пам’ятають, — посміхається
пан Мирослав. — Пам’ятають і
ненавидять, але вже нічого не
можуть зробити.

«Просив Бога про одне:
витримати, щоб чесно
померти»
Його взяли під час облави
вже в 1948-му. Разом зі своїм
охоронцем Кривоніс обходив
місця зимових стоянок своїх вояків, розквартированих на зиму,
щоб перевірити, як хлопці облаштувалися. Під ранок зупинилися перепочити в хаті у довірених людей, поки знову почне падати сніг, щоб не залишати після себе слідів. Але хтось видав.
Зав’язався нерівний бій, і в підпаленій хаті поранений охоронець і Кривоніс втратили свідомість. Їх обох витягнув із палаючої хати сусід. А далі — тюрма в
Івано-Франківську, катування,
безкінечні допити. Його дуже
хотіли зламати й завербувати. А
25-річний сотенний просив Бога
лише про одне: витримати, щоб
чесно померти.
■ Вам пропонували здати
своїх побратимів в обмін на
життя? Багато хто, не витримавши тортур, погоджувався
співпрацювати з МДБ. І післявоєнне підпілля Коломийщини
було розгромлено саме через
таку зраду своїх...
— Мені пропонували співпрацю стільки, скільки я сидів.
Вони знали, що я знаю дуже багато і вербували нескінченно.
Їм треба було докінчити УПА і з
моєю допомогою теж. Один московський кадебіст казав мені:
«Ми тебе знаємо, ти хороший
парень, закінчив старшинську
школу. Ти допоможеш нам, а
ми тобі. Пошлемо тебе в Москву
у військову академію, вивчишся, будеш у нас великим чоловіком». Я відповів коротко: «Не
думайте, що вояк УПА такий
підлий, як кадебіст, і може піти
на зраду, опозорити своїх товаришів і свій народ». Він після
моїх слів як стукне двома кула-

❙ Незламний сотенний Кривоніс.

«Росія ніколи не була
нашим приятелем
і ніколи не буде»
96-річний сотенний УПА переконався в цьому, провівши 32 роки
в радянських тюрмах
ками по столу: «Взять его! Дать
ему запорожских канчуков!».
І вхопили мене, як чорт грішну душу, й били до безпам’яті.
Прийшов до тями в карцері через шість днів і зрозумів, що ще
живий. Що пролежав без тями
стільки днів зрозумів по тому,
що коло мене, лежало шість
порцій незачеплених хліба і
цукру. Наглядачка приносила
в камеру щодня по шматочку
хліба і паличку цукру.
■ Як думаєте, що врятувало
вас від розстрілу?
— Тільки Господь Бог. Я
такі важкі часи прожив, що
лише Бог міг спасти. Хоча тоді
якраз скасували вищу міру й

судів три і четвертий заочний.
Перший суд — у Станіславі, другий — на Колимі, третій суд —
у тюрмі в Токмачці Запорізької
області і четвертий заочний —
Верховний суд у Москві, коли
по-новому засудили, щоб я далі
сидів. Як у нас кажуть, насидівся від пуза.

Зустрів свою Раю і в 42 роки
вперше став татом
На волю він вийшов вперше у 1963 році, просидівши 15
років. Поїхав в індустріальне Запоріжжя, бо в Західну
Україну дорога була закрита.
Хоча волею це назвати важко
було. Після кількамісячних

«Усе надіявся, що мені стане трохи краще і я таки
поїду на Донбас. Бо я хороший кулеметник. Думав,
сяду за кулемет і ще щось зроблю для України...»
більше 25 літ не давали. Та й на
мене в них мало що було... У табори щороку приїжджали з Москви і весь час пропонували працювати на них. До останнього
року пропонували. Чимало колишніх побратимів стали запроданцями й працювали на Москву. Вони прожили своє життя при квартирах, при грошах,
при владі, але запроданцями. Я
собі цього не дозволив. Пережив
усе, що випало, і ще на сьогоднішній день живий і коли приїжджаю у своє село, то не боюся людям в очі глянути. Вірю в
те, що є Господь Бог і він кожній
людині призначив щось витримати, щось відбути. Я відбув 32
з половиною роки тюрем, карцерів, побоїв різних, вербовок,

поневірянь якось добився прописки і влаштувався на роботу
на «Запоріжсталь». А ще зустрів свою Раю і в 42 роки вперше
став татом.
Мирослав чесно зізнався
своїй обраниці , що він не просто зек, а політв’язень. І пояснив, чого може вартувати її вибір. «Я не знаю, як складеться.
Думайте, щоб відтак не мали до
мене якогось жалю, що я вас не
попередив, не пояснив». «Та що
Бог дасть — те й буде!» — відповіла Рая. І стала жити з Мирославом на квартирі.
— Я навіть не знала, скільки йому років. А він на два
роки старший за мого вітчима! 15 років різниці. І що? Чотири роки пожили — пішов на

новий строк. Синові ще й трьох
рочків не було. Пам’ятаю, прийшли з обшуком, я сиджу на
дивані, плачу. А Ігорчик підходить: «Мама, де ти паля?», тобто де ти впала, — згадує Раїса
Андріївна ті страшні часи.
У 1968-му за Симчичем приїхали «архангели» з КДБ Івано-Франківська. І цього разу
згадали все, і Космач у тім числі. Тільки під час цього слідства він дізнався, кого упівці
розгромили у січні 1945-го біля
Космача. Знайшлися підставні свідки і на Кривоноса стали
валити все. Пропонували публічно покаятися й зізнатися у
тому, що йому «шили». Він не
погодився.
— Знов загримів у тюрму, аж
до 1985-го. Ще 17 з половиною
років відсидів. А я чекала, їздила на побачення. По десять торб
тягла і двоє дітей. Бо ще малого
Мирося наїздили. На руках дитина, п’ять із половиною місяців, друга — біля ноги, величезна торба з пелюшками, з горщиками, їжею і ще купа сумок. Їду
потягом із Запоріжжя до Москви, там — на Казанський вокзал і вже звідти на Мордовію. А
там теж, поки доберешся, треба ті торби і дітей пересовати з
місця на місце. Бо маєш привезти їсти не тільки чоловікові, ще
й у зону треба дати. Прийшли,
забрали у барак передачку —
згущенку, тушонку, чай, цигарки. Доїздилася, тепер он як
хребет скрутило, — Раїса Андріївна розповідає про ті часи, і
по всьому відчувається, що все
одно вона не шкодує про свій вибір. Хоч того, що вони пережили з чоловіком, і ворогу не побажаєш.

ПОСТАТЬ. ПРАВО

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2019

7

■ ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Служба в українській армії:
почесна місія чи покарання?
Особливості осіннього призову
Станіслав КУЦЕНКО,
очільник столичної юстиції

❙ Подружжя Симчичів — 55 років у горі й радості...
«У тюрму потрапив 25-річним
парубком, а вийшов 62-річним
дідом»
Владаробилавсе,щобполітв’язня
Симчича перетворити у звичайного
зека, додаючи до його політичних
статей побутові. Вона намагалася із
сотенного УПА зробити кримінального злочинця, щоб переконати Захід, що в СРСР політичні в’язні так
довго у тюрмах не сидять. Вояки
УПА? Так це бандити, а не мученики совісті. У тюрмах доля звела його
з українськими патріотами-шістдесятниками — Євгеном Сверстюком,
Іваном Світличним, Валерієм Марченком. Останній зумів передати на
Захід лист Симчича, який він написав Генсекретарю ЦК КПРС Леоніду Брежнєву, де описав свій життєвий шлях і як поводяться у тюрмах
із політв’язнями. Цей лист надрукував німецький журнал «Шпігель».
І знову допити КДБ: хто і як передав лист? Погрожували ще 10 роками ув’язнення. «Я вже тридцять
відсидів, то ще й десять відсиджу,
— сказав полковнику, який приїхав його «розробляти». Дуже хотіли, щоб дружина Мирослава Васильовича написала спростування.
«Говоріть із жінкою самі. Вона ваша
вихованка, комсомолка. Напише —
то напише, а я просити не буду», —
відрубав Симчич. Хоча добре знав,
що Рая нічого не напише.
— Але вони мене й не просили. Пробували на зустрічі два кадебісти заговорити на цю тему. А
я кажу: «Я від нього не відмовилася, він у біді. Я мушу його підтримати. А прийде — буде видно, житимемо ми чи ні. Зараз відмовитися
від нього я не можу ніяк, — згадує
Раїса Андріївна ті останні найважчі роки перед виходом чоловіка на
волю. — Останні місяці він відбував покарання у Дніпропетровській області в Макортовому, де уранові руди. Там ні пташки не літають, ні рослинка не росте. У Мирослава боліла голова, він пішов
у медчастину попросити пігулку.
Вертається — стоять два наглядачі і ніж з-під його матрацу виймають. Підкинули ніж й арештували,
тримали 12 діб у карцері. А то весна була, вже відключили опалення.
Кинули в камеру, де вікно розбите,
і сніг летить туди. Роздягли його,
дали тонесеньку нижню білизну і
штани з піджаком. Нари на кілька
годин відкидали, щоб можна було
сидіти чи лежати, але холод був такий, що не всидиш. Ляжеш — задубієш. Так і простояв на ногах 12
діб. Ноги опухли, штани довелося
порозривати до колін, бо у штанині
не поміщалися. Вийшов звідтіля —
шкіра і кістки. Йти не міг. У тюрму потрапив 25-річним парубком,
а вийшов 62-річним дідом. Iз собою
на волю взяв лише наволочку з тюремної подушки, у яку склав мої
листи.. Досі їх зберігаю Треба якось
порозкладати по роках, перечита-

ти. Але нічого. Зустріла, ремонт у
хаті зробила. Казали кадебісти: «О,
как министра ждет!»
■ Помилування не просили? —
питаю в Мирослава Васильовича.
— Ніколи. І не буду. Помилувати не просив, каятися не каявся,
яким був — таким остався. І помру
без просьби.
■ І ні про що не шкодуєте?
— Абсолютно. Шкодую про
те, що замало москалів убив. Усе
надіявся, що мені стане трохи краще і я таки поїду на Донбас і ще хоч
одного москаля уб’ю. Бо я хороший
кулеметник. Думав, сяду за кулемет
і ще щось зроблю для України. Але я
без палиці і хати вже не перейду...

«Я не політик. Я всього-на-всього
солдат»
■ Ви вже навоювалися. Що змогли, те віддали. п’ять літ на війні і 32
роки в тюрмах. Тепер хай онуки захищають Україну.
— 32 з половиною. Ви знаєте,
ті останні місяці перед волею були
такі довгі...
■ Якось ви сказали, що за все в
житті треба платити. І боротися. А
зараз багато українців сподіваються, що нова влада домовиться із добрим президентом Росії Путіним і настане в Україні мир...
— Думаю, нічого доброго з цього не буде. Я маю у своїй душі і серці
лише жаль до свого народу. Кожен
українець повинен не лише називатися українцем, а й щось робити для
своєї держави, хто що може. Я все
своє життя щось робив. На волі, в
неволі і зараз, уже старим дідом, час
від часу щось роблю. Не нию, щоб
даром тільки хліб поїдати. Росія ніколи не була нашим приятелем, не
є і ніколи не буде. Росії треба дати
по голові так, щоб більше ніколи не
встала. Тоді ми будемо мати спокій
і державу. І не тільки ми, а й Європа і цілий світ. Останні наші президенти винні у тому, що ми втратили ядерну зброю. Хоч усе маємо для
того, щоб її створити. Треба мати
тільки державну волю зробити те,
що державі треба. По сьогоднішній
день такого президента, на жаль, у
нас не було. Був трохи Ющенко, а
решта всі були проти України. Всі
загравали з Москвою, всі ждали від
Москви якоїсь пожертви і розуміння. Нічого не діждалися і ніколи не
діждемося, поки не зробимо атомну бомбу. Отака моя думка. Проста,
не політична, а солдатська. Бо я не
політик. Я всього-на-всього солдат.
P.S. У січні цього року ЗМІ повідомили, що 3 січня Петро Порошенко підписав указ про присвоєння Мирославу Симчичу звання Героя України. Мирослава Васильовича всі щиро вітали й чекали, коли
ж вручать йому Зірку Героя. Так і
не дочекалися, хоч перед виборами
Петро Олексійович кілька разів приїздив до Коломиї. Чи не відважився
підписати указ, чи відкликав. Прислали Симчичу орден Свободи. ■

З 1 жовтня починається осінній призов до української армії,
який триватиме до кінця року. За
офіційними даними, планується призвати 15 тис. 200 осіб. Із
них 9 тисяч призовників будуть
направлені в Збройні сили України, 4, 4 тис. — у Національну гвардію, 800 — у Державну
спеціальну службу транспорту,
тисяча — в Державну прикордонну службу. Інтернетом уже
масово поширюються жарти
про всі можливі «відмовки»
від служби, хитрощі, до яких
вдаються молодики, аби «відкосити». Тож чому в Україні роками живе такий імідж служби
в армії, коли батьки у більшості
випадків готові піти на все, щоб
«відмазати» сина, чому ми не
сприймаємо це як обов’язок чи
престижну військову професію
у майбутньому?

Служба — школа мужності
Українська армія — одна
з найбільш боєздатних армій
Європи. І це не просто наші
патріотичні міркування. У
рейтингу Global Firepower2018 перелічені найбільш
потужні армії у світі, багато
з яких розташовані в Європі.
Українські Збройні сили
опинилися в рейтингу на десятому місці серед найсильніших армій на континенті з оборонним бюджетом на
рівні 4,88 млрд доларів. Загалом видання нарахувало в
нашій країні 1,1 млн військовослужбовців.
2014 рік став періодом
підйому волонтерів та таким собі повним аудитом
армії, коли агресія РФ була
очевидною. Війна триває
п’ять років, чисельна кількість контрактників продовжує захищати Україну, проте нестача у військовослужбовцях усе ж відчутна.
Нагадаю, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним
обов’язком українців (ст. 65
Конституції та ч. перша ст. 1
Закону України «Про військовий обов’язок і військову
службу»).
Служба в армії — це школа мужності, особливого гартування волі та характеру.
Попри значний ризик для
життя та здоров’я, держава
забезпечує військовослужбовців та учасників бойових
дій пільгами та гарантіями:
Держава гарантує військовослужбовцям та членам
їхніх сімей соціальний і правовий захист.
Законами України та іншими нормативно-правовими
актами забезпечено належні
умови для призваних на строкову військову службу громадян України, зокрема:
• при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб
на 1 січня календарного року
(у 2019 році ця сума становить 3 тис. 842 грн);

❙ Держава гарантує військовослужбовцям та членам їхніх
❙ сімей соціальний і правовий захист.
❙ Фото з сайта dumay.org.ua.
• військовослужбовці
перебувають на повному державному утриманні, розмішуються в казармах, забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчуванням
та військовою формою одягу
згідно зі встановленими нормами;
• їм виплачують щомісяця кошти (залежно від в/
звання та посади) на додаткові особисті потреби;
• при звільненні в запас
їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі 8 посадових окладів;
• їм надається відпустка (10 календарних днів без
урахування часу, необхідного для проїзду до місця
проведення відпустки та назад);
• час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на
пільгових умовах;
• за ними зберігаються місце роботи та середня
заробітна плата, за умови
офіційного працевлаштування до призову (ст. 21 Закону
України «Про військовий
обов’язок і військову службу»);
• за ними зберігаються
житлові приміщення, які
вони займали до призову на
строкову військову службу.
Вони не можуть бути зняті з
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
• після звільнення у запас (протягом місяця з дня
взяття на військовий облік
за місцем проживання за
поданням військового комісаріату) їм виплачується
матеріальна допомога в розмірі:
— середньої місячної заробітної плати на день призову (для громадян, які працювали), але не менше прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року;
— прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
установленого на 1 січня календарного року, встановленого на день призову (для
громадян, які до призову не
працювали).

Також держава забезпечує соціальну та професійну
адаптацію військовослужбовців строкової військової
служби, які до призову на
строкову військову службу
не були працевлаштовані.

Жінки в українській армії
З 27 жовтня 2018 року
набув чинності Закон «Про
внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях», який
зрівняв права жінок та чоловіків. Віднині жінки виконують військовий обов’язок
на рівних засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством із питань охорони
материнства та дитинства, а
також заборони дискримінації за ознакою статі.
На сьогодні для жінок
усе ще залишається заборона комплектування посад офіцерського складу,
які пов’язані з використанням вибухових речовин, водолазними роботами. Закриті також усі посади на
підводних човнах і надводних кораблях, в управліннях бригад надводних кораблів (крім спеціальностей
морально-психологічного
та медичного забезпечення), посади протипожежної охорони, робота на яких
пов’язана з безпосереднім
гасінням пожеж, а також
логістичного забезпечення,
робота на яких пов’язана з
отруйними речовинами та
значними фізичними навантаженнями.
Військовослужбовці — це
не абстрактні особистості, про
яких ми чуємо по телевізору,
а люди, які ціною власного
життя та здоров’я безстрашно йдуть на ризик заради нашого з вами майбутнього.
Якщо ваші права порушуються, звертайтесь до
правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» 0800 213 103, і ви отримаєте не лише правову консультацію, а й безоплатного
адвоката від держави. ■
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■ СУСІДИ

■ ЇХНІЙ ВИБІР

Чи на Захід,
чи на Схід?

Швейцарська «зелена хвиля»

Проросійський і
проєвропейський кандидати
виходять у другий тур
боротьби за крісло мера
Кишинева
Олег БОРОВСЬКИЙ
У Молдові, за підсумками недільних
місцевих виборів, проросійський кандидат від соціалістів Іон Чебан та член проєвропейського блоку ACUM — Platforma DA
Андрій Настаcе пройшли до другого туру
виборів на посаду мера Кишинева, повідомляє «Німецька хвиля».
За даними Центральної виборчої комісії, Чебан отримав понад 40% голосів
виборців, Настасе — майже 31%. На третьому місці (понад 10%) опинився колишній мер Дорін Кіртоака, лідер Ліберальної партії. Явка на виборах у неділю становила лише 36%. Другий тур відбудеться 3 листопада.
Молдова останнім часом наполегливо
намагається провести реформи, на яких
наполягають західні партнери після розкрадання п’ять років тому з державних
банків більше одного мільярда доларів.
Цей злочин став причиною зміни уряду в
країні.
Результат першого туру виборів мера
Кишинева віддзеркалює загальні протилежні політичні тенденції в країні, де президент є промосковським, а уряд — прозахідним.
Нагадаємо, в травні минулого року в
Кишиневі вже обирали мера. Тоді з результатом у 52,57% голосів Андрій Настасе переміг свого суперника Іона Чебана, який
набрав трохи більше 47% голосів. Проте
в червні 2018 року міський суд Кишинева скасував результати виборів, що викликало протести в місті. Але Апеляційна палата Кишинева підтвердила рішення суду
першої інстанції, а згодом аналогічний вердикт винесла й Вища судова палата. Вибори було визнано недійсними, а обрати мера
столиці вирішили під час загальних місцевих виборів у 2019 році. ■

■ ДО РЕЧІ
Больовою точкою залишається Придністров’я,
яке практично перебуває за межами контролю Молдови. У нескінченних спробах наблизити
Придністров’я до Молдови президент Молдови Ігор
Додон 29 жовтня зустрінеться iз так званим президентом Придністров’я Вадимом Красносельським,
повідомив у понеділок, 21 жовтня, віцепрем’єр Республіки Молдова з реінтеграції Василь Шова.
Сторони обговорять низку питань, зафіксованих у проєкті Протоколу за результатами зустрічі в
форматі «5’2», яка відбулася 8-9 жовтня у Братиславі. Зокрема, два президенти обговорять питання
про відновлення роботи Координаційного механізму з узгодження позицій щодо придністровського
врегулювання. Ігор Додон та Василь Шова відзначили позитивні тенденції в робoті Координаційного
механізму, в рамках якого беруть участь представники всіх гілок влади.
Іншою цікавою для нас новиною з сусідньої країни є те, що влада Молдови має намір найближчим часом відправити в Росію через територію України близько 20 тис. тонн боєприпасів iз
Придністров’я, повідомляє молдовська інформагенція «Інтерлік» iз посиланням на заяву румунському телеканала TVR міністра закордонних справ та
європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску. Він
заявив, що обговорював цю тему з усіма партнерами, зокрема й з українською стороною. Попеску нагадав, що процес утилізації боєприпасів був призупинений Росією 2003 року, але тепер Москва погодилась поновити його. Можливо, в так званих
«ДНР»-«ЛНР» вони вже закінчуються?
Міністр уточнив, що процес вилучення боєприпасів у Придністров’ї контролюється співробітниками
ОБСЄ, але лише Росія має повний перелік того, що є
на складах у Придністров’ї і що звідти вже вилучено.

На парламентських виборах в альпійській країні перемогли
консерватори, а «зелені» значно посилили свої позиції
Олег БОРОВСЬКИЙ
На парламентських виборах в неділю, 20 жовтня,
5,3 мільйона наділених правом голосу громадян Швейцарії мали обрати 200 депутатів Національної ради (так
званої великої палати) та 46
членів Ради кантонів (це —
мала палата чи Сенат). Явка
на виборах, за даними громадської (недержавної) телерадіокомпанії SRG SSR,
становила 46,1 %, що нижче, ніж чотири роки тому —
48,5%.
У понеділок, 21 жовтня, оголошено офіційні результати виборів. Найбільшою сенсацією є те, що
Партія зелених Швейцарії
(ПЗШ) досягла безпрецедентного успіху, збільшивши своє представництво в
законодавчому органі у понад два з половиною раза,
отримавши 28 мандатів замість 11 на виборах чотири
роки тому. Партію підтримали 13% виборців (+6,1%
голосів у порівнянні з попередніми виборами). «Неймовірно. Надихає надія, з
якою на нас тепер дивляться виборці. Саме ми збираємося змінити політичний
пейзаж Швейцарії на краще. Наші виборці зрозуміли, що економіка працювала на шкоду природі останні десятиріччя, і так далі не
може тривати», — сказала
лідер партії Регула Рітц.
Успіх екологів пояснюють передусім кількома по-

❙ Парламент Швейцарії: 85 з 200 мандатів великої палати
❙ здобули жінки.
❙ Фото автора.
передніми дуже спекотними літніми сезонами та малосніжними зимами після них. Саме ця обставина
вплинула, як вважають,
на настрої виборців, занепокоєних майбутнім альпійського регіону, пояснює
швейцарська інформагенція
«Свіссінфо», підрозділ телерадіокомпанії SRG SSR.
«Зелені» фінішували четвертими, а перші три місця посіли три партії, у кожної з яких екологи відібрали
частину мандатів, які вони
отримали на виборах 2015
року: націонал-консервативна Швейцарська народна партія (ШНП) набрала
26 відсотків голосів (-3,8%
у порівнянні з попередніми
виборами), друге місце посі-

Ігор ВІТОВИЧ
Губернатор Красноярського краю
Росії Олександр Усс оголосив 21 жовтня днем жалоби за загиблими внаслідок прориву дамби на річці Сейба біля
селища Щьоткіно, повідомляє РІА
«Новості». У день жалоби в усіх містах та районах краю були приспущені
прапори Красноярського краю, але не
державні прапори Росії.
За останніми даними, внаслідок трагедії на золотокопальні 15 людей загинули та ще 13 зникли безвісти. На місці катастрофи до пошуково-рятувальної операції залучені близько 300 рятувальників, 6 гелікоптерів МНС Росії
та кілька маломірних суден.
Слідчий комітет Росії в неділю, 20
жовтня, назвав пріоритетну версію
прориву дамби в Красноярському
краї, повідомляє ТАСС. На думку
слідчих, інцидент стався внаслідок
порушень, здійснених під час проведення золотовидобувних робіт. Подробиць події відомство не наводить.
Слідчий комітет також наголосив, що
дамби на річці Сейба в Красноярському краї, які зазнали руйнації внаслідок аварії, були зведені на ділянці золотовидобування незаконно, без будьяких дозвільних документів. Відомство встановило, що прорив почався з
самої верхньої дамби, а потім по ланцюжку потоки води зруйнували чотири інші нижні дамби.
Губернатор краю Олександр Усс натомість висловив припущення, що причиною прориву дамби могло стати порушення технологій при її будівництві.
Водночас глава крайового уряду Юрій
Лапшин висунув припущення, що руйнація дамби могла статися через сильні
опади. Слідчий комітет Росії розслідує

ли соціал-демократи з 16,6
відсотка (-2%), а третє —
Партія лібералів з 15,3 відсотка голосів (-1,3%). Також
значно зміцнила свої позиції
ще одна екологічна сила —
партія «Зелених лібералів»,
яка набрала 7,9% і прибавила 3,2% у порівнянні з виборами 2015 року.
Під час першого туру
було повністю укомплектовано велику палату. Долю
ще 22 мандатів у малій палаті буде вирішено у другому турі в листопаді. Тоді
вже повністю вималюється розклад сил у парламенті. Але вже тепер відомо, що
дві перші партії, які набрали найбільше голосів (і мандатів), продовжать домінувати в парламенті Конфеде-

рації впродовж наступного
чотирирічного політичного
циклу. Такий баланс політичних сил зберігається у
Швейцарії останні шість десятиліть.
На цих виборах значний
прорив стався і в гендерному питанні: 85 iз 200 мандатів великої палати здобули жінки, що становить
42,5%. Для порівняння, до
цього прекрасна стать була
представлена у великій палаті лише 23 особами. Це
результат так званого «жіночого страйку» 14 липня 2019 року, під час якого
центральною вимогою було
значне збільшення жіночого представництва в парламенті. Тоді, зокрема, вказувалось, що у Швейцарії жінок-виборців на 10% більше, ніж виборців-чоловіків.
Подіяло!
На думку політолога Лукаса Гольднера, «за швейцарськими мірками, ми
маємо справу зі значним,
майже тектонічними зсувами, приріст голосів, відданих «зеленим», на п’ять
і більше відсотків — це занадто багато, й у Швейцарії
таке стається надзвичайно
рідко». «Але при цьому зрозуміло, що загальний розподіл сил у швейцарському
парламенті якщо і зміниться, то в доволі скромних
масштабах», — заявив експерт в ефірі швейцарського
національного телебачення
SRF.
Згідно з неписаними правилами формування кабінету міністрів, «зелені» тепер теоретично отримують
право претендувати на одне
місце в уряді, який у Швейцарії нараховує лише… сім
міністрів. Але не відомо, чи
схвалить входження «зелених» до складу уряду парламент на своєму першому засіданні 11 грудня.■

■ КАТАСТРОФИ

Золото губить людей
Жалоба за загиблими внаслідок прориву дамби
в Красноярському краї РФ

❙ На місці трагедії шукають 13 зниклих безвісти.
кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки при проведенні робіт, які спричинили смерть двох
або більше осіб.
Російські ЗМІ проливають певне
світло на подію. Близько другої години ночі 19 жовтня стався прорив дамби
технологічного водоймища золотовидобувної артiлі на річці Сейба. У результаті були затоплені вагончики-«теплушки», в яких мешкали 76 робітни-

ків ТОВ «Сісім» холдингу «Сибзолото».
15 iз них загинули, 13 зникли безвісти.
14 із 44 врятованих потрапили до лікарень iз пораненнями. Кілька вагончиків були підхоплені водою і віднесені
потоками.
У рамках розслідування справи затримано трьох підозрюваних: директора золотовидобувного підприємства
«Сісім» та начальника і майстера видобувної ділянки цієї ж організації. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2019

Я ВАМ ПИШУ...
■ РЕФЛЕКСІЯ

■ ПАТРІОТИЧНО

Нормандська
мачуха

З танкістів — у реєстровики

Порад слухайся, а свою долю
вирішуй самостійно

Сергiй КРАСЮК
Донецька область

Вадим ПЕПА, письменник
Київ
Старші покоління пам’ятають, як після чергового політичного перевороту намертво замовчувалося прізвище М. Хрущова. Наче й не було правителя ніколи. Махнути б на минуле рукою, якби
ж воно було та загуло. Де там! Як у сатанинському насланні, знов і знов нидіємо в царстві німоти.
Зовсім недавно здіймали всесвітній галас, що
аж небо хиталося: Україна першою у світі добровільно відмовляється від ядерної зброї, а найбільші держави світу гарантують непорушність її
кордонів. Як комариний писк, чулося від когось
із небайдужих: а чи не передчасно? Які ж гарантії того, що не опинимося беззахисними в жорстокій юдолі земній?
Натомість колишній президент розмахував
руками, надривно стрясав повітря перед зміїними очима телекамер: ядерна зброя в Україні — це
те саме, що граната з висмикнутою чекою в руках
мавпи. Знавців всесвітньої історії — хоч греблю
гати. Одначе ніхто не розкрив рота й не вказав, що
ще не було на земній кулі такого правителя, котрий
обізвав би співгромадян своєї країни мавпами.
Дуже скоро підписанти Будапештського меморандуму навперебій проголосили, що увічнене
на тому папері нікого й ні до чого не зобов’язує.
Як за народною мудрістю: гріш ціна йому в базарний день. Іншим державам від усього того ні
холодно, ні жарко. А в Україні, особливо ж останнім часом, — табу на Будапештський меморандум. Цілковите замовчування. Телеканали й
ЗМІ як води в рот набрали. Ні пари з уст. Свобода слова, демократія — насамперед на знищення
Української держави. А на захист багатостраждального народу — як проти рожна перти. Кому
з патріотично налаштованих вдається подати голос в оглушливому й цілеспрямованому зомбуванні довірливих? Де висловитися народу, як і
мені з його маси?
У панівних пропагандистів нині на умі Мінські домовленості. Яким же може бути диво з того
жнива? У минулому всілякі зловорожі сили розправлялися з долею України на свій розсуд. Не
лише виселяли з обжитих місць у Сибір несходимий, а й переселяли за бозна-якими домовленостями чортзна-куди. Розтерзані й зумисне
роз’єднані ловилися на гачок чужої підступності.
Народна ж мудрість добре розкаже, що таке мачуха та як вона ставиться до нерідних дітей. Уже
ж хто тільки не глумився з України, насамперед
ті, які ніколи не бували на її землі. Не втрапити
б, як премудрий пічкур, у ятір.
Нині в Україні все попереднє ламається через
коліно. І раптом несподівана заява: ще в 2016 р.
п’ятий президент України Петро Порошенко узгодив «формулу Штайнмаєра». «Ми, як люди,
котрі виконують навіть те, що пообіцяли попередні президенти, повинні виконувати. Зараз обговорюємо, в якій формі». Ти диви! Майже наслідування Британії, де біллі про права виконуються
з ХVI ст., а то й раніше. На кричущу відміну від
Східної Європи з прилеглою до неї Азією, де будьщо узаконене перемелюється, мов у м’ясорубці.
Як за помахом палички невидимого диригента, телеканали заходилися товкти воду у ступі
про можливі вибори на окупованих територіях.
Боже правий, аби не вийшло так само, як із Будапештським меморандумом. Не приведи, Господи,
до розчленування України, до вбивчої федералізації. Навчали ж «зелені чоловічки», як загарбати Кримську АР та зробити її російською областю. Мусимо вивулканити всі сили, на які тільки
спроможні, аби не віддати правічну землю працелюбних хліборобів якійсь чужій чужаниці на
пашу. На поталу.
На Бога надіятися, а самим не плохувати.
Якщо вже проголошується гучно народна підтримка влади, то ставаймо дружно, борімося
непохитно за утвердження незалежної, самоврядної Української держави. Без самостійної держави, як без Бога, — ні до порога. Без надії ні
на зниження комунальних платежів, ні на заслужені пенсії. А головне — ні на яке світліше майбутнє для дітей та онуків. ■
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Усі ми — за Мир, який починається з Визволення!
Відзначати традиційне козацьке свято в Маріуполі, де днем з вогнем не знайдеш жодного державного видання, включно з «Голосом
України» чи «Урядовим кур’єром»
(причому ані в кіосках, ані в бібліотеках) — річ, погодьтеся, ризикована й невдячна. Але тутешньому
голові обласного осередку Всеукраїнської громадської органiзацiї
iнвалiдiв «Союз-Чорнобиль» полковникові С. К. Нехаєвському це
виявилося цілком під силу.
Апофеоз подій припав, звісно,
на 14 жовтня. Але ще за півторадва тижні до цього у місцевих дитсадках, школах, музеях і парках
уже на всю кипіла ретельна підготовча робота. До речі, невтомному
Сергію Костянтиновичу вдалося залучити до цієї благородної справи
навіть діячів обох начебто й ворогуючих нині православних конфесій.
Зокрема, настоятель Свято-Покровського храму УПЦ о. Вадим Чепель люб’язно надав свої підсобні
приміщення для вправних козацьких кухарів, які спромоглися наварити безкоштовної масної кулеші аж на тисячу осіб (переважно
— мешканців Лівобережного району). А двоє проповідників iз ПЦУ
— о. Сергій та о. Володимир — напередодні, у свою чергу, взяли
найактивнішу участь у низці традиційних ритуалів посвячення учнівської малечі в «соколи», «джури», «лелі» і «дани». Причому чи
не найбільше тут пощастило патріотично налаштованим підліткам
iз 20-ї школи, які завдяки безкорисливій допомозі генерала УРК
Олександра Тарути відвідали славнозвісну перлину Донеччини — історико-меморіальний заповідник
«Кам’яні могили», де встигли побувати і в капличці Іллі Муромця
(з його нетлінними мощами), й досхочу покататися на конях. А після
ознайомлення з численни-

❙ Юні маріупольці та їхні наставники під час відвідин «Кам’яних могил».
ми розкиданими навколо курганами та іншими пам’ятками козацької доби дівчатка (як, власне, й
годиться майбутнім нашим берегиням) власноруч приготували у чавунному казані зігріваючий похідний куліш.
Отже, як бачимо, хоч самому
приазовському отаману С. К. Нехаєвському чимало прикростей
і труднощів довелося винести на
своїх натруджених танкістських
плечах (адже 5 років тому в Новосвітлівці, що нині під злодійським
чоботом «ЛНР», ущент було зруйновано його родинне житло), але
й у новій для себе соціальній ніші
він не загубився, як багато інших
біженців. До того ж, намагається надавати посильну підтримку
не лише тутешній допитливій дітворі чи спорідненим за духом колегам-«чорнобильцям», а й фактично будь-кому з нужденних
верств населення — зокрема, власною доброзичливістю, нев’янучою
енергією і справжнім лицарським
запалом! Тож чи варто дивуватися, що саме за його ініціативою до
лав «Українського реєстрового козацтва», окрім уже вищезгаданих
братів Тарут, вступили віднедав-

■ ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

на також секретар Маріупольської
міськради С. Г. Махсма, голова Лівобережної райдержадміністрації
В. М. Очеретін, начальник поліції
Кальміуського району М. В. Логутов, гендиректор охоронної агенції
«Альфа» С. О. Коваленко, не кажучи вже про багатьох депутатів та
підприємців. На честь Дня захисника Вітчизни кращі з них на урочистому понеділковому шикуванні
одержали іменні нагороди і грамоти за підписом гетьмана УРК Анатолія Шевченка.
Ну й наостанок залишається
хіба уточнити, що все це святкове
дійство відбувалося просто на площі Визволення — біля добре всім відомого гранітного обеліска на честь
500-річчя першої на Приазов’ї козацької паланки. Причому після
офіційної частини і концерту за
участю вокального ансамблю «Вербиченька» (художній керівник —
Іван Швець, соліст — Володимир
Захаров) у по-літньому сяючу блакить, за усталеною вже традицією,
було випущено з півсотні віковічних посланців миру і злагоди — сизих голубів. Адже саме мир для всіх
тут на Донбасі — таки, либонь, наймиліший і найжаданіший! ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Дякуємо улюбленій газеті «Її» Америка
Чекаємо, крім щоденних номерів, ще й збірочки
Світлана ІВАНЬКО-ЛЕНКІВСЬКА
Чернігів
Шановна редакціє!
Наша сім’я вже протягом багатьох років передплачує «Україну молоду». На наступний рік ми
також продовжили передплату. Нам подобається газета в цілому і її окремі відділи, особливо
«Культура», «Спорт», «Історія», статті на суспільну проблематику, адже матеріали в них цікаві, сучасні, серйозні, розраховані далеко не на
«чайників». Дякуємо вам за це і бажаємо продовжувати і далі в такому ж стилі!
Але приводом для нашого листа стало
дещо інше питання. Серед наших улюблених
газетних матеріалів кожного номера є «Кросворди від Маланки». Тому дозвольте звернутися безпосередньо до авторів цієї рубрики.
Дорога Маланко! Нам не відомо, хто справді
ховається за псевдо «Маланка». Кросворди ваші
цікаві, актуальні за питаннями і досить складні —
все це нам імпонує. Але, на жаль, кожного такого кросворда вистачає максимум на півгодини, а
то й менше, навіть якщо доводиться звернутись
до словників чи підручників. Тому наші пропозиції: 1. Повернути великі кросворди в номер за
п’ятницю, як це було колись раніше. Пам’ятаєте?

(Це свідчення того, як давно ми передплачуємо
вашу газету!); 2. Чому б вам, дорога Маланко, не
зайнятися випуском збірок із тією ж назвою —
«Кросвори від Маланки» — у вигляді додатків до
газети? Адже це абсолютно вільна ніша в Україні.
Нам здається, що такі збірки будуть мати попит не
тільки у читачів «УМ», а й у людей значно ширшого кола. Адже в продажу вони зараз існують тільки як додатки до російськомовних видань «Лиза»,
«Отдохни» тощо. Крім того, вони часто нецікаві,
для сучасних українців мало актуальні за тематикою питань, дещо примітивні, подекуди стосуються понять із життя вже давно не існуючого СРСР
або російських діалектизмів чи архаїзмів. То чому
б Вам не зайняти цю вільну нішу?
Нам здається, що, крім задоволення, попиту читачів, на цьому можна було б зробити
цілком пристойний бізнес, що, можливо, було
б зовсім не зайве для газети.
Тож, може, ви, дорога Маланко і керівництво газети, знайдете в наших пропозиціях якесь
раціональне зерно і подумаєте над його втіленням у життя? А ми віримо, що одного прекрасного дня, звернувшись до кіоска «Преса» з
питанням: «Чи є «Кросворд від Маланки»?»,
отримаємо свіженьку збірочку.
Бажаємо успіхів! ■

Микола ЦИВІРКО

Питаннями доводять до істерики.
На кий вам це? Своїх нема проблем?
На кий вам, людоньки, моя Америка,
Манхеттен, Брайтон-Біч і «дядько Сем»?

Ну, так, моя донька, моя кровиночка
й онуки англомовні там живуть.
Запрошеннями звідти призьбу вимощу:
збирайтесь, мамо, у далеку путь!

Донька щаслива? Хтозна. Хтозна, людоньки...
Чи не самотньо їй на чужині?
І я мовчу. Село б моє залюднити —
не Брайтон-Біч, як бачиться мені...
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■ Є ПРИВІД

автоматизованого контролю й оцінювання знань студентів. Інформаційне забезпечення навчальної діяльності студентів
у виші сформовано відповідно до потреб
навчального процесу, де основними джерелами, що його забезпечують, є багаті
фонди Наукової бібліотеки та електронні
інформаційні ресурси.
В університеті діють аспірантура та докторантура, видаються 23 серії Наукового
часопису з різних галузей знань, збірники
наукових праць, частина з яких входить до
однієї з найпрестижніших міжнародних наукометричних баз даних Web of Science.

185 років розумного,
доброго, вічного
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова готується святкувати
поважний ювілей

Студент встигає скрізь

Інна СТЕПАНЧУК

У грудні 2019 року українська та європейська педагогічна громадськість відзначатиме ювілейну дату — 185-ту річницю з дня заснування лідера педагогічної освіти України — Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Рішення про святкування ювілею на державному рівні ухвалила Верховна Рада України. З
якими здобутками підійшов університет до цієї дати, які проблеми стоять перед ним
сьогодні, за якими напрямами університет буде розвиватись у майбутньому — про
це говоримо з ректором університету, член-кором НАН і академіком НАПН України,
доктором філософських наук, професором Віктором Андрущенком.

«Для роботи в учительському званні»
Пане ректоре, ваш навчальний заклад має глибоку й славну історію. Нагадайте її основні віхи…
— Наш університет був заснований як
Педагогічний інститут у структурі Університету Св. Володимира у 1834 році.
З метою підготовки фахівців «для роботи в учительському званні». У різні часи
він мав різні назви, перебував у структурі
Університету Св. Володимира або ж існував як самостійний заклад у вигляді Вищих педагогічних курсів. У 1920 році,
об’єднавши різноманітні освітні заклади
Києва, де готували педагогічні кадри, він
постав як Київський інститут народної освіти (КІНО) імені М. Драгоманова. У 30х — 50-х роках наш заклад мав назву Інституту соціального виховання, пізніше
існував як Педагогічний інститут імені
М. Горького. З проголошенням незалежності України інститут було реформовано
в університет, який отримав статус національного. У цей же час університет повернув собі ім’я славного сина українського
народу — Михайла Драгоманова.
■ Які зміни відбулися в університеті з
отриманням статусу національного?
— Університет подолав колишню ідеологічну ангажованість, притаманну педагогічній освіті колишнього СРСР, відродив глибокі національні традиції освіти та
виховання, освоїв педагогічний досвід успішних країн світу й вибудував на цій основі новий зміст педагогічної освіти згідно з викликами сучасного світу й завданнями українського державотворення. В
основі цього змісту — національна педагогічна матриця освіти, центром якої є
національна ідея. Національне у змісті
освіти органічно поєднується із загальнолюдським. Головним вектором розвитку
університету є європейський.
Сьогодні університет відкриває свої
двері для кожного, хто прагне стати особистістю, реалізувати себе в суспільстві,
зробити особистий внесок у розвиток України як незалежної держави.
Головне історичне покликання університету — підготовка висококваліфікованого та духовно багатого ВЧИТЕЛЯ, який
модернізує школу, забезпечить всебічну
підготовку дитини до самостійного життя, надасть їй знання, сформує компетенції, цінності, виховає патріотизм, створить умови для творчої самореалізації.
Кожен студент має можливість сформувати й реалізувати власну освітню траєкторію, отримати подвійний диплом за моделлю включеного навчання та академічної мобільності.
■ Педагогічний досвід яких країн є для
університету найбільш корисним і конструктивним?
— Ми орієнтуємось насамперед на досвід європейських країн, зокрема Великобританії, Литви, Німеччини, Польщі,
Фінляндії. Корисним і багато в чому повчальним для нас є також унікальний досвід США та Канади, Китаю та Японії.
Власне, ми вивчаємо все, що є передовим
та конструктивним і водночас розуміємо,
що світовий досвід підготовки вчительських кадрів є широким та розмаїтим, і
■

не все може бути реалізовано на теренах
України. Загальною формулою для нас
є Шевченкова настанова: «І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь». Розгалужена мережа міжнародних академічних
зв’язків університету дозволяє як студентам, так і викладачам щорічно відвідувати найкращі університети Європи і світу.
Навчатись у такому університеті престижно і відповідально. Університет входить
у десятку кращих закладів вищої освіти
України, забезпечує визнання дипломів у
європейському і світовому просторі. Університет відповідально підходить до виконання проєкту «Нова українська школа», робить усе можливе, щоб забезпечити
майбутнього вчителя найновішими знаннями та соціальним досвідом.
■ З погляду університету, які переваги
й суперечності виникають у процесі впровадження проєкту «Нова українська школа»?
Якого вчителя готує університет сьогодні?
— Переваги очевидні: виконання проєкту забезпечить прихід до школи нового вчителя — розумного, освіченого, при-

❙ Віктор Андрущенко.
віти та науки. Достатньо звернутись до
творчості таких видатних педагогів, як
М. Гузик, М. Палтишев, В. Сухомлинський, В. Шаталов, щоб зрозуміти просту істину: наука не тільки не заважає, а й звеличує діяльність учителя, сприяє наповненню навчального процесу найновішими надбаннями людського розуму. Науку
ми розглядаємо як чинник збагачення педагогічного процесу, глобальне джерело
підвищення його ефективності. В університеті функціонують загальновизнані науково-педагогічні школи, за розробками
яких у взаємодії з науковцями та педагогами НАПН України та інших університетів здійснюється вся педагогічна освіта
держави. З гордістю називаю науково-педагогічні школи академіків Віктора Синьова (корекційна педагогіка), Миколи
Шута (фізика), Любові Мацько (українська мова), Мирослава Жалдака (інформатика), член-кора НАН України Володимира Євтуха (етнопедагогіка), Віктора Даниленка (історія), професорів Миколи Працьовитого (математика) та Ірини Булах
(психологія). Прекрасні викладачі і науковці працюють в університеті й за такими напрямами, як філософія, соціоло-

«Головне історичне покликання університету — підготовка
висококваліфікованого та духовно багатого ВЧИТЕЛЯ».
вабливого для дітей і батьків, креативного, творчого, тобто такого, до якого кожні
тато і мама хотіли б привести свою дитину.
Підготовка такого вчителя потребує нових
підходів, технологій і програм. Я вже не
кажу про навчальні посібники і підручники. Потребують розробки та впровадження спеціально спрямовані тренінги. Важливо також забезпечити перепідготовку
вчителів старшого покоління. Вирішення
означених завдань забезпечує підготовку
вчителя як свідомого і переконаного патріота України, громадянина Української
держави, відповідального учасника європейського об’єднавчого процесу. Такий
учитель зможе самостійно відшуковувати відповіді на виклики часу. Задля цього він має бути справжнім професіоналом,
фахівцем у своїй галузі, вільно володіти
однією-двома іноземними мовами, електронними технологіями, новітніми методиками та технологіями здійснення навчально-виховного процесу. Переконаний,
що новий учитель повинен мати і навички дослідника, науковця, які б дозволили йому вивчати дитину як особистість,
розробляти і впроваджувати нові навчально-виховні методики, зрештою, писати
(спільно з представниками високої педагогічної науки) навчальні посібники, підручники, наукові монографії.

«У школу завтра прийде
педагог-науковець»
■ А чи не відбере наука час у студента
— майбутнього вчителя, передбачений,
скажімо, для виховної чи, власне, навчальної роботи?
— Не тільки не відбере, а й оптимізує
всю його навчально-виховну діяльність.
Українська освіта має низку прикладів
органічного поєднання педагогічної ос-

гія, політологія, екологія, туризм, видавнича справа, менеджмент тощо. До речі,
науковці університету щорічно видають
близько 300 наукових видань, підручників i наукових посібників, понад 2,5 тисячі статей у фахових збірниках наукових праць, журналах, які індексуються
у наукометричних базах даних Scopus та
Web of Science. У нас функціонує 18 спеціалізованих учених рад, Рада молодих
учених, Студентське наукове товариство
імені Григорія Волинки. Щорічно в університеті проводимо близько 75 всеукраїнських та міжнародних наукових та
науково-практичних форумів, конференцій та «круглих столів». Молоді науковці університету постійно виборюють і виконують гранти президента, уряду та Верховної Ради України, міжнародних фондів та організацій.
■ А як до цього ставляться ваші студенти?
— Із захопленням. Сотні, а може, й
тисячі з них є активістами Студентського наукового товариства, учасниками різноманітних олімпіад та конкурсів наукових робіт. Вони працюють спільно з
викладачами в лабораторіях університету, друкують власні розробки у наукових
збірниках. Показовим є й те, що предметом наукової зацікавленості студентів є
переважно тематика, яку диктує сучасна практика, насамперед шкільна. Переконаний, у школу завтра прийде педагогнауковець, який є водночас і педагогомпрактиком, що зробить школу інноваційною, привабливою, якісною.
З метою підвищення ефективності
навчально-виховного процесу ми постійно вдосконалюємо форми і методи навчання та виховання, зокрема через створення в університеті інформаційної системи

■ Чи вистачає студентам снаги і часу
займатись іншими, окрім навчального чи наукового, видами робіт, скажімо,
громадською діяльністю, спортом, художньою самодіяльністю?
— Студент — це така особистість, яка
знаходить час для одночасної присутності
скрізь — на лекціях, у наукових лабораторіях, на базах польових практик, у волонтерських справах, а тим паче — у спорті
чи мистецтві. За моїми спостереженнями,
найцікавішими для них є культурологічна практика, фізкультура і спорт, художня творчість. Університет є потужним осередком фізичного та художньо-естетичного виховання молоді. Збірні команди університету — переможці всеукраїнських
та міжнародних олімпіад і турнірів. В університеті проводимо безліч різноманітних
культурних заходів. Цій діяльності сприяє Центр культури і мистецтв, при якому функціонують різноманітні творчі колективи — дівочий вокальний ансамбль
Flowers, театри «Вавилон» i «Прометей»,
хореографічний ансамбль «Горицвіт», вокальний ансамбль «Мальви». Щороку на
базі університету проводимо фестиваліконкурси аматорського мистецтва ФArt
(номінації — вокал, хореографія; художнє слово, оригінальний та інструментальний жанр) та «Подарунок для мами», фестиваль шкільних театрів «Перевтілення»,
NPU SUMMER FEST, фестиваль вертепів
«Різдвяна зірка» тощо. В університеті діє
освітньо-мистецька платформа SKLO, де
відбуваються зустрічі з відомими письменниками, музикантами, театралами
та іншими діячами культури, слухають
живу музику, проводять творчі вечори,
мистецькі виставки тощо.
Пропаганда здорового способу життя
— один із пріоритетних напрямів роботи
зі студентами. В університеті діє секційна модель навчання фізичного виховання.
Майбутній першокурсник, віддавши перевагу улюбленій спеціальності, має змогу обрати на власний розсуд бажану для
себе спортивно-оздоровчу секцію з будьякого виду спорту, а їх в університеті на
будь-який смак: тут є і баскетбол, і бадмінтон, і волейбол, і настільний теніс, і
футбол, і плавання, і гімнастика, і легка
атлетика, і спортивне орієнтування, і багато-багато ін. Студенти нашого закладу
беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня — університетських, міських,
всеукраїнських, міжнародних — з самбо,
дзюдо, боксу, кікбоксингу, спортивного орієнтування, баскетболу, мініфутболу тощо. Має університет і власні чоловічу й жіночу команди з футзалу, жіночу
баскетбольну команду. До того ж маємо
ще й власну базу для тренування — спортивний комплекс, що на вул. Тургенівська, 3/9. Тут є два ігровi зали, два басейни,
зал для боротьби, боксерський ринг, тренажерний зал, тир. Сьогодні у спортивному комплексі НПУ імені М. П. Драгоманова є осучаснений великий тренажерний
зал iз новим спортивним устаткуванням:
біговими доріжками, велотренажерами,
степперами, еліптичними тренажерами
(орбітреками)...
■ Які головні пріоритети визначає
колектив на сьогодні й у стратегічному
плані?
— Головним пріоритетом університету завжди було, залишається нині й у перспективі завдання підготовки ефективного вчителя для нової української школи та
об’єднаної Європи ХХІ століття — носія
найновіших наукових знань, соціального досвіду, необхідних компетенцій, інтегрального світогляду, національних і
загальнолюдських цінностей, конкурентоспроможного у вітчизняному та європейському педагогічному просторі. ■
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■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Фікшн/нонфікшн:
правдива брехня чи облудна правда?
Костянтин РОДИК

Торік роман Дельфін де Віґан «На реальних подіях» (Х.: Віват, 2018) дивним
чином пройшов повз увагу експертів-критиків «Книжки року». Рецензенти з інших майданчиків — «ЛітАкцент», «Читомо», «Буквоїд» — також промовчали.
Як на мене, то літературну інноваційність цього роману в останні роки можна порівнювати хіба з «Таємнича історія Біллі Мілліґана» Деніела Кіза. Те, що
твір француженки опинився посередині номінаційної драбини з 98-ми сходинок — геть не адекватне йому місце. Які ж причини такої надмірної експертної
похибки?
Здавалося б, популярності мала
посприяти екранізація Романа Поланскі, що вийшла 2017-го під
назвою «Засновано на реальних
подіях». Фільм вкотре засвідчив:
перекласти на кіномову деякі ідеї
просто неможливо, хай би яким талановитим був режисер. Більше за
те: художній кінематограф є цариною емоцій, а емоції — своєю
сліпучою наочністю — здебільшого затуманюють смисли. Задовго до виникнення кіна про це писав «батько» новочасної філософії
Рене Декарт: «Він казав: якщо я
поступлюся фактам, то припиню
мислити... У тому, що стосується
розуміння не лише світу, а й себе
самого, треба звільнятися від звички мислити наочно» (Мераб Мамардашвілі. Картезіанські роздуми. —
К.: Стилос, 2000).
Чого ж не можна уявити наочно, з екранізації, — а лише вичитати з романних розмислів Дельфін де
Віґан? Ось воно: чи ігри розуму —
реальна подія?
Тут одразу вигулькує застереження: а як же ота чимала кількість фільмів, що розігрують цей
вельми популярний нині кіногамбіт? Декілька таких стрічок упевнено посідають топмісця в авторитетних рейтингах, як-от «Згадати все»
Пола Верговена (1990), «Ігри розуму» Рона Говарда (2001), «Ілюзія
польоту» Роберта Швентке (2005)
або «Початок» Крістофера Нолана
(2010). Та, як пригледітися, вони
нічого не пояснюють, навіть не
ставлять собі на меті цього не властивого екранові завдання — лише
провокують думку нанизуванням
трилерних емоцій. Звісно, в голові глядача виникає питання: що ж
воно коїться?! Але відповіді шукатимемо деінде, бо кіно — той самий
сфінкс, що лише запитує.
Щоби краще зрозуміти, про
що йдеться, бодай стисло опишемо події в романі де Віґан. Головна
персона — письменниця з виразними ознаками кризи середнього
віку, особистісної і творчої. Вона
відчуває «особу в мені, яка не почувається в безпеці та здатна все
зруйнувати... Хіба не кожен із нас
принаймні раз у житті відчував бажання все спустошити? Для цього раптового запаморочення — все
зруйнувати, все знищити, все розтерти на порох — вистачить кількох влучно підібраних, добре відточених, дуже гострих слів — слів,
які з’являються нізвідки, слів, які
ранять, влучають у ціль, яким не
зарадиш, які не можна викреслити
з пам’яті... Усе зруйнувати, аби не
мати чого втрачати». Це, власне,
точний опис психічного стану «дикої жінки», що потрапила в екзистенційну пастку, як його трактує
професійна антропологиня Клариса Пінкола Естес (Жінки, що біжать з вовками. Жіночий архетип
у міфах та легендах. — К.: Yakaboo
publishing, 2019).

Одного разу наша письменниця зустрічає на своїй презентації
ровесницю, що випромінює геть
протилежний стан: упевненість,
розкутість, комунікабельність. Інтроверти та екстраверти тягнуться одне до одного, як знати, з шаленою силою — невдовзі жінки стають
подругами у вичерпному розумінні.
Ось дотепна характеристика такого
статусу, як кажуть, «від протилежного»: «Але жодна не телефонує
тобі щодня? Жодній ти не звіряєшся в тому, що сталося за день?».
Дельфін де Віґан — добра психологиня. Видно, як вона помічає
міжособистісні прояви, означення
котрих давно піддалися інфляції,
але досі не мають нового розуміння.
Приміром, неспровоковані, здавалося б, припливи-відпливи любовіненависті між персонажками. Ми
звикли сприймати такі перепади,
як метаморфозу-деградацію одного почуття у геть протилежне. А от
чеський біолог та філософ Станіслав
Комарек у своїй недавній книжці
трактує усе інакше: «Протилежністю кохання є не ненависть, а байдужість... В особі свого супутника
вони мають водночас друга й ворога — щось так чи інакше пов’язує
їхні емоційні потенціали. Хоча зазвичай ми цього не усвідомлюємо,
наша потреба мати ворога є дуже
сильною... Тіньова проекція ворога... неусвідомлений або краще сказати, неприйнятний аспект самих
себе, про що суб’єкт, одначе, не здогадується» (Чоловік як еволюційна
інновація? — Л.: Апріорі, 2019).
Письменниця-оповідниця з роману не має жодних умов для такої
спокійної аналітики — вона засмикана емоційною гойдалкою у своєму приватному просторі, висотана
агресивною активністю своєї партнерки. Перше, що спадає на думку в такому хаотичному цейтноті
— конспірологічна версія. Вона помічає у своїй подрузі «здатність
вводити в оману, грати роль» аж до
того, що одного разу та «запропонувала, що прикинеться мною. Немов
це була найприродніша у світі річ».
Опиратися — несила. Бо, як значить С.Комарек, «між саморефлексією та дієздатністю існує обернено пропорційний зв’язок». Виникає
думка про маніпулювання свідомістю: «Чи часом хтось не заволодів
моїми думками?.. Враження, що поряд із нею мій мозок наче розмотлошили кігті хижого птаха».
Де Віґан до кожного з розділів свого роману влучно припасовує епіграфи зі Стівена Кінга.
Наприклад, з «Мізері», де — як
пам’ятаємо — американець «досліджує» розщеплення письменницької особистості та притаманний деяким «музам» садизм (а «садизм у
дівчат набирає форми жорстокого і неадекватного піклування»,
— знову пояснює С.Комарек). Партнерка головної героїні фігурує в
романі під криптонімом «Л.» не від

авторської примхи. «Л.» облаштовує свої контакти з письменницею
так, що жодного разу до їхнього
спілкування не долучається хтось
третій. І коли вже героїня змушена волати по допомогу до старих
друзів, з якими припинила контактувати зі з’явою «Л.», ті підозріливо дивуються: яка ще подружка? Не чули, не бачили... Коротше,
на перший позір усе виглядає так,
як елегантно значить Оксана Забужко: «Ніякі тобі не «опоненти в
дискусії», а звичайнісінький терористичний підрозділ на завданні»
(І знову я влізаю в танк... — К.: Комора, 2016).
Згадані романні перипетії добре адаптовані Романом Поланскі.
Подібний антураж вабить його впродовж усієї кар’єри, можна сказати, — це упізнаваний елемент його
стилю. Схоже, саме через те масовий глядач не звернув увагу, що в
основі згаданого фільму Поланскі — Дельфін де Віґан. Та що глибше занурюємося в романний текст,
то більше розуміємо «обмеженість»
кінематографа. От як, приміром,
зафільмувати таку стадію письменницької депресії: «Хіба ж я могла
уявити, що однієї-двох розмов може
бути задосить, щоб змусити мене
замовкнути?»
Позаекранні ігри розуму роману «На реальних подіях» обертаються навколо питання «як прочитані книжки стають приватним
досвідом?». «Л.» — також літератка. Вона редагує спогади зірок — а
насправді, пише замість них. Власне, так — маніпулює їхньою свідомістю, «для неї вони були немов пацієнти». Задля впливу на свою нову
подругу використовує вигадливу
техніку: розповідає їй «власну» історію життя, непомітно зіткану з
сюжетних клаптиків творів, що стоять на полицях письменницького
кабінету — тобто епізодів, що вже
присутні у підсвідомості героїні, а
отже виконують роль протектора
для проникнення в її психіку.
Літературні суперечки між подругами набувають конфліктності у
питанні, що є творчим пріоритетом
для письменника, який переймається не так «історіями», як проблемами: фікшн чи нонфікшн? Головна героїня вважає: «Роман, спроба
наблизитися до правди». Її опонентка ґлузує: «Ця брехня правдива?».
Прагматика супроти аналітики.
Наша письменниця справедливо вважає: «Хай би що було написано, воно завжди залишатиметься в рамках художнього вимислу».
Це стосується і чистісінького нонфікшну, писаного істориком чи філософом. Хай там як, а формула

реалізму — «типові характери за
типових обставин» — є ефективнішим інструментом пізнання буття,
аніж колекція випадків, коли достеменно не відомо, чи ті виключення справді потверджують правило,
а чи вони взагалі — із зовсім «іншої
опери», про існування якої ми наразі просто не здогадуємося.
По суті справи, «Л.» сповідує
марксистську тезу щодо первинності матерії і вторинності духу
— інакше кажучи, змінами у реалі можна корегувати налаштування голови. В оповіданій Дельфін
де Віґан історії ця облудна теза
спростовується перебігом подій
(так само, як марксизм-лєнінізм в
історії «невигаданій»). Спочатку
«Л.» змушує свою візаві повірити у
реальність вигаданої біографії, але
далі маятник відбігає в інший бік:
письменниця починає сумніватися в існуванні «Л.» (котра зникає
після невдалого замаху на життя
героїні). Власне, це один із найпотаємніших сюжетів світової літератури. «А чи був хлопчик?» — як іще
до російського жовтневого перевороту запитував Максим Горький.
Через вплив Книги на читачів працюють усі світові релігії —
юдаїзм, християнство, іслам. Не
диво, що повсякчас наштовхуємося на цей проблемний мотив і у класиків, і в сучасних рефлективних
письменників. А майстрів жанрового письма приваблюють насамперед
містичні за своєю формою прояви
цього впливу. Як там у Дена Брауна: «Якщо думки дійсно впливають
на матеріальний світ, то ми мусимо бути дуже обережними у своїх
думках» (Втрачений символ. — Х.:
Клуб сімейного дозвілля, 2010).
Хоч у сучасній українській прозі знайдемо чимало прикладів перетікання «фантазії» у «реальність» і
навпаки — не пригадати твору, де це
поставало би головною «дослідницькою» метою автора. Хіба що роман Яна Валетова «Чужі сни» (Х.:
Фоліо, 2018), де головний персонаж,
письменник-жанровик, провокативно виголошує: «Увесь світ, який
пам’ятаємо, вигаданий письменниками!.. Хто зі звичайних людей читатиме хроніку, коли є романи?».
Утім, чи така вже це й провокація? Ось ми бачимо, як персонаж
«розглядав сім років свого життя — шістсот сторінок у твердій
палітурці». Це метафора чи констатація факту? Італійський режисер Паоло Соррентіно до своєї
біографічної стрічки про Берлусконі «Сільвіо та інші» (2018) поставив напрочуд ємний епіграф: «Усе
документально підтверджено. Усе
бездоказово».
У романі де Віґан є така заувага: «Книжка — не що інше, як такий собі радіоактивний матеріал,
який повільно вивільняється і довго фонить». Так «фонять» книжки
згадуваного Дена Брауна, котрий
в усіх творах — попри карколомні екшнфабули — пише про те, як
ідеї змінюють реальність. Та і Ян
Валетов в останній книжці про те
саме: «Жанровий письменник — це
не вирок, а можливість загортати
серйозні думки у виноградне листя
захопливого сюжету... Велика перевага автора жанрової літератури
— мене ніхто не сприймає всерйоз,
проте усі читають».
Та що далі з наших голів вивітрюватиметься марксистський опіум
для народу (мовляв, дух — вторинний), то серйозніше усе це сприйматимемо. І відчутніше «фонитимуть» такі романи, як «На реальних
подіях» Дельфін де Віґан. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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Валентина САМЧЕНКО
Волинська область

«Не очікувала, що дівчатам сподобається балет», «А що, й Коко
Шанель згадували?», «Такого за
свої 50 років тут не пам’ятаю»
— це лише кілька відгуків про
«Устилуг Стравінський Fest»,
який погожого жовтневого дня
відбувся у волинському містечку на кордоні з Польщею,
де знаменитий композитор у
родинному будинку літував і
творив музику із 1907 по 1914
роки. Переважно місцеві мешканці майже три години поспіль
із непідробним інтересом слухали і дивилися «Історію солдата» Львівської філармонії,
«Жар-птицю» і «Весну священну» харківської Національної
«Схід Opera». Стільки музики
Ігоря Стравінського одночасно
Устилуг точно не чув!
Сучасники цей населений пункт
знають здебільшого за міжнародним переходом Устилуг—
Зосин. Утім територіальна громада хоче привернути увагу до
його культурницького спадку,
щоб стати розвинутим прибутковим туристичним центром.

Волинські мотиви «Весни
священної»
Упродовж
життя
Ігор
Стравінський був громадянином трьох держав: Російської
імперії (частиною якої була
волинська земля), Франції та
США. Зі своїх 88 років у Російській імперії композитор прожив трохи більше 30. Із 1910-го
почав надовго затримуватися
за кордоном, а початок Першої
світової війни назавжди відрізав його від місць дитинства та
молодих років.
Закордоння з дитинства не
було дивиною для сина відомого
оперного баса Федора Стравінського, який дебютував на сцені
Київської опери, а згодом став
провідним солістом Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі,
виконуючи загалом партії у 59
операх, зокрема Мефістофеля у
«Фаусті» Гуно й Орлика у «Мазепі» Петра Чайковського. Ігор
Стравінський згадував, скажімо, про те, що уже після 1892-го
(тобто з 10-річного віку) батьки
брали його із собою у Німеччину на відпочинок.
Дорогу в широкий мистецький світ для Ігоря Стравінського проклали «Російські сезони», які організовував успішний менеджер Сергій Дягілєв.
Завдяки тим закордонним гастролям Ігор Стравінський співпрацюватиме і з Пабло Пікассо,
і з Коко Шанель, й багатьма іншими.
«Жар-птицю» Стравінського показали у проєкті у 1910му. Уже наступного року —
«Петрушку». 29 травня 1013-го
— дата показу в Театрі на Єлисейських полях«Весни священної», яку, щоправда, першого
разу паризька публіка не сприйняла.
Немало натхнення для створення музики, зокрема балетних шедеврів Ігоря Стравінського, народжувалося саме в Устилузі. Так, за його спогадами,
відомо: початковий задум балету «Весна священна» (спершу
він мав назву «Велика жертва»)
виник навесні 1910-го; композитор його реалізував спільно з
художником Миколою Реріхом.
Уже через рік у листі від 13/26
09.1911 р. Стравінський повідомив, що почав писати музику для вступу і «Весняного ворожіння». Обряд язичницького
жертвоприношення, де Обраниця «затанцьовує» себе до смерті,
з уяви Ігоря Стравінського пере-

■ ТОЧКА НА КАРТІ

Стравінський на роздоріжжі
Як у прикордонний Устилуг із збереженим
будинком всесвітньо відомого композитора
заманити туристів і меломанів

❙ Подружжя Ігор Стравінський і Катерина Носенко, 1910 року.
❙ Барельєфні зображення Ігоря Стравінського у 2019 році з’явилися
❙ у Києві й Устилузі.
втілився у балет 1912 року.
«Я почав думати про теми
«Весни священної» відразу після повернення в Устилуг, передусім про тему «Весняного ворожіння», — читаємо у
спогадах. — ...Не можу сказати точно, яка частина «Весни»
з’явилася в Устилузі, оскільки
в мене не залишилося начерків,
але знаю напевно: на початкову
мелодію фагота я натрапив незадовго до від’їзду звідти у Кларан (поселення у Швейцарії. —
Авт.)».

Якого роду-племені
Емігрував Ігор Стравінський
з імперської Росії у 1914-му. У
1922 році ще дозволили виїхати за кордон його матері. Трохи
не відразу після смерті Леніна
від міністерства народної освіти
«товариш Стравінський» навіть
отримував запрошення подиригувати концертами у Ленінграді, його твори ще виконували в роки непу. А опісля кілька
десятиліть у СРСР на його музику, шельмуючи, наклали табу.
Крига дещо скресла після смерті Сталіна. Композитору дозволили візит у Москву і
Ленінград в його ювілейний рік
80-ліття у 1962-му. В УРСР тоді
не пустили.
Із 1959 по 1969 рік у США
з’явилися 6 книг розмов Ігоря
Стравінського з Робертом Крафтом — диригентом і музичним
критиком, який став біографом
композитора: Conversations
with Igor Stravinsky (New
York, 1959), Memories and
Commentaries (N.Y., 1960);
Expositions and Developments
(N.Y., 1962); Dialogues and
a Diary (N.Y., 1963); Themes
and Episodes (N.Y., 1967);
Retrospectives and Conclusions
(N.Y., 1969). Перший переклад російською найголовніших тез з опублікованого ще у
СРСР в одному томі вийшов через кілька місяців після смерті
Ігоря Стравінського у 1971-му,
до того відбувалося перманентне узгодження з композитором
упродовж попередніх чотирьох
років, яке було нічим іншим як
цензурою. Це уточнення важливе для того, щоб розуміти,
що Ігоря Стравінського починали повертати в історію музики
на територію Радянського Союзу саме як російського композитора.

Тема родинно-кровного і
творчо плідного зв’язку Ігоря
Стравінського з Україною чутно почала звучати у 1980-х завдяки волинським музико- та
краєзнавцям. Скрипаль-віртуоз Богодар Которович в одному
з інтерв’ю ще в кінці 1970-х пообіцяв підтримати ідею проведення фестивалю сучасної музики з іменем Стравінського.
Свідченням такого зв’язку
були не лише прижиттєві спогади композитора про Волинь
і Київ, а й будинок в Устилузі,
побудований за його кресленнями, де молодий маестро написав півтора десятка цілісних
творів, частково — «Весну священну», тут збирав матеріали
для «Весіллячка».
Звели «мизу» на зразок
швейцарського шале за власним проектом Ігоря Стравінського у 1907-му, після 1,5 року
після його одруження з уродженою киянкою Катериною
Носенко, двоюрідною сестрою,
з якою знався у цих краях із 10літнього віку. З матір’ю та братом на Волинь малий Ігор до родичів уперше завітав ще у 1890
році. До речі, життєві шляхи
великої родини СтравінськихНосенків пронизували всю територію України — від Слобожанщини через Поділля до Волині і від Зеньківа через Київ до
Ялти та Одеси.
На межі кінця ХІХ — початку ХХ століть Устилуг Володимир-Волинського повіту Волинської губернії був провінційним
містечком із двома свічковими
і спиртоочисним заводами, гуральнею, цегельнею, тартаком,
торфорозробками, де були православні церкви і синагоги; працювала митниця. Мав там свої
заможні маєтності із 1887 року
київський лікар Гаврило Носенко. Його донька Катерина,
уже будучи дружиною Ігоря
Стравінського, заснувала в Устилузі лікарню.
Ігор Стравінський вважав, що
його прізвище походить від назви
притоки Вісли — Страви у Східній Польщі, констатуючи, що
первинним варіантом було «Сулима-Стравінські» — поєднання з ще однією назвою притоки
тієї ж річки. Біографи ж згадують дворянський рід, який ішов
від запорозького гетьмана Івана
Сулими, котрого стратили у Варшаві у 1635 році за руйнування

❙ Будинок Ігоря Стравінського в Устилузі.
зведеної поляками для ізоляції
Запоріжжя і Дону від України
фортеці Кодак (була розташована за 10 км нижче від міста сучасного Дніпро).
«Сулима-Стравінські були
землевласниками у Східній
Польщі із тих часів, із яких це
вдалося дослідити. У часи царювання Катерини (а це вже 17621796 роки. — Авт.) вони перебралися із Польщі в Росію», — читаємо у спогадах композитора.
Кирило Холодовський —
дід зі сторони матері Ігоря
Стравінського — народився у
Києві. Був міністром землеробства.

Повільне повернення
Стравінського в Україну
Після Другої світової війни в устилузькому будинку
Стравінського розташовувалася комендатура. Тоді добудували другий поверх. Згодом будівля ставала гуртожитком і складом. Опісля здоровий глузд взяв
гору і в «старій мизі» запрацювала дитяча музична школа.
Перша музейна експозиція відкрилася тут у 1990-му. І лише
2012 року, коли стеля прогнулася настільки, що це загрожувало учням місцевої школи
мистецтв, розпочалася вкрай
необхідна реставрація.
Нині на першому поверсі
облаштовані дві інформаційно насичені кімнати музею із
переважно фотокопіями документів і світлин, а також меморіальний кабінет; частина
експозиції розміщена в актовій
залі й у просторому коридорі,
де в останній День музики, першого жовтня, з’явився й новий
барельєф Ігоря Стравінського
від ювелірного дому — копія
київського, який установили у
столиці трохи раніше на будин-

ку на вулиці Лютеранській,
28/19. (Це настінне зображення київська влада називає першим монументом проєкту «Видатні особистості, які змінили
світ»).
Ініціатором ідеї відкриття
меморіальної дошки, яка засвідчила би незаперечний факт
тісного зв’язку Стравінського
з Києвом і Україною, ще понад
20 років тому став відомий український диригент Ігор Блажков, який студентом 1959-го
наважився листуватися із заокеанським Маестро і якого
навіть виключали з консерваторії (благо, на півроку) та позбавляли стипендії імені Чайковського за підготовлене виконання «Жар-птиці». Але упродовж десятиліть ні підтримка
видатних діячів, ні багаторазові звернення до влади про увічнення пам’яті Стравінського у
Києві не знаходили розуміння
у чиновників. Тим часом архівні дослідження Ігоря Блажкова, який останні понад 15 років
мешкає у Німеччині, встановили історичну справедливість:
документи підтвердили, що
саме на вулиці Лютеранській, 28 (тодішній Анненській)
у Києві, у будинку Носенків у
1883 році мешкав із батьками
однорічний майбутній композитор, і саме звідти в липні 1914го Стравінський виїхав назавжди за кордон.

Що треба для поломництва
Із 1994 року у Луцьку завдяки старанням ентузіастів організовують музичний фестиваль «Стравінський та Україна». Нещодавно, 14 жовтня, завершилася маштабна програма
вже шістнадцятого такого багатоденнного марафону високого мистецтва — концертом за
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■ ЧАС «Т»

Курортна історія з трагічним фіналом
Осучаснення опери Генделя на київській сцені
Олексій ГОНЧАР,
культуролог, музичний критик

❙ Ігор Стравінський на ґанку будинку
❙ в Устилузі записує лірника.
участі народного артиста України, того самого диригента Ігоря Блажкова, який особисто
листувався з Ігорем Стравінським, за що був
невиїзним із СРСР трохи не 30 років. Загалом
у рамках останього фестивалю «Стравінський
та Україна» відбулося 14 заходів, 11 з яких
— концерти. Майданчиками проведення стали Луцьк, Устилуг, Камінь-Каширський, Ковель та Маневичі.
Одночасно 12 жовтня в Устилузі проходив
і перший «Устилуг Стравінський Fest», проведення якого стало можливим завдяки проєкту урядових конкурсних грантів для територіальних громад «Малі міста — великі враження». Він об’єднав три складові. Перше
— видовищні високопрофесійні покази балетів «Жар-птиця» і «Весна священна» Ігоря Стравінського та інсценізацію з «живим»
музичним супроводом його «Історії солдата»
на зведеній сцені і концерт юних музикантів.
Друге — сучасне перезавантаження сайта Музею Ігоря Стравінського в Устилузі (він уже
змінився візуально, але ще поступається наповненням у порівнянні з дуже змістовною експозицією, з якою відвідувачі можуть ознайомитись у кімнатах, де мешкав Ігор Стравінський). Третє — ремонт Будинку культури, що
став можливий завдяки співфінансуванню з
місцевого бюджету, яке можна спрямовувати на капітальні видатки. Загальний бюджет
трьох складових, за словами Світлани Дубицької, заступниці міського голови Устилузької МТГ, співзасновниці фестивалю, — 2 млн
80 тис. грн (із них власне на фестиваль спрямували 950 тис. грн).
«Сподіваюся, прекрасний почин не буде
одноразовим, адже необхідно реалізувати проєкт благоустрою території музею-садиби, відновити скульптурний портрет композитора за
моделлю Олега Байдукова ( викрадений після
першого фестивалю 1994 року), завершити історичний ареал, що включає «Стару мизу» і
оригінальну оселю Бєлянкіних— Носенків,
зробити «місто на кордоні» місцем паломництва для меломанів Центральної і Східної Європи з допомогою «фестивалю тисячі стилів» на
пленері, скажімо, до дня народження композитора 17 червня», — так прокоментував появу локального «Устилуг Стравінський Fest»
Василь Ворон, художній керівник фестивалю
«Стравінський та Україна».
Від Устилуга до польського Любліна —
лише близько півтори сотні кілометрів, до
Варшави і Кракова — менше 400. За яких
умов ці найближчі сусіди могли би зацікавитися Устилугом? Польща вже не перший рік
заманює сучасними музеями, одна з перших
у кількох таких закладах пропонує аудіогіди з українською мовою. Поляки, як й інші
іноземці, могли би зацікавитися Стравінським, неординарні життя та творчість якого
би представляли в інтерактивному великому просторі поряд із модерною концертною
залою, яку би постійно заповнювали різноплановими і різножанровими концертами українських та зарубіжних виконавців
(уточнимо: Київ — за 5,5 години їзди, а до
Луцька і Рівного взагалі рукою подати). Ще
би у такому новому культурницькому центрі можна було облаштувати зону історичної
пам’яті (зовсім поряд — Володимир-Волинський із 1000-літньою історією, де порівняно
недавно виявили масові захоронення на Валах, які змусили назвати місце «другою Катинню»). Зрозуміло, що масштабним будівництвом культурницько-мистецького центру в Устилузі спільно мали би опікуватися
вітчизняні Міністерство культури, молоді і
спорту та Міністерство розвитку громад і територій разом із місцевою владою. За великого бажання його можна було би спорудити до 17 червня 2022 року, коли святкуватимуть 140-річчя з дня народження громадянина трьох країн Ігоря Стравінського, у чиєму
житті Україна стала особливою музою. ■

Днями Open Opera Ukraine
презентувала постановку барокової опери «Ацис та Галатея» Ґ. Ф. Генделя за сприяння Українського культурного
фонду. Трагічним став лише
фінал у сюжеті опери. Позитив та унікальність самого проєкту в тому, що до цього часу твори композитора не
виконувалися у нашій країні
на великій сцені. Звернення
до генделівського доробку
стає другим для Open Opera
Ukraine досвідом постановки барокової опери.
Орієнтованість на музику
бароко та динамічний розвиток напряму історично-поінформованого виконавства і є
позитивним аспектом — доволі розвинений та популярний у країнах Європи пласт
музики, в наших реаліях донедавна перебував ніби метелик у коконі. Створення організації, яка основним завданням вбачає роботу з бароковою оперою, безсумнівно,
збагатило музичну палітру та
створило платформу для розвитку цього напряму мистецтва, де виникають і можливості для розвитку музикантів, які вже працюють або
починають звертатись до музики передкласичної епохи.
Чому саме Гендель? Поперше, саме Гендель був «титаном» барокової опери, не
мав приналежності до локальної традиції, як, скажімо, Ж.-Б. Люллі у Франції.
Говорячи сучасною мовою,
Гендель став однією з перших зірок шоу-бізнесу, рокзіркою свого часу. Це проявляється й у прагматичному
підході композитора до створення музики. Можливо, він
також був одним iз перших
авторів, хто вивчав запити ринку та вибудовував комерційні стратегії. По-друге,
постановка «Ациса та Галатеї» стала логічним продовженням репертуарної політики Open Opera Ukraine,
яка після «Дідони та Енея»
Г.Перселла знову звертається до англомовного репертуару. Але якщо «Дідона»
була суто англійським продуктом, написана англійським композитором в англійському жанрі (семі-опера),
то «Ацис та Галатея» Генделя — перша англійська опера композитора, точніше —
англійський варіант більш
раннього твору композитора 1708 року, який залишив
риси італійського стилю в
аріях da capo та частково в
акомпанованих речитативах
(recitativo acompagnato). Англійська музична мова переважає в партії хору (він для
англійців є більш традиційним способом музикування). Композитор використовує такий прийом розвитку
матеріалу, як гокет та характерний англійський жанр керол з його особливостями голосоведення.
Основою лібрето стали
«Метаморфози» Овідія —
однойменний міф, над адаптацією якого працювали три
лібретисти. Гендель поєднує

❙ Осучаснені герої опери «Ацис та Галатея».
❙ Фото надане Open Opera Ukraine.
італійську та англійську традицію в класичній формі —
єдності дії, місця та часу. Цей
момент акцентований і в постановці Open Opera Ukraine,
яка також здійснена політрадиційно: німецьким диригентом Йорґом Халубеком, вітчизняними й запрошеними
музикантами, за підтримки
Instituto Italiano di Cultura
Kiev та Italia Festival Barocco,
завдяки сприянню яких 13
жовтня партію Ациса виконав італійський співак Леонардо Кортеллацці. Обидва вище згадані музиканти
є визнаними майстрами, і їх
участь у постановці сприяла
створенню високоякісного
продукту. Оркестр мав унікальне живе звучання, заповнював простір зали, мав
яскраві інструментальні номери й чудово акомпанував
солістам.
Прозора фактура музики
вимагає більш тонкої роботи
та точності виконання, з чим
не виникало проблем. Партії
Галатеї (Інна Гусєва) та Деймона (Дар’я Новіцька) —
тут та далі мова йде про виконавців вистави 13 жовтня — були виконані надзвичайно ювелірно як вокально,
так і акторськи. Ретельне опрацювання образу, виваженість та кришталевість
вокальної партії створювали яскраве враження. Бароковий спів без вібрато, який
не вимагає значної сили, але
не можливий без тонкого володіння апаратом та точного
виспівування фіоритур, був
гарно поставлений в обох виконавиць.
На сходинку вище жіночих образів було виконання
тенорової партії. Леонардо
Кортеллацці працює в широкому репертуарі від раннього бароко до творів ХХ
століття, співає у найвідоміших театрах Європи. Не
тільки завдяки неперевершеному голосу, а й значному сценічному досвіду його
виконання ролі Ациса було
кращим iз вокального та акторського боку. Тим паче що
режисерка-постановниця
опери Тамара Трунова надає
цьому персонажу як ліричної та драматичної, так і комедійної забарвленості.
Чудовисько-циклоп Поліфем трактується як палко закоханий у Галатею персонаж, який задля вдоволення свого кохання ладен вбити суперника. Акторська гра
виконавця партії Поліфема

Євгена Рахманіна дещо перевершувала вокал, доволі
пристойний, але не дуже відповідний теситурі партії: як
бас-баритон виконавець не
дуже впевнено почувався в
нижньому регістрі, проте
впорався з партією та гарно
виконав роль.
Його роль, до речі, цікава з драматургічної точки
зору. Він закоханий у Галатею, але має страждати через її любов до Ациса, в якого з німфою взаємні почуття,
легкі та невимушені. Режисер робить акцент саме на такому коханні — відповідна
й візуалізація вистави. Аркадія за лібрето перетворена на звичайний для нашого
часу резорт, iз білими шезлонгами, барною стійкою та
вишкою рятувальника. Саме
ним є Ацис, одягнений у червоний костюм. Тлом декорацій є майже на весь задник
екран, де відображено скелясте морське узбережжя.
Воно мультиплікаційне за
кольорами та графікою, має
тонкі нотки японського аніме. Саме на ньому й розгортається часова рамка класичної трагедії — ранок-деньвечір, але трохи розширеної
тривалістю в добу: ніч мертвого Ациса та ранок його нового життя у вигляді джерела — і тільки щоранку знов
сходитиме Сонце, несучи новий день та нове життя!
Герої опери, окрім пастуха-рятувальника, якому не судилося врятуватися
самому, прибувають на місце дії літаком, приліт якого
демонструє анімація. Вони
сходять на берег: пілот-циклоп Поліфем та дві стюардеси — Галатея і Деймон. Останній є другом Ациса, за
лібрето, але у версії режисера вирішений як жіночий образ. Деймон закохана в Поліфема, Поліфем у Галатею, а
Галатея шукає ідеального
кохання, яке вона знайде в
Ацисі. Екіпаж одягнений у
жовті жакети крою мілітарі
та пілотки й має біле вбрання під верхнім одягом. Разом з екіпажем з’являється й
хор. Вбраний у довгі пуховики-пончо оранжевого кольору на «блискавці» та жовті
рятівні жилети, потім зняті
та знову поспіхом одягнені
перед посадкою. Сценічний
рух хору здався найбільш
непропрацьованим елементом вистави. Хористи чудово виконували свої партії,
мали цільне та яскраве зву-

чання, але й так само цільно
пересувались сценою, вкрай
активно жестикулюючи та
емоційно реагуючи на перипетії стосунків між головними персонажами. Ця миготлива об’ємна пляма спочатку викликала інтерес, а
потім перетворилася на набридливу живу масу.
Загальний сюжет розгортається цілком прогнозовано: Поліфем прагне кохання
Галатеї, але вона не відповідає взаємністю; Деймон кохає Поліфема і марно намагається привернути до себе
його увагу. Водночас Ацис зі
своєї вишки рятувальника
співає про бажання зустріти
чисте та щире кохання — Галатею, яка, непомічена ним,
спить на шезлонгу. Деймон
його попереджає про небезпеку, та лишається непочутим. Врешті коханці зустріли один одного. Страждання
Поліфема набувають рішучості, Ацис ладен боронити
своє щастя. В цей момент хор
вклинюється в дію, озброюється щитами у вигляді рятувальних кругів та акванудлами, що нагадують списи, і
погрожує ними Поліфему. В
останній момент відбувається дезертирство хору й Ацис
лишається сам на сам iз грізним суперником, тримаючи
в руках купу бутафорської
зброї, не спроможний рухатися від надітих на ноги псевдощитів. Розв’язання конфлікту передбачуване: він загине від каменю, який увесь
час, немов музейний експонат, огороджений червоним
канатом, лежав посеред сцени. Розлючений Поліфем застосовує це знаряддя! Жах
хору та розпач Галатеї поволі вщухає, вона може оживити коханого, перетворивши на джерело. Зібравши всі
зусилля, Галатея виконує останнє, що може зробити для
нього — на місці, де зберігався камінь, з’являється
струмінь води. Усі прагнуть
доторкнутися до нього, відпити води та вмитись нею —
тепер вони змили з себе причетність до трагічної долі
Ациса. Час рушати далі, на
екрані видно відлітаючий
літак! Лише джерело все так
само дзюркоче кришталевим
струменем.
Якби Ацис звернув увагу на перестороги Деймона,
цього могло б і не статися.
Але чи можливо щось змінити, коли богині долі Мойри вже відмотали відповідний відрізок нитки та готові
різати її? Так само й представлена опера. Необхідно
було віднайти ідею, знайти музикантів та постановників, заручитися підтримкою не однієї інституції. Радує те, що все склалося саме
так, як мало бути. Постановка стала тією подією, про яку
говорять. Уперше прозвучав
твір Генделя, з’явився новий
матеріал для порівняння та
виконання, стало одним бароковим проєктом більше,
наявні недоліки незначні та
піддаються коригуванню, не
зламавши цілого. Достеменно відомо одне — на цьому історія не завершиться. ■
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СПОРТ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Інтриги локального значення
Скориставшись осічкою конкурентів, столичні динамівці вийшли на одноосібне друге місце в чемпіонаті
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Сердечно порадівши з національною збірною за її достроковий вихід на Євро-2020, вітчизняні футбольні вболівальники
знову сконцентрувалися на баталіях клубного рівня, де, як і
раніше, на перших ролях залишається донецький «Шахтар».
Забивши у ворота новачка прем’єр-ліги — «Колоса» —
шість голів, «гірники» відсвяткували в 11-му турі найбільшу
перемогу чемпіонату. При цьому їхня перевага над переслідувачами так і залишилася на безпечно комфортному рівні в десять очок. Щоправда, після поразки «Десни» «Зорі» на другій
позиції в турнірній таблиці лишилася лише одна команда. Відчувши під орудою Олексія Михайличенка свою гру, столичні
динамівці минулого уїк-енду здобули в УПЛ свою п’яту перемогу
поспіль. Водночас не пропускали у свої ворота «біло-сині» в останніх семи матчах, котрі були
зіграні на національному та міжнародному рівнях. І це при тому,
що перший воротар столичного клубу Денис Бойко вже тривалий час перебуває на лікарняному, намагаючись позбутися
проблем зі спинномозковою грижею. Загалом, 25-річний Георгій
Бущан більше місяця тримає на
замку свої володіння. У матчі минулого туру проти «Олександрії»
в центральній зоні захисту йому
допомагав капітан молодіжної
збірної України, котра нещодавно виграла чемпіонат світу, Денис Попов, уперше отримавши
від керманича право зіграти за
першу команду.

Чемпіонат України. Прем’єрліга. 11-й тур. «Шахтар» — «Колос»
— 6:0 (Мораес, 5, 61; Коноплянка,
26; Додо, 31; Тайсон, 43, 45), «Карпати» — «Львів» — 0:0 (нереалізоване пенальті: Гуцуляк, 8 («К»), Вітор, 75 («Л»); вилучення: Вербний, 44
— Сабіно, 79), «Зоря» — «Десна» —
2:1 (Леднєв, 81; Юрченко, 85 (пен.)
— Дегтярьов, 17), «Маріуполь» —
«Дніпро-1» — 1:0 (Федорчук, 82),
«Динамо» — «Олександрія» — 1:0
(Миколенко, 32), «Олімпік» — «Ворскла» — 2:0 (Тейшейра, 67; Лук’янчук,
75).
Турнірне становище: «Шахтар»
— 33, «Динамо» — 23, «Десна» —
20, «Олександрія», «Зоря» — 19,
«Колос» — 14, «Маріуполь» — 13,
«Дніпро-1» — 11, «Карпати» — 9,
«Олімпік», «Ворскла», «Львів» — 8.
Бомбардир: Мораес («Шахтар»)
— 11

❙ У «Динамо» продовжують чекати голів від іспанця Франа Соля, котрий після травми ніяк не набере
❙ повноцінної ігрової форми.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
«Радий, що допоміг чимось.
Позитивних емоцій маса. Команда добре спрацювала: надійно зіграли в обороні, в атаці —
забили», — відзначив Попов.
Щоправда, на думку президента «Динамо» Ігоря Суркіса, підопічні Михайличенка могли б
забивати й більше. У протистоянні з «Олександрією» все вирішив єдиний гол динамівського захисника Віталія Миколенка, тоді як номінальні форварди

«біло-синіх» відзначитися не
змогли. Приміром, кращий бомбардир «Динамо» в нинішньому чемпіонаті — Артем Бесєдін
— має на своєму рахунку лише
п’ять результативних ударів.
Натомість в активі лідера бомбардирських перегонів УПЛ2019/2020 — «гірника» Мораеса — 11 голів.
Водночас у «Шахтарі» анонсують, що найближчим часом
оголосять про здійснення важли-

вого трансферу, котрий, за словами помічника головного тренера
«гірників» Даріо Срни, додатково підсилить їхню команду.
Переважна ж більшість колективів УПЛ займатися кадровими пертурбаціями у ходi сезону особливо не прагне, відтак використовує потенціал наявних в
обоймі гравців.
А на старті поточного чемпіонату все виглядало так, що найслабшим кадровим потенціа-

лом володіє донецький «Олімпік», через що й міцно застряг
на останньому місці в проміжному протоколі. Однак після третини турнірної дистанції, скориставшись слабкістю опонентів, «олімпійцям» удалося позбутися неприємного статусу.
Тепер боротьбу за те, аби не бути
найгіршою командою першості,
вестимуть одразу три колективи. Утім здається, що найбільш
запеклою боротьба в нинішньому ЧУ точитиметься за срібні та
бронзові нагороди. Після перемоги над «Десною» один iз лідерів
«Зорі» Владлен Ярченко заявив,
що його команда має хорошу нагоду втрутитися в боротьбу за віцечемпіонський статус. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Після успіху у збірній не зовсім вдалим
вийшов минулий уїк-енд для українських
легіонерів у клубах АПЛ. Форвард «Вест
Хема» Андрій Ярмоленко вийшов на поле
у матчі проти «Евертона» у другому таймі,
проте не допоміг лондонцям уникнути другої поспіль поразки. Причиною відсутності
екскапітана «Динамо» у старті наставник
«молотів» Мануель Пелегріні назвав саме
інтенсивні поєдинки за національну команду та той факт, що Ярмола лише влітку повернувся після травми.
Натомість Олександр Зінченко до заяви на гру «Ман.Сіті» не потрапив, «городяни» ж «на класі» здолали «Крістал Пелас».
А лідер першості — «Ліверпуль» —
уперше в сезоні втратив очки — підопічні
Клоппа на останніх хвилинах урятувались
від поразки у матчі з «МЮ».
Прем’єр-ліга. 9-й тур. «Евертон» —
«Вест Хем» — 2:0 (Яромленко («ВХ» —
із 46 хв.), «Борнмут» — «Норвіч» — 0:0,
«Астон Вілла» — «Брайтон» — 2:1, «Челсі» — «Ньюкасл» — 1:0 (М. Алонсо, 74),
«Лестер» — «Бернлі» — 2:1, «Тоттенхем» — «Уотфорд» — 1:1, «Вулверхемптон» — «Саутгемптон» — 1:1, «Крістал Пелас» — «Манчестер Сіті» — 0:2
(Габріел Жезус, 39; Д. Сілва, 41), «Манчестер Юнайтед» — «Ліверпуль» — 1:1
(Рашфорд, 36 — Лаллана, 85).
Лідери: «Ліверпуль» — 25, «Манчестер Сіті» — 19, «Лестер», «Челсі» — 17,
«Арсенал» (8 матчів) — 15, «Крістал Пелас» — 14.
Бомбардири: Агуеро («Манчестер
Сіті»), Т. Абрахам («Челсі») — 8.

Іспанія
Мадридський «Реал», попри багатомільйонні трансфери влітку, поки не може
похвалитися стабільними результатами —
минулого тижня «вершкові» несподівано
поступились новачку Ла Ліги — «Мальорці». Водночас із поверненням на поле Мессі
переможну ходу набрала «Барселона», яка
після розгрому «Ейбара» вийшла на перше
місце.
Знову залишився у запасі «Вальядоліда» Андрій Лунін. За чутками іспанських
ЗМІ, уже цієї зими воротар може піти в чергову оренду, цього разу — в «Бетіс».
Другий м’яч у сезоні забив форвард
«Альбасете» Роман Зозуля — його гол став
вирішальним у поєдинку проти «Фуенлабради».
Прімера. 9-й тур. «Гранада» — «Осасуна» — 1:0, «Ейбар» — «Барселона» —
0:3 (Грізманн, 14; Мессі, 58; Л. Суарес, 67),
«Атлетико» — «Валенсія» — 1:1 (Дієго
Коста, 35 (пен.) — Парехо, 82), «Хетафе»
— «Леганес» — 2:0, «Мальорка» — «Реал
Мадрид» — 1:0 (Л. Жуніор, 7), «Алавес»
— «Сельта» — 2:0, «Реал Сосьєдад» —
«Бетіс» — 3:1, «Еспаньйол» — «Вільярреал» — 0:1, «Атлетик» — «Вальядолід»
— 1:1, «Севілья» — «Леванте» — 1:0.
Лідери: «Барселона» — 19, «Реал
Мадрид» — 18, «Гранада» — 17, «Реал
Сосьєдад», «Атлетико», «Севілья» — 16.
Бомбардир: Морон («Бетіс») — 7.

Італія
«Аталанта» Руслана Малиновського не втримала перевагу в три м’ячі у поєдинку проти «Лаціо» — українець провів на
полі увесь матч. Водночас «Лечче» Євгена
Шахова героїчно вирвало нічию у кризового «Мілана», проте півзахисник української

1; Фіннбогасон, 90+2 — Р. Левандовський, 14; Гнабрі, 49), «Вердер» — «Герта» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 1:1 (Вернер, 54 — Вегорст, 82),
«Уніон» — «Фрайбург» — 2:0, «Фортуна» — «Майнц» — 1:0, «Боруссія» (Д) —
«Боруссія» (М) — 1:0 (Ройс, 58), «Кельн»
— «Падерборн» — 3:0, «Хоффенхайм»
— «Шальке» — 2:0.
Лідери: «Боруссія» (М), «Вольфсбург» — 16, «Баварія», «Боруссія» (Д),
«РБ Лейпциг» — 15, «Фрайбург» — 14.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 12.

Франція

❙ Український легіонер «Аталанти» Руслан Малиновський отримав одну
❙ з найвищих оцінок від експертів за гру проти «Лаціо».
❙ Фото з сайта depo.ua.
збірної залишився у запасі. Лідери Серії А
— «Ювентус» та «Інтер» — не без проблем
обіграли слабших за класом суперників.
Серія А. 8-й тур. «Лаціо» — «Аталанта» — 3:3 (Іммобіле, 69, 90+3 (обидва —
пен.); Х. Корреа, 70 — Муріель, 23, 28; А.
Гомес, 37; Малиновський («А») — 90 хв.),
«Наполі» — «Верона» — 2:0, «Ювентус»
— «Болонья» — 2:1 (Роналду, 20; П’яніч,
54 — Даніло, 26), «Сассуоло» — «Інтер»
— 3:4 (Д. Берарді, 16; Ф. Джурічіч, 74; Бога,
81 — Л. Мартінес, 2, 71 (пен.); Р. Лукаку,
38, 45 (пен.)), «Кальярі» — «СПАЛ» — 2:0,
«Сампдорія» — «Рома» — 0:0, «Удінезе»
— «Торіно» — 1:0, «Парма» — «Дженоа»
— 5:1, «Мілан» — «Лечче» — 2:2.
Лідери: «Ювентус» — 22, «Інтер» —
21, «Аталанта» — 17, «Наполі» — 16, «Ка-

льярі» — 14, «Рома» — 13.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 9.

Німеччина
Бундесліга — поки єдиний топ-чемпіонат, у якому на старті сезону немає явного
лідера. Минулого тижня менхенгладбахська «Боруссія» мінімально поступилась
«Боруссії» з Дортмунда, але залишилась
на першому місці, бо переслідувачі — «Баварія» та «РБ Лейпциг» — також втратили
очки.
За мюнхенців знову відзначився польський форвард Роберт Левандовський — у
його активі вже 12 голів.
Перша Бундесліга. 8-й тур. «Айнтрахт Франкфурт» — «Байєр» — 3:0,
«Аугсбург» — «Баварія» — 2:2 (Ріхтер,

«ПСЖ» продовжує йти до чергового
чемпіонства — парижани навіть без Кавані та Неймара легко розгромили «Ніццу». Після минулорічної кризи потроху набирає кондиції «Монако»: підопічні Жардіма обіграли «Ренн». А «Сент-Етьєн», з
яким уже цього четверга «Олександрія»
гратиме у Лізі Європи, вирвав перемогу
над «Бордо».
Ліга 1. 10-й тур. «Ніцца» — «ПСЖ»
— 1:4 (Ганаго, 67 — Ді Марія, 15, 22; Мбаппе, 88; Ікарді, 90+1), «Ліон» — «Діжон» —
0:0, «Анже» — «Брест» — 0:1, «Мец» —
«Нант» — 1:0, «Нім» — «Ам’єн» — 1:1,
«Реймс» — «Монпельє» — 1:0, «Тулуза» — «Лілль» — 2:1 (Я. Саного, 58; Градель, 64 (пен.) — Ж. Фонте, 90+3), «Бордо» — «Сент-Етьєн» — 0:1 (Буанга, 90+2
(пен.)), «Монако» — «Ренн» — 3:2, «Марсель» — «Страсбур» — 2:0.
Лідери: «ПСЖ» — 24, «Нант» — 19,
«Реймс» — 17, «Марсель», «Анже» —
16.
Бомбардир: Бен-Єддер («Монако»)
— 8. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2019

СПОРТ
Сергій Вітер
головний тренер ХК «Донбас» (Донецьк)
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«Сьогодні видався справжній фінал. Трохи пощастило, але хлопці
напружено працювали 2,5 місяця й це дало результат. Іще раз дякуємо
супернику, котрий продемонстрував нам усю серйозність наступного
раунду Континентального кубка».

■ ХОКЕЙ

■ БОКС

Досвід емоційних
перемог

Упасти, щоб піднятись
Зазнавши першої поразки на профі-ринзі,
Олександр Гвоздик втратив титул чемпіона світу

Вирвавши перемогу у «фінальному» протистоянні
з латвійським чемпіоном, «Донбас» продовжив
боротьбу за єврокубковий трофей

❙ Олександра Гвоздика вистачило лише на дев’ять раундів бою проти росіянина Бетербієва.
❙ Фото з сайта fightnews.info.
Григорій ХАТА

❙ Завдяки підтримці трибун у Броварах хокеїсти «Донбасу» знайшли сили для виходу
❙ до третього раунду Континентального кубка.
❙ Фото з сайта hcdonbass.com.
Григорій ХАТА
Одних лише перемог на внутрішній
арені керівництву хокейного «Донбасу»
відверто мало. Маючи у своїй історії перемогу в Континентальному кубку 2013
року, в донецькому клубі знову прагнуть
досягти вершин у цьому турнірі. Прихід
у минулому році на тренерський місток
«Донбасу» одного з головних співавторів
тієї єврокубкової перемоги — словацького наставника Юліуса Шуплера — красномовно свідчив про бажання власників
донецького колективу повторити успіх
п’ятирічної давнини. Інша справа, що в
умовах кадрового «голоду» досвідченому
Шуплеру не вдалося подолати з українським чемпіоном навіть другий раунд КК2018/2019, хоча «червоно-чорні» й мали
у своїй «пульці» перший номер посіву.
Аби мінімізувати ризик своєї невдачі на стартовій стадії Континентального
кубка 2019/2020 років, у «Донбасі» вирішили виступити господарями «пульки» на етапі другого раунду турніру.
Щоправда, приймати гостей iз Сербії,
Румунії та Латвії донецькому клубу довелося досить далеко від домашньої ковзанки у Дружківці. З огляду на безпековий компонент, своїх суперників по другому раунду КК-2020 «Донбас» приймав
на льоду броварського «Термінала», що
під Києвом.
Перші два поєдинки — проти «Црвєни Звезди» та «Корони» — господарі провели легко й невимушено, розгромивши
скромних опонентів iз сумарним рахунком — 14:1.
Із двох перемог розпочали своє перебування в Броварах і хокеїсти латвійського «Мого». Відтак саме в очному протистоянні «Донбасу» та «Мого» мало
визначитися ім’я єдиного власника перепустки до наступного раунду турніру.
Торік на аналогічній стадії КК українському чемпіонові дісталося від іншого латвійського клубу — «Курбадс»,
тож хокеїсти «Донбасу» були сповнені

■ ТАБЛО

Континентальний кубок. Другий раунд.
«Донбас» — «Мого» (Латвія) — 3:2 Б, «Донбас» — «Корона» (Румунія) — 7:1, «Донбас» —
«Црвена звєзда» — 7:0.
бажання отримати сатисфакцію за минулу невдачу.
Зрештою, з’ясовувати стосунки з
«Мого» команді Сергія Вітера довелося
довго й напружено — вирішальну крапку в протистоянні хокеїстам удалося
поставити лише в затяжній серії післяматчевих булітів. «Пережив дуже сильні емоції. Це відчуття, котрі словами не
передати Але це хороший досвід», — заявив після «інфарктної» гри наставник
«Донбасу».
Поєдинок українського та латвійського чемпіонів розгортався немов на гойдалках. Спочатку попереду були господарі, потім команда Вітера змушена була
наздоганяти опонента. Граючи «три на
три», полоскотали суперники один одному нерви й в овертаймі. Проте екстранервовою все ж була серія булітів,
головними героями котрої стали голкіпери. Білоруському легіонеру «Донбасу» Степану Горячевських пощастило
дещо більше від візаві: відбити один із
чотирьох виходів сам на сам йому допоміг каркас воріт. Автором же переможної шайби у складі українського чемпіона став Олександр Васильєв.
«Сьогодні видався справжній фінал.
Трохи пощастило, але хлопці напружено
працювали 2,5 місяця й це дало результат. Іще раз дякуємо супернику, котрий
продемонстрував нам усю серйозність
наступного раунду Континентального
кубка», — наголосив Вітер.
А в третьому раунді КК на «Донбас» у
Кракові (15-17 листопада) чекають матчі проти польської «Краковії», білоруського «Нємана» та казахстанського «Бейбариса». До «фіналу чотирьох» пройдуть
дві перші команди квартету. ■

Вітчизняні боксери-професіонали настільки привчили своїх уболівальників
до гучних перемог, що мало хто очікував
почути про болісне фіаско Олександра
Гвоздика в його об’єднавчому чемпіонському бою проти росіянина Артура Бетербієва. Утім спортивна доля розпорядилася так, що, маючи перевагу за очками
після дев’яти раундів, у десятій за ліком
«трихвилинці» українець отримав серію
разючих ударів, які, в підсумку, відправили його в «нокаут», позбавивши таким
чином Гвоздика пояса чемпіона WBC.
Виходячи у Філадельфії в ринг проти
Бетербієва, за плечима український боксер мав лише переможну профі-історію.
Щоправда, статус непереможного бійця також мав і його російський візаві —
чемпіон світу за версією IBF у напівважкій вазі. Зрештою, Бетербієв записав на
свій рахунок 15-ту поспіль перемогу технічним нокаутом. Натомість Гвоздик після програного бою опинився в лікарні, де
пройшов поглиблене неврологічне обстеження.
Кілька днів тому, пробувши близько
тижня в комі, в США помер боксер Патрік Дей, який в андеркарді бою Усик —

Уїзерспун зазнав разючого нокаутуючого удару від Чарльза Конуелла. Загалом,
це далеко не перший нещасний випадок у
світі професіонального боксу. Проте саме
після нього там заговорили про необхідність нових заходів для захисту життя та
здоров’я боксерів-професіоналів.
У протистоянні Гвоздика та Бетербієва рефері в ринзі доволі уважно стежив за
фізичними кондиціями українця, й коли
той у 10-му раунді тричі поспіль опинився на канвасі, суддя одразу припинив
бій.
Водночас після бою українця одразу ж відправили до госпіталю, аби пересвідчитися у відсутності важких наслідків нокаутуючих ударів. У госпіталі він
провів дещо більше часу, ніж потрібно на
діагностичні заходи. Утім, як заявив тренер українського боксера Тедді Атлас, це
потрібно було для перестраховки. «Усе
нормально. Ніякого крововиливу в мозок немає. Слава Богу, все обійшлося незначним струсом мозку від ударів по потилиці», — наголосив Атлас.
За таких умов у Гвоздика ще буде
можливість повернутися в ринг і навіть
здобути один із вакантних чемпіонських
поясів. Однак робити це йому доведеться,
постійно озираючись на своє здоров’я. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2020

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Розпочалася передплата
на «Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Розпочалася передплата на «Україну молоду»
на 2020 рік як за електронною версією Каталогу
видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
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за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн. 60 коп., на
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Оптимізм перед бурею
Світовий бізнес уже, не криючись, готується до світової економічної кризи. Очікується,
що вона буде потужнішою, ніж у 2008 році

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ 2019

■ СІНЕМА

Дженніфер Лопес:
«Одружись зі мною»
Як виявилося, «тривога» фальшива
Щоб не говорили, аби не забували
— це алгоритм багатьох зірок, адже
для них забуття — смерті подібне. Зірка американського кінематографа і
шоубізу Дженніфер Лопес, якій нещодавно виповнилося 50 років, не дає сумувати своїм поціновувачам: то виходить заміж, то розлучається, то крутить романи з майже вдвічі молодшими за неї юнаками. А нещодавно вона
наробила такого галасу довкола своєї
персони, адже уявіть собі картину: в
середмісті Нью-Йорка на вулиці ви
зустрічаєте зірку в шалено дорогому і
красивому весільному вбранні (тут вам
і розцяцьковане стразами пишне плаття, і серпанок на голові, і горжетка зі
штучного хутра), котра летить під всіма вітрилами невідь-куди, ніби втікає
від власної долі. Багато хто зі свідків
цієї сцени подумав, що щось проґавив
у світський новинах і не завважив повідомлення про чергове одруження актриси-співачки-танцюристки. Та тривога виявилася марною — насправді

пані Лопес знімається у черговому фільмі з дуже промовистою
назвою «Одружись зі мною».
Сюжет романтичної комедії
досить невибагливий: суперзірку Кет Вальдес (ну звісно ж,
Дженніфер Лопес) майже перед вівтарем кидає наречений — рок-музикант. Аби
уникнути неприємного фіналу весільної вечірки, зірка вирішує вискочити заміж за першого-ліпшого
(саме сцену пошуку того
«першого-ліпшого» на
вулиці і побачили ньюйоркці). Ним виявився
вчитель математики
Чарлі, якого у стрічці
зіграє Оуен Уїлсон.
До речі, це не перша
спільна робота двох
акторів. Тепер уже в
далекому 1997 р. пара
зіграла у хорорі «Анаконда» про гігантську змію-людожера, що живе в Амазонці. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №117

❙ Дженніфер Лопес.

■ МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Під вінець... у туалетному папері
Незвичний конкурс весільних суконь у США пройшов уже вп’ятнадцяте
Варка ВОНСОВИЧ
Ну яка дівчина не мріє про фату і білу
весільну сукню? Ще змалечку дівчатка малюють у своїй уяві фасони шлюбних шат, серпанок, який приховуватиме сором’язливий
рум’янець на щічках. Проте жодній із них не
спало б на думку йти під вінець у платті... з
туалетного паперу. А ось американки вже 15
разів поспіль проводять конкурс на краще
вбрання з цього, відверто кажучи, сумнівного матеріалу. І цей скепсис даремний, тому
що кожного року журі впадає в ступор, кому

ж віддати пальму першості, адже креативу в
доморощених кутюр’є — хоч відбавляй!
Переможниць цьогоріч було троє, а от
фіналісток — аж дванадцять. Судді ж запевняють, що було неймовірно важко визначити найкращих, тому що конкурс був просто фантастичним і всі фіналістки заслуговували на перемогу. Та все ж найкращою було
визнано Мімозу Хаскі з Південної Кароліни,
яка створила неймовірний ансамбль, вигадавши власну технологію: з туалетного паперу дівчина зробила пряжу, з якої гачком
сплела плаття. На додачу до захоплень не

лише журі, а й публіки, дівчина отримала 10
тисяч доларів призових. Друге місце посіла
Донна Вінклер із Теннессі. Її сукня була виконана у вінтажному стилі, а от родзинкою
ансамблю став головний убір у вигляді чи то
корони, чи то віночка з квітів. За цей шедевр
переможниця отримала 5 тисяч доларів. Третю сходинку посіла майстриня, яка створила
«історичний» костюм із мереживом, а спідничку зробила, як русалчин хвіст. Словом,
таким шедеврам «швацького» мистецтва позаздрили б найкращі модні будинки Парижа
чи Мілана. ■

■ ПОГОДА
23 жовтня за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Уночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура
вночi +8...+10, удень +19...+21.

мінлива
хмарність

Захід

+5…+10
+17…+22

+6…+11
+17…+22
Схід

хмарно

Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9, удень +20...+22.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +19...+21.

Центр

+6…+11
+17…+22

дощ

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +8...+10, удень +20...+22. Моршин: уночi +7...+9,
удень +20...+22.

сніг

Південь +6…+11
+18…+23
дощ,
гроза
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По горизонталі:
1. Військовий підрозділ. 4. Система забезпечення законності і торжества справедливості. 8. Польський режисер, сценарист і кінопродюсер, який підтримав Україну в
2014 році. 9. Дурень, недалека людина. 10. Герой казки Івана Франка на ім’я Микита. 11. Українське
місто, яке порівнюють із Венецією.
13. Круглий футляр для зберігання карт, креслень тощо. 14. Народна
назва свята Хрещення Господнього.
17. Старовинний жіночий головний
убір із круглим наголовком, затягнутим кольоровою тканиною, різновид очіпка. 21. Гори в Молдові. 22.
Один з основних ударів у боксі. 25.
Ввічливе звертання до британського дворянина. 26. Смаколик із висушених зацукрованих фруктів. 27.
Державна валюта Нідерландів. 28.
Сподвижник франкського імператора Карла Великого або легендарного вождя кельтів у Британії короля
Артура. 29. Популярний балканський фруктовий самогон.
По вертикалі:
1. Вулкан, який знищив Помпею. 2. Матеріал, з якого робили
грамплатівки. 3. Стиль музики, популярний у 1980-х роках. 4. Кругла дата. 5. Гуцульська торбина, яку

носять через плече. 6. Обітниця католицьких священників, яка забороняє їм брати шлюб. 7. Давня назва яшми. 12. Система умовних знаків. 15. Член партії Олега Ляшка. 16.
Афінський філософ, один із перших
апологетів християнства. 18. Земля,
яку лишають незасіяною, щоб відпочила. 19. Український гурт, лідером
якого є Анатолій Сухий, автор пісні
«Спи, маленький козачок». 20. Музичний інструмент алтайських шаманів, різновид дримби. 21. Образлива назва росіянина. 23. Французьке заварне тістечко з кремом всередині. 24. Всесвітньо відома фірма,
виробник фото та кінообладнання.■
Кросворд №115
від 16 жовтня

■ ПРИКОЛИ
— Лiкарю, мій чоловік Льова
таки випадково проковтнув нурофен.
Що робити?
— Зробіть йому таки тепер головний біль — не пропадати ж пiгулцi.
***
Лікар каже пацієнтові, який отямився від наркозу:
— Операцію ви перенесли добре,
а ось перед нею ви поводилися просто
неможливо — виривалися, кричали.
— А ваш знайомий iз сусіднього
лiжка поводився ще гірше.
· — Ще б пак, адже його до нас у
клініку послали вікна мити.
***
Нові росіяни в Большому театрі на
балеті. Дружина — чоловікові:

— Усi почуття в балеті — любов,
пристрасть, бажання — видно в рухах.
— Не скажи. У мене недавно
друг на «Лебединому озері» бабки
заплатив, так балерина заспівала.
***
— Скільки буде, якщо вісім розділити навпіл? — запитує вчителька.
— Якщо вздовж, то дві трієчки,
а якщо впоперек, то два нулi, — відповідає Вовочка.
***
— Лiкарю, а алкоголізм — це
хвороба?
— Так, а що ви хочете?
— 100 грамiв і лікарняний.
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