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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019

ІнФорУМ

«Зараз дуже прогрілися Тихий океан, північ Атлантики, Середземне море,
а це впливає на атмосферні процеси, відіграє велику роль у балансі тепла
та вологи в Україні».

■ ПІКЕТИ

■ НА ФРОНТІ

Тернопільщина Зашкодили школі
— проти!
Незважаючи на посилену риторику
Погляди центральної
влади щодо ринку землі
розходяться з позицією
в регіонах
Світлана МИЧКО
Громадські активісти Тернопільщини, зокрема представники руху «Захисти
Україну», пікетували зустріч із заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарасом
Висоцьким та уповноваженим із земельних питань Романом Лещенком, яка відбулася у приміщенні департаменту агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації. Представники центральної влади приїхали в
регіон, щоб представити своє бачення реалізації земельної реформи. У відповідь
почули позицію місцевих активістів, аграріїв та представників місцевої влади,
які наразі проти відкриття вільного ринку землі.
Головні вимоги активістів, які пікетували зібрання, є такими:
— відкриття ринку землі в Україні
можливе лише після того, як кожен громадянин скористається передбаченим
статтею 121 Земельного кодексу України правом на отримання земельної ділянки площею 2 гектари, виділеної внаслідок процесу розпаювання державних земель;
— запуск державної програми пільгового кредитування середніх і малих
сільгосппідприємств та фермерських господарств для купівлі землі (мінімальний
термін — 15 років);
— переважне право на купівлю землі
має мати діючий орендар землі і власники сусідніх земельних ділянок;
— право на купівлю сільгоспземель
повинні мати винятково громадяни України, фермерські господарства, юридичні особи, які мають статус сільгоспвиробника останні три роки, засновниками яких є громадяни України;
— заборона права купівлі сільгоспземель іноземцями, особами без громадянства та юридичними особами, заснованими іноземцями тощо.
Позицію місцевих органів самоврядування висловив на зустрічі голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук. «Обласна рада послідовно приймає
рішення щодо необхідності продовження мораторію на продаж землі, — сказав
він. — Зокрема, на недавній сесії депутатський корпус прийняв звернення до
президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо
продовження до 2025 року мораторію на
продаж земель сільськогосподарського
призначення. Адже, перш ніж реалізовувати ринок землі, необхідно провести
повну її інвентаризацію, заповнити публічну кадастрову карту, ліквідувати там
усі помилки і неточності. Також одна з
найважливіших умов — це повна заборона на придбання наших земель іноземцями та впровадження обмеження на купівлю до 500 гектарів. Ну й основне: в Україні йде війна, аграрії надають допомогу українському війську, відтак коштів
на придбання землі обмаль або зовсім немає, тому є пропозиція відтермінувати
реалізацію земельної реформи до завершення війни, а вже потім розглядати це
питання».
НинінаТернопільщині—понад1мільйон
45 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, оренду від паїв отримують 317 тисяч
жителів регіону, у власності яких 678 тисяч
гектарів. ■

щодо «мирних» намірів, говорити
про зниження рівня вогневої
активності на фронті зарано
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі три доби
офіційно зафіксовано 47 випадків порушення режиму
вогню збройними формуваннями Російської Федерації
та їхніми посіпаками. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних
сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, із гранатометів різних систем,
стрілецької зброї та протитанковими керованими ракетами (ПТКР). Офіційно
не зафіксовано випадків
снайперського вогню, проте неофіційно йдеться про
присутність ворожих снайперів на лінії фронту.
На донецькому напрямку в районі відповідальності
оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог об-

стріляв позиції Об’єднаних
сил неподалік Березового,
Лебединського, Мар’їнки,
Невельського, Талаківки,
Красногорівки, Павлополя, Новомихайлівки, Водяного, Авдіївки.
На Луганщині, де відповідальність несе оперативно-тактичне
угруповання «Північ», противник гатив поблизу Новолуганського, Луганського,
Травневого, Кримського,
Хутора Вільного, Зайцевого, Світлодарська, Новгородського, Новозванівки. Біля Золотого-4 у межах ділянки розведення
та поза нею російські формування і найманці вели
вогонь із протитанкових,
підствольних гранатометів
та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами
включно.

Ірина КИРПА
Заморозки та мокрий сніг у листопаді зміняться на відносно теплу зимову погоду по всій Україні.
Тумани, легкий сніжок та нічні
морози — вже у найближчі вихідні
мешканці всіх регіонів нашої країни
відчують перший подих зими. Народний синоптик Наталія Діденко попереджає, що температура повітря почне поступово знижуватися, отож уже
до середи, 30 жовтня 2019 року, треба підготувати теплі пуховики, шапки та рукавички. Це пов’язано з переміщенням на територію України
холодного циклону з Європи, який
викликав потужні зливи у Франції,
Італії та Іспанії.
Погода у Києві та області буде дощовою й сирою, а температура повітря
вдень поступово впаде з 8 до 3-5 градусів тепла вдень, а от уночі очікуються заморозки до мінус 1-3 градусів.
Найтепліше буде на півдні України, де за час тривалого бабиного літа
зафіксували аж сім температурних
рекордів: удень повітря неодноразово прогрівалося до плюс 27 градусів
тепла. У парках та скверах люди фотографували квітучі каштани, сакури, бузок та азалію, а плодові дерева
пускали бруньки.
Але з 30 жовтня 2019 року на півдні країни також запанують тумани,
хоча сонце інколи визиратиме з-за
хмар. Дуже холодними для Херсона,
Миколаєва та Одеси очікуються ночі
на 1 та 2 листопада 2019 року, коли
через перші морози дерева прикрасить іній, а асфальт вкриється тонкою кригою.
А ось на заході країни нечасті опади у жовтні зміняться на зливи вперемішку зі снігом на початку листопада.
Заливатиме Львів, Івано-Франківськ,
Луцьк, Чернівці, Рівне, Тернопіль,
Ужгород, Хмельницький, а також
інші міста та селища в цьому регіоні.
До початку грудня погода не дасть
снігу шансів затриматися на поверхні землі через різку різницю між денною та нічною температурами: від 6
до 9 тепла впродовж світлового дня
та від 0 до 3 морозу вночі.

Віра Балабух
кліматолог НДІ гідрометеорології
Поранення
отримали три військовослужбовці Об’єднаних сил. Один —
унаслідок обстрілу, інші
двоє — під час підриву на
раніше встановленій ворогом розтяжці.
За даними Спільної
моніторингової місії ОБСЄ,
в окупованому РФ і бойовиками «ЛНР» селищі Золоте-5 (Михайлівка) Луганської області під час обстрілу
була пошкоджена місцева
школа. У звіті СММ за 25
жовтня йдеться, що «на вулиці Миру на південно-східній околиці н. п. Золоте-5
(Михайлівка; непідконтрольна уряду України територія, 58 км на захід від Луганська) спостерігачі вчергове побачили пошкодження триповерхової будівлі
діючої школи, розташованої менш ніж за 1,5 км від
лінії зіткнення. На першому поверсі будівлі вони зафіксували кульовий
отвір (за оцінкою, від влучання кулі, імовірно, калібру
7,62 мм) у вікні, яке виходить на північ, і подряпину
на дерев’яних дверях навпроти вікна, за оцінкою, від
рикошету кулі (всі пошкодження, на думку представників Місії, виникли недавно)». З початку року місія
ОБСЄ фіксувала пошкодження в цій школі через об-

стріли вже понад десяток
разів.
При цьому російські
окупаційні війська систематично перешкоджають
роботі ОБСЄ. Поблизу населеного пункту Петрівське, зі сторони окупаційних військ, зі стрілецької
зброї обстріляли безпілотний літальний апарат СММ
ОБСЄ. Через загрозу втрати
БПЛА його посадили. Дрон
пошкоджень не зазнав.
Варто зазначити, що
російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотних
літальних апаратах Місії
та протидіють роботі таких
апаратів засобами радіоелектронної боротьби.
Це свідчить про намагання противника не допустити виявлення представниками міжнародних
організацій озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, та інших
порушень. При цьому ворог
нерідко намагається звинуватити у власних діях українську сторону.
Українські військові,
дотримуючись чинного законодавства та міжнародних зобов’язань, успішно
виконують завдання зі стримування російської агресії і
готові діяти при будь-якому
варіанті змін обстановки. ■

■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Мамо, іде вже зима
Готуємося до аномалій

❙ Від депресивного сезону парасолька не врятує.
У центральній частині України,
включно з Києвом, Житомиром, Кропивницьким, Черкасами, Сумами та
Полтавою, переважатиме похмура
туманна погода з періодичним дощем. Сонце ненадовго вигляне лише
1 листопада, та за кілька годин знову
сховається за щільними хмарами.
Цікаво, що кліматологи впевнені,
що зимовий сезон 2019-2020 року не
буде сильно суворим для України,
принесе нашій країні м’які морози
та досить рясні опади.
— Із 2014-го по 2018-й — найтепліші п’ять років на нашій планеті,
отож i 2019-2020 роки не стануть винятком, — запевнила кліматолог НДІ
гідрометеорології Віра Балабух. —

Зараз дуже прогрілися Тихий океан,
північ Атлантики, Середземне море,
а це впливає на атмосферні процеси,
відіграє велику роль у балансі тепла
та вологи в Україні.
На думку синоптиків, температура повітря у багатьох містах нашої
країни взимку буде на кілька градусів вищою, аніж зазвичай, а морози виявляться короткостроковими.
Особливо багато опадів у вигляді
дощу та мокрого снігу очікується у
центральних та південних регіонах
країни. Українці повинні бути готові до ожеледиці, налипання мокрого снігу, а також до подолання таких перешкод на дорозі, як підталий
сніг. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ НАСТРОЇ

Вiрю — не вiрю
Нашi громадяни найбільше довіряють
волонтерам, армії та президенту:
результати нових досліджень
Катерина БАЧИНСЬКА
Згідно з результатами, 69% українців довіряють волонтерам, 67% ветеранам АТО, а 66% вірять
президенту. Високим є рівень довіри до армії та церкви — 65 i 56% відповідно. В респондентів також
запитували, «чи покращилося їхнє економічне становище за останні 12 місяців?». 47% відповіли,
що вони не відчули змін,
29% громадян стверджують, що в них ситуація навіть погіршилася. Подібні оцінки — й щодо фінан-

сового становища сімей:
17% вважають, що ситуація покращилася, 53% не
побачили змін у своїх гаманцях і 30% сказали про
погіршення ситуації.
На тлі зростання оптимістичних настроїв у
країні після президентських виборів зросли й позитивні очікування щодо
майбутнього
України.
Так, сьогодні 45% опитаних вірять, що в наступні 12 місяців економічне
становище покращиться,
26% заявили, що воно не
зміниться. Найбільше ж
позитивних змін опитані

■ СПІВРОБІТНИЦТВО

«Красні ден»
Чехи інвестували
у Черкащину близько
20 мільйонів доларів
Людмила НІКІТЕНКО
Днями на Черкащині побувала делегація Чеської Республіки, зокрема депутат парламенту Петер Ґаздік, представники Злінського краю — заступник голови Крайової Ради депутатів
Йозеф Зіха, директор Департаменту освіти Мілан Філіп i співвласник Корпорації V.P. Partner Вадим Кирничний.

побачили у стані доріг:
майже 40% відзначили
покращення ситуації зi
шляхами. А от щодо свободи слова та демократії
позитивнi тенденцiї впадають в очi лише 23%.
Запитували соціологи
і про можливість знайти
роботу в Україні. 18% українців заявили, що впродовж останнього року ситуація суттєво покращилася порівняно з 2018 роком.
А 17% громадян упевненi,
що в країні нарешті почали боротися з корупцією.
Погіршення українці
помітили в таких сферах,
як медицина: 45% відзначили, що обслуговування
та якість медичної сфери
стали гіршими, майже половина респондентів помітила, що погіршилася й
безпека на дорогах. Проте найбільше українців, а
саме 52%, не задоволені тарифами на комунальні послуги. На питання, «чого
найбільше сьогодні бракує
Україні?» респонденти від-

Як розповідають у Черкаській ОДА,
відвідати Шевченків край вони вирішили після запрошення Міжнародної
дипломатичної місії народної дипломатії. Адже наразі в області працюють
сiм чеських компаній, які інвестували
в Черкащину близько 20 мільйонів доларів. Ці інвестиції працюють у сільському господарстві, харчовій промисловості, виробництві мінеральних утеплювачів, нерухомості, у спорті, уточнили посадовці облдержадміністрації.
Обсяг зовнішньоторговельного товарообігу між підприємствами Черкащини
та Чеської Республіки за підсумками
січня-липня 2019 року становить 2,9
мільйона доларів.
Цього разу представники Чехії
відвідали на Черкащині обласну медичну академію, Національний університет імені Богдана Хмельницького, Першу міську гімназію, бізнес-коледж, ознайомилися з роботою кому-

повіли ось так: 71% відзначили, що миру; 43% — порядку, а 40% — стабільностi.
Найбільшою ж загрозою
для країни сьогодні громадяни вважають масовий
виїзд українців за кордон
— 56%. Близько 45% респондентів вбачають загрозу в економічному занепадi
та зубожіннi населення.
Від 30% до 40% опитаних
стурбованi погіршенням
здоров’я нації, екологічними катастрофами, можливою повномасштабною
війною з Росією, зростанням злочинності, деградацією та вимиранням населення.
На тлі позитивних очікувань та загального оптимістичного настрою у
поствиборчий період зросла довіра до більшості інституцій. Найбільше позитивних змін зафіксовано
щодо центральних органів
влади. А от органам прокуратури не вiрять 62% українцiв, судам — 66%. ■

нальних медичних установ.
Депутат парламенту Чеської Республіки Петер Ґаздік відзначив непоганий рівень матеріально-технічного
забезпечення черкаських закладів освіти та охорони здоров’я, а також наголосив на потужному кадровому потенціалі Черкащини. За його словами,
на сьогодні є можливість обмінюватися
досвідом, організовувати відрядження
чеських i черкаських медиків, освітян,
студентів, аби набувати нових умінь i
навичок.
Результатом зустрічі стала домовленість щодо підписання угоди про
співробітництво між Черкаською ОДА
та Злінським краєм Чеської Республіки, який iще у 2006 році подібну офіційну програму співпраці уклав із Львівською обласною державною адміністрацією. Тож з упевненістю можна казати
«красні ден», що у перекладі з чеської
означає «прекрасний день». ■

■ ПОРЯТУНОК

Сміливець зі Сміли
Підліток витягнув малого хлопчика
з глиняного котловану
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У черкаському місті Сміла 14-річний Ярослав Степаненко врятував від страшної
смерті на п’ять років молодшого Богдана, який тонув у
глиняному котловані.
Як розповідають «УМ» у
Черкаському обласному управлінні ДСНС, у той день
на старій човновій станції
біля Смілянської ТЕЦ 9-річний Богдан, учень 3-го класу, запускав у небо іграшковий пінопластовий літачок.
Але поривом вітру літачок
занесло до глиняного котловану, який був ущент заповнений технічною водою.
«Коли малий підбіг туди
й намагався дістати улюблену іграшку, глиняний
берег не витримав, і хлопчик вмить опинився у воді.
Він не вміє плавати, тож запанікував і почав кликати
на допомогу, а тим часом
його щосекунди все більше
«затягувало» у глину», —
розповідають у ДСНС Черкащини.

У ту мить неподалік перебував 14-річний Ярослав Степаненко. Підбігши
до водойми, він не роздумуючи кинувся на порятунок дитини. Підпливши ззаду та міцно захопивши за одяг потопаючого, юний рятівник зумів
дістатися до берега. З допомогою інших дітей, які
в цей час також були на
березі, хлопці вийшли на
тверду поверхню.
«Мені
було
дуже
страшно. Навіть на хвильку здалось, що ми не зможемо вибратися, бо глина так сильно засмоктувала. Богдан був увесь у
глині, брудний, знесилений i мокрий. Я дав йому
свою куртку», — пригадує пережите Ярослав. І
додає: «Через кілька хвилин прибіг батько Богдана і забрав його додому, де
йому викликали «швидку
допомогу».
Як з’ясувалося, Богдан
наковтався брудної води.
Лікарі промили шлунок i
сказали, що його життю

❙ Юний рятівник Ярослав Степаненко і малий Богдан біля того
❙ самого котловану.
❙ Фото надане пресслужбою Головного управління ДСНС
❙ у Черкаській області.
нічого не загрожує.
Дізнавшись про мужні дії Ярослава Степаненка під час порятунку життя дитини, Головне управ-

ління ДСНС у Черкаській
області висунуло його кандидатуру на участь у Всеукраїнській акції «Геройрятувальник року». ■

3

■ ПОДРОБИЦІ

Кривава
вендета
У кілера, який влаштував
розправу над двома
«оплотівцями», знайшли
цілий арсенал зброї
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Перестрілку біля харківського супермаркету «Восторг», що вразила своєю
зухвалістю, влаштував уродженець Горлівки Олексій Титов. Він уже мав раніше судимість за незаконне поводження
зі зброєю, але після умовно-дострокового звільнення, схоже, знову повернувся
до старого «ремесла». Після того, як він,
утікаючи від поліції, підірвав себе гранатою, правоохоронці провели обшук на його
дачі у Руській Лозовій і виявили цілий арсенал зброї. Йдеться про російський вогнемет «Джміль», гранотометні постріли
ВОГ-25, американську гвинтівку AR-15 з
оптичним прицілом та глушником, кулемет і кілька автоматів Калашникова, прості, а також реактивні протитанкові гранати, тротилові шашки і чимало найрізноманітніших боєприпасів.
На думку правоохоронців, бойовий арсенал загиблого може свідчити про те, що
він мав репутацію професійного кілера.
На це вказує і вправність, з якою той виконав останнє у своєму житті замовлення.
По-перше, вів вогонь через целофановий
пакет, аби на землю не впали гільзи, а подруге, заздалегідь підготувався до підпалу
автомобіля, яким утікав із місця злочину.
Можливо, вбивця також отримав вказівку не здаватися правоохоронцям живим.
«Таке враження, що кілер замовників боявся більше, ніж патрульних, — повідомив начальних Харківського управління поліції Валерій Сокуренко. — Замість
того, щоб здатися, підірвав себе. Усе ж
це був не нещасний випадок. Думаю, він
підірвав себе свідомо».
Хто замовив криваву розправу над харківськими кримінальними авторитетами,
наразі невідомо. Правоохоронці припускають, що випущені кулі призначалися
40-річному Георгію Ісакову на прізвисько
«Жора», який свого часу був правою рукою засновника організації «Оплот» Євгена Жиліна. Ця проросійська структура,
що мала філії у багатьох містах України,
була напряму причетна до кремлівського
проєкту «Русская вєсна». З її лав вийшов,
зокрема, колишній керівник так званої
«ДНР» Олександр Захарченко, який був
убитий через деякий час після ліквідації
в РФ Жиліна.
Утім замах на Ісакова не вдався. У перестрілці загинув не він, а його 35-річний
«заступник» Володимир Борох на прізвисько Тайсон, що помер у кареті швидкої допомоги. Натомість «Жору» успішно прооперували лікарі після важкого поранення, й наразі його життю вже нічого
не загрожує. До речі, останній виявився
справжнім улюбленцем долі. У 2016 році
він отримав важке вогнепальне поранення
грудної клітки у ході переділу сфер впливу між кримінальними угрупованнями.
Є свідчення, що кілеру заплатили за його
вбивство скромні 8 тисяч гривень. У березні 2018 року «Жора» пережив черговий
замах, а у травні замалим не потрапив до
в’язниці за незаконне перевезення зброї.
Цікаво, що всі фігуранти стрілянини біля
супермаркету спокійно розгулювали містом, хоча за ними тягнеться довгий шлейф
тяжких злочинів. Скажімо, один із них
проходить свідком у справі про вбивство
російського депутата Дениса Вороненкова, а «діяльність» у Харкові горлівського
стрілка низка експертів пов’язує з підвищенням активності донецьких кримінальних авторитетів. Мовляв, ті вже дощенту
пограбували окуповані території і тепер
намагаються «завоювати» міста на мирній частині України. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019

■ ВІЙНА І МИР

Золоте: личило
б мовчання
Зневажливе спілкування президента Зеленського
з ветеранами АТО обурило українців, які протестують
проти капітуляції
Іван ЛЕОНОВ

«Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов
і сказав — зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах
розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть, і
переводить мене на іншу тему», — саме ці слова президента України Володимира
Зеленського під час спілкування з добровольцями, ветеранами АТО у місті Золоте
на Луганщині минулої суботи викликали неабияке обурення патріотів і породили
безліч іронічних для глави держави мемів і фотожаб у соцмережах.
Користувачі соцмереж закидають Зеленському не лише побутове хамство, яке не
личить Верховному головнокомандувачу під час спілкування із захисниками України, їх також обурює, що той воліє не помічати акції протесту під гаслом «Ні
капітуляції!», які відбуваються в різних містах України, а також те, що у питаннях
відведення ЗСУ від лінії розмежування той керується думкою місцевих мешканців Золотого (серед яких вистачає прихильників «русского міра»), а не державними інтересами, ще й постійно переходить на російську, щоб «бути почутим» на
Донбасі.

Уїкенд у зоні ООС
У районі Золотого Володимир Зеленський фактично провів два дні. Вже
після скандальної поїздки глава держави намагався «згладити кути» і повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуцi», що
мешканці Золотого, з якими він спілкувався, нібито стурбовані через озброєних людей, які оселилися на околиці
селища.
«Від місцевих дізнався, що на околиці у приватному будинку оселилася
група озброєних людей. Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це
такі. Вирішив поспілкуватися з ними
сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та
шукати порозуміння. Але самими лише
розмовами війни не закінчити», — написав Зеленський так, ніби він не знав,
що добровольці з числа ветеранів АТО
приїхали до міста ще три тижні тому задля того, щоб не допустити розведення
сил, яке вони вважають капітуляцією
перед ворогом.
За словами президента, у Золотому
він їздив на передову та зустрічався з
військовими 72-ї бригади, а ще з учителями та лікарями.
«Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ.
Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення, — заявив Зеленський. — Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будьякою ціною — наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я
кажу як президент і Верховний головнокомандувач. Упевнений, у нас все
вийде, і Україна знову буде єдиною!».
Тоді як патріоти вже проаналізували, з ким саме спілкувався глава держави. Принаймні, завдяки світлинам і відеофрагментам зустрічей вони упізнали
щонайменше двох учительок, які 2014
року брали активну участь у мітингах
прихильників «русского міра» в Луганську під російськими триколорами.
Також ветерани стверджують, що деякі місцеві мешканці, які у розмовах із
Зеленським просили про мир, насправді вже мають російські паспорти, інші
ж мають близьких родичів серед бойовиків тощо. Мовляв, хіба варто розмовляти про єдину Україну із сепаратистами?

«Мирний» президент, «люті» ветерани
Насправді ж зрозуміло, що, вирушаючи до Золотого, Володимир Зеленський готувався не тільки до гарних піаркартинок в оточенні місцевого люду на
вулицях і в магазинах зі шматком хліба і пластиковим стаканчиком чаю в
руках, або до ночівлі в одного з місце-

вих удома (мовляв, дивіться, наскільки
близький до народу його слуга), але, насамперед, готувався й до зустрічі з добровольцями, які заважають відведенню
військ у цьому районі. Адже розведення сил у Петровському та Золотому є однією з умов для проведення саміту «нормандської четвірки» за участі Путіна.
Банкова готувала картинку про доброго президента, який разом iз місцевими хоче миру з одного боку, і про поганих
«понаїхавших», які щось тут роблять зі
зброєю в руках — з іншого. Саме тому
спілкування Зеленського з добровольцями біля похиленої хатини знімали з різних точок кілька телекамер, а вже у неділю ввечері Банкова передала на кілька
телеканалів готовий 24-хвилинний документальний фільм про поїздку до Золотого, в якому між рядкiв проглядається головний посил авторів: є президент,
який хоче миру разом із мешканцями
Золотого, а є люті, озброєні до зубів добровольці, які хочуть крові.
В одному з епізодів добровольці запитують президента, чи приїхав він відводити війська. Він відповідає, що приїхав подивитися, що кажуть iз цього
приводу люди, і що вони виступають за
відведення. Доброволець на це відповідає: «А нам вони весь цей час казали, що
не треба (відводити. — Ред.)».
Утім президент волів цього не чути, а
ще демонстративно уникав розмови про
те, якими є вимоги учасників акції «Ні
капітуляції!», а постійно вимагав: «Пацани, зброю приберіть!».
Зокрема, під час діалогу з ветераном
полку «Азов» на ім’я Денис на питання,
чи зустрінеться Зеленський з ветеранами щодо акцій «Ні капітуляції!», які
відбулися по всій Україні, президент
заявив: «Я прийшов тобі сказати, ви
зброю відведіть. Ти мені переводиш
стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати».
На репліку Дениса (який, як
з’ясувалося, навіть агітував за Зеленського під час виборів), що «люди передали президенту інформацію про акції протесту в Україні» та про бажання
учасників зустрітися з ним Зеленський
нахабно і зневажливо відповів: «Хто
мені передав? В Україні вчора пройшов
дощ, ось що мені передали». А коли
Денис уточнив, що ветерани передали
очільнику Миколаївської області листа
з вимогою зустрічі з президентом, той
сказав, що почитає, а далі виголосив
скандальну репліку про свої 42 роки та
«не лоха якогось».

Зброю прибрали. Що далі?
Звісно, і пресцентр МВС, і штабу ООС
за вказівкою з Банкової намагалися заглушити скандальні слова президента

❙ Президент сказав не висувати йому
❙ ніяких ультиматумів.
повідомленнями про те, що добровольці з легально оформленою зброєю перебувають у Золотому незаконно, тож цьому надається правова оцінка.
«Вони не є представниками будьяких силових відомств чи Збройних
сил України, уповноважених перебувати та діяти в районі проведення операції Об’єднаних сил. Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській
областях», більше знаним як Закон про
операцію Об’єднаних сил, чітко визначаються категорії, які можуть перебувати в районі ООС зі зброєю. Люди, які
спілкувалися з президентом, не належать до жодної з таких категорій, а відтак перебувають у Золотому зі зброєю
нелегально, порушуючи вказаний Закон про ООС», — заявили у штабі ООС.
Уже в неділю у МВС повідомили, що
«зброя, яка перебувала в розпорядженні
учасників акції проти розведення
військ, була вивезена із Золотого». Заступник глави Нацполіції Вадим Троян
уточнив, що ветерани-добровольці, які
мали легальну власну зброю, вивезли її
у супроводі поліції із Золотого-4.
Тож зараз у районі підготовки до
розведення військ у зоні ООС, зокрема йдеться про Золоте-4 та Катеринівку, перебуває лише група волонтерів без
зброї. Наразі там працюють шість патрулів поліції, туди ж, для забезпечення
публічного порядку та безпеки, буде направлена Нацгвардія.
Водночас у соцмережах уже тролять
главу держави і пропонують йому сказати бойовикам по той бік лінії розмежування про те, що він «президент, 42
роки, а не лох якийсь» і запропонувати ще й сепаратистам: «Пацани, зброю
приберіть!». ■

■ ПРЯМА МОВА:
Андрій Білецький, екснардеп, лідер «Національного корпусу»:
— Форма розмови з добровольцями в Золотому — це відверте побутове хамство з боку
президента по відношенню до ветеранів. Мене
особисто вразило, що президент ставиться до
абсолютно всієї країни, як до імбецилів...
Володимире Олександровичу, всі почули
ваші погрози. Вони трохи поза законним полем.
Ми будемо залишатися, і нам ворог, безумовно,
не президент країни, а в першу чергу ми бачимо ворога з тієї сторони, зі Сходу. Але якщо ви
вирішите ці погрози виконувати, а в нас є зараз
такі перші ознаки, викинути звідти ветеранів,
то замість декількох десятків людей наступного
тижня там буде тисяча. Якщо з тисячею не вийде, там буде 10 тисяч.
Нас не зламали 2014-2015 роки, нас не зламала величезна навала, яка йшла тоді зі Сходу.
Ви думаєте, що нас зламає що? Ваше бажання
домовитися з ворогом за будь-яку ціну? Україна цю ціну заплатила, не ви її заплатили, тому не
вам усе-таки вирішувати, віддавати наші території чи ні, а в тому числі кожному з нас, у першу
чергу з тих людей, які дотичні до оборони України.
Святослав Вакарчук, нардеп, лідер партії
«Голос»:
— У 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну. В час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками — люди різних професій,
різного походження, російсько- й україномовні — стояли в чергах до військкоматів. Деякі з
них створили добробати. Добробати часто були
єдиною опорою України на важливих ділянках
фронту.
Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям, — «Дякуємо!». Будьякі слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами, не приведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова «Ви». Гнів завжди на «ти». Пам’ятаймо про це!».

■ 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»
на 2020 рiк:
на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 3 грн. 60 коп., на
квартал — 8 грн. 20 коп., на
півроку — 10 грн. 00 коп., до
кінця року — 15 грн. 30 коп.

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

■ РАЗОМ НАС БАГАТО

Пішов до Аллаха разом
iз трьома
дітьми

Вулиця «змела» уряд

Лідер «Ісламської
держави» загинув
під час спецоперації
в Сирії
Олег БОРОВСЬКИЙ
Лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді загинув під час спецоперації,
проведеної в сирійській провінції Ідліб неподалік кордону з Туреччиною. Про це повідомив президент США. «Абу
Бакр аль-Багдаді — мертвий.
Він помер, підірвавши себе і
трьох своїх дітей», — зазначив
Дональд Трамп на пресконференції 27 жовтня.
За словами Дональда Трампа, Абу Бакр аль-Багдаді втікав від переслідування тунелем разом iз трьома дітьми і,
розуміючи, що опинився у пастці, привів у дію пояс смертника, підірвавши себе та дітей...
«Він помер як собака, як боягуз. Він загинув після того, як
забіг до тунелю, з якого не було
виходу, верещав, плакав і кричав увесь шлях, — розповів Дональд Трамп. — Вбивця, який
так сильно намагався залякати інших, останні свої хвилини
провів у цілковитому страху, в
цілковитій паніці та жаху, переляканий американськими
військовими, які прийшли по
нього», — таку картину змалював Трамп.
Президент США повідомив, що жоден з американських військових не загинув під
час операції, але був поранений один iз псiв, який переслідував очільника «Ісламської
держави». Натомість, за словами Дональда Трампа, було
вбито кілька прихильників
аль-Багдаді й отримано важливу інформацію про угруповання. Окрім того, з будинку,
в якому переховувався очіль-

Незначне подорожчання проїзду в метро
призвело до відставки кабміну в Чилі

❙ Лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.
ник «ІД», вивели живими та
неушкодженими 11 дітей.
Президент США пообіцяв
відплату іншим лідерам джихадистів. Дональд Трамп подякував за допомогу в операції Росії, Сирії, Туреччині, Іраку та сирійським курдам. Сирійські курди, у свою чергу,
подякували президенту США
за операцію американських
спецпризначенців iз ліквідації ватажка «ІД».
В операції, яка відбулася
пізно в суботу ввечері, брали
участь лише американські військові, що прибули до схованки очільника «ІД» на восьми
гелікоптерах. За словами Дональда Трампа, сирійські курди допомогли в проведенні операції збором розвідувальної інформації. Гелікоптери розпочали штурм, який тривав 30
хвилин, вистреливши ракетами по двох будинках і зрівнявши з землею ще один, перш
ніж почали діяти спецпризначенці на землі.
Останки лідера «Ісламської держави» Абу Бакра альБагдаді можуть бути викинуті в море, повідомив у неділю ввечері телеканал «Сі-ЕнЕн». Подібно американська
влада вчинила i з тілом лідера «Аль-Каїди» Осами бенЛадена. Американська телемережа при цьому посилається на висловлювання радника
президента США з національної безпеки Роберта О’Браєна,
який нагадав, що тіло терориста Осами бен-Ладена, організатора замахів у Нью-Йорку та Вашингтоні 11 вересня
2001 року, ліквідованого аме-

риканськими командос 2 травня 2011 року, після короткого
ісламського обряду було викинуто в Аравійське море.
Дональд Трамп наголосив,
що Сполучені Штати «притягнули до відповідальності терориста номер один у світі». Абу
Бакр аль-Багдаді керував «ІД»
із 2010 року, коли ця ісламістська терористична організація
була ще відгалуженням «АльКаїди» в Іраку. На піку свого успіху «Ісламська держава» контролювала великі терени від півночі Сирії і вздовж
рік Тигр та Євфрат аж до околиць Багдада. Дональд Трамп
обіцяв убити або схопити ватажка «ІД» ще на початку свого президентського терміну. За
його голову американці приначили винагороду в 25 млн доларів США. Остаточно підтвердити загибель лідера «ІД» мають після аналізу ДНК та біометричних даних.
Ліквідація аль-Багдаді —
важливий успіх Трампа на тлі
започаткованої демократами процедури його імпічменту. В країнах регіону привітали проведення операції, яку
Туреччина назвала «поворотним моментом у нашій спільній боротьбі з тероризмом».
Росія поставилась до новини
іронічно, заявивши, що не володіє достовірною інформацією. Прем’єр-міністр Ізраїлю
назвав ліквідацію аль-Багдаді
«вражаючим досягненням». А
президент Франції Еммануель
Макрон зазначив, що ліквідація ватажка ще не означає,
що з «Ісламською державою»
покінчено остаточно. ■

❙ Гнів чилійців вихлюпнувся на вулиці.
Олег БОРОВСЬКИЙ
Президент Чилі Себастьян
Піньєра оголосив про кардинальні перестановки в уряді у зв’язку з
маніфестаціями та безпорядками в
країні проти соціальної несправедливості. «Я попросив усіх міністрів
подати у відставку для створення
нового уряду», — заявив він.
Минулого
тижня більше
мільйона маніфестантів вийшли
на вулиці чилійських міст. Найбільша акція протесту відбулася
в столиці Сантьяго. Цю маніфестацію вже назвали «історичною»,
бо, згідно із заявою мера Сантьяго,
на вулиці вийшли понад 820 тисяч
мешканців.
Бурхливі масові протести спалахнули 14 жовтня після того,
як влада вирішила підвищити
вартість проїзду в метро з 800 до
830 песо. Але навіть таке незначне підвищення вартості проїзду в столичному метро викликало обурення, оскільки підземкою
щоденно користується близько
трьох мільйонів пасажирів. У години пік ціна проїзних квитків сягає
830 чилійських песо (це еквівалентно 1 долару 17 центам, приблизно
29 гривень 25 копійок — замість
колишньої ціни 1 долар 13 центів,
28 гривень 25 копійок). Зарплата
багатьох чилійців не досягає і 770
доларів на місяць.
Унаслідок масових та бурхливих виступів, які супроводжувались насиллям, президент країни
Себастьян Піньєра вже наступного дня скасував підвищення ціни
на проїзд. Але цей крок не зупинив
протести, які стали наймасштабні-

■ ВТРАТИ

«Минув Радянський
Союз, мине і
путінська Росія»
У Великій Британії помер письменник та
правозахисник Володимир Буковський
Ігор ВІТОВИЧ
У Великій Британії пішов iз
життя російський письменник
і громадський діяч, один із засновників дисидентського руху
в СРСР Володимир Буковський,
повідомляє «Радіо «Свобода».
«Володимир Костянтинович
Буковський помер від зупинки серця у лікарні Адденбрукс
у Кембриджі о 21.30 за Гринвічем 27 жовтня 2017 року. Йому
було 76 років. Упродовж останніх років у нього було слабке

здоров’я», — йдеться на офіційному сайті Буковського.
Володимир Буковський був
одним із засновників дисидентського руху в Радянському Союзі. У 1960 році під час навчання в Московському держуніверситеті він почав відвідувати
вільнодумні поетичні зустрічі
біля пам’ятника Маяковському в центрі Москви. Кілька активістів «Маяковки» були арештовані. Самого Буковського
вперше арештували в 1963 році
— за виготовлення фотокопій

❙ Володимир Буковський стояв біля витоків дисидентського руху в СРСР.
забороненої в СРСР книги. Після виходу на свободу в 1965 році
він брав активну участь у підготовці мітингу на захист Андрія
Синявського та Юлія Даніеля,
за що знову був затриманий і
відправлений до психіатричної
клініки.
Його звільнили у серпні 1966
року в результаті активної кампанії на його захист, яку розгорнули на Заході. Після цього
його неодноразово арештовували за організацію акцій про-

тесту і «антирадянську діяльність». Буковський перебував в
ув’язненні і на примусовому лікуванні загалом 12 років.
У 1971 році Буковський переправив на Захід 150 сторінок
документів, в яких iшлося про
репресивні методи радянської
психіатрії у політичних цілях.
У 1972 році його засудили за
«антирадянську агітацію» до
двох років ув’язнення і п’яти
років заслання. У 1978 році Буковського, який на той момент

шими в Чилі за останні десятиліття. Народ перейшов до вимог загальної соціальної справедливості.
Зокрема, мітингарі також невдоволені зростанням тарифів на електроенергію на десять відсотків. Протестувальники виступають і проти
обмеженого доступу до систем охорони здоров’я та освіти, які майже
повністю перебувають у руках приватного сектору.
21 жовтня влада Чилі запровадила комендантський час у столиці Сантьяго, де за чотири дні протестів і заворушень загинули 11
людей. Протестувальники в масках підпалювали автобуси, станції
метро, супермаркети, банки та будинки, передає агенція «Рейтер».
Правоохоронці застосовували проти них сльозогінний газ та водомети. Збитки столичному метрополітену оцінюються в 200 млн доларів.
Затримано близько двох тисяч осіб.
Кількість поранених як серед протестувальників, так і поліції обраховується сотнями.
Попри постійне зниження рівня бідності та найбільші доходи на
душу населення у всій Латинській
Америці (20 тис доларів на рік при
двовідсотковій інфляції), у Чилі
спостерігається значна соціальна
нерівність. Протестувальники кажуть, що влада більше турбується
про багатих, а соціальні програми
діють лише для дуже бідних, тоді
як решта населення залишається
наодинці зі своїми проблемами.
У протестного руху в Чилі наразі немає чітких вимог і лідерів,
тому важко передбачити, чи поступки влади погасять гнів і невдоволення вуличних натовпів. ■
перебував у колонії, обміняли
на лідера Комуністичної партії
Чилі Луїса Корвалана.
1976 року Буковський оселився у Великій Британії, закінчив Кембриджський університет, писав книги і продовжував займатися політичною
діяльністю. Володимир Буковський був також критиком
внутрішньої і зовнішньої політики Росії і особисто президента Володимира Путіна. У 90-х
роках Борис Єльцин повернув
Буковському російське громадянство, а в 2007 році він висувався кандидатом у президенти Росії, проте йому відмовили в реєстрації. У 2009 році Буковський увійшов до політради
опозиційного руху «Солідарність».
До кінця життя Буковський
не припиняв займатися правозахисною діяльністю та викривав радянську і російську владу.
«Я не песиміст і дуже спокійно
ставлюся до всього. Тому, що
знаю, що все мине. Минув Радянський Союз, мине і путінська Росія», — сказав Буковський два роки тому. ■
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■ УРОКИ МИНУЛОГО
Ірина КИРИЧЕНКО

Олександр Алфьоров — кандидат історичних наук. Його історія — як шлях української еліти до визнання Української державності світом. Наукова та політична діяльність Олександра
створюють навколо себе інтелектуальний вир, який структурує
громадське життя на користь нації. Наша сьогоднішня розмова
— про багатошаровість історії, про честь нації та про щире захоплення наукою.

«Не осоромити пам’ять роду»
Олександре, давайте почнемо розмову з історії вашого роду. Село Бездрик, сотник
Марко Алфьоров, XVII сторіччя…
— Рід тягнеться глибше, я
дослідив його до 1450-х років,
спочатку це були люди, які
мали прізвище Голуб, вони
мешкали в кількох воєводствах
тодішнього Великого князівства Литовського, різними шляхами вони перебралися з Вітебщини на територію Волині, а
згодом — Київщини. Київщина — це був козацький регіон
уже на початок XVII сторіччя,
особливо південні краї Київщини.
І, по суті, південь тодішнього воєводства Київського,
— це сьогодні Черкаська область, південь Київської області — то були козацькі регіони, які до революції Хмельницького вже здобули собі право
утворити полки, які ввійшли
до офіційних реєстрів. І одна з
гілок Голубів, з якої якраз походжу я, осіла на сьогоднішній Черкащині, і під час революції Хмельницького перейшла на Слобідську Україну, до
міста Суми. Перехід цей був
пов’язаний iз полковником Герасимом Кондратьєвим, який
заснував місто Суми. Його дружиною була Христина Алфьорова (Олферіва), яка за собою
і привела малого брата Марка. Він був записаний до Першого Сумського реєстру, це і є
мій безпосередньо багато разів
прадід. Марко, користуючись
тим, що він був шваґром полковника, — бо в той час це були
цілі станові династії, корпорації, які були закриті між собою,
— посідає на п’ятнадцятий
рік існування Сумського полку посаду сумського сотника.
Він, очевидно, кілька разів повертався з Сум на українське
Правобережжя, звідки виводив людей до Слобідської України, заселяв порожні міста,
скуповував землі. У тому числі до його рук потрапило село
Бездрик, яке стало родовим, iз
1670-х років до закінчення визвольних змагань, коли російські більшовицькі війська окупували в 1920-х роках Україну. Це село унікальне тим, що
його тримала спочатку одна
людина, потім кілька людей, і
надалі всі представники родини Алфьорових дрібнили село
так, щоб у кожного була своя
діляночка, і на момент 1917
року село було поділене на понад сто шматків між величезною кількістю родичів, які існували на той час.
Саме прізвище «Алфьоров»
утворене як більшість слобідських прізвищ. По-перше, за московськими правилами до реєстру заносилися люди без зазначення прізвища, тобто ім’я та
по-батькові, — цей процес характерний для всього тодішнього Московського царства, тільки князі мали свої прізвища,
скажімо, Білозерський, Оболенський, — для інших категорій населення це завжди було
ім’я та по-батькові: «Петро син
Івана», так виходить прізвище
«Іванов». І в українського ко■

зацтва, яке було на Слобідській
Україні, особливо у тих, хто досягав якихось статусних положень, прізвище формувалося за
батьковим іменем, тому Марко
Олефірович Голуб у козацьких
реєстрах, які писали московські
писарі, був записаний як Марко Олефіров, а потім прізвище
було русифіковано повністю на
Алфьоров. Тому Марко Алфьоров iз таким-от російським прізвищем став родоначальником
українського старшинського
слобідського роду.
До когорти своїх предків я
із вдячністю відношу кількох
сумських сотників, видатного українського гравера, мандрівника та архітектора Миколу
Федоровича Алфьорова, його
сина Аркадія, який подарував
у заповіті понад три з половиною тисячі творів мистецтва до
Харківського музею при університеті, чим заснував, власне, Харківський художній музей, — це були і гравюри Дюрера, і картини Айвазовського, і
дуже багато картин західноєвропейських митців. І, характеризуючи в цілому предків, скажу — це люди, які тяжіли до
української культури. Це мені
ще в сьомому класі дозволило з
упевненістю піти до Державної
історичної бібліотеки і почати
шукати родовід. Це був 1997—
1998 рік, коли я вперше почав
цікавитися і шукати родинне
дерево.
Доля родини вже в часи Радянського Союзу складається
неоднозначно. Мій дід був офіцером, льотчиком. У часи Другої Світової війни воював у небі,
а в цей самий час його батька,
мого прадіда, знищили в евакуації, зрозуміло, що за походження. Але через те, що дід був
офіцером, він зміг зберегти своє
майбутнє, і таким чином народився мій батько Анатолій —
кандидат біологічних наук,
дослідник iз хорошим науковим доробком і навіть практик,
який багато років поспіль працював з Амосовим.
■ Розкажіть, будь ласка, про
село Бездрик, про ваше помістя, цегельню.
— Бездрик — це село, де, на
превеликий жаль, не залиши-

❙ Олександр Алфьоров.

«Ми заходимо
як сто років тому»
Історик Олександр Алфьоров — про історію власної родини
та як національна пам’ять і відомі персоналії зшивають націю
мене, бо в моїй сім’ї в жодній
з гілок не залишилося поняття «своє село». І коли я приїжджаю до Бездрика, то відчуваю
тяглість цієї землі, і цей спадок,
який втілюється через сакральні місця, через емоції, і тому до
Бездрика завжди намагаюся
приїжджати на Івана Купала,
коли святкують День села. Я їздив туди ще студентом, аспірантом, зараз беру свою сім’ю, дітей. Позаминулого року організував грошові премії для учнів
школи, які писали дослідницькі роботи про село. Влітку цього
року подарував бібліотеці Бездрика, а також бібліотеці Верхньої Сироватки, яка теж тісно
пов’язана з простором родини,
книжки, нові видання з історії
України. Ставлюся до цього

На жаль, ми віддали Київську Русь Російській
Федерації. Наприклад, перед російсько-українською
війною Росія відзначала 1150 років Російської
державності.
лося нічого від Алфьорових.
Палац iз колонами, з різною
брамою був знищений під час
Другої світової війни — він виконував роль однієї з висот для
артилерії та був розбомблений
під час боїв за Суми. Коли я приїжджаю до Бездрика, де в мене
дуже багато друзів (переконаний, що і родичів, про яких ми
не знаємо, можливих кузенів,
кузин, які змінили прізвище), я
завжди спостерігаю за цими пагорбами, за рибними ставками,
про які я читаю в документації
XVIII сторіччя, уявляю собі дороги, якими ходили мої предки. І це знахідка сакральна для

села дуже тепло і буду підтримувати чим можу, підтримую
маленькою лептою, але вона,
очевидно, є дорогою для моїх
улюблених бездричан.
■ Вони принесли вам цеглину із цегельні Алфьорових…
— На території Бездрика
розташовувалися місцеві цегельні заводи, так само і винокурні, й іподром, тільки все це
було перелаштоване в радянський час під місцеві потреби.
Для мене величезним сюрпризом стали два подарунки: це
цеглина з палацу Алфьорових
iз літерою «А», яка є ініціальною літерою нашого прізвища,

а другий безцінний подарунок
— мені віддали пагінець рослини з бездрицької бібліотеки
під назвою монстера. Монстера була завезена на наші землі
в другій половині XIX сторіччя, походить вона з Америки,
і це була модна рослина в будинках поміщиків. Це саме та
рослина, яка росла в нашому
маєтку, є фотографії, де ці квіти сфотографовані на початку
ХХ сторіччя. Я отримав рослину своїх предків, і для мене це
неймовірний подарунок, я щодня милуюся нею. Це дивовижно: через усі історичні перипетії
— у тридцяті роки Голодомору,
під час Другої світової війни —
бездричани зберегли її у своїх
хатах. Цегла і монстера — це
два найприємніші сюрпризи за
останні роки, роки досліджень
моєї генеалогії.
■ Людина, яка все життя
займається історією, набуває
такого особистісного масштабу, що сама стає якимось історичним персонажем.
— Досліджуючи історію родини з XV по ХХ сторіччя, довелося вивчати всі періоди,
через які проходила родина.
Тому коли запитують, яким періодом я займаюся, можу сказати, що дослідив добре всі періоди історії України — Велике
князівство Литовське, Річ Посполита, Козацька революція
Хмельницького, полки козацькі на Гетьманщині та Слобідській Україні, XIX сторіччя,
часи Визвольних змагань, — ти
маєш розуміти кожен шар нашої історії, який пронизується
маленькою історією твоєї родини, і тому, вивчаючи рід, довелося вивчати документи в десятках українських та іноземних архівах. Через те я став

професійним істориком, і скажу, що завжди хотілося єдиного: не осоромити пам’ять предків. І через це вчинки, які роблю в житті, в громадській активності, в політичній справі,
завжди продумую так, щоб
не збезчестити прізвище, щоб
вчинки відповідали етиці, моралі, — я розумію, що можу
як підняти і возвеличити свій
рід, так можу й бути тим негідником, який знеславить його.
Для мене це дуже реальні речі,
я відчуваю погляд предків на
кожну свою дію.

Політика пам’яті
■ Ви були гетьманцем-державником.
— Я очолював довгий час,
з 2001 по 2007 рік, молодіжний осередок Союзу гетьманців-державників. Це була закордонна організація, довкола
якої гуртувалися прихильники Павла Скоропадського, українські консерватори, ідеологія яких визначалася безсмертними працями В’ячеслава Липинського. В США її очолював
славної пам’яті Любомир Бей,
а в Україні її відкрив у 2001
році професор, доктор історичних наук Юрій Терещенко. І я
долучився до цієї організації,
очолив молодіжний осередок.
Він не був великим, нас було
там періодично 20-30 хлопців
та дівчат. Ми робили культурницькі акції, зокрема у 2004
році перед Помаранчевою революцією влаштовували разом
iз «Тінню Сонця» концерти, організовували так звану патріотичну рок-трибуну, влаштовували перші глобальні акції зі
святкування Дня Соборності,
коли це було ще не в тренді абсолютно, робили різні проєкти,
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літературні вечори, історичні
читання для молоді. Зокрема,
стали ініціаторами першого в
історії України «ленінопаду».
У липні 2007 року ми вийшли
до Леніна, який був на Бессарабці, з вимогами його перенести з міста в музей чи ще кудись,
і це призвело до величезної бійки з комуністами, які напали на нас, двадцятьох студентів. Після того як у засобах масової інформації показали, що
знайшлися сміливці, які вирішили протестувати проти «центрального» Леніна в Україні, —
за наступний тиждень на території Київської області перестали існувати півтора десятка
Леніних. Це був початок «ленінопаду». Силами невідомих
патріотів, як ми завжди кажемо.
■ Розкажіть, будь ласка, про
вашу політичну діяльність. Навіть експедиції «Пам’яті нації» — це теж політична діяльність.
— Так, це політика пам’яті.
Ніколи я не був у партіях, починаючи з 1998-1999 року, коли в
дев’ятому класі потрапив у громадський сектор, а вступив до
партії у 2016 році, до партії, яку
було створено на базі Цивільно-
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ні змагання, — але, перепрошую, Росія з нами веде гібридну гуманітарну війну, не за ХХ
сторіччя, вони у нас відбирають остаточно Київську Русь,
яка існувала тисячу років тому.
Першочергово «Пам’ять нації»
ставить перед собою мету зшивати ці історичні шари наші,
від Русі та глибших часів і до
сьогодення. Так само ми хочемо, щоби важливі для України
дати не перетворювали на регіональність, наприклад, Проголошення України 30 червня
1941 року має відзначатись не
тільки у Львові, а й у Сумах, у
Миколаєві, в Одесі, тому що це
— загальноукраїнська дата. І
пам’ять про Конотопську перемогу має бути відзначена не
тільки в Конотопі й Сумах, а й
у Львові, Луцьку та інших містах. І ці моменти нами за двадцять iз гаком років були просто
проґавлені, визначні українські дати стали регіональними.
Водночас необхідно повертати історію Київської Русі,
бо саме в тих IX-XI сторіччях заховано процес потужного розвитку української державності, але, на превеликий
жаль, ми останніми десятиріччями віддали Київську Русь

кому, — це персони, які зшивають українську націю. Проґавили все! Тобто політика національної пам’яті на сьогоднішній день є, на превеликий
жаль, недостатньою для того,
щоб зшити націю. І тому, наприклад, експедиції, які проводить організація «Пам’ять нації», мають величезне значення. Ми відвідали торік десять
полкових центрів Гетьманщини: Козелець (це місто було центром Київського полку), Чернігів, Новгород-Сіверський (це
друге полкове місто в Стародубському полку, до самого ж Стародуба у РФ поїхати на 15 років
не ризикнули), Прилуки, Полтаву, Миргород, Гадяч, Ніжин,
Лубни і Переяслав-Хмельницький. Ми приїжджали з виставкою до кожного міста, знімали з дрона пам’ятки, фіксували
козацькі укріплення, будинки.
Водночас у кожному місті ми
просили священників Православної церкви України проводити поминання за гетьманами
і полковниками своїх міст. Це
було вражаюче, коли протягом
цього тижня священниками
були промовлені імена наших
гетьманів і полковників, імена
яких не згадували сотні років.

на те саме коло,

❙ З рукописом своєї нової книжки.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
го корпусу «Азов» — об’єднанні
ветеранів полку. У 2016 році ми
створили партію Національний
корпус, і це була моя перша і на
цей час єдина партія, до якої я
зайшов. Я цим пишаюся, багато моїх знайомих були в різних
партіях, в одній, другій шукали себе, а я себе через партію ніколи не шукав. І, можливо, залишався би і далі в громадському секторі, але був дотичним до
створення Національного корпусу і прийняв рішення, що
маю зрештою перейти цей Рубікон і зайти в політичну діяльність. З того часу я — член Вищої ради та речник партії. Наш
лідер Андрій Білецький є засновником багатьох проєктів,
у тому числі й «Пам’яті нації»,
який я очолюю вже другий рік.
Це історичний проєкт, навколо
якого гуртуємо молодь, дослідників, проводимо лекторії, кінопокази, ведемо всі можливі
заходи, пов’язані зі збереженням пам’яті, і головне — зшиванням пам’яті.
Ми перед собою поставили
конкретну мету — пам’ять необхідно зшивати. І те, що сьогодні, наприклад, дуже багато говорять про ХХ сторіччя,
про вояків УПА, про визволь-

Російській Федерації. І коли,
наприклад, перед російськоукраїнською війною Росія відзначала 1150 років Російської
державності, нічого не варто
було би українським історикам
у той самий рік так само помпезно відзначати 1150 років
хрещення Київського князя
Аскольда чи утворення православної Церкви в Києві. Тоді
у них 1150 років їхньої міфічної державності, а у нас 1150
років утворення єпископії,
очевидно ж, не на порожньому
місці! Кожна адекватна людина все зрозуміє. Вести війну за
пам’ять слід саме так.
■ Регіональні дати — це не
для унітарної країни.
— А що говорити, якщо 22
січня 2018 року наша держава
не спромоглася відзначити сто
років відновлення української
незалежності! Нагадаю: 22 січня 1918 року була проголошена
Українська Народна Республіка.
Що говорити про те, що того
ж 22 січня в цьому році відбулося сто років об’єднання Західної і Великої України, —
жодних емоцій, жодних державних святкувань! 200 років
Кулішу, 250 років Котляревсь-

Відновлення сакрального простору — це теж елемент боротьби за націю, боротьби за нашу
державу.
■ Розкажіть, будь ласка, про
ті політичні акції, які ви модерували чи модеруєте.
— Будучи речником Національного корпусу, я не тільки
з’являюся на ефірах, а й проводжу вуличні акції. Національний корпус мав низку потужних акцій, які ми здійснювали з 2016 року. В першу
чергу, це величезна боротьба
з російським капіталом в Україні, який був тут представлений у банківській сфері. Акції
проти «Сбербанка России» та
нелегального грального бізнесу. Акції екологічного формату. Акції політичні проти так
званих Мінських угод, Медведчука, Свинарчуків (справа розкрадання у Укроборонпромі).
До речі, питання щодо розкрадання в Укроборонпромі ми порушували ще в 2017 році. Ну і,
звісно, є акції, де представники
Національного корпусу беруть
участь, не піднімаючи партійних прапорів, коли ми солідаризуємося з громадськими активістами, як, наприклад, по
Віталію Марківу, або ж проти
ЗМІ — «рупорів Кремля». За
три роки пройшло дуже багато
акцій.

«Для мене честь бути
першовідкривачем невідомих
персон»
■ Розкажіть про ваші наукові інтереси.
— Я є автором восьми книжок. Перша — «Особові печатки Правобережної України кінця XVIII — початку XIX
сторіччя» — вийшла у 2004
році, коли я ще був студентом.
Потім були «Українські особові печатки XV-XVII сторіччя» у співавторстві з Олегом
Однороженком, «Старшинський рід Алфьорових...», «Договори і постанови», «Тисяча років української печатки»
(у співавторстві). Потім iз колегою Олександром Різніченком ми опублікували «Реєстр
Сумського полку 1660—1664

рр.», а зi своїм кумом Олексієм Монькіним «Реєстр Полтавського полку 1654 р.», і зараз у видавництві — наступний Реєстр Сумського козацького полку XVII сторіччя. Всі
реєстри, до речі, в московських
архівах віднайдені.
Про свою четверту книжку скажу кілька слів — у 2008
році я знайшов у Московському архіві україномовну копію
Конституції Пилипа Орлика. Для мене це був справжній
шок, дивовижне відкриття.
Тож вона побачила світ у 300ту річницю з оригінальною українською назвою «Договори та постанови». Також я автор понад ста наукових статей,
пов’язаних з історією Київської
Русі, козаччини, є окремі розвідки, пов’язані з Другою світовою війною, із ХІХ сторіччям.
Сам я займаюся спеціальними історичними дисциплінами, це генеалогія, геральдика, такі науки, як сфрагістика,
— наука про печатку, нумізматика, — ти працюєш iз джерелом, а це — неймовірно цікавий світ. Я можу похизуватися
тим, що відкрив два імені невідомих єпископів часів Київської Русі, відкрив ім’я незнаного митрополита Київського початку XIII сторіччя, і для мене
честь бути першовідкривачем
за джерелами цих персон, про
яких ніхто нічого не знав. Це
єпископ Білгородський Микола (Білгород — це Білгородка
сьогодні під Києвом) кінця XII
сторіччя, єпископ Галицький
Іоанн 70-80 років XII сторіччя,
і митрополит Київський Никифор.

«Війна поставила багато
різних реперних точок у моїй
історії»
■ Ви маєте офіцерське звання. Як його отримали?
— У другій половині травня
2014 року я долучився до тоді
ще батальйону «Азов», працював у мобілізаційному центрі, проводив лекції для хлоп-
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ються священники, семінаристи, і навчався я з когортою дійсно відданих Українській Церкві священників, монахів, це
були колосальні враження від
того духовного життя. Та не закінчив Богословську академію,
почалась війна, натомість закінчив Університет оборони
імені Івана Черняхівського.

«Історичні фрески»
створюються сьогодні
■ Як з’явилася ідея радіопередачі «Історичні фрески»?
— У 2008 році якимось дивом я почав працювати на українському радіо «Культура»,
вів передачі в прямому ефірі, а
з 2012 року мені запропонували вести історичну передачу,
назва виникла моментально —
«Історичні фрески». Вона виходить раз на тиждень, це зустрічі з цікавими істориками. Я
переслідую єдину мету в цих
передачах — донести те, що
наша історія унікальна і цікава. Наша історія — це не просто
дати, особистості, якими забивають дітям в школі голову. Я
переконаний, що діти перестають любити історію в школі. Бо
за нормативами ти маєш прийти на урок і знати напам’ять
дату, подію, людину, — а діти
мають розуміти, що історія —
це велика річка, яка тече, і треба просто знати, що Іван Мазепа був після Івана Самойловича, головне — знати всю періодику, всі взаємопов’язані події.
Історію треба знати протяжно.
Тому в «Історичних фресках» я
намагаюся уникати дат, деталізації, намагаюся розповісти цікаве, і завдяки тим гостям, які
приходять, завдяки слухачам,
які телефонують, запитують,
подаємо історію «живою».
■ Вона дуже сучасно звучить.
— Так і має бути. Якщо ми
не осучаснимо історію, її ніхто
ніколи не буде вчити. Якби на
українських грошах не зобразили видатних діячів України,
то, повірте, знайшлися б тисячі

22 січня 2018 року наша держава не спромоглася
відзначити сто років відновлення української
незалежності! 200 років Кулішу, 250 років
Котляревському — це персони, які зшивають
українську націю. Проґавили все!
ців, потім почав займатися морально-психологічним забезпеченням хлопців, які йшли
на фронт, iз вересня 2014 року
став прессекретарем Андрія
Білецького, командира нашого уже на той час полку. Андрій
Білецький наприкінці 2014-го
призначив мене керівником
пресслужби полку «Азов». Тоді
про жодні звання не йшлося —
всі ми йшли на захист Батьківщини, і це була справа честі. У
2018 році пішов навчатися на
кафедру офіцерів запасу Університету оборони імені Івана
Черняхівського, провчився два
роки, випускний іспит склав
на «відмінно», присягу склав
і цими днями отримав звання
молодшого лейтенанта.
Війна поставила дуже багато різних реперних точок у
моїй історії. До війни я пішов
навчатися до Київської православної богословської академії Київського патріархату,
де провчився на заочному відділенні два курси, — я завжди розумів, що історик, який
не знає історії церкви, релігії,
не може повною мірою зрозуміти історію України. Це вищий
навчальний заклад, де навча-

і тисячі тих, хто про них навіть
і не знав би. І тому я дуже засмучений, що зі знеціненням
гривні на металевих кругляшках губляться образи. Історія
має бути в образах. Ми маємо
моделювати образи видатних
українських постатей, бо забуття вони нам не пробачать.
■ Була ваша передача з істориком Андрієм Руккасом про
період визвольних змагань. Чи
є щось спільне у нашого сьогодення з тим періодом 1919—
1920 років?
— Абсолютно. Ми заходимо на те саме коло, якому сто
років. У нас є окупант Російська Федерація, як тоді, так і
зараз. І головне нам — розуміти, що ми наступаємо на ті самі
граблі, коли державників висувають, приходять до влади
люди, які беруть гроші у ворога, коли між українськими діячами війни амбіцій, коли існують партії-одноденки, коли існують політичні проєкти заради накопичення грошової маси,
і це насправді реальність, яка
існує у нас. Все повертається на
те саме коло.
■ Вихід?
— Вчити історію. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Україна в ці дні перебуває у стані
перманентних
перемовин
із
Російською Федерацією про транзит газу. Рівень турбулентності
в паливно–енергетичній сфері у
цей час максимальний. Причому
не лише в Україні, а й у Європі:
якщо ми не домовимося з Москвою навіть за посередництва ЄС,
то можливе загострення ситуації
на ринку, внаслідок чого вартість
газу може стрімко зрости. Аби
знизити ризик до мінімуму, країни
накопичують кількість блакитного
палива у підземних сховищах.

Встигнути до Нового року
й утерти носа Путіну
Ще до початку перемовин обидві сторони, мов боксери на рингу, обмінялися звинуваченнями. Своє слово сказав навіть Національний банк України, хоча
газова тема, на перший погляд,
узагалі не його компетенція. За
словами фінансових аналітиків,
Росія буде змушена здійснювати транзит свого газу через Україну в 2020 році, якщо вона захоче виконати свої зобов’язання
перед Європою. Зокрема, в 2020
році Росію чекає прокачування
щонайменше 50 млрд. кубометрів газу через нашу державу.
Трохи раніше в «Газпромі»
заявили: вони, мовляв, готові
укласти нову газову угоду з нашою державою, але тільки після
того, як Україна відмовиться від
своєї перемоги у Стокгольмському арбітражі. У відповідь «Нафтогаз» повідомив, що направить
Росії нові позовні вимоги ще на 11
млрд. доларів.
Президент Росії Володимир
Путін також заявляв: РФ готова
укласти новий транзитний контракт з Україною за європейським
законодавством. У «Нафтогазі»
пояснили, що таку заяву Путін
зробив тому, що Росія не вірить у
здатність України вчасно запровадити європейське законодавство до кінця року.
Утім європейські правила грають за нас, і Україна готова підписувати угоду саме на правилах ЄС.
До речі, офіційний Київ і Брюссель
свого часу висували таку спільну вимогу. Адже подібна практика дозволить у майбутньому легше вирішувати газові суперечки
й уникнути політичної складової
в газових відносинах. Європейські правила транзиту газу, як відомо, передбачають прозорий процес
формування тарифів на газ і його
транзит. Згідно з ними, компанія,
що постачає газ, не може відповідати за його транспортування, —
саме тому від України вимагають
провести анбандлінг: тобто розділити свою найбільшу енергетичну компанію «Нафтогаз» на кілька окремих компаній, серед яких
виділити оператора газотранспортної системи в окрему юридичну
особу.
Тим часом очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв вирішив піти
далі і запропонував депутатам залишити можливість залучати
міжнародних партнерів до управління українською газотранспортною системою після її відділення від «Нафтогазу». «Важливо
зберегти право Верховної Ради,
яке закріплене в Законі «Про ринок природного газу», для залучення до Оператора ГТС України, за погодженням парламенту,
партнерів із часткою до 49%», —
сказав він, наголосивши, що ГТС
відтак у жодному разі не перейде
у власність приватних інвесторів,
а надалі залишатиметься у власності держави. Водночас іноземні партнери зможуть долучитися
до управління ГТС, що позитивно вплине на майбутні переговори про транзит газу.

ЕКОНОМІКА
■ СЕКТОР ГАЗУ

Чорні лебеді «Газпрому»
Обидва російські газові проєкти зазнали тиску і несподіваних труднощів — Україна тим
часом погоджується на розділ «Нафтогазу» і закликає Європу брати у концесію нашу ГТС
Як приклад, чому не варто боятися, буцімто підозрілі європейські дядьки скуплять нашу національну гордість, Коболєв навів приклад російських проєктів,
що їх «Газпром» будує в обхід України: і «Північний потік» і «Північний потік-2» мають іноземних
партнерів.

«Газу, будь ласка!..
Під кришечку…»
Тим часом Україна збільшила
обсяги газу в підземних сховищах
до 21,6 мільярда кубометрів — це
найбільший показник за останні
10 років. Раніше, нагадаємо, ми
накопичували на зиму близько
17 млрд кубометрів, але, як показала практика, могли без жодних
потрясінь пережити зиму і при 15
млрд кубів.
Тож, за даними «Нафтогазу»,
ми на 4,5 млрд кубометрів перевищили минулорічний показник
на цю ж дату. У компанії сподіваються, що такі запаси газу гарантують стабільне проходження опалювального сезону. Втім
зупинятися у компанії не планують: закачування газу до підземних сховищ продовжується. І
якою буде остаточна цифра, залишається тільки здогадуватися.
Така тенденція не тільки в
Україні, Європа також заповнює
свої сховища під зав’язку. Скажімо, Німеччина накопичила вже
95,6% сховищ від їх загальної
місткості, тобто майже 21 млрд
кубометрів: трохи менше, ніж в
Україні. Практично такий же показник в італійців: 91%, що становить 17 млрд кубів. Португальці закачали під землю 99,7% від
їхнього об’єму, щоправда, місткість сховищ у цій країні невелика: 340 млн кубометрів. У цьому
переліку трохи відстає Болгарія з
85% наповнення, що лише трохи
перевищує португальські запаси:
506 млн кубів.
При цьому наша держава запропонувала Європі дуже дотепний шлях, як можна збільшити показник наповненості сховищ більше ста відсотків. Наша
держава готова запропонувати
компаніям з ЄС потужності своїх
підземних газосховищ. Йдеться
про близько 10 млрд кубометрів
газу в рік. Це майже десята частина обсягу всіх підземних сховищ Євросоюзу. Природа, як ми
бачимо, щедро наділила Україну природними пустотами, в які
можна закачувати газ.

Удар по «Турецькому потоку»
Москва в переддень двосторонніх перемовин тисне на Україну
психологічно. Шлях, який обрав
Кремль сьогодні, — банальний
шантаж. «Газпром» трохи більше тижня тому почав заповнювати газом першу нитку газопроводу «Турецький потік»: обхідного
газогону, який, як і другий «Північний потік», має обійти нашу
країну з двох боків, позбавивши її
транзиту. «Це завершальний етап
випробувань перед введенням газопроводу в експлуатацію», — написав російський газовий монополіст і нагадав, що комерційна
експлуатація газопроводу за графіком повинна початися до кінця
нинішнього року.
Перша нитка «Турецького
потоку», як відомо, призначена

❙ Обидва газові проєкти Росії зазнали відчутних ударів: «Турецький потік» зупинив Амстердамський суд,
❙ «Північний потік-2» досі не пускає Данія.
❙ Фото з сайта dw.com.
для турецького ринку. Для України вона назагал не становить
небезпеки, але проблема полягає у тому, що вслід за нею буде
запущена друга черга цього газогону — вже для газопостачання країн Південної та ПівденноСхідної Європи. А це вже пряма
загроза, адже кінцеві споживачі «Турецького потоку» — ці ж
самі компанії, котрі сьогодні споживають російський природний
газ, який приходить до них українською територією. Потужність кожної нитки газогону —
15,75 млрд кубічних метрів газу
в рік. У «Газпромі» не раз заявляли, що «Турецький потік» має
стати єдиним маршрутом для постачаня російського газу в країни
ЄС, який дозволить «зняти ризики транзиту через Україну».
Утім свято шантажу для
Російської Федерації перед вихідними трохи зіпсував суд Амстердама. Напередодні окружний суд
цього міста заарештував 100%
акцій компанії South Stream
Transport BV, яка відповідає за
будівництво та управління газопроводом «Турецький потік». Цю
новину на своїй сторінці у «Фейсбуці» повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України»
Юрій Вітренко.
За його словами, це було зроблено у зв’язку з розглядом справи про шахрайські дії «Газпрому» під час передачі цих акцій
компанії «Трансгаз Краснодар»
за один день до того, як судові виконавці почали заморожування
активів «Газпрому» в Нідерландах за позовом «Нафтогазу».
Іншими словами, йдеться про
відгомін того самого гучного рішення Стокгольмського арбітражу, — коли наприкінці лютого
2018 року російський монополіст
«Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» в арбітражі шведської столиці за транзитним контрактом. Сторони оскаржували рішення, за яким російська компанія мусить виплатити
українській стороні 4,6 млрд доларів. При цьому з урахуванням
рішення арбітражу за контрактом на постачання газу остаточна
сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд доларів на
користь «Нафтогазу».
Як відомо, наприкінці травня
нинішнього року «Нафтогаз Ук-

раїни» почав процес примусового стягнення з «Газпрому» боргу в
2,6 млрд доларів у зарубіжних судах. Процеси щодо стягнення сьогодні проходять в Англії, Швейцарії та Нідерландах. Серед активів, що цікавлять українську
сторону, — акції компаній-операторів газопроводів «Північний
потік-1» і «Північний потік-2».

Полякам можна, росіянам — ні
Тим часом ще одного болючого та образливого щигля по носі
Російська Федерація отримала
від Данії. Днями данське енергетичне агентство видало дозвіл на
будівництво «Балтійського газопроводу» в територіальних водах
і економічній зоні своєї країни в
Балтійському морі. Цей проєкт
має на меті знизити залежність
Польщі від російського газу.
Найбільше обурення росіян
спричинив той факт, що Копенгаген так і не схвалив інший газогін, який просив дозволу раніше.
Йдеться про сумновідомий російський «Північний потік-2», який
планували спеціально для того,
аби обійти Україну.
Але і це ще не найгірше для ображених росіян: Baltic pipe («Балтійська труба» — англ.) буде перетинати обидва «Північні потоки» — і перший, який уже запущено, і другий, який так старанно
лобіює Німеччина. При цьому погодження він отримає вже найближчим часом, — при тому, що
маршрут російського газопроводу ще не затверджений. Росіяни
похнюплено поспішили звинуватити офіційний Копенгаген у
політичній ангажованості.
Тим часом данці пояснюють
свою позицію просто: «Балтійська труба» зробить свій посильний
внесок у перехід Польщі з вугілля на газ. А це, у свою чергу, позначиться на обсягах викидів парникових газів, що є надзвичайно
важливим екологічним аспектом,
особливо в розрізі стратегічних
цілей Західної Європи. З іншого боку, «Балтійська труба» суттєво допоможе і Польщі: газогін
потужністю 10 млрд кубометрів,
на думку данського регулятора,
також зміцнить безпеку енергопостачань до цієї країни, оскільки він відкриє прямий доступ до
газу з норвезьких родовищ.
«Данське енергетичне агентс-

тво вважає, що морський газопровід можна побудувати і керувати
ним без завдавання непоправної
шкоди навколишньому середовищу і безпеці», — повідомили в
регуляторі. І вирішили остаточно
зіпсувати настрій Росії, заявивши, що не знають, коли видадуть
дозвіл на будівництво «Північного потоку-2» в економічній зоні
країни в Балтійському морі.
«У даний час Данське енергетичне агентство розглядає отримані відповіді: результати публічних консультацій щодо південно-східного маршруту «Північного потоку-2» в Данії і сусідніх
країнах відповідно до Конвенції
Espoo та одночасно із цим оцінює
заявку. Зараз неможливо сказати, скільки часу займе цей процес. Це залежить серед іншого від
можливих подальших консультацій з країнами в рамках Конвенції Espoo», — заявили там.
При цьому сам керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер зізнався: теоретично у них
є можливість запустити газогін
вчасно, тобто ввести його в експлуатацію до кінця року. Втім ці шанси таки є лише теоретичними, оскільки Росія хоча й може пройти
данську ділянку упродовж п’яти
тижнів, нині вона ще не ухвалила
остаточного рішення: чи чекати на
дозвіл, чи йти в обхід.
Додасться росіянам і суто технічних проблем: оскільки Baltic
pipe перетинатиме через уже діючий «Північний потік» і майбутній «Північний потік-2», на місці перетину для забезпечення
безпеки використовуватимуться бетонні «матраци» і кам’яна
кладка. Конструкції офіційно узгодять з власниками обох «Північних потоків».
На схемі у початковому
варіанті «Північний потік-2» проходить паралельно до «Балтійського газогону» в територіальних
водах країни та острова Борнхольм. Утім, як прогнозують експерти, Данія очевидно дасть дозвіл на південний маршрут, екологічну експертизу на який зажадала навесні цього року. Таким
чином, переходів через газопроводи з Росії буде кілька, і вони будуть розташовуватися в різних
місцях: і цей момент також вважають доволі суттєвим для екологічної експертизи. ■

СУСПІЛЬСТВО
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Нещодавно в Полтаві в ошатному сквері,
що на вулиці Петра Юрченка в Авіамістечку, відкрили перший майданчик для
вигулу домашніх тварин, витративши на
його облаштування, згідно з офіційною
інформацією, майже 270 тисяч гривень
із міського бюджету. Однак цьому зраділи далеко не всі жителі Авіамістечка.
Найбільше нарікань — на близькість
зони для вигулу тварин до приміщення
дитячої поліклініки, дитячого майданчика, а також меморіального комплексу Героям-авіаторам та Вічного вогню. Одна
з противниць такого неприйнятного, з її
точки зору, сусідства — Марина Демчук,
котра проживає в цьому мікрорайоні понад 30 років.
— Справедливості заради потрібно
зазначити, що це рішення вже запізнилося років на 30-40. І я дуже рада, що в
незалежній Україні нарешті приділили
йому увагу. Але чому міська рада так невиважено підходить до вирішення цього питання? — обурюється пані Марина. — Свого часу в цьому сквері росло
багато берізок. Коли розпочали будівництво дитячої поліклініки, їх вирізали, хоч у цьому не було нагальної потреби. Коли я побачила повалені дерева, що
лежали, мов трупи, то просто розплакалася. Після вирізання берізок сквер трохи облаштували: на пустирі обладнали
дитячий майданчик, посадили кілька туй, заасфальтували центральні пішохідні доріжки. Ми неодноразово порушували питання про те, щоб покриття з’явилося й на інших доріжках, бо,
коли зарядять дощі, вода на них стоїть
по самі вінця, та все марно. І коли у вересні в сквері виросли дві купи — піску й щебеню, я навіть зраділа, подумавши, що нарешті нас таки ощасливлять,
зробивши оті злощасні доріжки. Натомість буквально за лічені дні тут облаштували майданчик для вигулу тварин.
Робили його поспіхом. Звісно ж, собаки
— наші друзі. Я й сама люблю тварин, у
нас удома тривалий час жив невеликий
песик на зразок тер’єра. Але, погодьтеся, у пріоритеті все ж таки мають бути
наша пам’ять, діти, люди, чиї будинки
стоять упритул до майданчика, про який
ідеться. І, знаєте, коли не так давно біля
пам’ятника Героям-авіаторам зібралися представники ветеранської організації, вони були просто спантеличені: як
таке може бути — Вічний вогонь і поряд
майданчик для вигулу тварин? Це ж несумісні речі.
— А більш підходящого місця тут немає? — цікавлюся.
— Є, звичайно. І, до речі, всі, хто
виступає проти такого непродуманого
вибору місця для вигулу домашніх тварин, вказують на великий простір між
першими трьома житловими будинками
на вулиці Петра Юрченка. Це прекрасне
місце, то чому б не перенести цей майданчик туди? До слова, зробити це не так
важко, — зауважує Марина Демчук.
— Треба сказати, що тут порушені всі
Державні будівельні норми, — додає ще
один противник такого розташування
зони для вигулу тварин Олег Власенко.
— Скажімо, відстань від рогу отого житлового будинку (показує) до скандального майданчика становить 26 метрів, а має
бути не менше 40. До того ж поруч дитячий майданчик. І потім, для мене як місцевого жителя (а я живу в цьому мікрорайоні все життя) є просто блюзнірством
те, що майданчик для вигулу собак облаштували неподалік пам’ятника Героям-авіаторам і Вічного вогню. Чому в такому разі подібного майданчика не спорудили поряд із Вічним вогнем, що біля
меморіального комплексу Солдатської
Слави? Був би чудовий привід подивитися на реакцію полтавців!
Зібравши підписи противників подібного розташування зони для вигулу тварин, Марина Демчук, Олег Власенко й іще
кілька активістів завітали до Полтавської міської ради на засідання постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту, розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста,
інвестицій, туризму.

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ КОНФЛІКТ

Собаче життя
В обласному центрі облаштували перший майданчик
для вигулу домашніх улюбленців.
Однак це сподобалося не всім

❙ Ось через цей майданчик для вигулу домашніх
❙ тварин у Полтаві розгорілися пристрасті.
❙ Фото автора.
— У міськраді відбулася взагалі безпрецедентна ситуація, — пригадує пані
Марина. — Найперше депутата міськради Майю Матвєєву, котра представляє
нашу громаду й курирувала втілення в
життя проєкту, через який і здійнялася
буча, роздратувало вже те, що ми маємо іншу думку. А її чоловік під час засідання принижував мене. Та й цим не
обмежився: коли я вийшла до фойє, він
накинувся на мене з погрозами — мені
довелося навіть звернутися по захист до
правоохоронців. Що викликало таку перебільшену реакцію наших опонентів?
Як ви знаєте, згідно з офіційною інформацією, на облаштування скандального
майданчика витратили майже 270 тисяч гривень і ще 30 тисяч — на проєкт. І
коли я висловила сумнів у тому, що оця
коротка доріжка, викладена плиткою,
дві лавки й натягнена по периметру майданчика металева сітка «потягнуть» на
270 тисяч, то одразу стала ворогом. Виявляється, не маю права навіть поцікавитися, як витрачаються кошти платників податків. Ми так і не одержали
відповіді, на що витратили таку значну
суму. Наступне запитання — чому все
було зроблено підпільно, без громадських слухань? Чому, бажаючи покращити наше життя, з нами не радяться? Я
вважаю: те, що стосується всієї громади,
має вирішуватися колективно.
Пройшовшись центральною доріжкою скверу, я поцікавилася в першихліпших людей, котрі там відпочивали, їхньою думкою з приводу означеної
теми. «Думаю, облаштування майданчика для вигулу домашніх тварин дуже
доречне, — зазначив Ігор Можевікін,
котрий сидів на лавці з ноутбуком. — Бо
мені не подобається, коли собак вигулюють просто в парку чи сквері й не прибирають після них екскременти». Пенсіонерка Ганна Охріменко, котра гуляла з
малим онуком Мирославом, висловилася проти сусідства зони для вигулу тварин із дитячим майданчиком: «Думаю,
це нераціонально. Тут гуляють діти — і
поряд собаки. Такий майданчик було б
доречніше розмістити десь на лужку в
районі дачних ділянок. До речі, я бачу,
що люди часто там вигулюють собак.
Тобто за бажання можна було б знайти
підходяще місце. Не розумію, яка необхідність втискувати майданчик для вигулу тварин саме сюди. Головне — ніхто з

❙ Малюнок Миколи КАПУСТИ.
нами не порадився. І отак влада робить
завжди». У відповідь на запитання, наскільки доцільним є облаштування зони
для вигулу тварин у маленькому сквері,
пенсіонер Олександр Улька відповідає:
«Зрозуміло, що потрібно було зробити це
в іншому місці. Доріжок не заасфальтували, зате майданчик для вигулу собак
спорудили — де логіка? Такий майданчик потрібен, але не там, де люди відпочивають чи гуляють із дітьми. Попри те,
що живу поряд, дізнався про нього із сюжету місцевого телебачення».
Людмила Прокоп’єва, вікна будинку якої виходять на сквер, належить до
прихильників майданчика для вигулу тварин. «До цього в тому кінці скверу був наркокуток (як ми його називали), де вічно збиралися якісь неадекватні люди. І коли той куток нарешті вичистили, ми дуже зраділи. Найперше, це
цивілізовано, по-європейськи. Розумієте, собак усе одно вигулюють у сквері.
А зараз для цього є певне місце, де їхні
власники мають прибирати за своїми
домашніми улюбленцями. Бо іноді робиш полтавцям зауваження, а вони не
розуміють, що за своїм собакою потрібно прибрати. Та ще й огризаються у відповідь», — висловила свою думку Людмила Василівна.
Депутат Полтавської міської ради
Майя Матвєєва стверджує, що тепер,
коли проходить повз новостворений майданчик, люди підбігають до неї й дякують за добру справу.
— Хто не був у Західній Європі, той,
можливо, і не зрозуміє переваг зонуван-
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ня скверу, — розмірковує вона. — Наприклад, у Мілані центральний парк ділиться на зони: в одному місці граються діти, в іншому — відпочивають літні
люди, у третьому — розміщений загороджений майданчик для домашніх тварин. І всі радіють життю, і немає ніякого негативу. Я переконана: свою енергію
потрібно спрямовувати на позитив. Неодноразово була свідком такої картини:
жителі мікрорайону влаштовували туалет для своїх собак просто біля Вічного
вогню. Робила їм зауваження, а вони у
відповідь: а де нам, мовляв, гуляти? Он
у Львові вже є 14 таких майданчиків для
вигулу тварин, а загалом планують спорудити 70, у Харкові — 40. І там, до речі,
це питання навіть не обговорюється. В
ідеалі такі майданчики мають бути на
кожному кроці. Це європейський і американський досвід. За кордоном вони є в
усіх парках і скверах. Це ж не я відкрила Америку. Тому наші протестувальники демонструють велику дрімучість,
виступаючи проти них. Не буде майданчика для вигулу тварин — люди продовжуватимуть гуляти із собаками біля Меморіального комплексу Героям-авіаторам, як гуляли всі ці 16 років.
За словами Майї Кадирівни, оскільки противники розташування у сквері
зони для вигулу тварин зібрали 139 підписів своїх однодумців, у відповідь було
зібрано 700 підписів тих, хто виступає
«за». І навіть ветерани ЗСУ та Другої світової війни, котрі спершу було виступили проти цієї ініціативи й на знак протесту написали адресованого керівництву міста листа, після того, як депутат
міськради поспілкувалася з ними, попросили вважати той лист недійсним, оскільки вони, мовляв, були дезінформовані і вважали, що майданчик для вигулу тварин буде споруджено просто біля
Вічного вогню. «Ми повністю підтримуємо пропозицію щодо місця його розташування, адже тепер вигул домашніх
тварин у сквері буде цивілізованим, дотримуватимуться санітарні норми і головне — безпека жителів», — заявили
вони у другому листі.
Говорячи про складнощі, пов’язані
з впровадженням цієї ініціативи, Майя
Матвєєва зізналася: «Дуже важко знайти вільну ділянку землі, до того ж, аби
оформити її, потрібно витратити півторадва роки. Дехто вважає, що от є шматок
землі — чому б там не облаштувати майданчик для вигулу тварин? Насправді в
нас фактично немає нічиєї землі. Повірте, перш ніж обрати ділянку на околиці скверу, ми з посадовцями-ентузіастами об’їздили де тільки можна було.
У сквері ж земля належить КП «Декоративні культури», а отже, не потрібно
витрачати багато часу, а також коштів із
держбюджету на її оформлення. До того
ж цій ділянці віддали перевагу самі любителі тварин. На засіданні постійної депутатської комісії противники існування в нашому сквері майданчика для вигулу тварин кричали: «Покажіть нам
кошторис!»…
— Відверто кажучи, і в мене викликає сумнів, що майданчик не «потягне»
на озвучену суму — майже 270 тисяч
гривень, — зауважую.
— Так це ж із покриттям для пішохідних доріжок. Окрім спорудження майданчика для вигулу тварин, мають іще заасфальтувати чотири доріжки у сквері, — вносить ясність Майя Кадирівна.
Наприкінці нашої розмови запитую,
чому з означеного питання все ж таки не
було громадських слухань. «Люди обрали мене депутатом великою кількістю
голосів, а отже, делегували мені певні
повноваження. Та я не могла собі навіть
уявити, що, якщо облагородити місце,
де й без того люди багато років вигулювали собак, через це здійметься галас»,
— пояснює Майя Матвєєва.
Народна мудрість, мабуть, недаремно гласить: перший млинець глевкий.
Як відомо, у Полтаві збираються побудувати іще три майданчики для вигулу
домашніх тварин — у Павленківському,
Сонячному парку та парку Воїнів-інтернаціоналістів. Тож, можливо, враховуючи цей досвід, місцева влада все ж таки
поцікавиться, що думають із цього приводу полтавці. ■
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Галина ЧАЙКІНА

Із нагоди 185-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
«УМ» розпочинає серію публікацій про факультети цього
навчального закладу. Першим
нашим гостем став факультет
природничо-географічної освіти та екології.

Спочатку були курси...
Факультет має славну історію, яка починається ще з
1834 року, коли на базі трирічного педагогічного інституту
при Київському університеті
Святого Володимира розпочалася підготовка вчителів природознавства та географії для
гімназій та повітових училищ.
Пізніше, з 1859-го, в університеті на дворічних педагогічних курсах уже готували вчителів природознавства та географії для реальних училищ.
У 70-х рр. ХІХ ст. Товариство
природодослідників м. Києва організувало вищі курси з
природничих наук, які згодом
були перетворені у Вищі жіночі курси, де готували вчителів природознавства та географії для жіночих гімназій.
Одночасно Південне географічне товариство створює географічний інститут, який готує вчителів географії та порівняльного народознавства. Згодом учителів природознавства
і географії для вищих початкових і міських училищ готував
учительський інститут.
У 1920 році вищезгадані
навчальні заклади були реорганізовані у Київський інститут народної освіти (КІНО)
імені М. П. Драгоманова, у
складі якого було два факультети: дошкільний і шкільний.
Останній, у свою чергу, мав
два відділення: гуманітарне і
природниче. У 1933 році в інституті було відкрито хімічний, біологічний і географічний відділи, згодом реорганізовані в біолого-хімічний та
географічний факультети, на
яких працювали видатні вчені
— О. Т. Діброва, А. А. Жавжаров, В. С. Медина, М. М. Прахов, О. М. Русько, О. Г. Соколовський, О. В. Фомін. У
1956-му ці факультети були
переведені до КДУ імені Т. Г.
Шевченка.
На початку 70-х рр. уже ХХ
ст. підготовку вчителів біології, хімії та географії розпочав педагогічний факультет
КДПУ ім. О. М. Горького (нині
— НПУ імені М. П. Драгоманова). У його складі було організовано кафедру природничих
дисциплін, яку очолив професор Ф. Л. Лесик. У 1972 році
на базі кафедри природничих
дисциплін створено природничо-географічний факультет. За період існування його
деканами були відомі професори С. І. Івченко, Ю. П. Ґудзь,
Б. К. Гришко-Богменко, В. П.
Покась. Із 2018 року факультет очолює кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України
Ганна Володимирівна Турчинова.

Авторитет викладачів
В умовах формування нових
концептуальних основ та пріоритетів освіти, впровадження
сучасних методик, технологій
навчання і виховання факультет природничо-географічної
освіти та екології готує фахівців зі спеціальностей «Середня
освіта (хімія)», «Середня освіта (біологія)», «Середня освіта (географія)», «Туризм» та

ОСВІТА
■ ДО ЮВІЛЕЮ

Знавці природи
Факультет природничо-географічної освіти та екології:
минуле, сьогодення, майбутнє

❙ Гордість факультету — його випускники.

❙ Декан Ганна Турчинова.
«Екологія» освітніх рівнів бакалавр та магістр.
Сьогодні у структурі факультету функціонують сiм кафедр: хімії, біології, географії,
туризму, екології, психологопедагогічних дисциплін, іноземних мов. Навчальний процес забезпечують 68 викладачів, серед яких 8 професорів,
докторів наук та 38 доцентів,
кандидатів наук.
Для забезпечення організації навчального процесу
та проведення наукової роботи успішно функціонують
навчально-наукові та навчальні лабораторії: «Туризму та краєзнавства», «Комплексних географічних досліджень», «Інноваційних
педагогічних технологій»,
«Аналітичної хімії», «Неорганічної хімії», «Органічної
хімії», «Фізичної і колоїдної
хімії» «Мікробіології, біотехнології та ґрунто знавства»,
«Фізіології, біохімії та екології рослин», «Анатомії і фізіології людини та тварин», «Органічного синтезу» тощо.
Авторитет викладачів залежить, зокрема, й від кількості та якості опублікованих робіт. Викладачами фа-

❙ У навчальних лабораторіях.
культету лише протягом двох
останніх років надруковано
640 наукових та навчальнометодичних праць загальним
обсягом 954,37 др. арк. Спостерігається тенденція зростання статей, опублікованих
викладачами факультету у
наукових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus
або Web of Scіence, а також до
інших (кількість таких публікацій упродовж двох останніх
років склала 36).
Із 2006 року, згідно з ліцензійним договором iз ТестДаФІнститутом (м. Бохум, Німеччина), на базі кафедри іноземних мов діє ТестДаФ-Центр
НПУ імені М. П. Драгоманова, який проводить екзамени на знання німецької мови,
що є також вступним iспитом
у будь-який заклад вищої освіти Німеччини, Австрії та
Швейцарії (TestDaF), а також
iспит для іноземних студентів, які хочуть визначитися,
чи обраний ними профіль нав-

чання в Німеччині відповідає
їхнiм знанням i здібностям
(TestAS).

Формувати
конкурентоспроможного
фахівця і професіонала
Певні здобутки загальнодержавного масштабу є у
викладачів факультету на
ниві підготовки шкільних підручників iз географії. Співробітники кафедр факультету беруть активну участь у
написанні підручників iз географії для закладів загальної середньої освіти з урахуванням положень Концепції проєкту «Нова українська
школа». Авторами шкільних
підручників з географії є
С. Г. Кобернік, С. В. Міхелі,
Т. А. Гринюк, Л. А. Покась.
Багато підручників С. В. Міхелі перекладено та видано
мовами національних меншин України (румунською,
угорською, молдавською).
Значний науковий потенціал кафедр факультету доз-

воляє співпрацювати з провідними науковими закладами НАН України: Інститутом
ботаніки імені М. Г. Холодного, Інститутом біохімії імені
О. В. Палладіна, Інститутом
зоології імені І. І. Шмальгаузена, Інститутом географії,
Інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені
М.П. Семененка, Інститутом
геологічних наук, Інститутом
молекулярної біології і генетики, Інститутом експериментальної патології, онкології і
радіобіології ім. Р. Є. Кавецького, Національним ботанічним садом імені М. Гришка,
Національним науково-природничим музеєм, Національним природним парком «Синевир» тощо.
Високий рівень наукової
діяльності викладачів, відповідна лабораторна і науково-методична база дають можливість залучати студентів до
активної наукової діяльності.
На факультеті створено Студентське наукове товариство,
при кафедрах працюють 7 наукових гуртків, 28 проблемних груп, у яких займаються
науково-дослідною роботою
більшість молодих науковців
факультету.
З метою активізації наукової діяльності студентів iз
2011 року започатковано видання щорічного збірника
матеріалів студентської звітно-наукової конференції «Освіта та наука у вимірах ХХІ
століття» (на сьогодні видано
8 збірників). Викладачі, студенти беруть активну участь в
організації та проведенні наукових конференцій і семінарів міжнародного та всеукраїнського рівнів.
У системі підготовки вчителів природничого фаху, екологів та фахівців у сфері туристичного бізнесу важливе
місце займає практична складова організації навчального
процесу. Успішне проведення
навчальних практик протягом
останніх років забезпечується за рахунок використання
навчально-оздоровчої бази
«Сула», науково-навчального центру «Синевир», науково-дослідних інститутів НАН
України.
Організація нового освітнього середовища відповідно
до Концепції Нової української школи потребує широкого
використання нових ІТ-технологій, нових мультимедійних засобів навчання та лабораторної бази для вивчення
предметів природничого циклу. У зв’язку з цим на факультеті формується інфраструктура для забезпечення різних
форм навчання.
На факультеті активно
діють органи студентського
самоврядування як важлива
форма залучення студентів до
громадської діяльності, розвитку їх індивідуальних здібностей i талантів, забезпечення умов для самореалізації
особистості.
Факультет природничогеографічної освіти та екології ефективно функціонує та
активно розвивається у напрямi формування конкурентоспроможного фахівця, професіонала у своїй галузі з широким кругозором, здатного
жити і творити в сучасному
інформаційному суспільстві,
глобальному світовому середовищі, бути громадянином
Європи та світу, залишаючись при цьому речником національних інтересів. ■

НАЦІЯ
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
«Той, хто дні стер» —
фільм, від якого перехоплює дух із перших кадрів: мальовничі краєвиди
Поділля, скелі над Дністром... «Це ж наша Україна, — шепоче на вухо приятелька. — Як нам потрібно бачити ці красоти перед
тим, як вирушати в кругосвітні подорожі». Утім поступово в очах з’являються
сльози. Бо фільм про дійсність українського села.
Села, що на грані виживання.
У фільмі режисер Дмитро Глухенький розповідає
історію кінематографіста-аматора, ветерана Другої світової війни Григорія
Павленка, який скільки жив, стільки й знімав
життя села Демшин, що в
Кам’янець-Подільському
районі на Хмельниччині.
Герой стрічки створив музей, у якому беріг пам’ять
про полеглих односельчан.
Він пішов із життя, так і не
довідавшись про долю свого правнука Сашка, який
пішов воювати в російськоукраїнському протистоянні й загинув...
Дивовижна краса Дністровського каньйону й щоденні будні українського
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■ ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Кадри з домашньої
кіностудії
Руслана Лоцман озвучила піснями документальний
фільм про красу і виживання сіл
села Демшин. Фільм про
пам’ять і забуття. Люди,
забуваючи минулу війну,
отримують нову.
Дмитро Глухенький
розповідає, що фільм знімали десять років. Це була
спроба вирвати хоч зернину пам’яті у того, хто дні
стер... «Одного разу мені
випала нагода попрацювати в Кам’янець-Подільському районі, — розповідає
Дмитро. — Я залюбки поїхав знайомитися з Поділлям. Заїхали в село Демшин знімати місцевий музей. Там зустрів нас дідусь
iз теплим поглядом, розумними очима і провів екскурсію. Все було звично,
допоки він не привідкрив
завісу. З’ясувалося, що в

дідуся Григорія Івановича своя власна кіностудія.
Гори кіноплівок, камер,
проєкторів, фотонегативів... Домовилися з Григорієм Павленком про зустріч і співпрацю. Так почалася історія дружби упродовж десяти років».
Першу версію фільму
змонтували у 2011 році й
продемонстрували у селі
Демшин. На той час іще
живими були герої стрічки. Вирішили продовжити
зйомки. Фінальний монтаж проходив за підтримки Українського культурного фонду.
Дмитро Глухенький
планує фільму фестивальне життя. Мріє зробити
переклад англійською й

показувати в інших країнах. А найголовніша мрія
режисера — домогтися
того, щоб село не вимирало, щоб поверталося туди
життя, щоб розросталося
родове дерево, а не гинула
молодь. «Я пройшов добрі
уроки Григорія Павленка:
зберігати пам’ять, робити
добрі справи», — розповідає Дмитро.
На допрем’єрний показ
фільму в київський кінотеатр «Ліра» завітала народна артистка України Раїса
Недашківська. Після перегляду актриса з надривом
у голосі сказала: «Дмитре,
ви розірвали мою душу. Ви
чудово показали наболілу
тему нашого українського
села через образ людини.

❙ Новий документальний фільм про красу української землі.
Нам справді треба діяти».
Старі плівки, записані
Григорієм Павленком, —
справжні скарби. Піснями озвучила фільм, у якому їх використали, дружина режисера — заслужена

■ КНИЖКОВА ШАФА

Олег Гринів: Якби читали Юрія Липу,
не було б сепаратизму
Роздуми про те, які книжки формують свідомих українців
Остап КОНОНЕНКО

Письменник, доктор філософських наук
Олег Гринів зі Львова розповідає про видання, які довелося читати у повоєнні роки, а
також аналізує ринок сучасної літератури.
■ Пане Олеже, яке місце книга посідає у
вашому житті? Як вона прийшла до вас?
— У моїй родині завше шанували книгу. Повернувшись iз німецького полону, батько привіз Шевченків «Кобзар».
Здається, книга була видана у Варшаві
за часів німецької окупації. Приблизно в
третьому класі я захопився примітками
до творів, що допомогли мені переглянути ставлення до деяких історичних осіб.
Під час навчання в технікумі я придбав за
стипендію перший том «Історії української літератури» і читав його впродовж літа.
Попри тенденційність викладу можна було
чимало дізнатись про творчість дореволюційних майстрів художнього слова. Згодом дістав невеликий том «Кобзаря», виданий у Києві в період «відлиги», де були
ті твори, яких пізніше уникали друкувати
(приміром, «Розрита могила») під тиском
українофоба Маланчука (Мільмана). Коли
я навчався в сьомому класі, батько приніс
«Історію України» Дмитра Дорошенка
воєнного часу. Там були світлини діячів національної революції. Нарешті, мій шкільний товариш дав мені книжечку «Вождь
стотисячної армії» про генерала Мирона
Тарнавського, яку при гасовій лампі читав цілу ніч. Отак формувався мій світогляд. Тепер щодня присвячую не менше години читанню художньої літератури, хоч
кілька годин відводжу на ознайомлення з
матеріалами в інтернеті. Не уявляю життя без книги!
З останніх прочитаних книг особливо
запам’яталася трилогія видатного письменника, нашого краянина Левка Різника про Івана Франка. Зараз чекаю публікації другого тому його роману про січового батька Кирила Трильовського, щоб написати розлогу рецензію.
■ Яка найбільш пам’ятна (чи найдо-

рожча) для вас книжка (чи твір?) Чому?
(чи чим?)
— Моє дитинство припало на повоєнні роки повстанської боротьби. До речі,
запам’ятався останній бій наших трьох
повстанців проти кількох енкаведистських груп на Великдень 1950 року. Отож я
прагнув дізнатися про боротьбу не тільки
нашого, а й інших народів за національне
визволення. Згадані книги закарбувалися
в пам’яті. Наприкінці п’ятдесятих років,
після закінчення нафтового технікуму,
мені довелося працювати в нафторозвідці.
У вільний час я відвідував книгарню (мешкали ми в гуртожитку в Самборі), де знаходив цікаві книжки. Запам’яталися твори
Андрія Чайковського «За сестрою», історичні романи Юліяна Опільського, роман
Івана Франка «Перехресні стежки» залишив глибокий слід у серці. В університетські роки новинки художньої літератури
особливо зацікавлювали тодішню студентську молодь. У бібліотеці можна було прочитати твори тих, кого згодом назвали дисидентами. Признаюся, мене не вразили ні
поезія Є. Євтушенка й А. Вознесенського,
ні повісті А. Солженіцина «Один день Ивана Денисовича», І. Еренбурга «Оттепель»,
В. Аксьонова «Апельсины из Марокко»,
які так хвалили критики режиму. Зате
запам’яталися «Мій Дагестан» Р. Гамзатова, «Гранослов» Д. Павличка, історичні повісті С. Плачинди та Ю. Колесніченка
в книзі «Неопалима купина», а пізніше —
роман Олеся Гончара «Собор», в якому порушені проблеми духовного оновлення нації, рукопис І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи
русифікація».
На початку 90-х років особливе враження справили на мене праці соціолога Микити Шаповала, книги Юрія Липи «Призначення України», Ольгерда Іпполіта Бочковського «Вступ до націології», Степана
Бандери «Перспективи української революції». Вони вселили надію в майбутньому України як європейської держави.
■ Як сприймаєте сучасне вiтчизняне
книговидання? На що слід звернути, на
ваш погляд, увагу видавцям?

❙ Олег Гринів.
— Моя відповідь може сприйматися
як упереджена, бо накладає відбиток фах.
Мені доводилось відвідувати форуми видавців у Львові й Києві, де я викладав сім з
половиною років у одному з університетів.
З одного боку, радію, що попри панування в нашій державі олігархів українське
книговидання не занепадає, а з іншого, —
бачу, що воно тримається на патріотичному ентузіазмі фанатиків, які долають різні
перепони, шукають виходу.
Кому не впало у вічі, що найбільше місця на львівському форумі постійно займає
відоме харківське видавництво? Не буду
знецінювати його роботи, особливо видання перекладів світової класики, унікальних наукових праць. Водночас серія під
тенденційною назвою «Проєкт «Україна»
вже ставить під сумнів нашу національну
справу, видає її за штучну. Чи не так підходять до нашого державотворення в Москві?
Може, когось здивує, але автор цих рядків
виступає на підтримку державного контролю (не цензури!) за книговидавництвом,
щоб не допустити в цій справі українофобської бузини. Треба задіяти державні важелі! Водночас має бути державна турбота про українську книгу!
■ Видавництво «Каменяр» і його книж-

артистка України, відома
співачка й активістка Руслана Лоцман. «Той, хто
дні стер» — про красу української землі, про силу
життя, про те, як берегти
пам’ять батьків і дідів. ■

ки: яка дорога привела вас до них?
— Немає сумніву, що працівники видавництва працюють на ентузіазмі. Позитивно, що видавництво відкриває призабуті імена тих, хто працював на наших
землях до Другої світової війни. Звісно,
для мене особливу цінність мають книги з
проблем національно-духовного й національно-державного відродження. Видавництво дарує читачеві творчу спадщину
визначного ідеолога національного визволення Юрія Липи. Гадаю, що його праця «Призначення України» має надихати кожного українця. Тоді не буде підстав для якогось сепаратизму. Підтримуючи зв’язок з ректором університету в
Полтаві професором Миколою Степаненком, маю підстави стверджувати, що на
батьківщині Ю. Липи живе пам’ять про
славного сина України. Як на мене, його
книга «Призначення України» має бути
в українській хаті разом iз «Кобзарем».
Вважаю, що моя співпраця з видавництвом має користь для національної
справи, але про це вже судити насамперед читачеві.
■ Чи актуальнi загалом паперовi книги?
— Державнi органи мають піклуватися про книговидавничу справу. Постійно
читаю матеріали інтернету і бачу, що Україна не має підстав для розслаблення. Перед нами не просто ворог, а ординець, який
понад три століття веде «гібридну війну»
проти України. Московські імперські ідеологи твердять, що Третя світова війна —
це війна ідей. Чи можуть утверджуватися ідеї без книги? Сумніваюся, попри те,
що книгу витісняє оперативний інтернет. Книга приносить нашу ПРАВДУ —
і вона переможе облудні ідеї прихильників «Третього Риму», бо він — насправді «Третій Сарай» модернізованої Орди.
Прочитані книги сприяють формуванню
світогляду попри протидію книгофобів.
■ Чому ви пропагуєте постать Юрiя
Липи?
— Живу надією, що зможу побачити на
площі Соборності пам’ятник Юрієві Липі,
який iще недооцінений нашою громадою.
Він — символ Соборної України: народився
на Полтавщині, навчався в Одесі, воював у
Кам’янці на Поділлі, лікував повстанців у
Галичині, де зустрівся з наглою смертю на
Яворівщині. Сподіваюся, що міська та обласна влада докладе зусиль, щоб неподалік
пам’ятника засновникові нашого міста королеві Данилу постав на повен зріст ідеолог
новітньої України Юрій Липа! Це буде символ національного, соборного утвердження
України в осерді Галичини. ■
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■ ТАКЕ КІНО

Дмитро Мухарський:
Хочеться розвіяти
міфи про страшного
і похмурого Бандеру
Продюсер i автор сценарію художньо-історичного
фільму про яскраву постать української історії —
про готовність розпочати зйомки
Вікторія КОТЕНОК

Проєкт «Я — Бандера», який більше
року тому був призупинений через відсутність фінансування, цьогоріч виграв
грант Українського культурного фонду в
розмірі 590 тис. грн. За ці гроші продюсер і автор сценарію фільму Дмитро Мухарський відкоригував і закінчив роботу
над сценарієм; сформував навколо себе
команду однодумців, з якими з’їздив в
експедицію містами і селами Західної
України, вибрав локації для зйомок.
Композиторка Юлія Діброва вже написала 60% музики до фільму.
Нині команда активно готується до пітчингу Держкіно, і якщо отримає перемогу в конкурсі, то вже у грудні 2019 року
готова розпочати зйомки художньо-історичного фільму про Степана Бандеру.
Детальніше про все у розмові для читачів «України молодої» з професором,
народним артистом України Дмитром
Мухарським.

Пропозиція зняти фільм від голови
Громади українців Тюрингії
Пане Дмитре, коли і за яких обставин виникла ідея створити художній
фільм про Степана Бандеру?
— Ініціатором був Василь Вітенко
з Німеччини. Насправді ідея виникла
спонтанно. Я стосовно Бандери завжди
займав нейтральну позицію, оскільки
мало що знав про нього. Коли був малий,
я жив у будинку на Печерську, в якому
розташовувався медсанбат. Туди привозили поранених бійців, котрі воювали з
Бандерою. Пригадую, як вони розповідали про криївки в лісах. Також батько
мені трохи про нього розповідав... Загалом, навколо цієї особи стільки було моторошних міфів, гнітючих розмов, що
це відштовхувало від бажання дізнатися щось більше, правдиву інформацію.
Я в житті людина життєрадісна, люблю
гумор. Тем про смерть, убивства намагаюся уникати. Також обожнюю кіно, комедії, музику. До слова, я навчався в нашій консерваторії на вокальному відділенні, хоча, на жаль, співати мене так і
не навчили.
Кіно завжди мене вабило. Пригадую,
коли був старшокласником, у кінотеатрах вийшов французько-італійський художній фільм «Три мушкетери», який
я за тиждень подивився 13 разів! У мене
було велике бажання самому знімати
кіно, але доля так склалася, що я став режисером масових заходів. Великі фестивалі, державні і народні свята, концерти
за участі найперших посадовців країни.
18 років я працював режисером у Палаці
«Україна». Концертна діяльність мене
захопила, а кіно відійшло в сторону.
Три роки тому під враженням від
подій на майдані Незалежності я змонтував 10-хвилинний фільм, який називається «Ноктюрн Євромайдану». Відео
я взяв із того, що показували по телебаченню, дещо дозняв, але головне, що
мені вдалося знайти образ Майдану. Це
піаніно, яке так часто звучало впродовж
тих страшних подій. Музику до фільму
я підібрав із класичних композицій. Переконаний, що музика у фільмі є дуже
важливою і на 30% впливає на увагу
глядача. «Ноктюрн Євромайдану» отри■

❙ У Музеї-садибі Степана Бандери в селі Воля-Задеревацька: режисер та автор сценарію
❙ Дмитро Мухарський (праворуч), режисер Олег Бійма (у центрі) та Оксана Бандера.
■ БУКЛЕТ «Я — БАНДЕРА»
— У буклет увійшли фото та інформація з експедиції. Ми мали можливість зануритися в атмосферу тих місць, де жив чи побував Степан: будинок у Старому Угринові, де він народився і провів
перші 10 років життя; церкву в селі Воля-Задеревацька, де вів служби його батько Андрій; гімназію
у Стрию та Львівську політехніку, в яких він навчався; поштово-судову установу в Городку, де вiйськовики УВО-ОУН здійснили збройний напад; будівлю колишнього радянського консульства, де вбили
секретаря Консульства СРСР у Львові Олексія Майлова; Львівський музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», в якій утримували Степана та інших політичних в’язнів. Відвідали і табір пластунів у селі Стара Гута Івано-Франківської області. Завдяки експедиції ми підібрали локації для зйомок, познайомилися з Оксаною Бандерою, внучатою племінницею Степана. У кінці фільму я обов’язково хочу показати всіх його родичів.

❙ Про Степана Бандеру планують знiмати
❙ художнiй фiльм у чотирьох країнах.
мав гран-прі на фестивалі в Софії, його
показували у Фінляндії, Німеччині.
У Софії ми і познайомилися з Василем Вітенком. Він родом з України, патріот, служив у радянських військах у
Німеччині і там залишився жити. Нині
— громадянин Німеччини і є головою
Громади українців Тюрингії. Саме він
запропонував мені зняти фільм про Степана Бандеру.
■ Ви відразу погодилися?
— Я не знав спершу, що відповісти на
його пропозицію. Але почав шукати інформацію, читати літературу, ходити по
бібліотеках. Довгий час вивчав цю людину... Думаю, що ознайомився з усіма друкованими текстами, що є у нас про Бандеру. Зрештою, я в нього просто закохався.
Десь півтора року тому написав сценарій
до фільму. Недавно його було презентовано Василем Вітенком під час Річних
загальних зборів Світового Конґресу Українців у Берліні. Знайшлися люди, які
готові покрити 30% бюджету на реалізацію проєкту. Але вони спершу хочуть бачити зацікавлення і фінансову підтримку фільму з боку нашої держави.
Я намагався подати заявку на зйомки фільму ще на минулому пітчінгу:
зібрав усі потрібні папери, окрім виписки з податкової інспекції про те, що
в моєї організації немає боргів. Податкова робила її протягом шести робочих
днів, і ми не встигли її отримати вчасно. Донести не дозволили. Тож на конкурс проєкт не потрапив. Нині у нас великі надії на наступний пітчинг, який
має скоро відбутися.

15-річний Степан на перші зароблені
гроші купив собі мандоліну
■ Ви самостійно створювали сценарій?
— Так. Сценарій вийшов дуже цікавий. Мені не соромно про це казати, тому
що так воно і є. 15 жовтня було 60 років
від дня смерті Степана Бандери. Я поїхав покласти квіти на кладовище в Мюнхен. На його могилі масивний мармуровий хрест, який уже не раз ламали, підривали, оскверняли. Поруч, уздовж алеї
на кладовищі, — могили тих, хто разом

із ним воював. Їхні могили ніхто не чіпає. Вже немає Сталіна, комуністів, солдат, які з ним боролися. Чому саме до
його могили така увага? Думаю, через
те, що він був значиміший: особистістю
високого рівня, яка притягувала до себе
людей. Таке дається лише від Бога.
Коли досліджував Бандеру, мені цікаво було збагнути, якою він був людиною: я вивчав його дії, звички, заняття,
які його захоплювали. Те, про що мало
відомо сучасникам. Батько його був греко-католицьким священником, до того
ж військовим, тому його родина кожні
п’ять років переїжджала на нове місце.
Степан був пластуном у 5-му пластовому курені імені князя Ярослава Осмомисла, а після закінчення гімназії — в
2-му курені старших пластунів «Загін
Червона калина». Займався плаванням, бігом, лещетарством. За характером був лідером. Власноручно клепав
значки для пластунів, заробляючи цим
гроші.
Мене здивував той факт, що коли
йому було 15 років, на перші зароблені
гроші він купив собі мандоліну. Бандера любив музику, театр, був творчою
особистістю, мав абсолютний музичний
слух. Тому якийсь час керував хором у
Калуші і сам співав. Коли жив у Львові,
думаю, що він точно ходив до театру. У
фільмі буде епізод, коли завдяки родичу, який працював у гардеробі, він із
дівчиною потрапляє в Оперний театр на
виступ польського артиста.
■ Які ще неординарні моменти з життя Степана Бандери привернули вашу
увагу? І як це все впливає на зміст майбутнього кіно?
— Ще мало хто знає, що його молодшого брата Олександра направили
на навчання до вищої школи економічно-політичних наук у Римі, де він познайомився і згодом одружився з Марією
Доміні. Її родичами були італійський
міністр Чіано Галеаццо і прем’єр-міністр
Беніто Муссоліні.
Точно можу сказати, що фільм буде
радісним, позитивним, адже головний
герой задуманий саме таким. Мені хочеться розвіяти міфи-стереотипи про
страшного і похмурого Бандеру, цей
страх і морок, який витає над його прізвищем. Будуть і співи, і танці, і гра на
музичних інструментах.
Всю сім’ю Степана глядач побачить
у церкві на службі. Саме церквою буде
починатися і закінчуватися фільм. До

речі, ікона Рафаеля «Сикстинська мадонна» буде неодноразово з’являтися у
фільмі: на початку стрічки — у рідному
селі в церкві, далі у карцері-келії, де він
голодував і молився їй, а також у фінальній сцені. Наприкінці фільму герой піде
до Пантеону в Римі, де похований Рафаель, дякувати йому за Мадонну.
Сюжетна лінія буде починатися з
моменту, коли Бандеру разом з іншими
ув’язненими садять до вагону потяга на
залізничному вокзалі у Львові, а тоді ще
Лембергу. Він заходить у свою одномісну камеру, сідає на підлогу, піднімає комір, натягує капелюха на очі й засинає.
І йому починає снитися власне життя.
У фільмі Бандеру гратимуть три актори: 10-річний хлопчик, юнак років 20—
28 і вже зрілий чоловік.

Чи зіграє роль Бандери
Антін Мухарський?
■ Уже відбувся кастинг. Чи вдалося
підібрати виконавців усіх ролей?
— Коли я писав сценарій, то в ролі
Бандери бачив свого сина — Антіна Мухарського. Він чудовий актор і, як на
мене, ідеально підходить на цю роль.
Але він поки вагається з рішенням. На
юнака Степана актора підібрали, але
ім’я поки тримаємо в таємниці. Хлопчика знайти, думаю, не складно буде.
Хочу, щоб у фільмі були лише
вродливі актори та актриси. Щоб іноземці, які мало що знають про нашу
країну, бачили, що в нас красивий народ. На жіночі і чоловічі ролі я вже
підібрав виконавців, але, поки у нас немає фінансування, не можу їм озвучити ні гонорари, ні період зйомок. Тому
прізвища поки не розголошую, адже
вони на початку зйомок можуть змінитися. Приміром, Богдан Бенюк запрошений на роль Соломона — власника львівського магазину одягу, а його
доньку гратиме актриса з Персії. Із
Київського театру імені Івана Франка
мені б хотілося багато акторів запросити: Нечипоренка, Гнатюка...
■ Тоді розкажіть хоча б про героїв у
сценарії: кого ми побачимо у фільмі?
— Список величезний. Рiч у тiм, що
в усіх акторів будуть невеликі ролі, але
всі — прототипи реальних людей. Буде
дружина Степана, його родина — батьки, брати і сестри, однодумці та соратники, 12 хлопців, з якими він грабував
поштово-судову установу польського окупаційного режиму в Городку під
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Львовом, міністр внутрішніх справ Польщі Броніслав
Перацький, буде голова ПУН
полковник Андрій Мельник...
■ Де проходитимуть зйомки?
— В основному це буде
Львів. Також будуть зйомки
в Кракові, Римі і Мюнхені.
Чотири міста в чотирьох
країнах.
■ Чи сформували вже знімальну групу?
— Люди є, але ще раз повторюю, що все впирається у
гроші. Є хороші художники, оператори... Кращі професіонали. Бажаючих знімати фільм багато, але я їм поки
нічого не можу запропонувати. Кого точно можу назвати,
так це композиторку Юлію
Діброву. Вона вже створила
багато композицій до фільму.
Але мені ще бракує основної
пісні — пластунської. І вона
має бути такою, щоб її співала вся Україна — як «Червону руту».
■ Щось документальне
— фото, документи, відео —
плануєте включати до стрічки?
— Ні. Це буде винятково
художній фільм.
■ Чи дивилися ви документальні фільми про Степана Бандеру?
— Ще ні. Але обов’язково
подивлюся. Навряд чи мене
якоюсь інформацією можна буде здивувати, але як режисери подали матеріал —
цікаво.
Василь Вітенко недавно
мені надіслав відеофрагмент
похорону Степана Бандери
в Мюнхені, який було знято
на кіноплівку. Знайшли його
в музеї в Лондоні, де є багато його фотографій, посмертна маска обличчя. Але я ще
туди не їздив.
■ Які саме міфи навколо
особистості Степана Бандери розвіюватимете?
— Радянський Союз вів
колосальну пропаганду, над
якою працювали дуже розумні люди. Вони цілеспрямовано створили багато міфів і
пліток навколо імені Бандери: що він ще дитиною заганяв собі голки під нігті, брав
голими руками гарячу гасову
лампу, кішок душив. Це все
вигадки.
Оксана Бандера розповідала, що десь у 90-ті роки
брали інтерв’ю у їхньої родички і потім надрукували абсолютно іншу інформацію, ніж те, що вона розказувала про Степана. Це
було зроблено навмисне.
Так створився міф про жорстокого безжального Бандеру, який нічого не боявся. І
жага до знущань наче була
в нього з самого дитинства,
ніби жорстокість у нього
в крові, як у всіх інших із
роду Бандер.
І нині «бандерівцями»
називають затятих націоналістів і просто всіх, хто
має проукраїнську позицію.
І мало хто знає Степана Бандеру як творчу й освічену
людину, політичного діяча,
який розумівся на розвитку
промисловості та сільського
господарства.
Політики у моєму фільмі буде мало. Мені більше
хочеться показати, що Степан Бандера не був якимось
монстром, а веселою, життєрадісною, цілеспрямованою людиною, на долю якої
випало жити в нелегкий для
нашої країни час. ■
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

«Литаври»: слово йде в люди
На Чернігівщині виступили більше півсотні українських та
закордонних письменників із десяти країн

❙ Василь Шкляр (у центрі) в Ніжині.
Михайло ЛОМОНОСОВ
Упродовж трьох днів на Чернігівщині
проходив третій Міжнародний фестиваль
інтеграції слова у сучасному арт-просторі
«Литаври» (Lytavry). У великих і не дуже
містах та селищах регіону — Чернігові,
Ніжині, Корюківці, Бахмачі, Острі, Козелецькому районі та Седневі — виступили
більше півсотні українських та закордонних письменників із десяти країн.
Фестиваль «Литаври» виник не просто
як літературна туса чи масштабні читання — у нього заклали просвітницьку ідею,
акцентують організатори. Фестиваль, як
і однойменний давній козацький військово-музичний інструмент, покликаний розбудити людей довкола і зробити «боєздатною» українську культуру. Заходи фестивалю у прямому значенні слова доносили
друковане і мовлене слово до сучасників,
намагалися зробити його модним, створивши живий діалог читачів та письменників.
Нагадаємо, перший фестиваль «Литаври» відбувся у 2016-му задяки громадській
організації «Центр новітніх ініціатив та
комунікацій» (Ніжин), навколо якої гуртуються активісти та культурні діячі регіону. Ідея фестивалю належить письменниці Тетяні Винник, яка й очолила оргкомітет. Третій рік поспіль «Литаври» від-

❙ Літературний фестиваль «Литаври»
❙ на Чернігівщині відбувся втретє.
буваються одночасно у багатьох містах,
на майданчиках різноманітних локацій.
Сучасні письменники, літературознавці,
журналісти, перекладачі з України та закордону виступають у школах, університетах, бібліотеках, музеях. Розповідають
про творчість, свою та колег, спілкуються
і дарують книжки. І головне — показують,
що письменник і книжка — це не щось недосяжне або відірване від життя. Це поруч.
Цьогоріч у рамках «Литаврів» на Чернігівщині відлунала майже сотня просвітницьких заходів для школярів, студентів,
дорослої публіки. Також уже традиційно
видрукували альманах із творами сучасних українських та закордонних авторів.
Зокрема, перед чернігівськими підліт-
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ками виступала авторка молодіжних романів 30-літня Анастасія Нікуліна зі Львова. Діти були в захваті від такої зустрчі,
адже у творах «Зграя», «Сіль для моря, або
Білий кит» та фентезі «Завірюха» письменниця майстерно описує близькі їм проблеми — вибору, першого кохання, зради,
конфліктів з однолітками. В обласному
центрі своєю творчістю з читачами також
ділилися Мар’яна Савка, Гульнара Абдулаєва, Ія Ківа, Ірина Баковецька, Альгерд
Бахаревич, Юля Цімафєєва, Майя Таргамадзе, Наталя Трохим, Роберт Месхі та
інші.
У Корюківці презентував свою збірку
«Вірші з війни» письменник-доброволець
Борис Гуменюк. Ще у міських навчальних
закладах пройшли творчі зустрічі з Маріушем Кусіновим, Егіняном Лусіне, Анушаваном Месропяном, Казахецян Анагіт,
Джураном Василем Трайстою, Марією Морозенко, Анатолієм Кичинським та іншими майстрами слова.
У Бахмачі учасників «Литаврів-2019»
привітав особисто мер міста Павло Шимко.
У місцевій районній школі мистецтв імені
Андрія Розумовського своєю творчістю з
присутніми поділилися Галина Крук, Ліана Ланська, Валентина Громова, Іван Баран, Адам Семенчик та Ольга Батьковська.
Віцепрезидент Всегрецької Спілки письменників Папаконстантину Іліас разом з
українською перекладачкою Оксаною Терещенко розповідали присутнім про сучасну поезію Елади та творчі контакти письменників двох країн.
Перед жителями знаменитого селища
Седнів Чернігівського району та міста Остер на Козелеччині виступали Елла Євтушенко, Богдан-Олег Горобчук, Оксана
Гаджій, Оксана Данильчик. Міра Лукша,
Анна Семенчик, Луція Дудзінська, Анатолій Шкуліпа та інші. Люди невеликих
населених пунктів були в захваті від щирих творчих зустрічей, адже подібні заходи, на жаль, як правило, оминають їх.
Проте «Литаври» щороку, навпаки, розширюють свою географію, не оминаючи
віддалені від великих міст поселення.
Насиченим та щедрим на зустрічі з творчими людьми був фестивальний день у Ніжині. У стінах Гоголівського вишу поділився секретами написання серії своїх історичних романів Василь Шкляр. А також
розповів студентській аудиторії про екранізацію свого найвідомішого твору «Чорний
ворон» («Залишенець») , старт прокату якого заплановано на 7 грудня.
На майданчиках двох десятків ніжинських локацій юні та дорослі ніжинці зустрілися також із До Тхі Хоа Лі, Ларисою Ніцой, Оленою Осмоловською, Василем Теремком, Зіркою Мензатюк, Тетяною Серебренніковою, Зоєю Логвиненко,
Галиною Ткачук, Іриною Цілик, Анваром
Деркачем.

■ ПРЯМА МОВА
Іскра ПЕНЕВА,
Сербія:
— Для мене фестиваль «Литаври»
почався дуже динамічно. Відразу з дороги на інтерв’ю на чернігівське радіо. Потім
було відкриття в Чернігівському молодіжному театрі, де через поезію та музику перетнулися культури десятка країн.
Зачарувала моя дуже вдячна й
уважна молода публіка у Ніжинському
університеті та Седнівській школі. Вдячна організаторам не лише за організацію виступів, а й за дозвілля. Я буду
пам’ятати шелест листя з чернігівського парку Дитинець, прогулянку з ароматом квітів та спецій по Ніжину, деревяну
Георгієвську церкву в Седневі. Навіть зараз на думці пісня «Седнівська осінь», з
якою нас там зустрічали. Весь фест для
мене був надзвичайно активним!
Олександр ГАВРИШ,
Україна, Ужгород:
— Завдяки «Литаврам» відкрив для
себе Черінгівщину. Це дуже розмірений
регіон, не такий швидкий, як наше Закарпаття. Після відкриття фестивалю у
Чернігові милувався Десною і збагнув
пафос «Зачарованої Десни» Олександра Довженка.
Мав дві зустрічі з читачами у Ніжині.
Спочатку на філологічному факультеті зі
студентами та викладачами Ніжинського

університету. Слухали мене уважно, було
чимало запитань, що не може не радувати. Один хлопчина навіть знав про Карпатську Україну. У міській школі №9 дітей в актовому залі набилося стільки, що
аж говорити було важко, але відео і фотографії про Івана Силу, персонажа моїх
книг, їх зацікавили. Ще була творча зустріч у Седневі, де відбувається одна зі
сцен мого роману «Донос».
Три дні «Литаврів» було достатньо,
щоби скласти уяву про Північно-Східну
Україну, регіон цікавий і — попри все
— український, бо цей національний
струмінь тягнеться з глибин їхньої історії…
Роксолана СЬОМА,
Україна, Київ:
— Це — мої другі «Литаври», перші були в 2017-му. І вдруге я повернулася з Чернігівщини до Києва з повними
кишенями світлих емоцій. Треба зізнатися, особисто мені бракує майданчиків для спілкування з людьми, які знаються на літературі і творять її. Саме на
«Литаврах» ми мали нагоду посидіти
й поговорити в тісному колі, послухати
одне одного. Я навіть попрактикувалася
з Міланом Заґорацом, письменником із
Хорватії, у своїй призабутій італійській.
Завдяки таким фестам, як «Литаври»,
слово йде в люди.

Мілан ЗАҐОРАЦ,
Хорватія:
— Фестиваль «Литаври» є непересічним досвідом, тому що він проходив
у невеликих громадах та містах. На ньому були представлені місцеві, сучасні
українські літератори та зарубіжні автори, як я, — чиї твори перекладено українською мовою. Я представив на фестивалі свої нещодавно перекладені Володимиром Чередниченком та Оленою
Чередниченко вірші.
До ТхІ ХОА ЛІ,
В’єтнам:
— Вже втретє я присутня на фестивалі «Литаври». Для мене це велике щастя. Друзі-письменники з різних
країн приймали мене як рідну. Про нашу
в’єтнамську мову говорили, що гарна і
мелодійна. А ще хвалили наше національне плаття, яке називається «ат
зай». Я дуже щаслива, що в’єтнамська
мова звучала разом з іншими мовами
на цьому святі слова.
Роберт МЕСХІ,
Грузія:
— Цьогорічні «Литаври» вкотре
показали, що дружба Грузії та України особлива, щира і безкорислива. Запрошення на цей літературний фестиваль для мене стало приємною несподі-

ванкою. Це було проявом великої уваги
до моєї поезії в прекрасних перекладах
Наталії Трохим, яка вже кілька років популяризує грузинську літературу в Україні. Радію, що грузинсько-українські літературні зв’язки останнім часом
активізувалися, і це безумовна заслуга тих літературних, культурних зустрічей і фестивалів, які періодично проводяться в Україні і Грузії.
Жанна КУЯВА,
Україна, Київ:
— «Литаври»-2019 видалися дивовижними, бо зазвучали понад десятьма мовами світу! Роботу організатори провели колосальну, адже кожен
прочитаний наживо автором твір — чи
то грузинською, чи то польською, чи білоруською або й в’єтнамською мовами,
— був одразу представлений публіці в
українському перекладі. Це справляло
незабутнє враження.
Чернігівці й гості фестивалю змогли пірнути в багатомовний вир поезії,
почути її мелодику й звучання, віднайти схожості й відмінності з рідною українською. А ще — поспілкуватися з
іноземними та українськими авторами, порозпитувати про найцікавіше —
така нагода випадає доволі нечасто. Як
і спілкування між собою самих авторів,
що з’їхалися звідусіль. ■
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Григорій ХАТА
Перше коло чемпіонату країни донецький «Шахтар» пройшов із абсолютним результатом, залишившись ледь не єдиним клубом у футбольній Європі,
котрий із початку сезону не втратив жодного очка. Продовження
«гірниками» переможної серії й
у другій частині регулярного сезону виглядало повністю реалістичною подією, в яку вірив і наставник лідера Луїш Каштру. «Коли у
команди переможна серія, всі думають, що поганого результату не
буде. Ми й сьогодні (у поєдинку
12-го туру проти «Олександрії»)
чекали перемоги, але не реалізували багато моментів. Не найкращий наш день», — сказав після
«сухої» нічиєї з командою Володимира Шарана португальський
очільник донецького клубу.
Упродовж гри кращий бомбардир «Шахтаря» Мораес не реалізував низку голевих моментів,
уперше з початку сезону змусивши свою команду завершити матч
національної першості без голів.
Попри те, що у четвер «Олександрія» провела непростий поєдинок Ліги Європи в Сент-Етьєні,
у підопічних Шарана знайшлися сили, аби в другому гостьовому матчі поспіль здобути бойову
нічию.
«Нам не потрібна була мирова
та крижаний душ, аби розуміти
всю відповідальність кубкового
матчу з «Динамо» (30 жовтня).
Звісно, нам хотілося перемогти й
продовжити нашу 100-відсоткову серію, але ми розуміємо, що нашим суперникам також потрібні
очки. Зрештою, «Шахтар» — це
команда чемпіонату, а не вище
його», — відзначив Каштру.
Так само, без перемог, минув
минулий тиждень і у динамівсь-

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єрліга. 12— й тур. «Маріуполь» —
«Колос» — 2:0 (Кірюханцев, 39; Топалов, 86; вилучення: Максименко, 90
(«К»)), «Зоря» — «Ворскла» — 4:0
(Русин, 16; Юрченко, 45 (пен.); Кабаєв, 62; Леднєв, 77; вилучення: Баєнко, 56 («В»)), «Олімпік» — «Дніпро-1» — 3:2 (Тейшейра, 11; Кравчук,
69; Вантух, 81 — Когут, 4; Назаренко,
70; вилучення: Сафронов, 68 («Д»)),
«Львів» — «Десна» — 1:4 (Вітор, 61
— Фаворов, 2 (пен.); Хльобас, 9, 46:
Дегтярьов, 41; вилучення: Абнер, 81
(«Л»)), «Шахтар» — «Олександрія» — 0:0 (вилучення: Патрік, 76 —
Шастал, 84), «Динамо» — «Карпати»
— 1:1 (Вербич, 50 — Шабанов, 85 (у
свої ворота)).
Турнірне становище: «Шахтар»
— 34, «Динамо» — 24, «Десна» —
23, «Зоря» — 22, «Олександрія» —
20, «Маріуполь» — 16, «Колос» —
14, «Дніпро— 1», «Олімпік» — 11,
«Карпати» — 10, «Ворскла», «Львів»
— 8.
Бомбардир: Мораес («Шахтар»)
— 11

«Очки потрібні всім»
Уперше в сезоні донецький «Шахтар» втратив залікові бали
в національному чемпіонаті

❙ «Олександрія» першою в чемпіонаті країни відібрала очки у «Шахтаря».
❙ Фото з сайта upl.ua.
кого колективу. Як і «гірники»,
зігравши внічию на євроарені,
миром завершили столичні футболісти й свій поєдинок в ЧУ.
Утім, якщо донецькі футболісти не змогли переграти одного з претендентів на медалі,
котрим є бронзовий призер мину-

лої першості, то «Динамо» втратило очки у протистоянні з одним із аутсайдерів турніру. Торік
«Карпати» також відібрали очки
у «біло-синіх», і тих очок, за словами їхнього президента Ігоря
Суркіса, столичній команді забракло в боротьбі за «золото».

Нині ж «біло-зелені» не дозволили столичній команді скоротити відставання від підопічних Каштру, у котрих так і залишилася десятиочкова перевага
над головним переслідувачем.
«Важко щось говорити. Звісно, не повинно було бути такого

результату, хоча могли ще й навіть програти. Це футбол, таке
може траплятися. Якщо створюється багато моментів, а забивається тільки один гол — це погана реалізація», — визнав головний тренер динамівців Олексій Михайличенко. Доленосний
гол у свої ворота «біло-сині» отримали на 85-й хвилині від свого захисника Артема Шабанова,
котрий, до слова, за кілька днів
до того врятував власну команду
від фіаско в матчі ЛЄ з «Копенгагеном». «Усією командою підтримали Шабанова», — сказав після
гри динамівський форвард Артем
Бесєдін. ■.

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Українські команди минулого тижня не змогли перемогти на євроарені — слідом за нічиєю «Шахтаря» у Лізі
чемпіонів розписали мирові із суперниками і представники
УПЛ у Лізі Європи — «Динамо» та «Олександрія».
Кияни вдома не показали яскравої гри, тому тренерський штаб та уболівальники залишились незадоволеними результатом. А от наставник олександрійців Володимир Шаран після поєдинку з французьким «Сент-Етьєном»
хвалив своїх підопічних.
Відзначимо також прекрасну гру нападника національної збірної Романа Яремчука, який двома голами допоміг «Генту» врятуватися від поразки у матчі з «Вольфсбургом». Після цього успіху бельгійський клуб продовжив
контракт із Романом до 2023 року.
Груповий етап. 3-й тур. Група А. «Севілья» (Іспанія) — «Дюделанж» (Люксембург) — 3:0, «Карабах» (Азербайджан) — «АПОЕЛ» (Кіпр) — 2:2.
Турнірне становище: «Севілья» — 9, «Карабах» —
4, «Дюделанж» — 3, «АПОЕЛ» — 0.
Група В. «Динамо» (Україна) — «Копенгаген»
(Данія) — 1:1 (Шабанов, 53 — Сотіріу, 2; «Д»: Бущан, Попов, Миколенко, Кендзьора, Сидорчук, Вербіч, Шепелєв, Де
Пена (Гармаш, 80), Циганков, Шабанов, Бєсєдін), «Мальме» (Швеція) — «Лугано» (Швейцарія) — 2:1.
Турнірне становище: «Копенгаген», «Динамо» —
5, «Мальме» — 4, «Лугано» — 1.
Група С. «Хетафе» (Іспанія) — «Базель» (Швейцарія) — 0:1, «Трабзонспор» (Туреччина) — «Краснодар» (Росія) — 0:2.
Турнірне становище: «Базель» — 7, «Хетафе» —
6, «Краснодар» — 3, «Трабзонспор» — 1.
Група D. «Спортинг» (Португалія) — «Русенборг»
(Норвегія) — 1:0, «ПСВ» (Нідерланди) — «ЛАСК» (Австрія) — 0:0.
Турнірне становище: «ПСВ» — 7, «Спортинг» —
6, «ЛАСК» — 4, «Русенборг» — 0.
Група E. «Селтік» (Шотландія) — «Лаціо» (Італія) —
2:1, «Ренн» (Франція) — «ЧФР Клуж» (Румунія) — 0:1.
Турнірне становище: «Селтік» — 7, «ЧФР Клуж»
— 6, «Лаціо» — 3, «Ренн» — 1.
Група F. «Арсенал» (Англія) — «Вікторія Гімарайнш» (Португалія) — 3:2, «Айнтрахт Франкфурт»
(Німеччина) — «Стандард» (Бельгія) — 2:1.
Турнірне становище: «Арсенал» — 9, «Айнтрахт Франкфурт» — 6, «Стандард» — 3, «Вікторія Гімарайнш» — 0.
Група G. «Порту» (Португалія) — «Рейнджерс» (Шот-

ландія) — 1:1, «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Фейєноорд»
(Нідерланди) — 2:0.
Турнірне становище: «Янг Бойз» — 6, «Рейнджерс», «Порту» — 4, «Фейєноорд» — 3.
Група H. «ЦСКА» (Росія) — «Ференцварош» (Угорщина) — 0:1 (Зубков — до 89 хв., асист; Ігнатенко — 90
хв., Харатін — 90 хв., Ребров (усі — «Ф») — тренер), «Лудогорець» (Болгарія) — «Еспаньйол» (Іспанія) — 0:1.
Турнірне становище: «Еспаньйол» — 7, «Лудогорець» — 6, «Ференцварош» — 4, «ЦСКА» — 0.
Група І. «Гент» (Бельгія) — «Вольфсбург» (Німеччина) — 2:2 (Яремчук — 90 хв., дубль; Пластун — 90 хв.,
Безус — із 60 хв (усі — «Г»), «Сент-Етьєн» (Франція)
— «Олександрія» (Україна) — 1:1 (Габріель Сілва, 8 —
Габріель Сілва, 14; «О»: Паньків, Мірошниченко, Пашаєв, Банада, Дубра, Гречишкін, Ковалець (Довгий, 82), Третьяков
(Бабогло, 90+4), Бухал, Лучкевич (Шастал, 80), Сітало).
Турнірне становище: «Вольфсбург», «Гент» — 5,
«Олександрія», «Сент-Етьєн» — 2.
Група J. «Рома» (Італія) — «Боруссія» (М, Німеччина) — 1:1, «Башакшехір» (Туреччина) — «Вольфсберг» (Австрія) — 1:0.
Турнірне становище: «Рома» — 5, «Башакшехір»,
«Вольфсбург» — 4, «Боруссія» (М) — 2.
Група K. «Бешикташ» (Туреччина) — «Брага»
(Португалыя) — 1:2, «Слован» (Словаччина) — «Вулверхемптон» (Англія) — 1:2.
Турнірне становище: «Брага» — 7, «Вулверхемптон» — 6, «Слован» — 4, «Бешикташ» — 0.
Група L. «Партізан» (Сербія) — «Манчестер
Юнайтед» (Англія) — 0:1, «АЗ» (Нідерланди) — «Астана» (Казахстан) — 6:0 (Григорчук («А») — тренер).
Турнірне становище: «Манчестер Юнайтед» — 7,
«АЗ» — 5, «Партізан» — 4, «Астана» — 0.

«Вест Хем» — «Шеффілд Юнайтед» — 1:1 (Ярмоленко
(«ВХ») — 90 хв., асист), «Бернлі» — «Челсі» — 2:4 (Джей
Родрігес, 86; Макніл, 89 — Пулішич, 21, 45, 56; Вілліан, 58),
«Ньюкасл» — «Вулверхемптон» — 1:1, «Арсенал» —
«Крістал Пелас» — 2:2, «Ліверпуль» — «Тоттенхем»
— 2:1 (Хендерсон, 52; Салах, 75 (пен.) — Кейн, 1), «Норвіч» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (О. Ернандес, 89 —
Мактомінай, 21; Решфорд, 31; Марсьяль, 73).
Лідери: «Ліверпуль» — 28, «Манчестер Сіті» — 22,
«Лестер», «Челсі» — 20, «Арсенал» — 16, «Крістал Пелас» — 15.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 9.

Англія

Італія

Андрій Ярмоленко віддав першу результативну передачу в цьому сезоні АПЛ, проте його «Вест Хем» не утримав переваги над «Шеффілд Юнайтед». Натомість перемогу здобув «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка, проте
вихованець «Шахтаря» не грав через травму — після операції на коліні він пропустить 4-5 тижнів.
Лідер першості — «Ліверпуль» — продовжує утримувати 6-очковий відрив від «городян»: минулого уїк-енду
підопічні Клоппа обіграли «Тоттенхем».
Прем’єр-ліга. 10-й тур. «Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9, «Манчетер Сіті» — «Астон Вілла» — 3:0
(Стерлінг, 46; Де Брюйне, 66; Гюндоган, 70), «Брайтон»
— «Евертон» — 3:2, «Уотфорд» — «Борнмут» — 0:0,

Лідери — «Ювентус» та «Інтер» — синхронно втратили очки: «стара синьйора» зіграла унічию з «Лечче» Євгена Шахова (українець залишився у запасі), а підопічні Конте не зуміли виграти у «Парми».
На третьому місці закріпилась «Аталанта» Руслана
Маліновського, яка легко розгромила «Удінезе». Хавбек
української збірної вийшов на поле на 52-й хвилині, але нічим особливим не запам’ятався.
Серія А. 9-й тур. «Верона» — «Сассуоло» — 0:1,
«Лечче» — «Ювентус» — 1:1 (Манкозу, 56 (пен.) — Дібала, 56 (пен.)), «Інтер» — «Парма» — 2:2 (Кандрева, 24;
Р. Лукаку, 50 — Карамо, 26; Жервіньйо, 31), «Дженоа» —
«Брешія» — 3:1, «Болонья» — «Сампдорія» — 2:1, «Ата-

Іспанія
«Ель-класико» — головний матч іспанської першості
між «Реалом» і «Барселоною» — перенесли на грудень через протести у столиці Каталонії. Поки гранди пропускали
тур, на перше місце несподівано вийшла «Гранада»: новачок Ла Ліги мінімально переграв «Бетіс».
Узяв три очки і «Вальядолід», проте Андрій Лунін уже
традиційно залишився у запасі. Натомість у другому матчі
поспіль забиває Роман Зозуля, який разом з «Альбасете»
бореться за путівку в еліту іспанського футболу.
Прімера. 10-й тур. «Вільярреал» — «Алавес» —
4:1, «Леганес» — «Мальорка» — 1:0, «Вальядолід» —
«Ейбар» — 2:0, «Атлетико» — «Атлетік» — 2:0 (Сауль, 29;
Мората, 65), «Сельта» — «Реал Сосьєдад» — 0:1, «Гранада» — «Бетіс» — 1:0 (Вадільйо, 61), «Леванте» — «Еспаньйол» — 0:1, «Севілья» — «Хетафе» — 2:0 (Х. Ернандес, 69; Окампос, 78), «Осасуна» — «Валенсія» — 3:1.
Лідери: «Гранада» — 20, «Барселона» (9 матчів),
«Реал Сосьєдад», «Атлетико», «Севілья» — 19, «Реал
Мадрид» (9 матчів) — 18.
Бомбардир: Морон («Бетіс») — 7.

ланта» — «Удінезе» — 7:1 (Маліновський («А») — із 52
хв.), «СПАЛ» — «Наполі» — 1:1, «Торіно» — «Кальярі»
— 1:1, «Рома» — «Мілан» — 2:1 (Джеко, 38; Дзаньйоло,
59 — Тео Ернандес, 55), «Фіорентина» — «Лаціо» — 1:2
(К’єза, 28 — Х. Корреа, 23; Іммобіое, 89).
Лідери: «Ювентус» — 23, «Інтер» — 22, «Аталанта»
— 20, «Наполі» — 17, «Рома» — 16, «Лаціо» — 15.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 10.

Німеччина
Форвард «Баварії» Роберт Левандовський продовжує
вражати результативністю — поляк у стартових 9 турах забив уже 13 голів, а його команда йде у лідируючій групі. Суперник «Олександрії» по ЛЄ — «Вольфсбург» — не зміг
забити «Аугсбургу», а дортмундська «Боруссія» і «Шальке» у рурському дербі розписали «суху» мирову.
Перша Бундесліга. 9-й тур. «Майнц» — «Кельн»
— 3:1, «Баварія» — «Уніон» — 2:1 (Павар, 13; Р. Левандовський, 53 — Полтер, 86 (пен.)), «Герта» — «Хоффенхайм» — 2:3, «Падерборн» — «Фортуна» — 2:0, «Фрайбург — «РБ Лейпциг» — 2:1 (Хьофлер, 45; Н. Петерсен, 90
— Клостермен, 90+3), «Шальке» — «Боруссія» (Д) — 0:0,
«Байєр» — «Вердер» — 2:2, «Вольфсбург» — «Аугсбург» — 0:0, «Боруссія» (М) — «Айнтрахт Франкфурт»
— 4:2 (М. Тюрам, 28; Вендт, 45; Ельведі, 75; Закарія, 85 —
Да Коста, 60; Хінтереггер, 79).
Лідери: «Боруссія» (М) — 19, «Баварія» — 18,
«Фрайбург», «Вольфсбург» — 17, «Боруссія» (Д) — 16,
«РБ Лейпциг» — 15.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 13.

Франція
«ПСЖ» несподівано легко обіграв «Марсель», який
перед початком сезону декларував боротьбу за медалі:
долю зустрічі вирішили «дублі» Ікарді та Мбаппе. Потроху набирає форму і «Монако»: «монегаски» мінімально
здолали «Нант». А «Сент-Етьєн», з яким «Олександрія»
знову зіграє наступного тижня, взяв одне очко в матчі з
«Ам’єном».
Ліга 1. 11-й тур. «Нант» — «Монако» — 0:1, «Лілль»
— «Бордо» — 3:0 (Андре, 22; Язіджі, 60 (пен.); Ремі, 90+1),
«Брест» — «Діжон» — 2:0, «Ліон» — «Мец» — 2:0 (Депай,
28; Дембеле, 31 (пен.)), «Монпельє» — «Анже» — 0:0, «Реймс» — «Нім» — 0:0, «Страсбур» — «Ніцца» — 1:0, «Ренн»
— «Тулуза» — 3:2, «Сент-Етьєн» — «Ам’єн» — 2:2, «ПСЖ»
— «Марсель» — 4:0 (Ікарді, 11, 27; Мбаппе, 33, 44).
Лідери: «ПСЖ» — 27, «Нант», «Брест» — 19,
«Лілль», «Реймс» — 18, «Анже» — 17.
Бомбардир: Бен-Єддер («Монако») — 9. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ 2019

СПОРТ
Ярослава Магучих
українська легкоатлетка
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«Хочу подякувати всім, хто підтримував мене впродовж сезону, а особливо
тренеру Тетяні Степановій і моїй сім’ї. Також дякую Європейській легкій
атлетиці за нагороду. Це чудова мотивація для того, щоб працювати ще
наполегливіше й досягти мети».

■ ТЕНІС

Григорій ХАТА

Подвійний удар
На малому Підсумковому тенісному турнірі року українська майстриня
гри в парі впевнено захистила свій чемпіонський титул

❙ Словенка Андреа Клепач допомогла Людмилі Киченок (праворуч) удруге поспіль перемогти на парному
❙ турнірі «WTA Еліт Трофі».
❙ Фото з сайта xsport.ua.

Удруге поспіль лідер вітчизняного парного
тенісу Людмила Киченок
перемогла на малому Підсумковому турнірі року.
Торік «WTA Еліт Трофі» вона здобула в дуеті
зі своєю сестрою Надією,
цього ж разу виграти престижний трофей Людмилі
допомогла словенка Андреа Клепач.
«Надя сказала мені,
аби я без неї їхала захищати титул. На щастя, у мене
є така прекрасна партнерка, як Андреа. Вона дуже
досвідчена, і я рада ділити з нею корт», — наголосила перед стартом «WTA
Еліт Трофі»-2019 Людмила Киченок.
Маючи в Чжухаї другий номер посіву, Киченок та Клепач упевнено
підтвердили свій високий
статус у групі, хоча підсумок обох матчів у «пульці» довелося встановлювати в трьох сетах, у яких
гралися супертайбрейки.
У першому протистоянні
україно-словенський дует
здолав пару в складі Оксани Калашникової та Софії
Кенін (Грузія/США) —
2:6, 6:4, 11-9. У наступному двобої, де розігрувалася перепустка до фіналу,
Людмила та Андреа переграли китайський тандем
Цзен Сіньйюй/Тан Цяньхуей — 2:6, 6:4, 10-6.
Водночас вирішальний поєдинок турніру
склався для Киченок та
Клепач значно простіше.
Попри те, що їм протистояли господарки корту,
перші «сіяні» — Їн-Їн Дуань/Чжаосюань Ян — вирішальну дуель Людмила та Андреа завершили в

двох сетах — 6:3, 6:3.
Відзначимо, що українська тенісистка змагалася за «WTA Еліт Трофі»
й в одиночному розряді.
Утім друга ракетка вітчизняного тенісу та 24-та
тенісистка світу Даяна
Ястремська далі групового раунду не пройшла.
Після перемоги в дебютному для себе матчі
на турнірі над хорваткою
Донною Векич (7:6, 6:2) в
поєдинку за місце у півфіналі наша співвітчизниця
програла першій ракетці
змагань — нідерландці
Кікі Бертенс — 3:6, 4:6.
Перед матчем iз представницею
Нідерландів Ястремська зізналася, що до «WTA Еліт Трофі» вона цілеспрямовано
не готувалася, оскільки
не надто сподівалася на
своє потрапляння до когорти 12 учасниць турніру. Утім доля розпорядилася трохи інакше, й Даяна поїхала до Чжухаю.
Зрештою, знайти свою
гру в протистоянні з незручною для себе суперницею — до слова, десятою тенісисткою планети, — друга ракетка України не змогла.
Проте навіть такого
скромного виступу на малому Підсумковому турнірі року Даяні вистачить,
аби вкотре оновити свій
персональний рейтинговий рекорд і завершити
сезон на 22-му місці в рейтингу Жіночої тенісної
асоціації.
Водночас тріумфаторкою «WTA Еліт Трофі» в
одиночному розряді стала
білоруска Аріна Соболенко, котра у фінальному
поєдинку переграла Бертенс — 6:4, 6:2. ■

■ ВИЗНАННЯ

Прогресивне натхнення
Після фантастичного виступу на чемпіонаті світу юна вітчизняна стрибунка у висоту
отримала нагороду молодої атлетки Старого світу
Григорій ХАТА
На 48-й Генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту
Ярослава Магучих отримала нагороду
найкращої юної спортсменки Старого
світу. Уразивши спортивний світ на чемпіонаті світу-2019 у Досі своїм срібним
стрибком на висоту 2,04 м, який став
новим світовим рекордом серед спортсменів віком до 20 років, юна українка
здобула ще й неофіційний титул «світового відкриття».
Як повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України, разом з нагородою переможниця
отримала й грошову премію для навчальних і освітніх цілей, спрямовану на
допомогу юній спортсменці на шляху до
Олімпійських ігор.
Варто відзначити, що ця премія була
заснована задля збереження пам’яті про
видатну постать олімпійського руху Європи Петра Нуровського, аби його приклад спонукав молодих спортсменів продовжувати кар’єру, а вони, у свою чергу,
ставали для прийдешніх поколінь взір-

цем здорового способу життя, заснованого на олімпійських принципах та цінностях.
Сама ж Магучих на гала-вечері у Варшаві відзначила, що 2019 рік, коли вона
стала наймолодшою переможницею етапу «Діамантової ліги», підкоривши двометрову висоту, й виграла планетарне
«срібло», був для неї насиченим та прогресивним. Долати ж нові висоти 18-річну атлетку з Дніпра надихали гарні приклади іменитих співвітчизників, зокрема, й президента НОК України Сергія
Бубки.
Трохи раніше Ярославу Магучих
відзначили в Талліні на урочистій церемонії нагородження Європейської асоціації легкої атлетики Golden Tracks.
«Золото», здобуте перспективною українською атлеткою на цьогорічному
чемпіонаті Європи до 20 років, а також
титул наймолодшої в історії медалістки
дорослого чемпіонату світу спонукали
європейських експертів назвати Магучих «зіркою, котра сходить».
«Я дуже щаслива стати переможницею у цій номінації. Хочу подякувати
всім, хто підтримував мене упродовж

сезону, а особливо тренеру Тетяні Степановій і моїй сім’ї. Також дякую Європейській легкій атлетиці за нагороду. Це
чудова мотивація для того, щоб працювати ще наполегливіше і досягти мети»,
— відзначила Ярослава.
Звісно, не забули про Магучих і на
Батьківщині. В Україні Ярославу визнали найкращою легкоатлеткою вересня. При цьому титул кращого атлета першого осіннього місяця в голосуванні ради ФЛАУ, ЗМІ та вболівальників здобув Мар’ян Закальницький, який
здобув дев’яте місце зі спортивної ходьби на 50 км на чемпіонаті світу в Катарі.
Нагадаємо, що одразу після фінішу цього виснажливого марафону, котрий проходив в умовах неймовірної спеки, український ходок втратив свідомість і був
змушений долати наслідки зневоднення
та перегріву в місцевій лікарні.
Згадуючи те випробування, Закальницький говорив: «Після 30-го кілометра вже навіть думав про те, а чи не краще
буде зійти, але не міг собі цього дозволити. Розумів, що суперники попереду можуть «посипатися» і я маю шанс зачепитися за вісімку». ■

❙ Ярославу Магучих визнали найкращою
❙ юною атлеткою Європи 2019 року.
❙ Фото з сайта isport.ua.
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Завдання — стати тигром!
Промислове виробництво в Україні не зростає, але влада при цьому обіцяє шалене зростання ВВП,
орієнтуючись на міфічні чинники
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■ КНИЖКОВА ЛАВКА

Демі Мур
випустила книжку
Актриса описала свої життєві
поневіряння
Дара ГАВАРРА
приклад, розповіла у своїй
книжці актриса, колись у неї
були проблеми з алкоголем
(мабуть, батьківські гени далися взнаки), актриса лікувалася від цієї залежності, і
саме Кетчер став причиною,
що вона знову взялася за чарку:
чоловік вважав, що сильні натури
можуть встановити межу, за яку
не перейдуть. Щоб бути цікавою
своєму партнеру і «сучасною»,
Демі навіть дала вмовити себе на
груповий секс, та шлюб це не врятувало.
Своєю книжкою актриса ніби
скинула з себе весь емоційний тягар, який носила в собі все життя.
Тепер вона подорожує Америкою з
промотуром своєї автобіографії. ■

Ще у вересні голлівудська зірка Демі Мур презентувала свою
автобіографічну книжку «Навиворіт», у якій вихлюпнула на читача
всі емоційні стреси, які їй довелося пережити у своєму 56-річному
житті. Це — і важке дитинство, в якому вона не знала рідного батька, а за нього вважала свого вітчима, який на пару з матір’ю влаштовував пиятики, поки не покинув їх. Потім були п’яні загули матері,
яка водила дівчинку-підлітка по барах, аби підчепити собі мужика.
Після одного з таких візитів до наливайки вдома 15-річну дівчинку
зґвалтував випадковий відвідувач бару, якого матір привела додому та дала згоду на сексуальні домагання до доньки за 500 баксів.
Лише через багато років Демі змогла вибачити матері таку зраду, і то лише через те, що та була на той час смертельно хвора.
За спиною у цієї сильної жінки два складні шлюби з зірками
кінематографа — «міцним горішком» Брюсом Уїллісом, з яким
розлучилася через зраду, та солодкавим красунчиком Ештоном
Кетчером, який був на 15 років молодшим за неї і через 8 років
спільного життя знайшов молодшу партнерку. Останнє розлучення стало особливо важким для жінки — знадобилися роки, аби
відновити душевну рівновагу і впевненість у собі, адже сімейне життя з набагато молодшим за неї чоловіком вимагало від неї
постійних жертв, аби «бути гідною» свого красунчика-партнера. На-

❙ Демі Мур.

■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ
на заклик хлопчини відгукнулося мільйон небайдужих, тож довелося матусі виконувати обіцянку. На радощах новоспечений господар золотистого ретривера написав звернення-подяку: «Ура! Я
зібрав мільйон! Тепер у мене собака! Мені допоміг увесь світ!»
Та тепер у хлопчини нова турбота — як назвати свого чотирилапого друга. «Знайомтесь,
це моя мрія, моя дівчинка. Допоможіть обрати їй ім’я, — знову звернувся Кирило до небайдужих людей і чесно зізнався: —
Цей пост я писав із допомогою
мами». А ще додав: «Мрії збуваються!» ■

Мрії збуваються...
Якщо дуже цього прагнеш
Хто з нас у дитинстві не мріяв
про чотирилапого друга? І неважливо, чи це мав бути песик, чи котик, головне — щоб у тебе був
друг. І майже завжди на заваді
нашим мріям ставали обставини:
то місця у квартирі замало, то в
когось із домашніх алергія, то ще
якісь причини. Та якщо дуже хочеш, то досягнеш своєї мети. Маленький житель Кропивницького — Кирило Пацеля — ну дуже
мріяв про кудлатого друга. Його

наполягання так набридли мамі,
що вона сказала: збереш мільйон
(!) лайків у соцмережі — буде
тоді щенятко. Та матуся, мабуть,
недооцінила палке бажання свого синочка. Озброївшись новітніми технологіями, Кирило «запостив» своє фото з плакатом,
на якому англійською мовою різнокольоровими фломастерами
хлопчина написав таке звернення: «Моя мама сказала, якщо я
зберу мільйон лайків, то отримаю цуценя». І що б ви
гадали, лишень за тиждень
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цькування звіра під час полювання. 9. Німецьке місто. 10. Спортивна
розвага, яка полягає в майстерності
збивання кеглів спеціальним м’ячем.
11. Головна зірка сузір’я Скорпіона.
12. Дитина до року життя. 14. Частка
у східних іменах, що перекладається як «син» такого-то чоловіка. 15.
Плетена з лози огорожа. 18. Почесний супровід відомої особи, кортеж.
19. Насип для зберігання води у водоймищах, захисту низин від затоплення. 20. Резиденція Великого понтифіка в Стародавньому Римі. 22.
Гірське пасмо, яке відділяє Європу
від Азії. 24. Біблійний цар, який хотів
знищити новонародженого Ісуса. ■
Кросворд №118
від 23 жовтня

■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА
30 жовтня за прогнозами синоптиків

По горизонталі:
2. Музичний інструмент сімейства мідних духових. 6. Столиця Азербайджану. 7. Рід літератури. 8. Величний вірш на славу певної особи
чи події. 9. Птах, який першим після всесвітнього потопу побачив землю і приніс оливкову гілку. 11. Старовинна російська монета, вартість
якої дорівнювала трьом копійкам.
13. Драматична поема Лесі Українки. 16. Одеський письменник, автор оповідань про Беню Кріка. 17.
Невелика пузата бочка. 19. Річка
на кордоні України та Молдови. 21.
Підрозділ НКВС, який керував системою трудових таборів. 23. Колір,
близький до коричневого, властивий старим чорно-білим світлинам.
25. Залізна палиця, яку використовують як важіль. 26. Позначка, зарубка, рубець. 27. Київський князь,
якого древляни покарали за зажерливість, розірвавши між двох дерев.
28. Порушення ритму биття серця,
хвороба.
По вертикалі:
1. Оптичне явище, світлове коло
навколо сонця чи місяця. 2. Частина тіла без рук, ніг і голови. 3. Португальське кріплене вино. 4. Нічний
метелик, міль. 5. Переслідування,
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— У моєму гладкому тілі сидить
дуже навіть струнка жінка, але їй ніяк
не вдається вибратися назовні. А з
огляду на мій апетит, для неї, схоже,
це довічне ув’язнення.
***
— Коли я вийду на пенсію, то нічого не робитиму. Перші місяці просто сидітиму в кріслі-гойдалці.
— А потім?
— А потім почну розгойдуватися.
***
На день народження хтось приніс насіння, пити так і не почали.
***
І про погоду: завтра в Одесі
можливо все, причому відразу.
***
Не хочу хвалитися, але я зібрав

пазл за один день, хоча на коробці
написано «3-4 роки».
***
Моня отримав смс й отетерів:
«Ваш подружній обов’язок повністю
погашено».
***
— Ізю, прокинься, у нас по двору хтось ходить.
— А що я можу зробити?
— Піди й розбуди собак.
***
— Фімо, якщо вам нема чого
кинути до ніг коханої жінки, то ви
хоч самі там не плутайтеся.
***
Дружина попросила подарувати
велику сковорідку, сиджу і думаю: я
буду багато їсти чи добре поводитися?
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