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Сотні тисяч людей 

знову вийшли на 

протести у Білорусі

Чуби тріщать
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Україна має перспективу вийти в світові лідери з вирощування зернових.
Фото з сайта agravery.com.
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Молодець — не гребінець, 
а масаж — то для вас!

стор. 7»

З днем народження, «бацька»...

Призначення Артема 

Ситника директором 

Антикорупційного бюро 

визнано незаконним

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,475 грн 

1 € = 32,733 грн

1 рос. руб. = 0,369 грн

Рекорду не буде
В Україні знизили прогноз урожаю зернових: 
наразі втрати становлять два мільйони тонн
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«Ті кошти, які Мінфін пропонує на охорону здоров’я, нас не 
влаштовують. Є закон про державні фінансові гарантії в охороні 
здоров’я, і там чітко прописано: 5% ВВП».

Михайло Радуцький
глава парламентського Комітету з питань здоров’я нації, 

медичної допомоги й медичного страхування

УКРАЇНА МОЛОДА

ДАТИ

Авіатори 
відсвяткували
Українській авіації цьогоріч 
«стукнуло» 110 років 

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Щороку в останню суботу серпня в нашій 
країні відзначають День авіації. Його засну-
вали вже за Незалежності, в 1993 році, ука-
зом президента. День авіації — професій-
не свято військових і цивільних авіаторів 
та працівників авіаційної промисловості й 
транспорту України. 
 Однією з ознак сильної держави є її 
можливості в авіаційній галузі. Україні, 
одній iз десятки світових лідерів авіабуду-
вання, є чим пишатися в цій царині. А віт-
чизняній авіації цьгоріч виповнилося 110 
років. Перший український літак підняв-
ся у небо в 1910 році, а його творцем був 
Олександр Кудашев — інженер-конструк-
тор із Києва, професор Київського політех-
нічного інституту. Складати власний ае-
роплан Кудашев почав у березні 1910 року 
на території КПІ, а в травні того ж року 
його літак «Кудашев-1» уже був готовий 
до польоту. Первiсток був форменим біпла-
ном із тягловим гвинтом, який важив 320 
кілограмів та оснащений двигуном «Ан-
зані» потужністю 35 кінських сил. Кар-
кас літака мав площу 32 квадратних мет-
ри опорних поверхонь, був зроблений iз 
дерев’яних рейок та обтягнутий прогумо-
ваним полотном. У травні 1910 року літак 
перевезли з КПІ на Сирецький іподром, де 
у присутності репортерів та членів Київсь-
кої спілки повітроплавання Олександр Ку-
дашев здійснив свій перший політ на літа-
ку власної конструкції. 
 Він підняв його в небо та пролетів у 
повітрі кілька десятків метрів, але... досяг-
нення Кудашева не визнали офіційно, адже 
політ проходив без попереднього повідом-
лення і на льотному полі не перебувала на-
лежна кількість спостерігачів із Санкт-Пе-
тербурга. Тож першість Кудашева російські 
та закордонні історики авіації визнали лише 
через століття.
 А через 78 років після першого польоту 
літака, створеного талановитим інженером 
Кудашевим, у повітря піднялась «Мрія» — 
унікальний літак-рекордсмен Ан-225 — най-
більший та найпотужніший у світі транспор-
тний літак, створений київським КБ імені 
Антонова.
 Без перебільшення можна стверджувати, 
що українська земля народила цілу плеяду 
відважних льотчиків, дослідників-випро-
бувачів, учених, конструкторів, імена яких 
носять літальні апарати, присвоюють де-
ржавним установам, навчальним закладам, 
і вони відомі в усьому світі. Завдяки їх на-
полегливій творчій праці, постійному пошу-
ку і новаторському підходу Україна вписала 
вагомі сторінки в історію підкорення неба.
 Нині в Україні існує ціла мережа аеро-
портів, підприємств літакобудування, льот-
них шкіл та авіаційних училищ. У нас де-
сятки навчальних закладів, котрі готують 
авіаційні кадри для всіх ланок цієї складної 
й надважливої для держави галузі, й одним 
із флагманів підготовки авіаспеціалiстів є 
столичний Національний авіаційний уні-
верситет. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуація на лінії українсько-росій-
ського фронту лишається на низькому 
рівні інтенсивності. Натомість інфор-
маційне поле щодо фронтових питань 
починає закипати. 
 За даними пресслужби Операції 
Об’єднаних сил, ситуація у районі про-
ведення операції Об’єднаних сил зали-
шається повністю контрольованою ук-
раїнськими воїнами. За минулі чотири 
доби на переважній більшості ділянок 
відповідальності українських підроз-
ділів обстрілів противника не зафік-
совано. Водночас поблизу Мар’їнки 
наші воїни зафіксували декілька пос-
трілів зі стрілецької зброї з боку зброй-
них формувань Російської Федерації, 
їхніх найманців та посіпак. Також на 
цій ділянці фронту за допомогою руч-
ного протитанкового гранатомета во-
рог здійснив дистанційне мінуван-
ня місцевості протипіхотною міною 
ПОМ-2. Крім того, на Приазов’ї, всу-
переч домовленостям у рамках Тристо-
ронньої контактної групи, задокумен-
товано проліт ворожого БПЛА типу 
«квардокоптер». Засобами радіоелек-
тронної боротьби Об’єднаних сил ка-
нал управління та навігації безпілот-
ника противника було подавлено за до-
помогою засобів радіоелектронної бо-
ротьби.
 29 серпня зі сторони тимчасово 
непідконтрольної Ужівки против-
ник проводив інженерні роботи в бік 
наших позицій поблизу населеного 
пункту Водяне. Неприцільні пострі-
ли зі стрілецької зброї з боку окупа-
ційних військ було зафіксовано не-
подалік Зайцевого. Поблизу Авдіїв-
ки ворог здійснив кілька пострілів iз 
підствольного та ручного протитан-
кового гранатометів. Ця вогнева про-
вокація противника не загрожувала 
нашим оборонцям, тому українські 
підрозділи зброю у відповідь не за-
стосовували. Загалом, за минулі чо-

тири доби зафіксовано сім випадків 
порушення російськими окупацій-
ними військами режиму тиші.
 За даними розвідки Об’єднаних 
сил, підрозділи збройних формувань 
РФ на Донбасі продовжують втрача-
ти особовий склад. З моменту початку 
повного і всеосяжного режиму при-
пинення вогню від 27 липня ворожі 
підрозділи втратили 21 особу помер-
лими і 29 пораненими та травмовани-
ми. Всі втрати небойові. Серед них — 
підриви на власних вибухових при-
строях, самогубства, передозування 
наркотиками та алкоголем. Також 
мали місце нестатутні взаємовідно-
сини, ДТП та самовільне залишення 
місця служби. Морально психологіч-
ний стан у ворожих підрозділах украй 
низький. До цього додається суттєва 
неукомплектованість особовим скла-
дом. Цю проблему окупанти хочуть 
вирішити, використавши потенціал 
мирного населення чоловічої статі, 
та залучити їх до контрактної служ-
би, але безуспішно. Агітаційна кам-
панія і заклики йти служити до вій-
ська псевдореспублік не викликала 
довіри у місцевих мешканців і пов-
ністю провалилася. Тепер окупацій-
на влада вирішила провести осінній 
призов громадян на строкову служ-
бу і набрати десять тисяч новобран-
ців. Новина не отримала підтримки в 
мирних мешканців окупованого Дон-
басу, навіть попри те, що незаконна 
влада обіцяє, нібито новобранці слу-
житимуть тільки в пунктах постій-
ної дислокації і займатимуться охо-
роною об’єктів, несенням вартової 
служби і виконанням господарських 
робіт. Оскільки окупанти довіри в до-
рослих мешканців Донбасу не мають, 
служити їхнім ватажкам ніхто вже 
не бажає. Тому ідея набрати до своїх 
підрозділів аж десять тисяч строкови-
ків під зривом. Але окупаційний ре-
жим намагається таки виховати для 
себе бойовий резерв, навіть ціною по-

рушення прав людини на освіту. За 
інформацією з окупованої території, 
у школах так званої «ДНР» повніс-
тю викреслено з навчальної програ-
ми українську мову та літературу. 
Замість цього будуть навчати геогра-
фії та історії Росії. Так зване «мінос-
віти» переводить усі школи окупова-
ної Донеччини на російські стандарти 
освіти. Окрім того, діти будуть вчити 
державний устрій РФ та «ДНР».
 Тим часом противник розпочав у 
медіапросторі інформаційну прово-
кацію, намагаючись перекласти на 
українську сторону відповідальність 
за порушення домовленостей. Протя-
гом кількох минулих діб на своїх ін-
формаційних ресурсах ворог розпов-
сюджував погрози Басуріна знищити 
українські позиції, обладнані за час 
режиму тиші. Російська маріонетка 
на окупованій Донеччині заявив, що 
бойовики готові знищити траншеї та 
укриття ЗСУ, якщо на те буде дано 
команду. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Холодному Яру на 
Черкащині днями ря-
тували від спеки тися-
чолітній дуб Максима За-
лізняка. Щоб «напоїти» 
поважного старожила, 
який багато чого бачив 
на своєму віку, знадоби-
лася цистерна води з по-
жежного автомобіля.
  «Як йому рятуватися 
від спеки, коли навіть у 
копанці неподалік дуба 
висохла вода? Лише за 
допомогою небайдужих 
людей», — зазначають у 
національному історико-
культурному заповідни-
ку «Чигирин».
 Тож, кажуть, поли-

ти 1000-літній дуб Мак-
сима Залізняка на чиги-
ринському хуторі Буда, 
де він росте десяток 
столітть, вирішили пра-
цівники філії «Холод-
ний Яр» НІКЗ «Чиги-
рин». А допомогла «на-
поїти дуба» та ще й на-
повнити водою копанку 
біля нього пожежна ко-
манда з сусіднього села 
Медведівка. 
 Тож щирі слова вдяч-
ності за небайдужість 
i допомогу голові Мед-
ведівської ОТГ Олексію 
Лавріненку та водію-по-
жежнику Анатолію Де-
ркачу, висловлюють на-
уковці філіалу «Холод-
ний Яр». ■

НА ФРОНТІ

Пояничарити дітей Донбасу
За минулі чотири доби окупанти РФ сім разів порушили режим тиші

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Луганській області СБУ виявила чер-
гову спробу завербувати громадян Украї-
ни спецслужбами РФ. За повідомленням 3-
го управління Головного управління Служби 
безпеки України в Донецькій та Луганській 
областях, співробітники української контр-
розвідки розкрили факт вербування пред-
ставниками ФСБ директорки готелю одного 
з прикордонних містечок Луганської області. 
Вони змусили жінку старшого віку підписати 
зобов’язання про збір та передачу інформації 
щодо українських військових, правоохорон-
ців, представників влади, іноземних грома-
дян, які проживатимуть у готелі, та їхніх пер-
сональних даних. Жіночка не встигла «поп-
рацювати», її вчасно викрили. Нагадаємо, за 
таку «діяльність» загрожує 15 років позбав-
лення волі. Втім, од відповідальності поз-
бавляються громадяни, які не здійснили де-
ржавної зради і самі звернулися до поліції.

■

У Холодному Яру «напувають» водою 1000-літнiй дуб Максима 
Залізняка.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

ОВВА!

Тисячоліття 
живої історії
У Холодному Яру «напоїли» 
водою дуб 
Максима Залізняка

■
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Оксана СОВА

 Чотирнадцять районів і міст 
України опинилися на момент по-
чатку нового навчального року в 
«червоній» зоні. Там діти не змо-
жуть із 1 вересня піти до школи і 
навчатимуться дистанційно що-
найменше до нового розподілу 6 
вересня. Школи в «червоних» зо-
нах не можуть навчати школярів 
очно, бо там забагато хворих. Без-
печніше там проводити онлайн-
навчання. З 31 серпня до «черво-
ної» зони зокрема, потрапили Іва-
но-Франківськ, Калуш, Коломия, 
Чернівці, Дубно, Острог, Ізмаїл, 
які раніше перебували в помірних 
зонах. Згідно з рішенням уряду, 
тимчасово заборонено відвідувати 
заклади освіти також у Городен-
ківському, Косівському та Тисме-
ницькому районах Івано-Фран-
ківської області. «Почервоніли», 
окрім названих, і Біляївка Одесь-
кої області, Костопільський та Ра-
дивилівський райони Рівненської 
області; міста Бережани та Чор-
тків, Бережанський район Тер-
нопільської області; Вижницький, 
Глибоцький, Заставнівський, Кіц-

манський та Новоселицький райо-
ни Чернівецької області. Відомо, 
що в районах Чернівецької облас-
ті, які належать до «червоної» 
зони, навчання буде дистанцій-
ним попри рішення органів місце-
вого самоврядування. Натомість у 
всіх інших зонах карантину діти 
навчатимуться в очному форматі. 
Школи отримають від обласно-
го департаменту наказ про умови 
навчання в різних зонах каранти-
ну, а також лист iз роз’ясненнями 
щодо заборон «червоної» зони.
 Міністерство охорони 
здоров’я оновило правила щодо 
організації навчального проце-
су в школах iз 1 вересня. Учням 
1-4 класів дозволено пересува-
тися у закладах освіти без мас-
ки чи распіратора; у помаран-
чевих регіонах епідеміологічної 
небезпеки вчителям рекоменду-
ють викладати свій предмет у 
захисних щитках; вчителі, які 
працюють у «жовтій» або «зе-
леній» зоні, повинні просто до-
тримуватися відповідної дистан-
ції. Викладати можна без масок; 
допуск учителів на роботу відбу-
ватиметься тільки після прове-

дення відповідного темпера-
турного скринінгу;  у  випад-
ку підтвердження коронавіру-
су у  когось із  учнів  весь  клас 
повинен піти на самоізоляцію 
та  провести відповідні  заходи; 
дозатори та  антисептики мають 
бути у  закладі  тільки на вході, 
в  подальшому рекомендується 
ретельно мити руки після кож-
ного уроку.  ■

Оксана СОВА

 Глава парламентського Коміте-
ту з питань здоров’я нації, медичної 
допомоги й медичного страхуван-
ня Михайло Радуцький (фракція 
«Слуга народу») вважає недостат-
ньою суму, яку Міністерство фі-
нансів України пропонує виділити 
на охорону здоров’я в державному 
бюджеті на 2021 рік. «Ми вже 
увійшли у «військові дії» з Мін-
фіном, адже ті кошти, які Мінфін 
пропонує, нас не влаштовують, — 

сказав він журналістам перед по-
годжувальною радою Верховної 
Ради в понеділок 31 серпня. — Я ро-
зумію, що 6% ВВП — це, швидше 
за все, не дуже реально, оскільки в 
нас падіння економіки. Однак є за-
кон про державні фінансові гаран-
тії в охороні здоров’я, де чітко про-
писано: 5% ВВП. Будемо боротися, 
щоб Мінфін виконав закон». 
 Радуцький ще у травні 2020 року 
заявляв: Комітет здоров’я нації на-
полягає на необхідності збільшен-
ня фінансування системи охорони 

здоров’я наступного року вдвічі — 
до 6 відсотків ВВП, порівняно з по-
точними трьома відсотками. 
 Голова Верховної Ради Дмитро 
Разумков тим часом нагадав, що 
проєкт бюджету країни на 2021 
рік мають подати до Ради не пізні-
ше 15 вересня. Принагідно повідо-
мивши на засіданні погоджуваль-
ної ради, що станом на 31 серпня 
на коронавірус COVID-19 у пар-
ламенті вже захворіло 23 нарде-
пи і сiм працівників апарату ВР. 
«Ситуація не проста. Я підтримав 
би пропозицію заслухати мініст-
ра охорони здоров’я щодо розвит-
ку ситуації з коронавірусом в Ук-
раїні, щодо прогнозів і підготовки 
закладів медичної сфери і освіти», 
— заявив Разумков, закликаючи 
нардепів не ігнорувати масковий 
режим у стінах парламенту. Він 
додав, що в Раді всі мають носи-
ти маску і знімати її лише під час 
виступів. ■

Світлана МИЧКО

 На минулих вихідних 
урочисто відкрили Алею 
пам’яті тернополян, які 
загинули в російсько-ук-
раїнській війні на сході 
нашої держави. При-
урочили подію до Дня 
пам’яті захисників Ук-
раїни. Символічний ка-
мінь встановили й освя-
тили в одному з найкра-
сивіших і найулюблені-
ших городянами місць 
— центральному пар-
ку імені Шевченка на 
березі Тернопільського 
ставу. А молоді дерев-
ця там висадили бать-
ки загиблих воїнів, які 
прийшли з портрета-

ми своїх дітей. Була се-
ред них і Віра Юркевич 
— мати колишнього ко-
мандира взводу 24-го ба-
тальйону територіальної 
оборони «Айдар» Андрія 
Юркевича, який загинув 
на Луганщині 5 вересня 
2014 року. «Ця алея — 
це гарант пам’яті, що 
ніхто ніколи не забу-
де хлопців, які відда-
ли своє життя за Украї-
ну. Для нас це важли-
во. Бо лишається тіль-
ки пам’ять, яка дає нам 
силу жити», — сказала 
вона. «Це місце обрали, 
бо тут часто відпочива-
ють тернополяни, вони 
мають пам’ятати про лю-
дей, які віддали життя 

за мирне небо над нами, 
— зазначив у своєму 
виступі заступник місь-
кого голови Леонід Би-
цюра. — Алея знакова. 
Бо водночас це й нагаду-
вання про те, що війна 
триває».
 Того ж дня на Мику-

линецькому кладови-
щі Тернополя хвили-
ною мовчання та покла-
данням квітів до їхнiх 
могил також вшанува-
ли пам’ять полеглих у 
російсько-українській 
війні впродовж 2014-
2020 років. ■

МАХІНАТОРИ

Зелень на 
асфальті
На ремонті звенигородської 
дороги вкрали більше 
мільйона гривень

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, у Звенигородському 
районі, на відремонтованій дорозі виросла 
зелень. Вона пробилася крізь новенький 
асфальт і закущилася. І тоді з’ясувалося, 
що дорожнє покриття неякісне, а на ре-
монті дороги нечисті на руку ділки вкра-
ли більше мільйона гривень.
 Як повідомила «Україні молодій» Ка-
терина Дрога, прессекретар управління 
Служби безпеки України в Черкаській об-
ласті, СБУ задокументувала мільйонні 
збитки, завдані бюджету під час капіталь-
ного ремонту тієї автодороги. «За поперед-
ньою версією слідства, у 2019 році держпід-
приємство «Служба місцевих автомобіль-
них доріг у Черкаській області» оголосило 
тендер на проведення ремонтних робіт із за-
міни дорожнього покриття. Ремонту потре-
бувала ділянка протяжністю вісім кіломет-
рів на території Звенигородського району. 
Переможцем конкурсу на загальну суму 15 
мільйонів гривень стала комерційна струк-
тура з Київщини», — розповідає пані Ка-
терина. За її словами, оперативники спец-
служби встановили, що під час робіт під-
рядник не виконав умов договору та здій-
снив часткову заміну асфальту лише на 
ділянці дороги, яка трохи перевищує шість 
кілометрів. «Через недотримання техніч-
них стандартів та використання неякісних 
матеріалів уже через чотири місяці це при-
звело до руйнації дороги. До актів комер-
санти також внесли завідомо неправдиву 
інформацію про обсяги виконаних робіт, 
якість використаних матеріалів та завищи-
ли їхню вартість. «Зекономлені» кошти під-
рядник привласнив», — зазначає Катерина 
Дрога.
 За висновками будівельно-технічної 
експертизи, внаслідок зловживань ко-
мерсанти завдали черкаському обласно-
му бюджету збитків майже на 1,1 мільйо-
на гривень. У межах кримінального про-
вадження керівнику підрядної організа-
ції повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 
(привласнення, розтрата майна або заво-
лодіння ним шляхом зловживання служ-
бовим становищем, вчинене в особливо ве-
ликих розмірах) Кримінального кодексу 
України.
 Наразі вирішується питання про об-
рання махінаторам міри запобіжного за-
ходу. ■

■

 Втрачений студентський квиток, серiя 
КВ, №11783161, виданий 1.09.2017 року 
НМУ iм. О. О. Богомольця на iм’я Лозовиць-
кої Юлiї Юрiївни, вважати недiйсним.

ОГОЛОШЕННЯ■

На Черкащині капітально відремонтована дорога 
«позеленіла».
Фото надане пресслужбою управління СБУ 

в Черкаській області.

❙
❙
❙
❙

АКТУАЛЬНИЙ КОМЕНТАР

Ліна Тесленко, мама шестирічної Ірин-
ки, Київ:
 — Чесно кажучи до останнього сумнівали-
ся, чи варто дитині йти, до школи в такий склад-
ний рік. Адже незрозуміло, яким буде навчан-
ня впродовж року і чи не зіпсує нам пандемія ко-
ронавірусу наш перший клас. Бо «дистанційку» з 
«першачками» якось зовсім не уявляю. Була на-
віть думка ще рік походити в садочок, а до школи 
віддати дитину в семирічному віці. Але донька не 
дуже любила дитсадок, тому ухвалили рішення 
на користь школи. До того ж усі її подружки йдуть 
до школи, майже вся наша група опинилася в од-
ному класі. Дитина задоволена, і я заспокоюю 
себе, що все буде добре. Зрештою новий досвід – 
це не завжди погано.

■

НОВІ ПРАВИЛА

Ковід-зони для школярів
Поділ регіонів за епідеміологічною небезпекою скоригував сценарії Дня знань

■

БЮДЖЕТ

Здоров’я не купиш?..
Депутати ратують за збільшення коштів на потреби 
оздоровлення нації в держбюджеті

■

Фото з сайта Тернопільської міської ради.❙

ПАМ’ЯТЬ

Дерева героїв
У Тернополі з’явилася Алея загиблих у 
російсько-українській війні

■
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 На вiдмiну вiд електронних 
ЗМІ, друкованi видання дуже до-
роговартiснi у виробництвi. Кожен 
номер газети — це папiр (iмпорто-
ваний, тому недешевий), друк i до-
ставка Укрпоштою, на якi в остан-
нi роки постiйно зростають цiни.
 «Україна молода» всi цi роки 
витримувала конкуренцiю на га-
зетному ринку. Попри тягар збит-
кiв i мiзернi зарплати спiвробiтни-
кiв, намагалася не пiдвищувати 
перед платну i роздрiбну цiни, аби 
об’єктивна iнформацiя була до-
ступною для читачiв. Певне зрос-
тання вартостi за 2019-2020 роки 
— це збiльшення частки вiдраху-
вань Укрпоштi при тому, що до її 
роботи з доставки видання — без-
лiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в 
непростому фiнансовому станови-
щi. Тому звертаємось до всiх при-

хильникiв «України молодої» пiд-
тримати улюблену газету в силу 
своїх можливостей. Надто ми 
сподiваємося на український бiз-
нес.
 Зi свого боку, ми обiцяємо не 
просто чесну журналiстику. Ми за-
безпечували i будемо забезпечува-
ти читачiв об’єктивною iнформа-
цiєю. Ми також робитимемо  все 
можливе для відстоювання голо-
вних нацiональних цiнностей, ут-
вердження реальної незалежності 
України в час, коли за сприяння 
влади промосковськi сили рвуть-
ся до реваншу.
 Банкiвськi реквiзити для перера-
хування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338
100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

Призначення платежу: благодiйний 
внесок на розвиток газети

АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674

 Щиро вдячнi за пiдтримку!
 З повагою — редактор Михайло До-
рошенко і колектив «України моло-
дої»

 Дорогі українці-патріоти — захис-
ники неньки України від московської 
орди! Допоможемо нашій національ-
ній газеті «Україна молода», яка веде 
праведну інформаційну війну проти 
російського агресора, в скрутний для 
неї фінансовий період. 
 Підтримаємо нашу рідну газету ко-
жен у силу своїх можливостей. Пере-
рахуйте на один iз вказаних рахун-
кiв хто скільки зможе: 50, 100, 200, 
500, 1000 грн. Українці-бізнесмени, 

зробіть свій внесок на підтримку газе-
ти! Якщо кожен патріот України, а нас 
мільйони, перерахує на розвиток газе-
ти хоча б 100 гривень, наша газета дій-
де до кожного села і буде неперемож-
ною! 
 Родина Омельченків (я, моя дружи-
на, донька і два дорослі сини) надали 
«Україні молодій» спільну фінансову 
допомогу в сумі 15 000 грн.
 Лише об’єднані ми сильні і непере-
можні! Єднаймося! 
 Слава Україні! Слава Нації!
 Із повагою, вірою і вдячніс-
тю за підтримку газети — Григорій 
ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, кавалер 
ордена ООН «Діяння 
на благо народів», ви-
щої відзнаки Канад-
ського королівсько-
го легіону ім. Пили-
па Коновала — Хрест 
«Вікторія», генерал-
лейтенант, почесний 
голова Спілки офі-
церів України.

До наших читачiв

Василь БОГДАН, 
експерт з питань 
безпеки, 
генерал-лейтенант, 
публіцист

 Другий рік пос-
піль президент-комедіант зневажає 
історичну пам’ять і національні по-
чуття українців. Всіляко демонстру-
ючи зневажливе ставлення до краї-
ни, яку через збіг фатальних і міс-
тичних обставин випадково очолив 
у 2019 році. Відсутність належно-
го громадського спротиву заохотила  
монаршого шоумена і на святкуван-
ні 29-ї річниці незалежності Украї-
ни потоптатися по національній сим-
воліці. Адже в кольори священного 
Державного прапора був пофарбова-
ний подіум, із трибуни якого прези-
дент проголошував популістсько-де-
магогічну і досить конфронтаційну та 
демобілізуючу промову, спрямовану 
на розкол українського суспільства.
 Запитання викликала й та об-
ставина, що в парламентсько-пре-
зидентській республіці у «президії» 
заходу, як це протокольно визначено 
в розвинених демократіях, не були 
представлені спікер парламенту та 
прем’єр-міністр. Це демонструє оче-
видність узурпації влади В. Зеленсь-
ким. Виконання у досить суперечли-
вому «шоу» пісень на мові країни-аг-
ресора надавало події відчуття, що 
реставрація малоросійського совка 
вже відбулася. (Недолугі пояснен-
ня з цього приводу міністра культу-
ри лише посилюють враження). Такі 
обставини лише на тлі капітулянтсь-
кого загравання з ворогом під при-
криттям «безсмертного полку» ко-
лишньої радянської колоніальної 
адміністрації (Кравчук, Фокін та 
ін.), підозр у державній зраді поса-
довців офісу президента та вмонту-
вання у суспільну свідомість отрути 
бездуховності й меншовартості наво-
дять на думку, що В. Зеленський на-
вмисно провокує потужний протест-
ний рух, щоб таким чином створити 
«пристойні» умови відходу під тис-
ком від влади.
 Адже внаслідок неспроможності 
бути ефективним управлінцем, стає 
все очевиднiшою його ностальгія за 
шоусвітом, у безодню якого він на-
магається зіштовхнути всю країну, 
турбореформуючи її у посміховись-

ко і міжнародного ізгоя. Тому В. Зе-
ленському дійсно варто повернутися 
у звичне та комфортне середовище, 
щоб і надалі долати бастіони близь-
кої йому «високої» культури «руско-
го міра». Впевнений, що українська 
нація не матиме з цього приводу за-
перечень, якщо таке відбуватиметь-
ся десь на московських корпорати-
вах. Зволікання з подібним рішен-
ням несе гаранту і його соратнику 
І. Коломойському ризик повторити 
долю панамського диктатора гене-
рала Нор’єги, якого США за злочи-
ни проти Американської держави і 
власного народу свого часу заґрату-
вали на тривалий термін. Проте до 
дуумвірату і в Україні існують за-
конні претензії, незважаючи на особ-
ливості президентського імунітету. 
З огляду на невтішні перспективи 
В. Зеленському варто було б узяти 
до уваги приклад із головного героя 
голлівудського кінофільму «Король 
Ральф». Як відомо, за сценарієм, 
керівник американської рок-групи 
несподівано стає королем Великоб-
ританії. Але зрозумівши, що статус 
короля несумісний iз його звичним 
способом «вільного» життя в шоу-
бізнесі, музикант відмовляється від 
титулу на користь досвідченого у де-
ржавних справах кузена.
 І потім — визначальною іден-
тифікаційною рисою українців є не-
вмируще почуття гумору, що дозво-
ляє успішно долати всілякі труднощі 
впродовж багатьох століть. Але ук-
раїнцями категорично не сприйма-
ються спроби владних безбатченків 
трансформувати Вітчизну в комедій-
ний фарс. Тим паче що цьогорічний 
багатотисячний марш Незалежності 
недвозначно подав сигнал імпотент-
ній владі про те, що українська нація 
має потужний потенціал єдності, щоб 
дати рішучу відсіч будь-яким нама-
ганням згорнути українське відрод-
ження, капітулювати перед російсь-
ким агресором і «п’ятою колоною» та 
загальмувати стратегічний курс Ук-
раїни в Європейський Союз і НАТО. 
Влада і суспільство зобов’язані ус-
відомити, що політична боротьба не 
повинна руйнувати архітектуру по-
будови української, демократичної, 
соборної, заможної та обороноздат-
ної України. ■

Продовження теми — 11 стор.

МОРАЛЬ І ВЛАДА

«95 квартал» 
кличе
Потужний потенцiал нацiї та iмпотентна влада

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Немов остання бари-
када, похитнулася анти-
корупційна вертикаль в 
Україні. Рік тому зі змі-
ною влади Володимир Зе-
ленський докорінно вирі-
шив змінювати всі органи 
— провівши перевибори 
до Верховної Ради, при-
значивши вже два Кабі-
нети Міністрів i частко-
во змінивши склад Конс-
титуційного Суду. Однак 
понад рік працювали два 
антикорупційні органи, 
які призначалися ще за 
часів Петра Порошенка: 
НАБУ та САП. Наприкін-
ці минулого тижня ста-
ло відомо, що похитну-
лося крісло під Артемом 
Ситником, очільником 
НАБУ. Адже Конститу-
ційний Суд визнав його 
призначення неконсти-
туційним.
 51 народний депутат 
на чолі зi «слугою наро-
ду» Олександром Дубінсь-
ким надіслав до Консти-
туційного Суду подання. 
У ньому депутати проси-
ли розглянути законність 
призначення директора 
НАБУ Артема Ситника. 
Таким чином КСУ попро-
сили визначити, наскіль-
ки справедливо отримав 
посаду очільник антико-
рупційного відомства. Де-
путати переконані, що 
указ не відповідає вимо-
гам декількох статей Кон-
ституції України.
 28 серпня Конституцій-
ний Суд видав рішення, в 
якому йдеться: призначен-
ня Ситника було неконсти-
туційним. Пояснили свій 
вердикт тим, що тодіш-
ній президент Петро Поро-
шенко згідно з Конститу-
цією не мав повноваження 
призначати Ситника. І ось 
тут виникає колізія: адже 
в законі про Національ-
не антикорупційне бюро 
йдеться, що голову НАБУ 
призначає ніхто інший, 

як глава держави, а на той 
момент ним був Петро По-
рошенко. У чому ж пробле-
ма? А в тому, що депутати 
тоді не внесли ці зміни до 
Конституції. У своїх пов-
новаженнях Петро Поро-
шенко справді діяв згідно 
із законом про НАБУ, од-
нак у Конституції ці пов-
новаження ще не встигли 
прописати. Чому вчасно не 
внесли зміни до головного 
закону? Питання насправ-
ді саме до депутатів, але 
восьмого скликання. Ма-
буть, як і в більшості іс-
торій українського зако-
нодавства, вони дали собі 
можливість на маневр, 
яким сьогодні скориста-
лися опоненти. 
 Тим часом Ситник іти 
не збирається і про це 
йдеться в офіційній заяві 
Бюро. Там рішення Кон-
ституційного Суду прямо 
називають політично вмо-
тивованим. «Попри виз-
нання КСУ указу прези-
дента щодо призначення 
Артема Ситника дирек-
тором НАБУ неконстути-
ційним, воно не передба-
чає його автоматичного 
звільнення. Закон Украї-
ни «Про НАБУ» містить 
вичерпний перелік під-
став звільнення директо-

ра Національного бюро з 
посади, рішення Консти-
туційного Суду серед них 
немає», — йдеться в заяві 
НАБУ. 
 Тим часом в офісі пре-
зидента швидко заявили, 
що Ситник уже не очіль-
ник Бюро. Адже після оп-
рилюднення рішення Кон-
ституційного Суду, указ 
про призначення Ситника 
втрачає чинність. «Ми, бе-
зумовно, беремо до відома 
рішення Конституційного 
Суду про неконституцій-
ність указу попереднього 
президента щодо призна-
чення директора НАБУ. 
Згідно з цим рішенням, як 
ми його розуміємо, судді 
констатували, що непро-
думана, поспішна, а часто 
— спекулятивна тодішня 
практика кадрових при-
значень, яка йшла врозріз 
iз Конституцією України 
при формуванні найваж-
ливішого елемента анти-
корупційної архітектури 
в країні, призвела до не-
обхідності ухвалити кон-
кретне правове рішення 
про неконституційність», 
— йдеться в заяві офісу 
президента. Тому на Бан-
ковій очікують на прове-
дення конкурсу нового 
очільника Бюро. ■

НА КРУГИ СВОЯ

Чуби тріщать
Призначення Артема Ситника директором 
Антикорупційного бюро 
визнано незаконним

■

Артем Ситник.❙
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народний депутат України 
першого скликання,
Олександр ЗУБКОВ, 
фахівець систем зв’язку,
Михайло ХОМОВНЕНКО, 
фахівець з інформаційних 
технологій

Вільні вибори до органів де-
ржавної влади та органів міс-
цевого самоврядування для 
більшості громадян України 
— єдина можливість особистої 
участі в управлінні державними 
справами (крім Майдану). Тому 
особливо важливою є віра гро-
мадян у відповідність резуль-
татів виборів їхнім прагненням 
та надіям.

Батраки політбюро 
 Виборчі права громадян Ук-
раїни — це гарантовані Кон-
ституцією України та Вибор-
чим кодексом (ВК) їхні права 
на участь у виборах, які прово-
дяться в Україні. Основні виб-
орчі права громадян України 
включають: право вільно оби-
рати (право голосу на виборах); 
право бути обраним. (ст. 6. ВК). 
Громадяни України, які є виб-
орцями, мають право висуван-
ня кандидатів на виборах, яке 
реалізується через політичні 
партії та їхні місцеві організа-
ції або шляхом самовисування 
у порядку, встановленому цим 
Кодексом (ст. 11. ВК).
 Застосування насильс-
тва, погроз, обману, підкупу 
чи будь-яких інших дій, що 
перешко джають вільному фор-
муванню та вільному виявлен-
ню волі виборця, забороняється 
(ст.6. ВК).
 Вибори, які регулюються 
цим Кодексом, є прямими. Ви-
борці обирають президента Ук-
раїни, народних депутатів Ук-
раїни, депутатів Верховної 
Ради Автономної Республіки 
Крим, місцевих рад, сільських, 
селищних, міських голів безпо-
середньо шляхом голосування 
за кандидатів (виборчі списки 
кандидатів), зареєстрованих у 
порядку, встановленому цим 
Кодексом. Результати виборів 
визначаються підсумками го-
лосування (ст. 13. ВК.).
 Перші, ще у радянській Ук-
раїні, вибори народних депу-
татів відбулися за зрозумілою 
мажоритарною виборчою сис-
темою, водночас найбільш по-
ширеною у світі. Вперше у бю-
летенях з’явилося по кілька 
прізвищ кандидатів. Громадя-
ни України за поновленим пря-
мим виборчим правом обрали у 
виборчих округах своїх народ-
них депутатів. Депутати були 
підзвітні своїм виборцям. 
 Із появою ієрархічних ви-
борчих списків кандидатів у де-
путати усіх рівнів комуністич-
на практика призначення де-
путатів на закритих партійних 
зборах повернулась. Депутати 
(deputatus), що за визначенням 
означає представники місцевої 
громади в органах влади, пере-
стали ними бути, а пішли слу-
жити господарям політичних 
партій — казнокрадам.
 Усякі розмови про право 
вільно обирати та рівне право 
бути обраним залишаються на 
совісті творців Виборчого ко-
дексу.
 На нашу думку, головна 
проблема пропорційної виб-
орчої системи полягає у тому, 
що наші виборці (навіть маю-
чи вищу освіту), психологічно 
не сприймають жодного іншо-
го формату виборчого бюлете-
ня, крім мажоритарного. У ви-
борчому бюлетені пропорцій-
ної виборчої системи виборці 
також голосують за одного кан-

дидата, який очолює виборчий 
список. Тому за плечима хариз-
матичного лідера партії до ВР i 
представницьких органів влади 
потрапляє «оптом» багато «де-
путатів», далеких від законо-
давчої діяльності.
 Творці Виборчого кодексу 
України, прийнятого 19 груд-
ня 2019 року №396-IX, свідо-
мо розраховували на цю особ-
ливість наших виборців, а ще 
(вочевидь) на те, що той Кодекс 
ніхто не читатиме. Доказ тому 
— цитати з Виборчого кодексу: 
 «Вибори депутатів Верхов-
ної Ради Автономної Республі-
ки Крим, обласних, районних, 
районних у місті рад, а також 
депутатів міських, сільських, 
селищних рад (територіальних 
громад iз кількістю виборців 
10 тисяч і більше) проводять за 
системою пропорційного пред-
ставництва за відкритими ви-
борчими списками місцевих 
організацій політичних партій 
(далі — виборчі списки) у тери-
торіальних виборчих округах» 
(ст.192 ВК).
 Виборчий список iз прізви-
щами, ініціалами всіх канди-
датів та їх порядковими номе-
рами (!?) трафаретним форма-
том зверху донизу, за якими їх 
включено до відповідного тери-
торіального виборчого списку 
організації партії, у дві колон-
ки. (ст. 241. Вимоги до вибор-
чого бюлетеня з окремих видів 
місцевих виборів).
 А де тут ми (виборці) з на-
шим прямим виборчим правом, 
якщо кандидати рівності вже 
позбавлені (їх порядковими 
номерами). Черговість (поряд-
кові номери) кандидатів у виб-
орчому списку вже виставлені 
на продаж. А то й продані. 
 Де-факто партію очолює 
самопризначене невмиру-
ще політбюро ЦК партії, яке 
само себе та своїх представни-
ків призначило депутатами ще 
до виборів. А щоб ті представ-
ники не вольнодумствовали, 
політбюро ЦК впровадило ін-
терактивний мандат.
 Отож. Обрані у виборчих ок-
ругах депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, район-
них у місті рад, а також депута-
ти міських, сільських, селищ-
них рад (територіальних громад 

з кількістю виборців 10 тисяч і 
більше) автоматично стають 
батраками політбюро ЦК КПУ. 
Назва й епітети можуть бути 
іншими, суть лишилась. Крок 
вліво, крок вправо — віддай 
мандат, делегований виборця-
ми.
 Всяка влада розбещує. Аб-
солютна влада розбещує абсо-
лютно. Знаючи цю властивість 
людської психіки, досвідчені 
місцеві лідери не поспішають 
до відповідного територіально-
го виборчого списку організа-
ції партії «Зебілів». 
 Громадяни України ще раз 
переконались, що «будь-яка 
влада виходить із народу і ні-
коли в нього не повертається». 
Представники народу, отри-
мавши владу, стали від неї пси-
хологічно залежними до незво-
ротного — наркотичного ста-
ну. Таким чином «метою вла-
ди стала влада».

Де стіни, щоб розмістити 
інформаційні плакати кожної 
партії?!
 Ще одна цікава цитата:
 Стаття 246. Облаштування 
приміщення для голосування.
 1. У приміщенні для голо-
сування або безпосередньо пе-
ред ним дільнична виборча ко-
місія в обов’язковому поряд-
ку розміщує виготовлені тери-
торіальною виборчою комісією 
за рахунок бюджетних коштів 
плакати, що роз’яснюють по-
рядок голосування та відпові-
дальність за порушення за-
конодавства про вибори депу-
татів, за формою, затвердже-
ною Центральною ви борчою 
комісією.
 2. У приміщенні для голо-
сування на виборчій дільниці 
у місцях, доступних для виб-
орців, розміщуються:
 1) інформаційні буклети 
організацій партій — суб’єктів 
виборчого процесу з виборів де-
путатів;
 2) інформаційні плакати 
кожної організації партії — 
суб’єкта виборчого процесу з 
виборів депутатів.
 Інформаційні плакати ор-
ганізацій партій розміщують-
ся в порядку розміщення назв 
організацій партій у виборчому 
бюлетені.
 3. Розміщення матеріалів, 

зазначених у частинах першій 
та другій цієї статті, повинно 
забезпечувати їх доступність 
для ознайомлення, в тому чис-
лі для виборців із порушенням 
здоров’я (у зв’язку з інвалід-
ністю, тимчасовим розладом 
здоров’я, віком). 
 Отож скільки треба якіс-
ного паперу на плакати, що 
роз’яснюють порядок голосу-
вання та відповідальність за 
порушення законодавства про 
ви бори депутатів, якщо пере-
множити оте все на загальну 
кількість виборчих дільниць — 
29981 та на кількість партій — 
суб’єктів виборчого процесу.  
 Та де ж ті стіни, на яких 
можливо розмістити інфор-
маційні плакати кожної пар-
тії?! Існуючі виборчі дільни-
ці замалі. А демократії не ста-
не більше. До того ж вибор-
ці не мають часу для читання 
65 інформаційних плакатів i 
списків партій. Згадується ук-
раїнська притча про «барана і 
нові ворота».
 Очевидно, в авторів Вибор-
чого кодексу України забрак-
ло особистого досвіду участі у 
ви борчих комісіях та не скла-
лось iз комп’ютерним моделю-
ванням можливих ситуацій на 
виборчих дільницях. 
 Тому пропонуємо побудува-
ти навчальну виборчу дільни-
цю в масштабі 1:1. Розмістити 
інформаційні буклети та пла-
кати кожної партії у порядку 
розміщення назв партій у ви-
борчому бюлетені. Навчальне 
голосування провести силами 
депутатів, які голосували «за» 
порушення Конституції Украї-
ни по суті прямого виборчого 
права. 
 Ми повністю солідарні з на-
родними депутатами (обрани-
ми виборцями відповідно до 
прямого виборчого права, а не 
призначеними партійними лі-
дерами) в тому, що можливості 
мажоритарної виборчої систе-
ми досі не вичерпані.
 Пропонуємо всі вибори в 
Україні проводити за єдиним 
ви борчим бюлетенем мажори-
тарної виборчої системи. А про-
порційну складову законодав-
чого (представницького) орга-
ну влади прораховувати за пар-
тійною належністю кандидатів 
по «Українській виборчій сис-

темі». Партійна належність 
кандидатів відома комп’ютеру. 
Пропорційну складову законо-
давчого (представницького) ор-
гану влади комп’ютер вирахує 
миттєво і бездоганно та вдвоє 
скоротить об’єм ручних робіт 
на ви борчих дільницях.

Один виборець — один голос 
за одного кандидата
 Перед виборами-2012 та, 
повторно, перед виборами-2014 
та виборами-2015, нарешті, пе-
ред виборами-2019 ми пропону-
вали багатьом народним депу-
татам України (в тому числі го-
ловам ВРУ) модель «Українсь-
кої виборчої системи», яка 
зберігає за виборцями консти-
туційне право формувати пер-
сональний склад законодавчо-
го (представницького) органу 
влади при конституційній ролі 
політичних партій як загаль-
ноукраїнських носіїв політич-
них програм розвитку держави 
і суспільства.
 Кожному кандидатові га-
рантуються рівні стартові 
можливості у змаганнях за пе-
ремогу в одномандатному ви-
борчому окрузі та за «прохід-
не» місце у партійному списку 
(відповідно, права вільно оби-
рати (право голосу на виборах) 
та право бути обраним). (ст. 6. 
ВК).
 Виборцям надається мож-
ливість у звичному (мажори-
тарному) форматі виборчого 
бюлетеня голосувати за конк-
ретного кандидата, тобто зро-
бити усвідомлений вибір. Прос-
то і всім зрозуміло: один вибо-
рець — один голос за одного 
кандидата. 
 Кожен голос виборця вра-
ховують послідовно у трьох де-
мократичних та математично 
коректних виборчих процеду-
рах. 
 По-перше, у визначенні пе-
реможців у виборчих округах 
за регламентом мажоритарної 
ви борчої системи. 
 По-друге, у розподілі дру-
гої половини кількості ман-
датів між політичними партія-
ми за регламентом пропорцій-
ної виборчої системи у загаль-
нодержавному (регіональному) 
багатомандатному виборчому 
окрузі. 
 По-третє, визначені черго-
вості кандидатів на одержан-
ня мандатів, здобутих партією 
за регламентом пропорційної 
виборчої системи у загально-
державному (регіональному) 
багатомандатному виборчому 
окрузі.
 А головне — зберігає зро-
зумілий для виборця формат 
виборчого бюлетеня мажори-
тарної виборчої системи. Саму 
можливість прослідкувати 
долю кожного поданого вибор-
цем голосу за кандидата на ви-
борну посаду. 
 У цьому її парадокс та вод-
ночас світова новизна. 
 Зважаючи на світову но-
визну та переваги над існую-
чими виборчими системами, 
«Українська виборча система» 
може стати значним інтелек-
туальним внеском Верховної 
Ради України в розвиток світо-
вої демократії.
 Дев’яте скликання Верхов-
ної Ради України перед «свої-
ми» першими виборами отри-
мало шанс прославитись на 
весь світ. Провести місцеві виб-
ори за «Українською виборчою 
системою», яка поєднує перева-
ги відомих виборчих систем.
 Інакше народним депутатам 
залишилось провалити місцеві 
вибори за «оновленим» Вибор-
чим кодексом і розчинитися в 
безвісті. ■

ВИБОРИ-2020 

Мандати вже продані? 
Які ризики містить оновлений Виборчий кодекс України

■

Фото з сайта 5.ua.❙
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НОВИНИ ПЛЮС

У Берліні штурмували Рейхстаг
 Прорив до будівлі Рейхстагу — це вже занадто, вважа-
ють представники різних політичних партій Німеччини, які за-
судили суботній виступ явно не стихійних демонстрантів проти 
карантинних заходів. Учасники протестів форсували оточення 
будівлі парламенту після того, як поліція оголосила про при-
пинення акції, пославшись на порушення правил соціального 
дистанціювання. Кілька сотень активістів, у тому числі з пра-
порами Німецького рейху та Російської Федерації, прорвали-
ся на східці Рейхстагу, скандуючи різні гасла. Незабаром їх 
витіснили співробітники силових структур. У мерії Берліна і в 
уряді ці події назвали «заворушеннями». Президент Франк-
Вальтер Штайнмайєр заявив про «неприйнятний удар у сер-
це демократії». Глава МВС Хорст Зеехофер зазначив, що і 
для свободи слова існують обмеження. Особливе обурення 
у представників політичних партій викликала поява символі-
ки, яка асоціюється з нацистським минулим. Про це говори-
ла і одна з лідерів «Зелених» Анналена Баєрбок: «Коли пе-
ред Рейхстагом майорять прапори Рейху — це не реалізація 
свободи слова, це удар по нашій демократії і нашу демократію 
слід захистити». У поліції повідомили, що в ході протистояння 
на берлінських вулицях у суботу затримали більше 300 осіб. 
Всього, згідно з цими ж оцінками, до моменту заборони акції 
в місті зібралися близько 40 тисяч протестувальників. Вони 
висловлювали обурення обмеженнями прав і свобод, введе-
ними в рамках боротьби з пандемією, заявляли про перебіль-
шену небезпеку COVID-19 і вимагали відмовитися від жорс-
тких карантинних заходів.

Україна випередила Євросоюз…
 Єврокомісія опублікувала звіт, у якому представлені дані 
про ситуацію на європейських ринках електроенергії у період 
із січня по березень 2020 року. Про це повідомляється на 
сайті ЄК 30 серпня. Згідно з представленими даними, Украї-
на опинилася на першому і третьому місцях за рівнем оптових 
цін на ринку «на добу вперед». Так, найвищою в Європі вияви-
лася середня оптова ціна у відокремленій від Об’єднаної енер-
госистеми України торговельній зоні «Бурштинського енерго-
острова». Вона склала 52,9 євро/МВт-год. При цьому даний 
показник у самій Об’єднаній енергосистемі дорівнює 46,9 
євро/МВт-год. Середня оптова ціна серед країн Європи при 
цьому склала 34 євро/МВт-год.

Космічний інтернаціонал
 Астронавтка Джанетт Еппс має стати першою темно-
шкірою жінкою, яка полетить на Міжнародну космічну стан-
цію. Американське Національне управління з аеронавтики і 
досліджень космічного простору (НАСА) анонсувало 30 сер-
пня, що 49-річна Еппс полетить у шестимісячну експедицію у 
2021 році. Вперше вона мала полетіти на орбіту в червні 2018 
року, але її замінили за кілька місяців до вильоту. У НАСА 
тоді не надали пояснень. Еппс має полетіти на МКС на Boeing 
CST-100 Starliner. Таким чином, американська аерокосмічна 
індустрія продовжує відновлювати використання власних кос-
мічних кораблів: у травні приватна компанія SpaceX запусти-
ла корабель Crew Dragon iз двома людьми на борту. Вперше 
з 2011 року запуск відбувався з американської території. До 
цього дев’ять років людей на МКС доставляли тільки кораб-
лями із серії «Союз» російського виробництва.

Кремль хоче свого президента США
 Спікерка Палати представників Конгресу і голова спец-
комітету з розвідки заявили, що втручання РФ у вибори пре-
зидента Сполучених Штатів триває. Росія «активно вживає 
заходів, спрямованих на підрив президентських виборів» у 
США і на забезпечення саме такого їхнього результату, який, 
«за оцінкою Кремля, найкращим чином відповідає його ін-
тересам». Таку думку висловили і спікерка Палати пред-
ставників Конгресу США Ненсі Пелосі, і голова спецкомітету 
нижньої палати з розвідки Адам Шифф. Повний текст 
їхньої заяви опублікований в суботу, 29 серпня, на сайті спі-
керки. Документ оприлюднено через рішення Управління ди-
ректора Національної розвідки США (ODNI) відмовитися від 
брифінгів для членів Конгресу, включно з комітетами з роз-
відки обох палат, щодо питання про «закордонні зусилля 
щодо втручань» у вибори.

Збочення політкоректності
 Остання хвиля боротьби афроамериканців за свої права 
призводить до карикатурних форм. У Франції перейменува-
ли роман Агати Крісті «Десять негренят». Правнук письмен-
ниці Агати Крісті вирішив перейменувати роман у його нових 
перевиданнях, що виходять. Тепер культовий детектив у фран-
цузькому перекладі називається «Їх було десять». Корекції 
піддали і зміст книги. 26 серпня знаменитий роман «Десять 
негренят» вийшов у Франції у видавництві Еditions du Masque 
під новою назвою. Цього домагався Джеймс Прічард, якому 
належить компанія, що володіє правами на спадщину Агати 
Крісті. В інтерв’ю телерадіокомпанії RTL він також додав, що 
Франція була однією з останніх країн, де роман виходив під 
такою назвою. «Я впевнений, що в США книга ніколи не ви-
ходила під оригінальною назвою. У Великобританії її поміня-
ли 1980-х роках, і тепер ми міняємо всюди», — сказав він. 
Роман «Десять негренят» опублікований у Великій Британії в 
1938 році під назвою 10 Little Niggers і в тому ж році у Фран-
ції, де його переклали як Dix petits negres. 80 років по тому 
спадкоємець письменниці вирішив прибрати слово «негр» з 
усіх видань роману. «Коли книга писалася, мова була іншою. 
І використовували слова, які сьогодні забуті. Ця розповідь 
заснована на відомій у той час лічилці, яку вигадала не Агата 
Крісті», — пояснив Джеймс Прічард. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 У неділю, 30 серпня, 
у Мінську та багатьох ін-
ших білоруських містах зно-
ву відбулися багатотисячні 
демонстрації. Протестуваль-
ники вимагали відставки пре-
зидента Олександра Лука-
шенка і призначення повтор-
них виборів. За різними дани-
ми, у марші в Мінську взяло 
участь від 100 з лишком до по-
над 200 тисяч білорусів. Про-
тестувальники пройшли го-
ловними артеріями міста до 
Палацу незалежності, який 
нині виконує роль президент-
ської резиденції. Демонстран-
ти принесли Олександрові Лу-
кашенку, який саме святку-
вав 66-й день народження, 
подарунки. Зокрема, труну, 
зробленого з картону велико-
го таргана (під час передви-
борчої кампанії прихильни-
ки опозиції використовували 
гасло «Стоп тарган», назива-
ючи так Лукашенка. — Ред.) 
та мініатюру в’язничного ав-
томобіля ОМОН. 
 Ще вранці дівчата в на-
ціональних костюмах при-
несли до площі Незалежності 
в Мінську гарбузи: такий по-
дарунок, за традицією, наре-
чена робить жениху, який їй 
не подобається і якому вона 
відмовляє в заміжжі. Та 
міліція, щільним кордоном 
охороняючи президентський 
палац, заблокувала рух мар-
шу. Офіційна представни-
ця МВС Білорусі Ольга Че-
моданова підтвердила вве-
дення в місто бронетехніки. 
«У Мінськ введені БТР-80. 
Це бойова машина, яку ви-

користовують для посилен-
ня заходів безпеки особового 
складу на несанкціонованих 
масових заходах», — заяви-
ла вона агентству «Інтер-
факс-Захід». При цьому Че-
моданова відмовилася озву-
чити, скільки саме одиниць 
бронетехніки введено в місто.
 У неділю демонстрації про-
тесту проти режиму Лукашен-
ка відбулися в багатьох інших 
містах, зокрема у Гомелі (біль-
ше 10 тисяч учасників), Бресті 
та Могильові. У Гродно протес-
тувальники прийшли до будів-
лі психоневрологічного дис-
пансеру. Там вони скандували 
«Заберіть Сашу» та запустили 
в небо чорні кульки з портре-
том Лукашенка, повідомляє 
tut.by. Після того як минулої 
неділі Лукашенко по прильо-
ту до своєї резиденції проде-
монстрував себе з автоматом 
Калашникова в руках під час 
протестних маршів, цього разу 
він не з’явився на публіці. Утім 
його прессекретарка Наталія 
Ейсмонт на запитання, де за-
раз перебуває президент Біло-
русі, надіслала російській ін-
формагенції РІА «Новості» 
його фотографію на тлі Палацу 
незалежності, також з автома-
том у руці. Щоправда, огляда-
чі засумнівалися, чи є світли-
на актуальною, адже в Мінсь-
ку падав дощ, а на фото цього 
не видно.
 Натомість точно відомо, 
що в неділю Олександр Лу-
кашенко провів чергову те-
лефону розмову з президен-
том РФ Володимиром Путі-
ним. Останній поздоровив 
Луку з днем народження та 
порушив питання взаємовід-

носин по лінії Мінськ—Мос-
ква. Як повідомляють реч-
ники Кремля, під час роз-
мови «було підтверджено 
двостороннє бажання укріп-
лення російсько-білорусько-
го союзу і розширення взає-
мовигідного співробітництва 
у всіх напрямах». Президен-
ти Білорусі та Росії також до-
мовилися про зустріч у Москві 
«найближчими днями».
 Демонстрація білорусів за-
вершилася ввечері й мала ціл-
ком мирний характер. Про-
те незалежні білоруські ЗМІ 
повідомили, що міліція за-
тримала більше сотні осіб. За 
перші години «Маршу миру 
та незалежності» в Мінську 
силовики затримали вже 125 
протестувальників. «Станом 
на 16:00 у Мінську затримано 
125 громадян, щодо них поча-
ли адміністративний процес 
за участь у несанкціонованих 
масових заходах», — заявила 
речниця МВС Білорусі Оль-
га Чемоданова. Було задіяно 
спеціальну техніку та спецза-
соби, додала вона. А надвечір 
вже повідомлялося про понад 
140 затриманих.
 Нагадаємо, в Мінську ще 
в неспокійний четвер увечері 
міліція затримала близько 
30 журналістів — працівни-

ків як білоруських, так і за-
рубіжних ЗМІ, в тому числі й 
російських. Офіційний пред-
ставник МВС повідомила, що 
журналісти «не затримані», а 
лише перепроваджені у відді-
лення для перевірки акреди-
тацій. Упродовж кількох го-
дин більшість iз них відпусти-
ли. Водночас деякі співробіт-
ники ЗМІ повідомили, що від 
них вимагали видалити фото- 
і відеоматеріали.
 На цьому тлі Володимир 
Путін повідомив, що в Росії 
сформований резерв спів-
робітників правоохоронних 
органів, який, згідно з домов-
леностями з Мінськом, може 
бути відправлений у Білорусь. 
Російський лідер підкреслив, 
що це зроблять тільки в тому 
випадку, якщо ситуація в рес-
публіці абсолютно вийде з-під 
контролю. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Польщі святкують 40-ву річни-
цю створення Незалежної профспіл-
ки «Солідарність». Під час урочис-
тостей у неділю, 30 серпня, на терені 
Щецінської судноверфі голова профс-
пілки Пйотр Дуда наголосив, що най-
важливішим постулатом страйкарів у 
1980 році було створення незалежних 
профспілок. «Це — заповіт усіх, хто 
боровся у 1980 році, сьогоднішні вро-
чистості — це наша повага до ідеалів та 
цінностей, які «Солідарність» несла у 
80-му році і продовжує до сьогодні. Це 
— символ поваги до всіх безіменних, 
котрі боролися за клаптик свободи. А 
таким клаптиком свободи був постулат 
про створення Незалежної самоврядної 
профспілки «Солідарність», цитує його 
слова Польське радіо.
 Недільні врочистості вшанову-
ють річницю підписання так званих 
Серпневих порозумінь між представ-
никами страйкарів Ґданської кора-
бельні та комуністичної влади. В ос-
танній день літа 1980 року одним із 
головних досягнень була згода на ство-
рення незалежних профспілок, які 
мали захищати права працівників і бра-
ти участь у визначенні заробітної плати, 
поліпшенні умов праці, служби охоро-
ни здоров’я. Також влада погодилася 

обмежити цензуру та повернути на ро-
боту учасників страйків 1970-го і 1976 
років. Унаслідок підписання Серпневих 
порозумінь для комуністів почався пе-
ріод випробування через стрімкий роз-
виток Незалежної самоврядної профс-
пілки «Солідарність». Цей період закін-
чився падінням комуністичних режимів 
у Східній Європі та розпадом СРСР.
 Історичну подію відзначають і в ін-
ших країнах. По всьому світу лого-
тип «Солідарності» за допомогою про-
єкторів висвітлюють на сорока різних 
об’єктах. Зокрема, це фігура Христа у 
Ріо де Жанейро, Ніагарський водоспад 
та один із мостів у Будапешті. 29 серп-
ня з нагоди 40-річчя підписання Серп-
невих угод та створення «Солідарності» 
у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі вста-
новили кільканадцятиметровий мону-
мент, присвячений незалежницько-
му руху, — повідомив в ефірі Польсь-
кого радіо 24 віцеміністр закордонних 
справ Шимон Шинковський вель Сенк. 
За його словами, втілення цього проєк-
ту в життя затрималося через епідемію 
коронавірусу.
 «На осінь ми плануємо відкриття ве-
ликого, кільканадцятиметрового лого-
типу «Солідарності» у штаб-квартирі 
НАТО в Брюсселі. Цей пам’ятник буде 
першим настільки великим експонатом 
на терені штаб-квартири. Його відкрит-

тя восени супроводжуватиметься кон-
цертом польського рок-гурту Lombard 
разом із візуалізацією, що нагадувати-
ме про спадщину «Солідарності». Якщо 
цього не вдасться зробити наживо, ак-
ція буде проведена онлайн».
 Нагадаємо, 31 серпня 1980 року на 
Ґданській верфі, після понад двох тиж-
нів страйків, було підписано угоду між 
представниками страйкового комітету 
на чолі з Лехом Валенсою та урядовою 
комісією на чолі з Мечиславом Яґель-
ським. Влада згодилася виконати 21 
вимогу, зокрема дозволити створення 
незалежних самоврядних профспілок. 
Таким чином було створено «Солідар-
ність», зареєстровану 24 жовтня.
 У найближчі дні найбільші світові 
газети опублікують статті, присвячені 
«Солідарності». У рамках акції «Роз-
повідаємо про Польщу світові — польсь-
ка «Солідарність» опублікують тексти, 
авторами яких, серед інших, є прем’єр 
Матеуш Моравєцький, професор Вой-
цех Рошковський та американський іс-
торик, професор Тімоті Снайдер. Статті 
будуть опубліковані, зокрема, у Швеції, 
Франції, Іспанії, Алжирі, Великій Бри-
танії та у Литві. Статті, написані в рам-
ках проєкту «Розповідаємо про Поль-
щу світові — польська «Солідарність», 
доступні на інтернет-сторінці www.
solidarnosc40.pl. ■

СУСІДИ

Із днем народження, «бацька»...
Сотні тисяч людей знову вийшли на 
протести у Білорусі

■

ЮВІЛЕЙ

Польща віншує «Солідарність»
Урочисті заходи до сорокаріччя спільноти відбуваються й по всьому світу

■

Лукашенко з автоматом.❙

А білоруси — на колінах перед силовиками.❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Українські аграрії, зокрема ви-
робники зернових, переживають 
певний спад виробництва че-
рез кризові явища, спричинені 
епідемією коронавірусу. Втім, 
незважаючи на це, за прогно-
зами Організації економічного 
співробітництва та розвитку і 
Всесвітньої продовольчої органі-
зації, упродовж наступних десяти 
років Україна продовжить поліп-
шувати свої позиції на світовому 
ринку зерна і, потенційно, ввійде 
до топ-5 країн експортерів зерно-
вих. При цьому вона збільшить 
свою частку до 14%.

Кукурудза йде у мінус
 Міністерство розвитку еконо-
міки, торгівлі і сільського госпо-
дарства України вкотре скоригу-
вало прогнозоване виробництво 
зернових за всіма категоріями 
господарств урожаю 2020 року. 
І знову в бік зменшення. Якщо 
раніше в Україні планували 
зібрати 72,1 млн тонн збіжжя, то 
тепер вважають, що буде близь-
ко 70 млн тонн.
 Головними причинами мініс-
терські чиновники насамперед 
називають погодні умови. «По-
годні умови останніх тижнів 
викликали або втрату потенцій-
ного врожаю кукурудзи, або іс-
тотне його зниження. Якщо осін-
ні погодні умови будуть сприят-
ливими, урожай кукурудзи пере-
дбачається на рівні 35 млн тонн, 
а загальний урожай зерна — на 
рівні 70 млн тонн», — прокомен-
тував заступник міністра розвит-
ку економіки, торгівлі і сільсь-
кого господарства України Тарас 
Висоцький.
 При цьому найбільших втрат 
потенційного врожаю кукуруд-
зи — за площею оброблюваних 
сільськогосподарських ділянок 
— зазнала Черкащина, аграрії 
якої не дорахуються зернових 
із 133,8 тис. гектарів. На друго-
му місці — Одеська область, яка 
втратила 33,5 тис. гектарів ку-
курудзи, на третьому — Кіро-
воградська із 21,3 тис. га. Водно-
час у цих регіонах зафіксували і 
найбільше падіння врожайності, 
яке становить у Черкаській об-
ласті 234 тис. гектарів, у Кіро-
воградській — 146,7 тис. га і 
Полтавській — 120,5 тис. гек-
тарів. 
 Усього ж, за словами Тара-
са Висоцького, на всій тери-
торії України орієнтовні втра-
ти врожаю кукурудзи можуть 
становити близько 2 млн тонн. 
«Отже, прогноз врожаю куку-
рудзи з 37 млн тонн знижений 
до 35 млн тонн», — констату-
вав чиновник. Таким чином па-
дає і загальний обсяг зерна ук-
раїнського врожаю.

Домовилися посередині
 Розуміючи це, держава нама-
гається обмежити експорт на-
шого збіжжя з України. Нещо-
давно у Міністерстві економіки 
підписали разом із учасниками 
ринку зерна додаток до зерно-
вого Меморандуму та узгодили 
граничний обсяг експорту зер-
на у 2020/2021 маркетинговому 
році. Це — 17,5 млн тонн пше-
ниці та 1 тис. тонн жита. «Зер-
новий меморандум є хорошим 

прикладом уміння домовлятися 
й ухвалювати збалансовані рі-
шення. На нашу спільну думку, 
такий обсяг експорту — це саме 
той орієнтир, який збереже нам 
і внутрішню продовольчу безпе-
ку, й експортні можливості. А 
враховуючи коронакризу, в про-
гнозному балансі ми збільшили 
обсяг перехідних залишків на 
півмільйона тонн — до 1,7 млн 
тонн», — заявив міністр еконо-
міки Ігор Петрашко.
 Утім рішення це не оста-
точне й у залежності від погод-
них умов та кінцевих даних об-
сягів виробництва пшениці від 
Держстату прогнозні баланси 
ринку зерна можуть бути пе-
реглянуті. Передбачається, що 
не раніше четвертого кварталу 
нинішнього року. 

Шанс заробити в майбутньому
 Надалі ж, судячи з про-
гнозів, ситуація в українсько-
му зерновому секторі поліпшу-
ватиметься. За прогнозами про-
фільного міністерства, за базо-
вим сценарієм передбачається 
відновлення позитивного трен-
ду. Відтак буде зафіксоване 
поступове збільшення валово-
го збору зерна протягом наступ-
них років. 
 Так, за підсумками 2021 
року Україна збере 74,8 млн 
тонн зерна, у 2022 році — 77,2 
млн тонн, у 2023 році — 79,9 
млн тонн. При цьому, як вважа-
ють урядові експерти, впродовж 
наступних трьох років темпи 
зростання обсягів споживання 
сільськогосподарської продук-
ції у світі трохи сповільняться 
— якщо, звісно, порівнювати з 
попереднім десятиліттям. Од-
нак при цьому залишатимуть-
ся досить високими, особливо 
в сегменті дешевих і масових 
видів продовольства. Незва-
жаючи на те, що роль зернових 
змінюється і цей процес про-
довжуватиметься й у наступно-
му десятилітті, вони все ще за-
лишатимуться однією з базових 
потреб людства. Зростання спо-
живання і попиту на зернові у 
світі насамперед буде пов’язано 
зі збільшенням чисельності на-
селення планети, переважно за 

рахунок Африки й Азії. А саме 
на цих ринках, як відомо, Ук-
раїна традиційно має сильні по-
зиції експорту зерна.
 Що приємно для нас, ціни 
на світовому ринку агропро-
мислової продукції в серед-
ньостроковій перспективі та-
кож зростатимуть. Наприклад, 
середньорічна ціна на пшеницю 
в 2021-2023 роках буде рости на 
1,7% щорічно, на кукурудзу — 
на 2,8%. Також, на думку ав-
торів прогнозу розвитку галузі, 
рухатимуться вгору і ціни на 
ринку добрив. Насамперед че-
рез розширення попиту з боку 
агропромислового сектору. 

Купити і видати за своє! 
 Проте навіть попри всі чудові 
перспективи, український зер-
новий ринок має одну важливу 
особливість: значна його части-
на перебуває в «тіні». За деяки-
ми підрахунками, «на чорно» 
виробляють третину або навіть 
і половину всього вітчизняно-
го збіжжя. На думку керівника 
асоціації «Аграрний союз Ук-
раїни» Геннадія Новикова, така 
проблема виникла через прога-
лини в законодавстві.
 «На жаль, ситуація не 
поліпшується — з року в рік 
з’являється все більше пропо-
зицій купити зерновий урожай 
«за кеш». Причому, коли гово-
риш, що хочеш продати за без-
готівковим розрахунком, просто 
кидають трубку», — сказав Но-
виков, пояснивши, що зерно за 
готівку купують переважно ве-
ликі компанії. Закуплені партії 
вони додають до свого врожаю. 
Це підвищує ефективність робо-
ти структур компанії.
 При цьому вони діють прак-
тично легально! Користуючись 
привілеями, яких не мають гро-
мадяни нашої держави. Адже, за 
словами Новикова, на вітчизня-
ному аграрному ринку саме нере-
зиденти мають привілеї — вони 
можуть знімати необмежену 
кількість готівки. «А українець, 
який хоче зняти готівку для оп-
лати, наприклад оренди, повинен 
надати купу довідок — до повно-
го реєстру своїх земельних паїв», 
— сказав експерт. ■

Деякі міжнародні аграрні компанії купують вирощене дрібними фермерами зерно 
за «кеш», видаючи його за своє.
Фото з сайта agropolit.com.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Земля почекає... 
 Капітальні інвестиції в сільське господарство у І півріччі 2020 
року, за даними Державної служби статистики, склали всього 
14, 439 млрд грн. Це на 40% менше, ніж торік за аналогічний період, 
коли сума залучених інвестицій становила 23, 333 млрд грн.
 У першому кварталі 2020 року обсяги скорочення склали 35% — 
до 7,027 млрд грн у січні-березні нинішнього року проти 10,863 млрд 
гривень, зафіксованих за аналогічний період минулого, 2019, року. 
 Якщо ж порівняти цифри з першим півріччям 2018 року, то мож-
на побачити падіння на 45%: тоді обсяги капітальних інвестицій у 
сільське господарство становили 26,438 млрд грн.

ДО РЕЧІ

 Держава допомагає погасити кредит
 Станом на останні дні серпня загальна сума виплат виробни-
кам сільськогосподарської продукції за фактично сплачені відсотки 
за користування кредитами складає 322,9 млн грн, загальний обсяг 
кредитів, які залучили суб’єкти АПК, — понад 20,3 млрд грн. 
 Із цієї суми, як зазначає Мінекономіки, 124,9 млн грн скерували 
за сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень, 
а 198 млн грн — за кредити за січень-липень. Усього ж кошти отри-
мали 2 тис. 611 позичальників, які подали заявки до уповноважених 
банків. 
 Як відомо, за програмою здешевлення кредитів аграрії можуть 
подавати заявки в 33 банки, серед яких як державні, так і приватні. 
«Ми закликаємо аграріїв активно користуватися програмою, адже 
дешеві кредити є ефективним інструментом для підтримки й роз-
витку власного бізнесу», — заявив міністр розвитку економіки, тор-
гівлі та сільського господарства Ігор Петрашко. За його даними, за-
гальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК, склав понад 20,3 
млрд грн, із них пільгових, що підлягають компенсації, — 8,3 млрд 
грн. Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарюван-
ня АПК залучали кредити, становлять 14-16% річних.

ТЕНДЕНЦІЇ

 Ріка замість рейок
 У І півріччі 2020 року річковим транспортом було перевезено 
253,1 тис. тонн зерна, що в 2,7 раза більше, ніж торік за аналогічний 
період, коли загальний обсяг становив усього 93,4 тис. тонн.
 У першому півріччі 2019 року на внутрішнє сполучення припа-
дало 37% річкових перевезень зерна — 35 тис. тонн, на закордонне 
— 57,4 тис. Цьогоріч ситуація змінилася: у внутрішньому сполучен-
ні водними шляхами було транспортовано 7,4% всіх перевезень зер-
на, до 18,9 тис. тонн, у закордонному — 92,5%, або 234,2 тис. тонн.
 Два роки тому, в 2018-му, річками було переправлено всього 
72,6 тис. тонн зерна, з яких у внутрішньому сполученні — 32,4 тис. 
тонн, у закордонному — 40,2 тис. тонн.

ЯК ВИЯВИЛОСЯ

 Усі сподівання — на Україну
 Виробництво олійних культур у країнах Євросоюзу впало до 14-
річного мінімуму: крім посухи, яка паралізувала поля на європейсь-
кому континенті, місцеві фермери були змушені боротися ще й із на-
шестям комах-шкідників.
 Дефіцит урожаю ріпаку в ЄС, за оцінками міністерства сільсь-
кого господарства США, якого цитує агенція «Блумберг», ознаме-
нує ще один рік великого імпорту. Україна як великий постачальник 
олійних в Євросоюз, також постраждала від негоди. Імпорту з Кана-
ди та Австралії може бути недостатньо, щоб компенсувати збитки, і 
глобальні запаси можуть впасти до половини того, що було в 2018 
році.
 А тому європейські покупці олійних готуються до буму попиту і 
підвищення цін. Адже в останні роки попит на біодизельне паливо на 
тлі скорочення посівів через регуляторні обмеження відчутно стиму-
лювали європейський імпорт. Загалом ці фактори зробили ЄС най-
більшим покупцем ріпаку в світі. Споживання тут уже давно переви-
щує внутрішню пропозицію, що збільшує залежність від поставок з 
України та інших країн.
 Теоретично Європі могла би допомогти Канада, яка готується до 
одного з найвищих у своїй історії врожаїв ріпаку. За даними Канад-
ської комісії із зерна, експорт у Бельгію, Португалію, Францію, Ні-
меччину та Грецію майже потроївся з серпня 2019 року по червень 
2020 року. Однак деякі з нових продажів може «переключити» на 
себе Китай, де ціни на ріпакову олію зросли. 
 Існує ще один нюанс: правила ЄС забороняють використання в 
кулінарії канадського ріпаку, який є генетично модифікованим. «Це 
нова норма для європейських ринків — дефіцит ріпаку», — сказав 
аналітик CRM AgriCommodities Пітер Колліер. 
 У цій ситуації в українських виробників з’являється шанс поборо-
тися за європейські ринки збуту. 

В МІНУС

 Коні не винні
 Поголів’я великої рогатої худоби в Україні, за даними Державної 
служби статистики, — без урахування тимчасово окупованій тери-
торії Криму, Севастополя, зони проведення ООС — станом на 1 сер-
пня 2020 року склало 3,45 млн голів. Це на 6,7% менше, ніж на ана-
логічну дату 2019 року. 
 Зокрема, поголів’я корів скоротилося на 6,3% — до 1,78 млн 
голів. Поголів’я свиней знизилося на 4,4% — до 6,12 млн голів, 
поголів’я овець і кіз — на 6,2%, до 1,45 млн голів. Поголів’я птиці в 
країні в порівнянні з 1 серпня 2019 року скоротилося на 3,4% — до 
248,8 млн голів.
 Торік статистика також фіксувала падіння — у 2019 році кількість 
ВРХ упала на 6,5% у порівнянні із 2018 роком, поголів’я свиней скороти-
лося на 4,9%, овець та кіз — на 4,8%, птиці, навпаки, зросло на 4,2%.

■

■

■

■

■

ПРОГНОЗИ 

Рекорду не буде
В Україні знизили прогноз урожаю зернових: наразі втрати становлять два 
мільйони тонн

■
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Туристичним маршрутом 
«Батьківщина Максима 
Залізняка»
 Івківці Медведівської 
ОТГ, розповідає «УМ» На-
зар Лавріненко, від яких 
до Чигирина 28 кіломет-
рів, не зовсім звичайне 
село. Його площа — най-
більша в районі, хати тут 
розміщені не вулицями, 
а групками на відстані 
одна від одної, ніби ху-
торами. Археологи ствер-
джують, що людські по-
селення на території села 
з’явилися понад 2 ти-
сячі років тому. За пере-
казами, в місцевому кур-
гані «Семидубова Гора» 
є поховання військового 
діяча. Існує припущен-
ня, що саме там покоїть-
ся прах Богдана Хмель-
ницького, викрадений із 
Ільїнської церкви вірни-
ми побратимами гетьма-
на напередодні вторгнен-
ня в Суботів польського 
війська.
 А ще славляться Івків-
ці й своїм 300-літнім хра-
мом Покрови Пресвятої 
Богородиці. Також у селі 
пишаються тим, що вони 
— земляки очільника на-
ціонально-визвольної вій-
ни 1768 року Максима За-
лізняка. 
 Свого часу село вхо-
дило до Київського воє-
водства Херсонської гу-
бернії, а вже з 1800 року 
— до складу Черкасько-
го повіту. Селяни в Івків-
цях здавна були знаними 
хліборобами. У 20-х ро-
ках минулого століття тут 
діяли аж 26 млинів! Нині 
зберігся один — «Один-
цівський». 
 А ще предки нинішніх 
жителів села були вміли-
ми гончарами та столяра-
ми. Про те, як майстерно 
вони виготовляли вози, 
люди знали далеко за ме-
жами села.
 Івківці не стояли осто-
ронь і в роки Визвольних 
змагань, вони входили до 
Чигиринської Радянської 
Республіки суботівського 
отамана Свирида Коцура, 
потім — до складу Холод-
ноярської Республіки.
 Славне минуле в су-
часній історії цього села 
заграло новими барвами 
вже в новому тисячоліт-
ті. У 2008 році тут відре-
ставрували старовинний 
вітряк, того ж року восе-
ни жителі та учні села, ак-
тивісти Черкаської облас-
ної громадської організа-
ції «Молодь за відроджен-
ня села», якою керував 
Назар Лавріненко, сту-
денти Черкаського на-

ціонального університе-
ту імені Богдана Хмель-
ницького, працівники 
філіалу «Холодний Яр» 
Національного істори-
ко-культурного заповід-
ника «Чигирин» посади-
ли на пагорбі біля вітря-
ка «Сад пам’яті Максима 
Залізняка»,  в тому само-
му урочищі Семидубова 
Гора, сім дубів. Тепер че-
рез село проходить турис-
тичний маршрут «Бать-
ківщиною Максима За-
лізняка».
 Загалом в Івківцях 
є що подивитися. У селі 
досі є хати, вкриті соло-
мою, можна побачити бу-
динок священника, збу-
дований на початку XX 
століття. І найцікавіше 
— тут діє просвітницько-
розважальний комплекс 
«Зерноленд», заснований 
Назаром Лавріненком. 

Із коромислом на плечі
 У цьому комплек-
сі є цікавий етнографіч-
ний музей, розміщений 
у переобладнаному при-
міщенні колишнього кор-
мозапарника. Вікна його 
прикрасили віконницями 
зі старих хат і розмалюва-
ли, тож музей тепер добре 
видно здалеку. Він став 
упізнаваним туристич-
ним об’єктом черкасько-
го регіону. 
 А експонати для нього 
кандидат історичних наук 
Назар Лавріненко почав 
збирати шість років тому, 
у 2014-му. Він каже, що 
чимало старовинних ре-
чей люди в селах, зокрема 
і в Івківцях, зберігають на 
горищах. Вони їх не лише 
не використовують, а з ча-
сом й забували про них. 
Деякі речі купував у лю-
дей, деякі вони приноси-
ли самі, а щось знаходив у 
старих покинутих хатах.
 «Діємо за принципом: 
якщо беремо з двору якусь 
річ, то маємо заплатити 
господарям хоча б 10 гри-
вень. Але більше 200 гри-

вень ніколи не платимо», 
— зазначає Назар Лаврі-
ненко.
 Серед цікавих експо-
натів у музеї можна поба-
чити старовинні терези, 
діжки з липового дерева, 
токарний верстат, бодні. 
Є тут навіть дерев’яний 
холодильник, який слу-
гував людям без електри-
ки — в ньому, як пояснює 
Назар Лавріненко, є сек-
ція для льоду. В українсь-
ких музеях таких експо-
натів небагато набереть-
ся.
 Чимало в музеї при-
ладдя для приготуван-
ня їжі, виготовлення бо-
рошна, є безрамковий ву-
лик початку XIX століт-
тя, показують туристам 
скриню, якій більше 200 
років, прядку та верстат, 
на якому в селах ткали 
рядна. 
 Усіх експонатів у музеї 
дозволяють торкатися ру-
ками. Тож туристам подо-
бається покрутити радіо-
лу, поставити платівку 
на старому патефоні, взя-
ти до рук піку — символ 
Коліївщини. У музеї ста-
рожитностей можна похо-
дити, приміром, iз коро-
мислом на плечі, як це ро-
били наші прабабусі, нав-
читися виготовляти перо 
з гусячого і писати ним. 
 Зараз у музеї поча-
ли збирати ще й портре-
ти жителів села Івківці. І 
це теж буде цікава експо-
зиція, у якій закарбоване 
життя одного українсько-
го села.

У «Зерноленді» буде 
працювати 20 осіб
 Екскурсія у «Зерно-
ленді» триває 5 годин. У 
її програмі, окрім огля-
дин етнографічного му-
зею, — відвідини 100-літ-
нього вітряка, Семидубо-
вої Гори, гори Стрілиці, з 
якої вікривається мальов-
ничий краєвид аж до са-
мих Черкас.
 Також тут туристам 

покажуть, як кують залі-
зо, як печуть хліб у влас-
ній пекарні, як працює 
папірня, гончарня, нав-
чать петриківському роз-
пису, випіканню жайво-
ронків iз тіста, виготов-
ленню ляльки-мотанки, 
їздити на конях верхи, 

проведуть майстер-клас 
із ткацтва і сукання 

нитки. А якщо забажаєте 
проїхатися на 100-річно-
му фаетоні, який привез-
ли аж із Вінницької об-
ласті, то будь ласка. І не 
лише на фаетоні, можна 
й на тракторі Т-25 та на 
УАЗику. Тут можна пос-
тріляти у тирі з лука, ар-
балета та рушниці, заспі-
вати пісень під гітару, по-
бачити тварин у контакт-
ному зоопарку, пограти у 
давні українські забави, 
скуштувати апетитних 
українських страв і нали-
вок. 
 Під час карантину, 
поки туристів не було, у 
«Зерноленді» часу не га-
яли й перекрили альтан-
ку, змайстрували стіл для 
гри шайбою. Також тут є 
достатньо альтанок, ман-
галів, шампурів i вугілля, 
можна привозити з собою 
страви й відпочивати ро-
динами. Тож розваг для 
відвідувачів — на будь-
який смак.
 Загалом «Зерноленд» 
може прийняти одночас-
но до ста людей. І якщо 
ви надумаєте тут заночу-
вати, то в недавно збудо-
ваному хостелі на 25 осіб 
буде вам зручно — там є 
вода, туалет, газова пли-
та, холодильник, мікро-
хвильова піч. За бажан-
ням вам приготують сні-
данок, обід чи вечерю.
 Тут також є садиба мі-
рошника, де можна пере-
ночувати родині. Хата з 
усіма зручностями розта-
шована в лісі, тут немає 
сусідів. Можна приїхати 
і зупинитися хоч на рік. 
 «Наш товар — це емо-
ції наших відвідувачів. 
Бо вони — наші інвесто-
ри, кожна копійка, зали-
шена ними в «Зернолен-
ді», — це інвестиція в наш 
розвиток», — наголошує 
Назар Лавріненко. А ще 
— це робочі місця. При 
максимальному заван-
таженні в «Зерноленді» 
може працювати близько 
20 осіб. Усі місцеві — з Ів-

ківців, Медведівки, Голо-
вківки. Це екскурсоводи, 
майстри, кухарі.
 «Мій капітал — це мої 
руки. А ще — ентузіазм 
моїх односельців», — 
каже пан Назар.
 До просвітницько-роз-
важального комплексу 
«Зерноленд» у селі Івків-

ці їдуть люди з усієї Ук-
раїни, періодично приїж-
джають й іноземці. 
 «Працюємо кожен 
день, втілюємо в життя 
ідеї, щоб людям було ці-
каво приїжджати до на-
шого «Зерноленду», — 
підсумовує Назар Лаврі-
ненко. ■

Життя в розважально-ентографічному комплексi 
«Зерноленд» вирує весь час. 
Фото зі сторінки «Зерноленду» у «Фейсбуцi».

❙
❙
❙

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Як діди хліб пекли... 
У чигиринському «Зерноленді» туристам пропонують 
неймовірну подорож у часі

■

Людмила НІКІТЕНКО 

Просвітницько-розважальний комплекс «Зерноленд» у селі Івківці Чигиринського 
району Черкащини — приклад того, як можна успішно розвивати внутрішній туризм 
в Україні. Кілька років тому на батьківщині Богдана Хмельницького та Максима За-
лізняка його організував історик та краєзнавець Назар Лавріненко. Спочатку в селі 
він відкрив етнографічний музей. І це дало поштовх до зведення хостелу та пекар-
ні, відродження кузні, гончарні, папірні, а також відкриття майстерні верхової їзди. 
Для українців подорож до «Зерноленду» — це можливість поринути у минуле своїх 
предків, а для місцевих жителів — це нові робочі місця і віра в майбутнє.

Назар Лавріненко: «До нас їдуть люди з усієї України».❙
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Ольга ДУБОВИК 

Учителька фізичної культури і спор-
ту Анастасія Іванівна Дятел із смт 
Корнин Попільнянського району на 
Житомирщині вже зустріла свій 71-
й рік від народження. І якщо ране-
сенько, коли ледве пробиваються 
перші сонячні промені, хто опиняв-
ся біля цього селища міського типу 
на шосейній дорозі останні три роки 
— міг бачити жінку, яка їде велоси-
педом навпростець до села Липки. 
Так у дощ і сніг, щоробочого дня. 
Жодного разу не запізнилася на 
урок, не відпросилася і навіть... не 
хворіла. Тільки всезагальний каран-
тин поставив на паузу роботу.
А головне: Анастасія Дятел — не 
тільки талановитий педагог, а й 
мужня матуся, яка навчилася чекати 
з передової одразу трьох (!) членів 
своєї родини.

Бути не просто вчителем, 
а другом
 П’ятнадцять років тому Анас-
тасія Іванівна вийшла на пенсію за 
вислугою років. Однак після того, 
як у Липківській школі виникла 
нагальна потреба у вчителеві фіз-
культури, погодилася знову пра-
цювати з дітьми. Відтоді третій 
рік щоразу долає більше десятка 
кілометрів від Корнина до Липок. 
Додатково взялася викладати фіз-
культуру ще в одній — Кривенсь-
кій — школі.
 «Непросто на 72-му році жит-
тя вчителювати, — зізнається 
Анастасія Іванівна. — Вже кіль-
ка років казала директорові Лип-
ківської школи Надії Бас: «Шу-
кайте людину». А вона відповіда-
ла: «Я вже знайшла». — «Кого?» 
— «Вас»...
 «Так і працювала, — розпові-
дає вчителька. — Мені шкода ді-
тей. Тому що урок фізкультури 
— це рух і здоров’я. Дітвора нині 
надміру захоплюється соцмере-
жами та інтернетом, тож їм ук-
рай потрібно хоч трохи фізич-
ної активності. Скажу без зайвої 
сором’язливості: діти мене люб-
лять. Намагаюся бути не просто 
вчителем, а другом. Дуже хоро-
ший 11-й клас у мене, особливо 
Дмитро Лановець, який виконує 
всі фізичні вправи на 12 балів. На-
справді таких дітей небагато».
 Анастасія Іванівна продовжує 
розповідати про себе: «А ще я дуже 
люблю гумор. І приємно, що мене 
поважають у колективі. Коли їду 
на велосипеді — всі, кого зустріну, 
посміхаються, вітаються. Щасли-
ва також, що маю багато учнів...»
 А народилася Анастасія Іванів-
на 1949 року в багатодітній ро-
дині села Гришки Деражнянсько-
го району на Хмельниччині. Мати 
самотужки виховувала шістьох ді-
тей (один чоловік загинув на фрон-
ті, а другий помер до народження 
наймолодшої доньки). Усі здобули 
вищу освіту. 
 Юна Анастасія 1972 року за-
кінчила фізкультурний факуль-
тет Вінницького педінституту та 
за направленням приїхала у село 
Мохначка Попільнянського райо-
ну. Одначе в районі на той час вирі-
шили, що «фізрук» більше потрі-
бен у смт Корнин і на додачу в селі 
Білки. Відтоді Анастасія Іванівна 

почасти пішки ходила до Білок. 
Пропрацювала вчителькою фіз-
культури в Корнині до 2002 року. 
 Виховала жінка трьох дітей. 
Старша донька, Лариса Бишовець, 
разом із чоловіком нині служить 
у лавах медичного забезпечення 
Збройних сил України, середня, 
Юлія, має родину та працює на ке-
рамічному заводі у Казахстані, а 
молодший син, Павло Марчук, рік 
тому доєднався до команди госпі-
тальєрів старшої сестри...

«Хлопчики, рідні! Тримайтеся 
там на фронті!»
 Цікавлюся в Анастасії Іванів-
ни: 
 — Як сталося, що одразу троє 
членів вашої родини рушили на 
фронт?
 — Лариса закінчила Жито-
мирське медучилище та працюва-
ла операційною сестрою в одному 
з пологових будинків Києва. Під 
час Революції гідності, коли по-
чали розстрілювати людей, донь-
ка добу працювала на основній 
роботі, а три доби на Майдані ря-
тувала поранених, варила борщі, 
пекла пиріжки. Я також підвози-
ла протестувальникам зрази й пи-
роги. 
 Із початком війни 2014 року 
Лариса допомагала фронту в «Ку-
харській сотні»: сушили овочі-
фрукти, готували чаї. Пригадуєте, 
як спершу, коли українська армія 
ще не стала на ноги, наші воїни ви-
мушені були їсти навіть вужів чи 
випадково впольованих тетеруків. 
Тому «Кухарська сотня» через во-
лонтерів розповсюджувала по 
всьому фронту сухі борщі, для 
приготування яких достатньо 
склянки окропу. 
 Я також збирала продукти 
для українського війська: кон-
сервацію, мед, горіхи передава-
ла київським волонтерам. Од-
ного разу надіслала солдатам 
відеопривітання: на тлі буси-
ка з продуктами зробила шпа-
гат і звернулася до наших вірних 
синів: «Хлопчики, рідні! Тримай-
теся там, на фронті. А ми вас буде-
мо підтримувати тут, у тилу».
 На початку 2016 року я чека-
ла Ларису на свій день народжен-
ня — 21 січня. А вона все не їде. 
«Доцю, невже не приїдеш?» — за-
питала по телефону. Онука Мари-
на, яка сиділа поруч, раптом за-
плакала: «А мама в госпіталі. На 
фронті...»
 Так виявилося, що Лариса ще 
у вересні таємно від мене вируши-
ла на передову... Ви розумієте, що 
тоді зі мною було...»
 А далі Анастасія Іванівна роз-

повідає, як навесні 2019 року в Ла-
рисиній команді госпітальєрів, які 
вивозили поранених із поля бою, 
загинув водій. Приїхали донька із 
зятем на ротацію і запропонували 
її молодшому синові Павлу бути 
водієм «швидкої».
 Жінка пригадує: «Мамо, ти 
мене відпускаєш?» — тільки й за-
питав. Що могла відповісти? — Я 
не відпускаю. Але ти вчиняй так, 
як підказує твоя совість...» 
 Пішов і Павло... У березні ви-
повнився рік, як він на передовій. 
«Кажуть, що стоятимуть, доки 
треба буде. Не хочуть, щоб Ук-
раїна верталася під гніт Росії», — 
каже Анастасія Іванівна. 
 «Вони мене запевнили, що там 
дуже добре, — не може стримати 
сліз. — А це 800 метрів від пози-
цій російсько-сепаратистських те-
рористів. У селищі Золотому наші 
війська відійшли з попередніх 
місць, а тепер у їхніх бліндажах 
сидять вороги. Уявіть, в якому 
пеклі там наші воїни...
 Хвалити Бога, що медсанчас-
тина міститься не в окопах, а в од-
ній iз покинутих будівель. З ними 
чотири водії, два лікарі — хірург 
і стоматолог, а також собачка Му-
рат, киця і п’ятеро котенят...»
 Анастасія Іванівна констатує: 
«Дехто навіть закидає, мовляв, 
пішли воювати заради грошей. А я 
кажу: «Поїдьте і посидьте там хоч 
одну ніч. Вони щодня пережива-
ють те, що вам не під силу витри-
мати й однієї доби». У перші роки 
під Авдіївкою Ларисі з чоловіком 
доводилося ночувати на нарах у 
бетонованому бункері під землею, 
куди ледве повітря надходило».
 І продовжує: «У селі говорять 
різне. Мовляв, навіщо відпусти-
ла Павла. Як я могла не пустити? 
Це — його вибір. Хто піде, якщо 
не піде Павло? А «швидка» не-
обхідна, щоб рятувати синів, які 
воюють і в яких стріляють снайпе-
ри... 
 Звісно, не спала ночами. Боюсь 
нічних дзвінків. Щодня телефо-
ную, цікавлюся... А після напів-
безсонних ночей мені ж треба ви-
ходити з дому о шостій ранку, сі-
дати на велосипед та їхати до Лип-
ківської школи. Дуже важко. Але 
треба. Проводила шість уроків — 
і не втомлювалася. Та доки доїду 
додому — таки втомлюся. А ще ж 
внучка Марина є у Києві — закін-
чила чотири курси Торгово-еконо-
мічного університету з відзнакою. 
Мушу її підтримувати».
 Не кожна людина в тилу може 
уявити, що відчуває мати, коли 
одразу троє рідних щодня там, де 
війна. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Наказ не 
звільняє від 
відповідальності 
за геноцид 
Рідкісні видання про звірства 
фашистів на Харківщині та пакт 
Молотова — Ріббентропа будуть 
доступні онлайн

Людмила КОХАН

 Книжкова колекція Меморіального центру Голокосту 
«Бабин Яр» у серпні поповнилася п’ятьма рідкісними ви-
даннями, датованими 1937—1943 роками. Серед них істо-
ричні матеріали як про Харківську область, так і про пакт 
Молотова—Ріббентропа. Ці книжки дозволяють глибше 
зрозуміти події страхіть Другої світової війни, а також пе-
редумови, які призвели до трагедії, яка позбавила життя 
загалом понад 47 млн мирних жителів у бiльш нiж 50 краї-
нах світу та понад 24 млн військових.
 Зрозуміло, що ці п’ять видань донині збереглися у по-
одиноких екземплярах, бо війна безжально спопеляла й 
книжки. Надходження оцифровують. Їх оприлюднять на 
новій платформі Меморіального центру, яку презентують 
восени, повідомляє пресслужба. За запитом з цифровими 
копіями зможуть ознайомитися усі охочі. Для дослідників 
також будуть доступні оригінали.
 Тож скоро кожен бажаючий онлайн зможе почита-
ти, зокрема, збірку  «Судовий процес про звірства німець-
ко-фашистських загарбників на території міста Харкова 
та Харківської області в період їхньої сучасної окупації», 
1943 рік. Харківський процес є одним iз найважливіших 
i найрезонанснiших в історії радянських воєнних трибу-
налів. У ході процесу були звинувачені та засуджені до 
смертної кари за масове знищення мешканців капітан Віль-
гельм Ландхельд, унтерштурмфюрер СС Ганс Ріц, старший 
єфрейтор німецької таємної польової поліції Рейнгард Рец-
лав і радянський колабораціоніст Михайло Буланов. «На-
каз не звільняє від відповідальності за геноцид» — цей пос-
тулат, закріплений Нюрнберзьким трибуналом, був сфор-
мований саме під час Харківського процесу.
 Повний текст виступу В’ячеслава Молотова на засідан-
ні Верховної Ради СРСР 31 серпня 1939-го  міститься у ви-
данні того ж року «Про ратифікацію радянсько-німецько-
го договору про ненапад». Договір про ненапад між Німеч-
чиною та Радянським Союзом був підписаний у серпні 1939 
року і нині відомий як пакт Молотова—Ріббентропа.
 Цікаве видання 1942 року  «Альфред Розенберґ відві-
дує Україну». Рейхсміністр окупованих східних територій 
був одним із головних ідеологів німецького націонал-со-
ціалізму, у тому числі расової політики, переслідування 
євреїв i політики заселення германськими народами Схід-
ної Європи.  
 Це прізвище фігурує ще в одному збірнику — «Заклик 
до боротьби: промови Адольфа Гітлера і Альфреда Розен-
берґа на Нюрнберзькому конгресі Націонал-соціалістич-
ної німецької робочої партії 7-13 вересня 1937 року». Вони 
були опубліковані після дев’ятого конгресу, названого... 
«З’їзд праці», бо на ньому йшлося про скорочення безробіт-
тя з моменту приходу нацистів до влади. Диктатори і вбив-
ці в усі часи прикривають свої злочини турботою про лю-
дей.
 За кілька місяців до початку Другої світової війни у 
1939-му  була опублікована праця Станіслава Тржечака 
«Талмуд про гоїв та єврейське питання в Польщі», вона те-
пер теж є в біліотеці центру «Бабин Яр» у Києві. Книга ба-
зується на історичних документах. Через ставлення до єв-
рейської частини населення в сусідній країні в міжвоєнний 
період читачі можуть аналізувати формування нацистської 
політики Голокосту в цілому. ■

■

Учителька фізичної культури і спорту Анастасія Іванівна Дятел.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Анастасія Дятел: Троє моїх дітей 
— на передовій. Не хочуть, щоб 
Україна верталася під гніт Росії
Учителька з Житомирщини в 70 років на уроки добиралася понад 10 км 

в один кінець велосипедом

■

Поповнення бібліотеки історично-меморіального центру.
Фото надане МЦ «Бабин Яр».

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Напередодні Дня Незалеж-
ності і Дня Державного прапо-
ра у великій виставковій залі 
Полтавського художнього му-
зею (Галереї мистецтв) імені 
Миколи Ярошенка відкрилася 
виставка «Ілюстрована «Енеї-
да» Івана Котляревського», що, 
по суті, висвітлює історію ілюс-
трування першого твору нової 
української літератури, напи-
саного народною мовою, у пе-
ріод від відкриття пам’ятника 
Івану Петровичу в Полтаві в 
1903 році до відзначення 200-
літнього ювілею видатного пол-
тавця в 1969-му. Вона тривати-
ме до 13 вересня. Це авторський 
проєкт краєзнавця, відомого як 
автор сайта «Історія Полтави», 
Бориса Тристанова (про ство-
рення ним «тлумачного» слов-
ника «Енеїди» «Україна моло-
да» нещодавно писала). В екс-
позиції представлено 435 ілюс-
трацій, заставок і кінцівок до 
частин бурлескно-травестійної 
поеми «Енеїда» авторства 18 
художників, які публікували-
ся в 16 виданнях першої масш-
табної пам’ятки українського 
письменства. Хоч загалом автор 
ідеї, котрий брав безпосередню 
участь і в її реалізації, зібрав 520 
таких ілюстрацій — на жаль, не 
всі з них вдалося «витягнути» до 
рівня виставки.
 «Чому я за це взявся? Бо рап-
том з’ясував, що 250-ліття від 
дня народження Івана Котля-
ревського взагалі не відзнача-
ли на державному рівні, — по-
яснив Борис Тристанов. — От і 
вирішив зробити виставку, яка 
б стала своєрідним завершенням 
ювілейного року. Це зайвий при-
від згадати нашого славетного 
земляка та його знаковий твір, 
що започаткував становлення 
нової української літератури».
 Збирати ілюстрації до «Енеї-
ди» Борис Юрійович розпо-
чав рік тому. Більшість із них 
зібрав у Полтаві: в обласній уні-
версальній науковій бібліотеці 
імені І. П. Котляревського і лі-
тературно-меморіальному му-
зеї І. П. Котляревського, куди 
деякий час ходив, як на робо-
ту. І тільки одне видання 1931 

року, в якому були опубліковані 
ілюстрації українського графі-
ка Миколи Алексєєва, замовив 
у Львові. «А робота над створен-
ням самої виставки припала на 
період карантину, пов’язаного 
з пандемією коронавірусної ін-
фекції. Раптом з’явилося бага-
то вільного часу, — поділився 
краєзнавець, — от я й вирішив 
використати його продуктив-
но».
 В експозиції, зокрема, пред-
ставлено перші ілюстрації до 
«Енеїди», створені вихідцем із 
колишньої Полтавської губер-
нії, живописцем та графіком 
Порфирієм Мартиновичем. Ху-
дожник створив їх ще 1874 року, 
проте через його хворобу малюн-
ки тривалий час лежали під сук-
ном. І тільки 1903 року 13 робіт 
Порфирія Мартиновича були 
представлені на виставці, при-
свяченій відкриттю в Полтаві 
пам’ятника Івану Котляревсько-
му, після чого Полтавська місь-
ка дума ухвалила рішення вида-

ти ці ілюстрації окремим альбо-
мом. Невдовзі він був надруко-
ваний.
 Наступним, хто взявся за 
ілюстрування безсмертного тво-
ру Івана Котляревського, став 
Василь Корнієнко. У 1903—
1904 роках український пись-
менник, бібліограф, критик, 
фольклорист, перекладач з Оде-
си Михайло Комаров, котрий 
тривалий час працював над 
«Бібліографічним покажчиком 
видань Котляревського, творів 
та писань про нього», замовив 
Василю Корнієнку 20 робіт до 
«Енеїди». На превеликий жаль, 
створити їх художник не встиг 
через хворобу, що обірвала його 
життя. Але 11 робіт митця таки 
побачили світ у виданні «На віч-
ну пам’ять Котляревському» в 
1904 році. Вони також представ-

лені на виставці.
 Серед авторів, які намага-
лися доторкнутися до творчості 
Івана Котляревського й роботи 
яких можна побачити на вис-
тавці, — Іван Бурячок, Адаль-
берт Штірен, Микола Алексєєв, 
Мирон Левицький, Михайло Де-
регус, Сергій Пожарський, Іван 
Їжакевич та Федір Коновалюк, 
Микола Муратов, Мирослав 
Ваша, Іван Бекетов, Олександр 
Довгаль, Олександр Данченко, 
Володимир та Михайло Баса-
лиги і, звичайно ж, чи не найві-
доміший ілюстратор «Енеїди» 
Анатолій Базилевич, котрий вті-
лював у малюнках образи Енея, 
Зевса, Юнони, Дідони та інших 
цілих 10 років. На щастя, завдя-
ки літературно-меморіальному 
музею І. П. Котляревського у 
виставковій залі представлені 
13 оригіналів цих ілюстрацій. 
Іще два оригінали, які ілюст-
рують творчий пошук Анатолія 
Базилевича, надані з фондів ху-
дожнього музею. А загалом в ек-
спозиції представлено 45 оригі-
налів ілюстрацій дев’яти худож-
ників.
 А от серцю самого автора 
проєкту, за його словами, най-
ближчі ілюстрації Михайла Де-
регуса. «На мій погляд, вони 
стовідсотково відповідають тек-
сту. Коли ви дивитеся на ілюс-

трацію цього автора й читаєте 
відповідну строфу поеми, то ро-
зумієте, що малюнок саме про 
те, — стверджує Борис Триста-
нов. — Іще дуже подобаються ві-
зуальні образи героїв «Енеїди» 
чеського живописця та графі-
ка Мирослава Ваші, а також ук-
раїнського графіка Олександра 
Довгаля». 
 Винятком із переліку вже зга-
даних митців є ілюстратори Ле-
онід Репринцев, а також В. Пре-
сич (навіть ім’я цього художника 
невідоме), роботи яких не друку-
валися у книжкових виданнях, 
проте справили на Бориса Юрій-
овича таке незабутнє враження, 
що він вирішив презентувати й 
їх. А ще у вітринах представлено 
48 видань «Енеїди» різних років 
зі збірки літературно-меморіаль-
ного музею І. П. Котляревського. 

 Грандіозним завершенням 
ювілейного року класика нової 
української літератури назва-
ла виставку, про яку йдеться, 
провідний науковий співробіт-
ник цього музею Євгенія Сторо-
ха. «Іван Петрович може при-
чарувати, і це таки сталося. На 
моїх очах відбулося занурення 
краєзнавця Бориса Тристанова у 
світ Івана Котляревського й, зок-
рема, його «Енеїди». Але тут, се-
ред великого пласту матеріалу, 
на жаль, немає головних експо-
натів. Як пише добрий приятель 
і перший біограф поета Степан 
Стеблін-Камінський, Іван Пет-
рович гарно малював і створив 
кумедні малюнки до «Енеїди», 
але вони безслідно зникли. Тож 
не виключено, що вони ще десь 
блукають світом...»
 Культурний шок — так на-
звав почуття, викликані вистав-
кою ілюстрацій до «Енеїди», го-
лова Полтавської обласної ор-
ганізації Національної спілки 
художників, заслужений діяч 
мистецтв України Юрій Самой-
ленко. «Приватна ініціатива 
краєзнавця, цікавої людини пе-
реросла в ось таку незвичайну ек-
спозицію. Це, безперечно, виз-
начна подія в культурному жит-
ті України, — наголосив він. 
— Тут потрібно подовгу зупи-
нятися біля кожного експоната, 
аби глибше пізнати творчість Іва-
на Котляревського. Я вам скажу, 
що давно виношую ідею створен-
ня в Полтаві музею однієї книги 
— «Енеїди». Там можна було б 
представити й оце багатство, яке 
маємо щастя споглядати на вис-
тавці. До слова, маю дореволю-
ційне видання «Енеїди» і в разі, 
якщо буде створено згаданий 

мною музей, готовий передати 
цю книгу до його фондів».
 Варто додати, що до реаліза-
ції задуму Бориса Тристанова 
долучилися чимало небайдужих 
полтавців, зокрема Стас Литвин, 
Ірина Григорова з командою «Ар-
тландії», а також ГО SavePoltava 
на чолі з Віктором Трофименком 
і навіть син Бориса Юрійовича 
— Артем. Малюнок на банері за 
мотивами ілюстрацій Михайла 
Дерегуса виконав Юрій Чех, а 
до друку підготував Артур Аро-
ян. Окрему подяку автор проєкту 
висловлює колективу Полтавсь-
кого художнього музею й, зокре-
ма, його директору Ользі Курча-
ковій за монтаж виставки. 
 Як повідомив Віктор Трофи-
менко, експозицію невдовзі буде 
переведено в цифровий формат, 
аби вона стала максимально до-
ступною широкому загалу. Три-
вають пошуки й варіантів ство-
рення експозиції, яка б діяла на 
постійній основі. 
 «Спочатку мені хотілося пос-
тавити помітну крапку в ювілей-
ному році Івана Котляревсько-
го, — сказав насамкінець вину-
ватець культурної події, — але 
потім зрозумів, що потрібно ста-
вити кому. Адже невдовзі, 19 ве-
ресня, на подвір’ї Полтавського 
краєзнавчого музею відбудеться 
арт-«вікенд» «До Енея на гости-
ну». А у 2023 році відзначатиме-
мо 225-ліття з часу першого ви-
дання поеми «Енеїда», і до цієї 
дати також маємо створити по-
мітне дійство. Маю ідеї, які не 
вдалося реалізувати в цьому 
проєкті через брак часу. Але те-
пер уже знаю, до кого звертати-
ся по допомогу, із ким співпра-
цювати». ■

В експозиції представлено 435 ілюстрацій, заставок і кінцівок до частин 
безсмертного твору Івана Котляревського. 
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Банк пам’яті 
Чому варто відвідати виставку 
«Ілюстрована «Енеїда» 
Івана Котляревського»

■

Виставка ілюстрацій до «Енеїди» — авторський проєкт полтавського 
краєзнавця Бориса Тристанова.

❙
❙

Як пише добрий приятель і перший біограф 
поета Степан Стеблін-Камінський, Іван Петрович 
Котляревський гарно малював і створив кумедні 
малюнки до «Енеїди», але вони безслідно зникли. Тож 
не виключено, що вони ще десь блукають світом...



11УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 1 ВЕРЕСНЯ 2020КУЛЬТУРА

Валентина САМЧЕНКО

Наша пісня — гарна, нова, по-
чинаймо її знову. За цією фор-
мулою команда шостого прези-
дента Володимира Зеленського 
самовдоволено і самозакохано 
представила концертну програ-
му з пафосною назвою «Пісенна 
історія сучасної України» до 29-ї 
річниці відновлення Незалеж-
ності, в якій із 42 творів із деся-
ток був відверто низькопробною 
попсою. Пояснення вибору: це 
найрейтинговіші пісні. Щоправда, 
без уточнення, що то популяр-
ність у комерційному вимірі. А 
державотворення на перше місце 
ставить суспільні цінності. Утім 
вихідці переважно з приватного 
телебізнесу продовжують мис-
лити своїми категоріями і нама-
гаються досягати мети: показати 
«красіву картінку», яка би подо-
балася більшості, а потім рейтинг 
монетизується.

Чому подають вінегрет «95 
кварталу»
 Краще забути як страшний 
сон попурі у рамках офіційного 
відзначення головного держав-
ного свята у середмісті Києва 
між Софійським і Михайлівсь-
кими соборами, поруч зі Стіною 
пам’яті загиблих у війні, яку РФ 
веде з поплічниками-терориста-
ми на сході України, — з «Всьо 
будєт харашо», Вєркою Сердюч-
кою на «паровозі» (навряд чи ор-
ганізатори пам’ятали Сосюрине 
«Коли потяг у даль загуркоче», 
бо ближче ментально «совкові-
ше»: «Наш паровоз вперьод лєті! 
В коммунє остановка!») й над-
міром оголених ніг. Утім саме 
ця команда найближчі роки 
продовжуватиме бути головним 
гравцем в організації державних 
свят. Тому важливо, щоб ширша 
мистецька спільнота мала вплив 
на формування їхнього змісту.
 Уже перше масштабне офіцій-
не свято через три місяці після 
інавгурації 20 травня минуло-
го року президента Володимира 
Зеленського — День Незалеж-
ності-2019 — показало, що по-
ряд із ним залишаються люди із 
шоу-бізнесу. Тому і Тіна Кароль 
на даху консерваторії, режисер 
Алан Бадоєв та хореографиня 
Олена Коляденко. 
 У річному проміжку до 29-
ліття відновленої Незалежності 
хочеться ще згадати про цере-
монію нагородження Шевчен-
ківською премією, яка вперше з 
часу заснування у 1961-му була 
показана на ТБ. Цей плюс для 
популяризації державної від-
знаки фактично обріс побічни-
ми ускладненнями, які стали за-
грозливими для суті Національ-
ної премії, яка «є інструментом 
політики держави у сфері куль-
тури, засобом привернення ува-
ги суспільства до найвидатні-
ших творів української культу-
ри, здатних вплинути на розви-
ток національного культурного 
середовища, формування нових 
позитивних смислів і моделей со-
ціальної поведінки, гідно пред-
ставляти українську культу-
ру в європейському і світовому 
культурному процесі як його 
невід’ємну та самобутню скла-
дову». Письменниця, лауреатка 
Шевченківської премії за «Со-
лодку Дарусю» Марія Матіос на-
звала ту церемонію вінегретом 

«95 кварталу». 
 Урочисте нагородження но-
мінантів відбулось у стінах На-
ціональної опери України. У залі 
сиділи президент Володимир Зе-
ленський з дружиною. На сцені 
були виконавці The Hardkiss, 
Джамала і номінантка Шевчен-
ківської премії Даніела Заюш-
кіна з Viviennt Mort, чиє вису-
нення зчинило неабиякий скан-
дал, а Сергій Бабкін співав під 
гітару пісню на вірш Кобзаря 
«Якби зустрілися ми знову». 
Насамкінець гарант вийшов до 
нагороджених і коротко роз-
повів про важливість культури, 
згадавши Черчилля і принципи 
формування бюджету країни, 
яка воює.
 Заголовною піснею на цере-
монії стала «Я можу все» у вико-
нанні Дмитра Шурова, а співве-
дучою церемонії — ведуча «Світ-
ського життя» Катерина Осад-
ча. Чому? Легко дати відповідь, 
коли знаєш принципи роботи... 
телебачення і формування про-
грамної сітки. Церемонію пока-
зували на телеканалі «1+1» між 
проєктом «Студії Квартал 95» і 
тим же «Світським життям» — 
тому телерейтинг не просідати-
ме, якщо проміжок наповнити 
тими ж обличчями, що були до і 
будуть опісля.

Усі друзі Зеленського
 Офіційний День Незалеж-
ності-2020 теж створювали на-
самперед керуючись принци-
пом привабливої телекартинки 
і заради високих телерейтингів. 
Тому в кадрах — Олег Винник, 
який зазвичай прославляє «вол-
чіцу» і душевно співає українсь-
кі пісні, маючи чи не найбільшу 
різновікову армію фанаток; ку-
мир усіх підлітків Монатік (це на 
його поп-концерт, відклавши всі 
державні справи, Володимир Зе-
ленський ходив у статусі прези-
дента країни), «Врємя і стєкло», 
Ольга Полякова... 
 Тому — в офіційному концер-
ті найголовнішого державного 
свята — «Шльопалі шльопкі», 
«Зроби мені хіп, зроби мені хоп» 
та «Ми нє пара — вот такая у нас 
запара». «Я кохаю Гриця» змік-
сували з «Пад даждьом», а «Фай-
не місто Тернопіль» — із «Вєсь 
мір кружит». А Павло Зібров ви-
водив: «Ніно, мнє не всьо равно, с 
кєм ти пйошь віно». Поміж усьо-
го цього для глядачів час від часу 
камери вихоплювали задоволене 
обличчя чинного президента. 
 Продюсував концерт спі-
вак Дмитро Монатік, який кон-
статував, що проєкт зробили за 
три тижні. Постановник — Ка-
терина Царик, режисерка кіль-
кох сотень кліпів, зокрема гур-
тів «СКАЙ» та Kazka, Джамали, 
Наталії Могилевської, Олександ-
ра Пономарьова, Гайтани, а най-
більше відеоробіт створила з Ані 
Лорак, режисувала її концерти. 
Також роботи режисерки-кліп-
мейкерки — кілька сезонів та-
лант-шоу «Голос країни» і по-
кази Ukrainian Fashion Week. 
Ще раніше робила докфільм про 
Людмилу Гурченко, а нещодав-
но написала ще кілька сценаріїв і 
захопилася кіно. Була постанов-
ником церемонії музичної пре-
мії-2019 телеканала М1, найти-
тулованіші переможці якої пере-
кочували в загальнодержавний 
святковий концерт до Дня Неза-

лежності.
 Кожен, хто побіжно періо-
дично дивився на «Інтері» чи 
«1+1» телепроєкти «Студії Квар-
тал 95», одним із керівників яко-
го був Володимир Зеленський 
у 2003 — 2019 рр., знає: прак-
тично всі виконавці, задіяні в 
нинішніх офіційних заходах, 
— це часті учасники цих теле-
програм. І якщо в ефірах комер-
ційних каналів хоч якось можна 
виправдати сумнівний контент 
бажанням заробляти, то офіцій-
ні святкування за рахунок плат-
ників податків апріорі повинні 
мати суспільні сенси, а не пере-
творюватися на спосіб виплати 
гонорарів «усім друзям Зеленсь-
кого» і приниженням багатющої 
конкурентозданої сучаної куль-
тури цілої нації.
 Нагадаємо, донедавна голо-
вний «кварталівець» і викона-
вець телеролі народного прези-
дента Голобородька став чинним 
президентом країни значною 
мірою через телевізійну впізна-
ваність і популярність. Тому 
його команда продовжує екс-
плуатувати цей дієвий інстру-
мент впливу на мільйонні ауди-
торії. І гальм немає. Нині свід-
ченням цьому стало й топтання 
президентом Володимиром Зе-
ленським сцени у вигляді карти 
України, розфарбованої кольора-
ми державного прапора. Для пат-
ріотів це — демонстрація наруги 
над державними символами. А 
сценографи дійства задоволені 
зйомками з повітря, де ефектно 
видніються між соборами жовто-
блакитні обриси України.

Публічне порушення закону
 Попурі з пафосною назвою 
«Пісенна історія сучасної Ук-
раїни» — це 19 виконавців і 
фрагменти 42 пісень із загаль-
ним хронометражем 17 хвилин. 
Були і «Пісня про пісню» Тараса 
Петриненка, яку співав... Олег 
Винник; і «Квітка душа» з ре-
пертуару Ніни Матвієнко у ви-
конанні Джамали. Сама ж відо-
ма співачка з тріо «Золоті клю-
чі» виконала «Понад хмарами» 
гурту «Тартак»; Юлія Саніна з 
The Hardkiss — «1944» Джама-
ли. Не було в концерті Святос-
лава Вакарчука, утім звучала 
пісня «Там, де нас нема» гурту 
«Океан Ельзи» — з вуст... бала-
гану, очолюваного Сердючкою-
Данилком із зіркою на голові та 
плейбойським зайчиком поряд, 
який тримав жовто-блакитний 
прапор у руці.
 «Бумбокс» представили 
уривком із... «Вахтерам» (це та, 
де найвідоміші слова «Я пом-
ню бєлиє обоі, чьорная пасуда», 
хоча дует «Время і стєкло» спі-
вав перші два куплети). «Найві-
доміша пісня гурту, але точно не 
найголовніша, тим більше для 
такого свята», — прокоментував 
продюсер гурту Олексій Согомо-
нов «Громадському». І додав, що 
держава повинна слугувати при-
кладом, а не опудалом. А ще на-
тякнув: «Як пояснити, що пова-
га до музиканта / поета / артис-
та — це не нагороди, а розуміння 
того, що йому образливо стояти 
в одному ряду з деякими «коле-
гами»?».
 Варто нагадати, що гурт 
«Врємя і стєкло» вже після 
анексії Криму та початку бойо-
вих дій на Донбасі неодноразово 

виступав із концертами в Росії, 
зокрема на врученні музичних 
премій. Потап (Олексій Пота-
пенко), який теж був задіяний у 
концерті, у червні 2014-го, спус-
тивши на сцені у Москві штани, 
казав: «Офіційно заявляю від 
імені всіх українських артистів: 
Росія, спасибі, що ви нас прий-
маєте». Проте вже цього літа 
йому присвоїли почесне зван-
ня «Заслужений артист Украї-
ни». Олег Винник  неоднозначно 
висловлювася про Крим та брав 
участь у російському флешмобі 
«ВсємМір», у якому фігурува-
ли культурні діячі РФ, які під-
тримали анексію українського 
півострова. 
 Окремою проблемою офіцій-
ного святкового концерту стало 
нехтування організаторами ав-
торських прав. Так у світі пове-
лося, що в сучасному цивілізо-
ваному суспільстві їх прийнято 
дотримуватися. За використан-
ня творів автори в більшості ви-
падків мають отримувати роял-
ті. Хоча є й винятки. 
 Так, у Законі України «Про 
авторське право і суміжні пра-
ва» є 21 стаття про вільне ви-
користання твору. В ній зазна-
чено, що допускається, без по-
годження з авторами і виплати 
за це, «публічне виконання му-
зичних творів під час офіцій-
них і релігійних церемоній, а 
також похоронів в обсязі, вип-
равданому характером таких 
церемоній», а також законним 
є «використання правомірно 
оприлюднених літературних, 
художніх, музичних та інших 
творів для створення на їх основі 
іншого твору в жанрі літератур-
ної, музичної або іншої пародії, 
попурі або карикатури». Але і 
в цих випадках обов’язковим є 
зазначення імені автора твору і 
джерела запозичення.
 Усі, хто дивився концерт 
24 серпня (а трансляцію вели 
кілька телеканалів), бачили 
лише назви пісень та дати їх 
народження. І лише після крити-
ки, через три дні після концерту, 
офіс президента на своїй сторінці 
в «Ютубі» опублікував відео з пе-
реписаними титрами до кожного 
твору з іменами авторів. 
 Утім якщо хто з авторів чи 
правонаступників (співали і 
«Червону руту» Володимира Іва-
сюка) захоче в судовому порядку 
довести порушення авторських 
прав, то має всі шанси довести 
свою правоту. В «Ютубі» — дока-
зова база. Відео онлайн-трансля-
цій концерту, виокремлені чи в 
контексті, без зазначення авторів 
є на сторінках: канала «Наш» — 
майже півмільйона переглядів; 
«24 канала» — понад 103 тисячі 
переглядів; «Радіо «Свобода» — 
понад 213 тис. переглядів, «Радіо 
«Свобода» Україна» — понад 321 
тис., NewSone — понад 113 тис. 
 А відео з назвою «День Неза-
лежності України 2020. Музич-
на Незалежність» з вказуван-
ням прізвищ авторів пісень на 

«Ютуб»-каналі «офіс президен-
та України» виставив 27 серп-
ня. Воно, постфактум, має лише 
трохи більше 10 тисяч пере-
глядів. На офіційному сайті ОП 
того ж дня розмістили інформа-
цію «Опубліковано повний пере-
лік композицій, використаних 
при створенні музичного номера 
до Дня Незалежності України — 
офіс президента», зазначивши, 
що в соціальній мережі «Фейс-
бук» на сторінці ОП розміщено 
повний відеоролик музичного 
попурі з вказаними авторами.

«Ні, я не ту кохав» і не те писав
 Робота над помилками ор-
ганізаторів концерту виявила-
ся не бездоганною ще з однієї 
причини. «Цікава ситуація, на 
День Незалежності незаконно 
використали мою пісню, а потім 
заднім числом виправились і 
неправильно зазначили авто-
ра! — написав на своїй сторінці 
у «Фейсбуці» співак, музикант, 
поет, композитор Анатолій Го-
ворадло з Житомира. — Поло-
жинський не є автором слів ви-
користаного фрагменту! Задов-
бали! Про яке авторське право 
може йти мова?». 
 «Я дійсно є автором лише 
фрагментів тексту в нашій спіль-
ній з дуетом «Світязь» версії піс-
ні «Ні, я не ту кохав», але в по-
пурі вони використані не були, 
— уточнив донедавна лідер гур-
ту «Тартак» Олександр Поло-
жинський. — Отож правиль-
но було зазначати автора оригі-
нальної версії пісні, в якій ав-
тором слів і музики є Анатолій 
Говорадло».
 Пан Анатолій деталізу-
вав: «Пісня зареєстрована в 
ДААСПі (Державна організа-
ція «Українське агентство з ав-
торських та суміжних прав») на-
лежним чином, і оригінал, і ка-
верверсія! До недавнього часу я 
отримував гонорари, як і Поло-
жинський, за свою частку, у ви-
падку використання каверу. Чому 
це припинилось останнім часом — 
я не розумію! Є моя праця, яку ви-
користовують на радіо, на корпо-
ративах, в ресторанах, але держа-
ва це не контролює, і куди йдуть 
гроші — не відомо! Це при тому 
що аранжувальник, мій колега, 
Діма Гершензон, який, по суті, у 
великій мірі є співавтором, узагалі 
нічого не має! І йдеться не тільки 
конкретно про цю пісню».
 Щоб граблі відвертого несма-
ку і зневаги до держави Украї-
на, ще й нехтування закону, не 
вдарили по українцях, на цере-
монії відзначення 30-річчя від-
новлення Незалежності, про-
фесійним об’єднанням уже те-
пер треба починати включатися 
в обговорення концепції прове-
дення ювілейних офіційних за-
ходів. І було би доречно на кон-
курсній основі обирати сценарії. 
Бо, окрім усього важливого ін-
шого, на офіційні державні це-
ремонії витрачаються мільйони 
гривень платників податків. ■

РЕЗОНАНС

Як бути прикладом, а не опудалом
Про смаки і друзів Володимира Зеленського та урочистості до 
30-річчя відновлення Незалежності, про які треба думати вже сьогодні

■

Коли «какаяразніца»: головне державне свято чи попсове шоу. 
Фото з сайта 24tv.ua.
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Валентина САМЧЕНКО

 Перша сцена країни — Національний 
театр імені Івана Франка двома ювілейни-
ми вечорами підійшов до завершення не-
простого через карантин 100-го сезону. Те-
атр Амвросія Бучми, Наталії Ужвій, Сер-
гія Данченка й ще багатьох достойників 
зібрав перших гостей 27 серпня — у день 
народження патрона Івана Франка й одно-
го з найяскравіших свого Артиста — Бог-
дана Ступки. 
 А вже наступного вечора на урочистос-
тях був присутній i президент Володимир 
Зеленський, який привітав майстрів сцени 
з ювілеєм в оригінальний спосіб — у фор-
мі неначе написаного для свята власно-
руч сценарію його виступу. І це дало мож-
ливість присутнім здогадуватися: впер-
ше чи ні гарант відвідав знаменитий Театр 
Франка. Бо, за словами сценарію-висту-
пу, Володимиру Зеленському простіше 
було посісти на пост президента і безкош-
товно потрапити сюди, аніж до того дістати 

квиток на виставу «франківців». І в остан-
ній частині твердження — відвідувачі точ-
но знають — все правда: знакові вистави, 
зокрема з Богданом Бенюком, Євгеном Ни-
щуком, Галиною Яблонською, треба пла-
нувати дивитися за місяць-два. 
 Щоб не казали про нагороди, а твор-
чим людям заслужено отримувати їх при-
ємно. Володимир Зеленський орденом кня-
зя Ярослава Мудрого IV ступеня нагородив 
Олександра Задніпровського, таким же ор-
деном V ступеня — Анатолія Хостікоєва, 
орденом «За заслуги» ІІ ступеня — Остапа 
Ступку. «За заслуги» ІІІ ступеня відтепер 
мають артисти Василь Баша, Андрій Ро-
манія та Олег Стальчук. Орденом княгині 
Ольги ІІІ ступеня нагороджено артистку 
Ларису Руснак. Народним артистом Украї-
ни став Володимир Ніколаєнко. Звання за-
служених артистів отримали: Вікторія Ва-
салатій, Іван Залуський, Ірина Мельник.
 Нагадаємо, офіційний день народжен-
ня «франківців» — 28 січня 1920 року. Того 
дня відбулася перша вистава «Гріх» за Во-

лодимиром Винниченком молодого теат-
рального колективу під керівництвом Гна-
та Юри. До карантину були плани масш-
табно відзначити цю дату і провести навесні 
цього року міжнародний театральний фес-
тиваль, але пандемія коронавірусу внесла 
значні корективи На два дні розділили уро-
чистості через ті самi карантинні обмежен-
ня. (Частина крісел у залі обперезані біло-
червоними стрічками, щоб на них не сідали, 
а глядачі розміщуються в шаховому поряд-
ку; звісно, до театральної будівлі заходять у 
масках, продезінфікувавши руки).
 Ведучими вечорів стали провідні акто-
ри Поліна Лазова і Лесь Задніпровський. 
На екрані демонстрували унікальні кад-
ри та світлини, які нагадали про історію 
театру, знакових постатей минулого і сьо-
годення, фрагменти з легендарних вистав. 
За два дні з подарунками, відзнаками, кві-
тами і теплими словами ювілярів вітали: 
президент Володимир Зеленський, голо-
ва Верховної Ради Дмитро Разумков, рек-
тор Київського національного університе-
ту театру, кіно і телебачення ім. І. Карпен-
ко-Карого Олексій Безгін, меценат Віталій 
Скоцик, директор Департаменту культу-
ри КМДА Діана Попова, голова Київсько-
го відділення НСТД Олексій Кужельний. 
Колеги подарували «франківцям» концер-
тні номери: з Російської драми ім. Лесі Ук-
раїнки, Національної оперети, «Київ мо-
дерн-балету», Національної опери, Моло-

дого театру. Бадьорим був парад костюмів 
iз вистав Театру Франка, яким порадувало 
молодше покоління акторів Першої сцени 
країни. 
 Ювілейний, сотий, сезон «франків-
ці» незвичайно завершують 6 вересня, а 
вже 15 вересня — початок 101-го, уточняє 
Михайло Захаревич, генеральний дирек-
тор і художній керівник Театру імені Іва-
на Франка. Глядачі вже практично роз-
купили квитки на перші «Украдене щас-
тя» Івана Франка у постановці Дмитра Бо-
гомазова, прем’єра пройшла з успіхом у 
липні, та вистава «Крум» у постановці мо-
лодого режисера Давида Петросяна, сер-
пнева прем’єра якої відбулася на Камер-
ній сцені імені Сергія Данченка. До Ново-
го року вийде прем’єра вистави «Трамвай 
бажання» Теннесі Вільямса в постанов-
ці Івана Уривського. Він також розпо-
чав підготовку до масштабної роботи над 
проєктом «Пер Гюнт» за п’єсою Генріка 
Ібсена. Якщо матеріальний стан театру 
дозволить, то вже в грудні вийде прем’єра 
вистави «Сірано де Бержерак» Ростана в 
постановці Юрія Одинокого. ■

Валентина САМЧЕНКО 

 Коли тобі 35, ти вже 
сiм років заміжня, то мож-
на трохи змиритися з не 
надто палкими почуття-
ми чоловіка. Але звикну-
тися з диким і жорстоким 
абсурдом, який диктує що-
хвилини псевдоутворення 
«ЛНР», яке просочується 
в усі, навіть у найпотаєм-
ніші, закутки твого життя, 
— це не для героїні фільму 
«Забуті».
 У палітрі українських 
фільмів, знятих власними 
силами чи в копродукції, 
про події на Донбасі з 2014-
го, коли «зелені чоловічки» 
армії РФ i місцеві їхнi при-
служники утворили там те-
рористичні недореспублі-
ки, «Забуті» Дарії Онищен-
ко вирізняються глибоким 
психологізмом і показують 
життя на загарбаних тери-
торіях через мелодраму. Бо 
«Кіборги» — це про муж-
ність захисників Донецько-
го аеропорту. «Іло вайськ-
2014. Батальйон Донбас» 
— про добровольців, яким 
випало потрапити у воєн-
ний котел ницості й брех-
ні терористів-ополчен-
ців. «Позивний Бандерас» 
— про вибір чоловіків, на 
який бік пристати у війні, 
яку веде РФ iз поплічника-
ми в Україні. «Іній» — про 
сприйняття війни на Дон-
басі іноземцем. «Донбас» 
— про звірства в «ЛНР»/
«ДНР». «Забуті» — перший 
художній фільм з основною 
темою про найбільшу враз-
ливість перед жахами без-
законня окупантів жінок і 
підлітків.

 Головну героїню «За-
бутих» — учительку ук-
раїнської мови Ніну — гля-
дач спочатку бачить, коли 
вона хоче записатися на 
курси кваліфікації у школі, 
де її відразу просять говори-
ти російською. Її — білу во-
рону в закладі, де вчать ді-
тей за російськими під-
ручниками, «завалять» на 
тестуванні не лише за при-
нциповість у виборі мови її 
держави — України, а не 
псевдореспубліки «ЛНР». 
У перший день візиту в 
школу вона намагатиметь-
ся врятувати від покаран-
ня 17-річного Андрія, який 
зухвало посмів, хай і на лі-

чені хвилини, повісити на 
школі синьо-жовтий пра-
пор.
 Ніну зіграла народжена 
в Луганській області актор-
ка Театру імені Івана Фран-
ка Марина Кошкіна. Її мо-
лодість спочатку поставила 
під загрозу участь у зйом-
ках. Утім вміння передати 
щирість, а десь і наївність 
задуманого образу пере-
могло. А гримери перетво-
рили артистку на 35-річну 
жінку, яка сім років живе 
з люблячим чоловіком, по-
чуття якого трансформува-
лися у буденність, особливо 
в умовах, коли метою є за-
робляння грошей на те, щоб 

вибратися з жахів «ЛНР».
 Наполегливу в праг-
ненні залишитися собою 
героїню зiграти Марині, 
напевно, допомогли влас-
на цілеспрямованість i пер-
фекціонізм. Із Луганщини 
вона, дитина з багатодітної 
сім’ї (і це не 3-4, а вісім), 
приїхала в Київ за своєю 
мрією — вступати до те-
атрального університету. 
Перший раз, у 18 років, не 
вступила і поїхала назад. 
Три роки жила своїм жит-
тям. Працювала, була сама 
для себе. А в 21 рік її взяв до 
себе на курс Богдан Бенюк. 
 «Я дуже була невпевне-
на в собі, але впевнена, що 
мені потрібно саме туди, 

саме в це місце. Не впевне-
на була, що мене туди візь-
муть, але впевнена, що я 
маю спробувати», — зга-
дує Марина Кошкіна свій 
недавній шлях.
 Пристрасть, яка в «За-
бутих» спалахнула між 
учителькою і хлопцем, 
якого виключають зі шко-
ли за «злочин» з українсь-
ким прапором, стала чи не 
єдиною зброєю проти всьо-
го божевілля, що відбу-
вається навколо: насилля 
від силовиків-терористів і 
навіть власного чоловіка; 
знущання знайомих про 
«телячу» мову; отриман-
ня пенсії за померлу бабу-
сю... І все ж фільм — про 

любов і кохання.
 Життя в «ЛНР» у філь-
мі «Забуті» показують де-
тально і динамічно. А на-
прикінці стрічки — кон-
туром ставлення до пересе-
ленців у Києві. 
 Нагадаємо, світова 
прем’єра «Забутих» відбу-
лася на Варшавському між-
народному кінофестивалі в 
рамках конкурсної програ-
ми «1-2», де фільм було від-
значено Спеціальною пре-
мією журі. Також проєкт 
стрічки був представле-
ний у рамках секції Work-
in-progress Одеського між-
народного кінофестивалю, 
де отримав приз Українсь-
кого Інституту як проєкт iз 
найбільшим міжнародним 
потенціалом. Українсь-
ка прем’єра драми відбу-
лася 22 серпня на відкрит-
ті Київського міжнарод-
ного кінофестивалю «Мо-
лодість». 
 Прокат «Забутих» стар-
тує 3 вересня. «Доступне 
кіно» підготувало версію 
офіційного трейлера філь-
му «Забуті» зі звукоописом 
та розгорнутими субтит-
рами. Сам фільм глядачі з 
порушенням зору та слу-
ху зможуть переглянути у 
кінотеатрах із 3 вересня за 
допомогою спеціальних до-
датків Earcatch та Subcatch 
для смартфонів.
 Фільм «Забуті» знятий 
у копродукції України та 
Швейцарії, за підтримки 
Міністерства культури Ук-
раїни та Федерального уп-
равління культури Швей-
царії. Зміст стрічки — це 
художньо узагальнена кар-
тина реальних історій. ■

ПРОКАТ

Насилля над мріями і буденністю
Фільм Дарії Онищенко про кохання в «ЛНР» виходить на великі екрани

■

Ніна з чоловіком.❙Учителька Ніна дозволила собі піддатися почуттям 
17-річного Андрія.

❙
❙

ЮВІЛЕЙ 

Сто років буває раз
Театр імені Франка розпочне сезон 15 вересня

■

Незрівнянна Наталія Сумська (ліворуч).❙

«Франківці» святкують.❙

Михайло Захаревич, гендиректор і художній 
керівник Театру імені Івана Франка (ліворуч) 
з головним режисером  Дмитром Богомазовим.

❙
❙
❙



ВІВТОРОК, 1 ВЕРЕСНЯ 2020 13ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»

Під патронатом Київської міської державної адміністрації 

УКРАЇНА МОЛОДА

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com

 Перша мрія Шимона Пере-
са здійснилася, коли одинад-
цятирічним підлітком виїхав 
із Польщі до омріяної батьками 
Палестини і побачив, як ростуть 
апельсини. Йшов 1934 рік. Нав-
чання у Тель-Авіві, робота в кі-
буці, далі обирають лідером мо-
лодіжної організації. Якось мав 
дістатися в інше місто, і знайо-
мий каже: — Саме завтра туди 
їде мій друг, візьме тебе до ма-
шини. — А хто твій друг? — Бен-
Ґуріон. Так здійснилася друга 
Пересова мрія — зустрітися з 
ізраїльською легендою, «опера-
ційним менеджером, який влас-
не побудував країну», як пишуть 
про нього Сенор та Синґер.
 Шістдесятирічний Бен-
Ґуріон тоді всю дорогу дрімав 
поруч на задньому сидінні ав-
тівки, але в якийсь спосіб таки 
запам’ятав двадцятирічного 
Переса. А десь за рік несподіва-
но викликав юнака до себе і пок-
лав на нього геть таємну місію: 
у будь-який спосіб, нехай і кон-
трабандою, озброїти ізраїльтян. 
То був 1947 рік, світ очікував, 
що Британія ось-ось зречеться 
свого протекторату над Палес-
тиною. Це відкривало шлях до 
проголошення ізраїльської не-
залежности й водночас, вважай, 
гарантувало напад арабів. «Яка 
користь від народження нової 
держави, говорив Бен-Ґуріон, 
якщо її задушать прямо в колис-
ці?»
 1948-го проголошено ство-
рення Держави Ізраїль, а наступ-
ного дня навколишні арабські 
країни рушили свої армії на єв-
рейські поселення. У війні за не-
залежність нова держава вистоя-
ла — не в останню чергу завдяки 
зброї, секретно здобутої Шимо-
ном Пересом. Коли він малим 
виїжджав із Польщі, прощаль-
ні слова діда, якого дуже лю-
бив, були короткі: «Пообіцяй, 
що завж ди лишишся євреєм». 
Бути євреєм на Близькому Сході 
у 1940-1950 роки означало бути 
бійцем-добровольцем.
 Бути українцем поруч не-
уникної російської загрози завж-
ди означало те саме. Цивілі-
заційне відторгнення — що в 
арабів з євреями, що між росія-
нами та українцями. ХХ століт-
тя ряснить паралелями. Як ба-
чимо, перша ізраїльська війна 
за незалежність — аналог ук-
раїнської ситуації після Брест-
ського миру; лєнінська Росія 
поставилася до тої угоди цілком 
за Орвеллом: мир — це війна. 
 Чи не єдиний винахід сві-
тового рівня, яким Росія може 
«гордитися», — плановий теро-
ризм. Апробований ще у другій 
половині ХІХ століття, успішно 
практикований у трьох росій-
сько-українських війнах 1918-
1920 років, удосконалювався 
на Близькому Сході. Коли За-

хід дійшов згоди щодо ембарґо 
у постачанні зброї до цього ре-
гіону, СССР відверто плюнув на 
нього і напомповував арабські 
країни «соціалістичного спря-
мування», передовсім Єгипет і 
Сирію, автоматами-гарматами-
танками-літаками; оті путінські 
«воєнторги» вже тоді працюва-
ли без вихідних. Кремль заохо-
чував обидва відлами арабсь-
кого тероризму: політичний 
— чи не щоденні вилазки різ-
них «партійних» армій, та влас-
не державний — озброїли, спла-
нували і спровокували дві війни 
арабських коаліцій проти Ізраї-
лю. Влаштували навіть щось на 
кшталт тамтешнього «Іловай-
ська»: Війна Судного дня 1973 
року розпочалася із застосуван-
ня єгиптянами новітньо-секрет-
ної совєтської керованої проти-
танкової ракети «Малютка», 
протидії якій у тодішньому світі 
ще не існувало. Наслідок кіль-
кох днів — 400 знищених і 600 
підбитих їзраїльських танків.
 Партнери і союзники також 
не один раз «кидали» Ізраїль, 
нехтуючи глобальною стабіль-
ністю заради оперативних дип-
ломатичних або й відверто ко-
мерційних цілей. Приміром, 
наприкінці 1960-х, коли ембарґо 
на постачання зброї вже скасу-
вали, Франція пообіцяла прода-
ти Ізраїлю двісті танків АМХ, 
та щойно стало вигідніше спів-
працювати з Лівією, спрямува-
ла їх туди. А п’ятдесят винищу-
вачів Mirage, за які Ізраїль уже 
навіть заплатив, надіслали до 
Сирії, одного з найзапекліших 
ворогів Ізраїлю. Зрештою, ми та-
кож пам’ятаємо недавню історію 
з есмінцями, котрі французи на-
магалися добудувати для Росії 
вже під час нинішньої російсь-
ко-української війни.
 Отже, «старий світ» довго 
оперував Їзраїлем, як розмін-
ною монетою; Україна досі пе-
ребуває у такому ганебному ку-
луарному статусі. В Ізраїлі цей 
тренд переламав саме Шимон 
Перес — зреалізував ядерний 
проєкт «Дімона». Попри те, що 
попервах проти були всі: уряд, 
кнессет, генштаб, науковці. 
Підтримував ідею лише прези-
дент Бен-Ґуріон. Реактор таки 
побудували, а чи він спромож-
ний був виробляти атомну зброю 
— так ніхто й не дізнався. Про-
те «Дімона» витверезила арабів 
— принаймні повномасштабні 
військові вторгнення відтоді 
припинилися. Нарешті, пише у 
спогадах Перес, «Ізраїль став 
достатньо сильний, щоб уклас-
ти мир, і мир із позиції сили є 
обов’язковим».
 Нобелівську премію миру 
1994 року присудили за наймас-
штабніші противоєнні угоди, 
ініціатором-генератором котрих 
був Шимон Перес, тоді міністр 

закордонних справ. Разом її от-
римали лідер палестинців Ясір 
Арафат, що спромігся відмови-
тися від терористичної політики, 
та ізраїльський прем’єр-міністр 
Іцхак Рабин, у минулому бойо-
вий генерал, котрого годі запі-
дозрити у «мінському синдро-
мі». Рабин, до речі, мало вірив 
в успіх перемовин, але не зава-
жав вести їх Пересові. Бо обидва 
керувалися принципом, сфор-
мульованим у книжці «Дріб-
них мрій не буває»: «Мир — це 
мета, гідна щоб за неї бороти-
ся, а війна — принцип дій, який 
виник у результаті вимушеної 
необхідности».
 Але до того у долі Переса 
й Ізраїлю виникла криза, яку 
тодішній міністр оборони мріяв 
розв’язати найпалкіше: звіль-
нити заручників, ізраїльтян та 
французів, що летіли рейсом 
«Ейр Франс» до Тель-Авіва. Ні-
мецько-палестинські терористи 
захопили літак і посадили в ае-
ропорту «Ентеббе» в Уганді, під 
захист тамтого президента-дик-
татора
 На тоді у світі усталила-
ся єдино ефективна практика 
«співпраці» з терористами: жод-
них переговорів. Цей консенсус 
значною мірою базувався на по-
передньому ізраїльському до-
свіді. Але того разу силовий 
сценарій звільнення унемож-
ливлювався критичною відда-
леністю злочинців — близько 
400 кілометрів від Ізраїлю. Та 
то був єдиний спосіб. «Ми на-
магалися схопити неможли-
ве, — згадує Шимон Перес, що 
керував операцією звільнення. 
— Якби нам не вдалося це зро-
бити, рішення все одно було би 
правильним».
 Перебіг того жахливого 
тижня дуже добре зафільмував 
Жозе Паділья у стрічці «Опера-
ція «Ентеббе» (2018). Коли ди-
вишся це кіно, годі позбутися 
враження, що йдеться також і 
про Донбас. Ось прем’єр Рабин 
до останнього противиться пла-
нові Переса: треба, мовляв, до-

мовлятися з сусідами. Перес на 
те: тоді це ніколи не закінчить-
ся. Оце і є політика-гойдалка: 
заручників таки врятували без 
переговорів. А пізніше уклали 
мир з Арафатом, позначений Но-
белівською премією. Відкрито 
воювати з Ізраїлем араби при-
пинили, але тероризм не зник. 
Прикінцевий титр фільму: «На 
даний момент мирні перегово-
ри між Ізраїлем і Палестиною 
не ведуться».
 Серед успішних антитеро-
ристичних операцій поруч з 
«Ентеббе» ставлять ліквідацію 
Бін Ладена за президента Оба-
ми. Але перед тим був і провал 
президента Картера у звільнен-
ні посольства США в Тегерані. 
Пересові довелося коментувати 
ту військову операцію для аме-
риканського телебачення: рі-
шення все одно було правиль-
ним, — сказав він те саме, що і 
про власний успіх, у який май-
же ніхто не вірив. 
 До речі, існує талановитий 
фільм і про іранські події — не 
про спробу звільнення посоль-
ства, а про евакуацію кількох 
дипломатів, що непомітно вис-
лизнули під час штурму з при-
міщення і переховувалися у ре-
зиденції канадійського посла. 
Це, можливо, найкращий фільм 
Бена Аффлека, режисера й ак-
тора, — «Арго» (2012). Край-
ні прояви ресентименту в му-
сульманській версії мало чим 
різняться від того, що ми спос-
терігали 2014-го при захопленні 
урядових будівель у Харкові, До-
нецьку й Луганську: спецназів-
ці-провокатори, «тітушки»-ви-
конавці, збурений пропагандою 

натовп. В Тегерані керівник по-
сольської охорони вийшов з бу-
динку, аби «домовитися з ними» 
— натовп увірвався на його пле-
чах усередину. Тероризм — усю-
ди тероризм. Тим паче що його 
теоретичні засади — російські. 
 Шимон Перес був міністром 
оборони, закордонних справ, 
фінансів, транспорту та зв’язку, 
інформації. Двічі прем’єр-мініс-
тром, тричі — віце-прем’єром. 
Пішов на пенсію у дев’яносто 
років з посади президента дер-
жави Ізраїль, яку обіймав сім 
років. Яку би державну ділянку 
не патронував, «я одним оком 
пильнував тодішні проблеми, 
а іншим зазирав за горизонт». 
Авжеж, «євреї, які першими 
прибули в землю Ізраїльську, 
не мали нічого, та й сама зем-
ля майже не мала чим їм віддя-
чити» — тож мусили «зосереди-
тися не на тому, що втратили, 
а на тому, що можемо здобу-
ти».
 Його етнонаціональний ви-
сновок такий: «Ми більше зале-
жимо від розуму, ніж від м’язів. 
Ми дізналися, що скарби, захо-
вані в нас самих, набагато біль-
ші за будь-що, що можна знайти 
в землі». Відтак надзавдання лі-
дера — «культивували знан-
ня».
 Шимон Перес відійшов 2016-
го. Лишив по собі інноваційний 
фонд, із якого щороку випла-
чується мільйон доларів за кра-
щий ізраїльський стартап. ■
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■НОМІНАНТ

Зброя війни і миру:
культивувати знання

■

Костянтин РОДИК

Книжка Дена Сенора та Сола Синґера «Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива» (К.: 
Yakaboo publishing, 2016) починається з передмови Шимона Переса, де перша фраза така: «Люди від-
дають перевагу згадуванню перед уявлянням». А щойно перекладено спогади самого Переса «Дріб-
них ідей не буває. Про сміливість, уяву та становлення сучасного Ізраїлю» (К.: BookChef, 2020) за-
вершуються міркуваннями про безперспективність «урядів старої формації, тих, хто вважає за ліпше 
пам’ятати, ніж мріяти». Книжка про втілені мрії.
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Часті фарбування і гаряче 
повітря — підступні вороги
 Волосся — один з атрибутів 
краси. Як жіночої, так і та чо-
ловічої. Проте воно може сік-
тися, рідшати, втрачати блиск 
та красу. Велике занепокоєн-
ня викликає випадіння волос-
ся. Якщо після розчісування 
на гребінці залишається дедалі 
більше волосин, слід з’ясувати, 
в чому причина. Лікарі часто 
пов’язують втрату волосся зі 
стресами та браком вітамінів. 
Однак це лише частина правди. 
Причинами облисіння можуть 
стати гормональна перебудо-
ва організму, порушення фун-
кції щитоподібної залози, зни-
ження імунітету, дефіцит залі-
за, результат вживання ліків. 
А також захворювання шлун-
ково-кишкового тракту й на-
віть забруднена атмосфера. Ве-
ликою мірою стан волосся зале-
жить від щоденного догляду за 
ним.
 Густину волосся визначає 
кількість волосяних фолікулів, 
а це залежить від генетики. Ба-
гато фахівців переконані: зро-
бити волосся густішим не допо-
може жодне лікування. Окрім 
таких радикальних методів, 
як його пересадка. В середньо-
му волосяний покрив голови 
складається з 100—150 тисяч 
фолікулів, у яких волосся роз-
вивається і росте. За нормаль-
них умов ми втрачаємо за день 
до 100 волосків. Проте безліч 
причин уповільнюють ріст, 
стоншують волосся і зумовлю-
ють його випадіння. Найбільш 
небезпечні «агресори» — часті 
фарбування і термообробка.
 «Наше волосся на 97% 
складається з кератину — біл-
кової речовини, що містить 
сірку. Якщо у вашому раціоні 

мало білка, волосся стає рід-
ким і тьмяним. Вирішальне 
значення має якість білка, — 
наголошує столичний лікар-
терапевт Ірина Кравченко. — 
Пісне м’ясо і рибу слід допов-
нювати продуктами з цільно-
го зерна, овочами і фруктами. 
Яскравість кольору волосся 
забезпечує цинк. Блиск волос-
ся залежить від кількості сір-
ки в нашому організмі. Аби по-
повнити організм сіркою, слід 
з’їдати щотижня 3—4 яйця. 
Тож перейдіть на збалансова-
не харчування. Для росту во-
лосся корисні також морська 
риба, телятина, шпинат, гра-
нат, оливкова олія. 

Щоб волосся не ламалось — 
їжте сир
 Лікарі-трихологи — фахів-
ці зі здорового волосся — звер-
тають увагу на масаж шкіри 
голови. Це — найкращий засіб 
проти випадіння волосся. Він 
також добре діє як профілак-
тика облисіння. Звісно, вдати-
ся до послуг масажиста може 
не кожен, однак можна навчи-
тися самомасажу голови. Його 
бажано проводити після кож-
ного миття волосся, а також у 
вільний час. Якість волосся за-
лежить від кровообігу шкіри 
голови, тобто від живлення. 
Енергійно вдавлюйте шкіру 
зігнутими пальцями — це по-
зитивно вплине на кровопоста-
чання. Систематичний самома-
саж дає чудові результати.
 Миття голови має не тільки 
гігієнічні, а й косметичні цілі. 
Правило тут одне — волосся 
треба мити стільки, скільки 
воно того потребує. Тим, хто 
часто використовує для укла-
дання волосся гелі, лаки, муси, 
потрібно мити голову кожного 
дня, адже ці засоби обтяжують 
волосся, руйнують його. Фахів-

ці не рекомендують мити го-
лову дуже гарячою або дуже 
холодною водою: оптималь-
на температура — 35—45 гра-
дусів. Користуватися феном 
надто часто не варто, від ньо-
го псується волосся. Бажано 
робити це в режимі холодного 
сушіння, тримаючи фен на від-
стані 40 см від голови.
 «Важливо правильно ко-
ристуватися засобами для мит-
тя та косметикою. Вибираючи 
шампунь, уважно читайте на-
писане на етикетці. Вибирай-
те той, який підходить для ва-
шого типу волосся. Не купуйте 
шампунь «для всіх типів волос-
ся», — радить косметолог-пе-
рукар Алла Тараненко. — Піс-
ля використання аналізуйте 
результати. Думка, що час від 
часу шампунь потрібно зміню-
вати,  хибна. Засіб для миття, 
який вас повністю влаштовує, 
змінювати варто лише у разі, 
коли стан волосся погіршуєть-
ся».
 Якщо ви хочете зміцнити 

волосся, вживаючи штучні ві-
таміни, обов’язково подивіть-
ся на список компонентів, на-
голошує терапевт Ірина Крав-
ченко. Росту волосся сприяють 
фолієва кислота, селен, цинк, 
залізо, кремній. Один із най-
важливіших — вітамін А, який 
поліпшує стан волосся, запобі-
гає ламкості. Вітамін А є в аб-
рикосах, моркві, вершковому 
маслі, сирі та багатьох інших 
продуктах. 

Головне — не скільки 
випадає, а скільки відросло
 При розчісуванні волосся 
зникають бруд, лупа, пил, вен-
тилюється шкіра голови, вичі-
сується відмерле волосся. Ро-
бити його бажано двічі на день 
— вранці й увечері по 3–5 хви-
лин. Краще користуватися гре-
бенем, особливо якщо волосся 
густе. При кожному розчісу-
ванні проводьте щіткою по во-
лоссю 100 разів. Для ефектив-
ності додайте кілька рухів: роз-
чісуйте круговими рухами від 

скронь до верхівки, потім — 
від скронь до чола і потили-
ці. Робіть зигзагоподібні рухи. 
Усе це поліпшить циркуляцію 
крові, прискорить засвоєн-
ня корисних мікроелементів 
корінням волосся.
 Для боротьби з випадінням 
волосся використовують різні 
маски. Найпростіша з них — 
суміш ріпчастої цибулі з ме-
дом. Натерту цибулю змішу-
ють із медом у співвідношенні 
4:1. Суміш втирають у коріння 
вимитого волосся.
 Не переймайтесь надміру 
тим, що волосся випадає. Голо-
вне, кажуть лікарі, не те, скіль-
ки волосся випало, а скільки 
відросло. Розділіть волосся на 
проділ і подивіться, скільки но-
вих волосків з’явилося. Якщо 
мало, ідіть до лікаря-трихо-
лога. Лікування залежить від 
діагнозу: дифузне (по всій го-
лові) чи локальне облисіння. У 
будь-якому разі лікар призна-
чить лікувальні або косметоло-
гічні процедури. Серед найпо-
ширеніших такі:
 — причісування лазерним 
гребінцем, який поліпшує об-
мін речовин у коренях волос-
ся;
 — мезотерапія — ін’єкції 
у шкіру голови на основі віта-
мінів групи В, біотину, аміно-
кислот і антиоксидантів;
 — озонотерапія — вплив ім-
пульсним струмом і електро-
статичним полем.
 Звісно, ці процедури доступ-
ні не скрізь, але лікар може по-
радити інші ліки. Лікувальні 
спреї і лосьйони — не панацея. 
Багато з них справді ефектив-
ні, але доти, доки їх викорис-
товують. Нормальне волосся не 
потребує особливого догляду, 
однак слід підтримувати його 
в належному стані. І воно від-
дячить вам красою. ■

Мийте посуд у рукавичках
 Ламкість нігтів — пробле-
ма, яка час від часу спіткає, 
певне, кожного. Причин цієї не-
приємності багато. У жінок, на-
приклад, на стан нігтів і шкі-
ри може впливати коливання 
гормонального фону. Зокрема, 
естроген відіграє важливу роль 
у розподілі води по тканинах, 
тож може викликати як набря-
ки деяких тканин, так і сухість 
нігтів і шкіри. Зазвичай, при 
високому рівні естрогену рівень 
рідин в організмі теж високий. 
Коли ж показник гормону зни-
жується, падає і рівень рідин — 
одним із симптомів цього є лам-
кість нігтів.
 Інший підводний риф — не-
правильне харчування. Дефі-
цит вітаміну С, фолієвої кис-
лоти, білків, заліза і корисних 
жирів негативно позначається 
на нігтях. Стрес і тривожність 
теж можуть стати причиною не-
гараздів, як і анемія, поганий 

кровообіг, інфекційні захворю-
вання, хвороби печінки та пору-
шення в роботі щитоподібної за-
лози. Для всіх цих станів харак-
терна ламкість нігтів.
 Зрештою, нігті можуть лама-
тися, якщо використовуєте по-
бутову хімію, не надягаючи ру-
кавички, або часто миєте руки з 
милом і рідко користуєтеся кре-
мом для рук. Деякі лаки для 
нігтів, як і засоби для їх зняття, 
містять ацетон, тож якщо ви час-
то вдаєтеся до них, нігті можуть 
змінити колір і стати ламкими.

Допоможе желатин. 
І не він один…
 Однак, які б причини не 
призводили до ламкості нігтів, 
пам’ятайте: є багато способів 
зарадити ситуації. Навіть у до-
машніх умовах — із допомогою 
масок, кремів, інших косметич-
них засобів. Скажімо, добре ві-
домо, що лимонний сік допома-
гає уникнути задирок, червоний 
перець стимулює ріст нігтів, олії 
пом’якшують кутикулу, а йод 

ущільнює нігтьову пластину.
 «Простий і ефективний 
спосіб зміцнити нігті — ванноч-
ка з яблучного оцту та олії, — 
радить лікар-косметолог із Київ-
щини Надія Величко. — Змі-
шайте їх у співвідношенні 1:1, 
помістіть пальці рук у розчин 
на 10 хвилин. Робіть так щодня 
впродовж 2-3 тижнів.
 Ефективними будуть і ван-
ночки з олії з додаванням 10 кра-
пель лимонного соку, 3 крапель 
йоду, 5 крапель олійного розчи-
ну вітаміну А. Опустіть руки в 
ванночку на 10 хвилин. Суміш 
не змивайте з рук деякий час.
 Одним із популярних народ-
них засобів для зміцнення нігтів 
і розм’якшення шкіри рук є від-
вар картоплі. Потримайте в ньо-
му кисті рук 10-15 хвилин.
 Так само корисно зміцнювати 
нігті відваром трав: ромашкою, 
календулою, звіробоєм, лимон-
ником, волошкою. Особливо дієві 
такі ванночки при подразненні 
шкіри, запаленнях нігтів. Достат-
ньо щодня упродовж двох тижнів 

занурювати кисті в трав’яні відва-
ри на 10-15 хвилин.
 Добре перевірений засіб — 
харчовий желатин. Він також 
зміцнює нігтьову пластинку. 
Розчиніть у склянці гарячої води   
столову ложку желатину, дайте 
охолонути, а потім опустіть у ван-
ночку пальці на 10-15 хвилин.
 Є дуже простий, але ефек-
тивний спосіб зміцнити нігті. 
Нанесіть на них пензликом йод, 
дайте висохнути. Спочатку цю 
процедуру повторюють один раз 
на 3-4 дні. Після трьох процедур 
наносять йод раз на тиждень. 
 Дуже корисна для нігтів вос-
кова маска. Розтопіть на водяній 
бані віск, занурте в нього кінчики 
пальців. Потім швидко дістаньте 
їх із воску і занурте у прохолод-
ну воду, аби віск застиг. Важли-

во залишити його на нігтях на 
ніч або хоча б на кілька годин.
 Надія Величко радить спро-
бувати також олійну маску для 
нігтів. «Змішайте по чайній 
ложці мигдалевої або оливкової 
олії з м’якоттю одного помідо-
ра, додайте 4 краплі ефірної олії 
розмарину. Рясно змастіть цією 
сумішшю нігті й кінчики паль-
ців, через 5-7 хвилин змийте. 
Нанесіть живильний крем».
 А перед сном доречно вдати-
ся до маски з оливкової олії та 
лимонного соку. Одну столову 
ложку олії трохи підігріти, щоб 
стала теплою, змішати з кілько-
ма краплями лимонного соку. 
Отриману суміш масажними ру-
хами нанести на нігтьові пласти-
ни, надіти бавовняні рукавички 
і залишити маску на ніч. ■

ВИХІД Є!

... І дайте трохи воску та лимону
Ламкість нігтів можуть спровокувати неправильне харчування, 
гормональний дисбаланс, стреси і навіть анемія

■

Фото з сайта blog.pokupon.ua.❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Молодець — не гребінець, а масаж — то для вас!
Від чого залежить стан волосся і як зробити його здоровим, густим і красивим

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

Випадає волосся? Порадьтеся з фахівцем!
Фото з сайта newsdaily.org.ua.

❙
❙

Мирослава КРУК
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«Ліга націй — представницькі змагання, і було б великим престижем 

залишитися в елітному Дивізіоні А. Будемо за це сильно боротися. Але я не 
бачу великих проблем, якщо у нас буде негативний результат, хоча на це 

ми не налаштовуємося».
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Під час тритижневої перер-
ви, котра виникла в елітному 
чемпіонаті країни одразу після 
його початку, епіцентром жит-
тя вітчизняного клубного фут-
болу став Кубок України. На 
старт другого за рейтингом на-
ціонального турніру вийшли 13 
команд першої ліги, 23 колек-
тиви другого дивізіону та два 
клуби з аматорським статусом.
 Переважна більшість учас-
ників першого попереднього 
етапу КУ-2020/2021 свої матчі 
вже зіграла. Останніми ж свої 
стартові кубкові поєдинки зіг-
рають команди, для котрих ми-
нулий сезон тривав найдовше. 
На фініші попереднього сезо-
ну запорізький «Металург» та 
рівненський «Верес» опинили-
ся в числі клубів, котрі грали 
стикові матчі за право участі в 
першій лізі. За їхніми підсум-
ками вийшло так, що «мета-
лурги» (програли друголігово-
му «Альянсу») та рівненці (пе-
реграли «Черкащину» з Д-1) 
помінялися своїми прописка-
ми. Водночас Кубок країни дає 
таким командам можливість 
для очної зустрічі. Утім на пер-
шому попередньому етапі їхні 
шляхи розійшлися. Перш за 
все тому, що під час жеребку-
вання стартового етапу органі-
заторами турніру (з огляду на 
коронавірусні обмеження) ви-

користовувався географічний 
принцип. Тож розпочнуться 
кубкові баталії для запорізько-
го «Металурга» протистоянням 
із сусідами з Донеччини — кра-
маторським «Авангардом», а 
футболісти «Вереса» здійснять 
не надто далекий виїзд до Чер-
кас у гості до «Дніпра».
 Зрештою, перший поперед-
ній етап нового розіграшу КУ — 
такий собі регіональний відсів 
iз визначенням кращих кубко-
вих достойників. Напевно, ста-
тус найбільш рейтингового поє-
динку цього раунду була дуель 
першолігових представників 
Слобожанщини — «Альянсу» з 
Липової Долини та харківсько-
го «Металіста-1925». Попри те, 
що один із цих колективів у ми-
нулому сезоні ще фігурував се-
ред учасників другої ліги, кра-
щими на старті нового футболь-
ного марафону виглядали саме 
новачки Д-1.
 Засмучені невдалою спробою 
підвищитися в класі, керівни-
ки «Металіста-1925» змінили в 
команді головного тренера, про-
те дебютний поєдинок Валерія 
Кривенцова на посаді очільни-
ка харківського клубу завер-
шився поразкою «альянсів-
цям» — 0:2. Цікаво, що ранньої 
невдачі в Кубку країни зазнала 
й інша команда з Харкова. ФК 
«Метал» лише нещодавно опи-
нився в числі професіональ-
них колективів України, однак 

саме його називають наступни-
ком зниклого «Металіста». Іме-
ниті в недалекому минулому 
футболісти, а нині молоді на-
ставники — Олександр Кучер, 
Олександр Призетко та Андрій 
Дикань — мають швидко вивес-
ти амбітний колектив на висо-
кий рівень. Проте наразі їхня 
команда лише робить свої пер-
ші кроки, а програний кубко-
вий поєдинок (1:3) проти новач-
ка першої ліги — «ВПК-Агро» 
з Магдалинівки, що на Дніпро-
петровщині, — невід’ємний ат-
рибут професіонального зрос-
тання. 
 Дебютною ареною націо-
нальний Кубок став для ще од-
нієї відродженої команди. Піс-
ля семирічного небуття на фут-
больній карті України знову 
з’явився «Кривбас». Президент 
України Володимир Зеленський 
доклав чимало зусиль для того, 
аби на його малій батьківщині 
знову з’явилася «червона» ко-
манда з багаторічними тради-
ціями. А постав «Кривбас» на 
базі іншого криворізького клу-
бу — друголігового «Гірника», 
від якого відродженій команді 
дісталося все, окрім назви.
 Привертає до себе підви-
щену увагу й інший учас-
ник чемпіонату в другій лізі 
— львівські «Карпати». Від-
мовившись продовжувати бо-
ротьбу в прем’єр-лізі, «біло-зе-
лені», схоже, вирішили «обну-

литися» й розпочинають новий 
сезон у статусі скромної коман-
ди другої ліги. 
 Нинішні ж можливості зна-
ного представника міста Лева 
минулого «уїк-енду» чітко ок-
реслив «Епіцентр» із Дунаївців. 
Колектив учорашніх аматорів 
із Хмельниччини, котрий сьо-
годні має підтримку потужно-
го спонсора, на своєму полі за-
бив команді Любомира Вовчука 
чотири «сухі» м’ячі. При цьому 
зірковий вихованець «Карпат» 
Олег Лужний узагалі дивуєть-
ся ситуації, що склалася навко-
ло іменитого клубу після купів-
лі Олегом Смалійчуком полови-
ни його акцій. «Політика ново-
го співвласника «біло-зелених» 
абсолютно незрозуміла. Купи-
ти клуб, аби його потім потопи-
ти!? Дивна поведінка», — наго-
лошує Лужний, додаткового ак-
центуючи увагу на появі в пер-
шому попередньому раунді КУ 
іще одних «Карпат» — аматорів 
із Галича (Івано-Франківська 
область), які зазнали мінімаль-
ної поразки (1:2) від тернопіль-
ської «Ниви». ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після догравання клубного сезону на 
тлі карантинних обмежень черга дійшла 
і до збірної — підопічні Шевченка 3 та 6 
вересня у рамках Ліги націй проведуть 
свої перші у 2020 році матчі.
 Нагадаємо, що у березні «синьо-жов-
ті» планували провести підготовчий збір 
до Євро-2020 (зі спарингами проти Фран-
ції і Польщі), але цим планам завадила 
коронавірусна пандемія, ЧЄ ж перенес-
ли на наступний рік.
 «Збірна не бачилась 9 місяців, тому 
дякую клубам, які дали можливість про-
вести цей міні-збір та попрацювати з ко-
мандою тактично. Однозначно, будемо 
відсіювати гравців із розширеного спис-
ку, заявку із 25 футболістів ми маємо по-
дати 31 серпня», — пояснив своє рішен-
ня головний тренер.
 Проте через травми не всі 36 гравців 
доїхали до табору збірної: через пошко-
дження у Києві залишились динамівці 
Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій 
Буяльський та Володимир Шепелєв, не 
зіграє і представник угорського «Ферен-
цвароша» Олександр Зубков. На заміну 
травмованим у збірну довикликали мо-
лодих центральних захисників «Дина-
мо» і «Шахтаря» — Олександра Сироту 
і Валерія Бондаря, а також новачка «Ан-
дерлехта» Богдана Михайличенка.
 За словами наставника «синьо-жов-
тих», Ліга націй, у якій цього року Ук-
раїна зіграє в елітному дивізіоні А, — 
важливий турнір, але він розглядається 
штабом збірної як підготовка до більш 
важливого наступного року. 
 «Ми граємо з хорошими суперника-
ми. Але я більше розглядаю цей турнір 
як підготовку до наступного року. Він 
важливіший, починається відбір на чем-
піонат світу, чекає чемпіонат Європи. Це 
більш важливі турніри. Однак Ліга на-

цій — престижні змагання, і було б вели-
ким престижем залишитися в елітному 
Дивізіоні А. Будемо за це сильно бороти-
ся. Але я не бачу великих проблем, якщо 
у нас буде негативний результат, хоча на 

це ми не налаштовуємося, а тільки на по-
зитив. Наше завдання — показати хоро-
ший футбол», — додав Шевченко.
 Про серйозність суперників (окрім 
Швейцарії та Німеччини, українцям 

буде протистояти Іспанія) заявив і капі-
тан збірної Андрій Пятов.
 «Ніколи не міг уявити, що збірна за 
рік проведе стільки матчів саме з топ-су-
перниками. Як не крути, кращої репе-
тиції перед Євро не вигадаєш. Сподіваю-
ся, наступного літа ми нарешті на ньому 
зіграємо. Буде цікаво на тлі топ-збірних 
подивитись на свій рівень. Ми повинні 
показати, що у нас дійсно є команда, а 
не індивідуальності», — розповів голкі-
пер.
 Зазначимо, що Ліга націй — не лише 
перевірка власних сил перед відтерміно-
ваним Євро-2020, а й ще шанс отримати 
путівку на чемпіонат світу-2022, який 
пройде у Катарі. Річ у тім, що відбір на 
«мундіаль» складніший, ніж на конти-
нентальну першість — прямі перепустки 
отримають лише переможці десяти від-
біркових груп. Ще трьох щасливчиків 
визначать після стикових матчів. Тут 
і може знадобитись ЛН — у плей-оф за 
чемпіонат світу зіграють усі другі місця 
відбіркових груп, а також два кращих 
переможцi квартетів Ліги націй із чис-
ла тих, хто не гарантував собі місце на 
світовому форумі чи у стикових матчах 
заздалегідь.
 Відкриє новий сезон у Лізі націй 
наша збірна поєдинком у Львові, 3 вере-
сня, проти швейцарців. А через три дні 
на команду Шевченка чекатиме зустріч 
iз німцями у Лейпцигу. ■

ЗБІРНА

Із прицілом на Євро
Українська збірна готується до дебюту в елітному дивізіоні Ліги націй

■

Після вдалого старту в бельгійському «Андерлехті» Богдан Михайличенко отримав 
дебютний виклик до лав української збірної.
Фото з сайта sport.24tv.ua.

❙
❙
❙

КУБОК

На шляху до зростання
Поки в клубів елітного футбольного дивізіону пауза, 
представники нижчих ліг проводять кубкові баталії

■

У слобожанському дербі — між «Альянсом» i «Металістом-1925» — 
сильнішими виявилися представники Сумщини.
Фото пресслужби ФК «Альянс».

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. Перший попе-
редній етап. «Кривбас» (Кривий 
Ріг) — «Черкащина» (Черкаси) — 
4:2, «Чайка» (Петропавлівська 
Борщагівка) — «Полісся» (Жито-
мир) — 0:1, «Карпати» (Галич) — 
«Нива» (Тернопіль) — 1:2, «Пере-
мога» (Дніпро) — «Кремінь» (Кре-
менчук) — 0:2, «Метал» (Харків) 
— «ВПК-Агро» (Магдалинівка) — 
1:3, «Нікополь» (Нікополь) — «Крис-
тал» (Херсон) — 1:3, «Вікторія» (Ми-
колаївка) — «Яруд» (Маріуполь) — 
4:0, «Альянс» (Липова Долина) — 
«Металіст-1925» (Харків) — 2:0, 
«Енергія» (Нова Каховка) — «Чор-
номорець» (Одеса) — 2:3, «Поділ-
ля» (Хмельницький) — «Прикарпат-
тя» (Івано-Франківськ) — 1:1 (по пен. 
— 8:7), «Ужгород» (Ужгород) — «Бу-
ковина» (Чернівці) — 2:0, «Балкани» 
(Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв) — 
0:1, «Рубікон» (Київ) — «Діназ» 
(Вишгород) — 0:2, «Таврія Сімферо-
поль» — «Реал-Фарма» (Одеса) — 
2:1, «Епіцентр» (Дунаївці) — «Карпа-
ти» (Львів) — 4:0, «Олімпія» (Савин-
ці) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плав-
ні) — 1:2 (у дод. час).

■
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«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +11…+16

 +21…+26

Північ +15…+20

 +25…+30

Центр +15…+20

 +31…+36

Схід +14…+19

 +31…+36

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +17…+22

 +32…+37

 Зустрiчаються два підприємці.
 — Як справи, як бізнес?
 — Що тобi сказати? Не так доб-
ре, як мені хочеться, але й не так уже 
й погано, як хотілося б тобі.

* * *
 — Любий, я купила кілограм 
м’яса. Тобi пельменi за яким рецеп-
том приготувати: за маминим, як у 
нашiй кулінарії чи як у магазині?
 — А в чому різниця?
 — Якщо готувати за маминим 
рецептом — вийде півтора кілогра-
ма пельменів, за рецептом кулінарії 
— 20 кілограмів, а якщо як у мага-
зинi, то з цього кусня м’яса на все 
життя вистачить.

* * *
 — Як ти привчила свого чоловi-
ка ранiше повертатися додому?
 — Коли вiн приходив додому 
пiзно, я запитувала: «Васю, це ти?»
 — А вiн?
 — А вiн Микола.

* * *
 На шосе з обмеженням швид-
костi до 60 км/год. полiцейський зу-
пиняє стару пом’яту автiвку.
 — Платiть штраф, оскiльки ви 
їхали зi швiдкiстю 80 км/год.
 — А не могли б ви написати в 
протоколi, що швидкiсть була 120 
км/год.? Я хочу це авто продати до-
рожче.

«Зелена» нестабільність
Нові правила гри на ринку відновлюваної енергетики прийняли не всі учасники ринку: 
держава намагається впоратися із судовими позовами

По горизонталі:
 2. «Десь був Деґа. Де? Га? Деґа. 
Художник. ... Самітник» (Ліна Косте-
ко). 6. «Голосно» в музиці. 7. Попу-
лярна марка чаю. 8. Момент шахо-
вої партії, коли час збігає і його не 
вистачає на обдумування ходів. 10. 
Угорський національний суп. 11. Під-
водна частина материка, материкова 
мілина. 13. Найнижча адміністратив-
но-територіальна одиниця у донсь-
ких козаків, запозичена у чеченців. 
15. Одна з двох найбільших річок 
Месопотамії. 16. Пара для барана. 
17. Давньогрецький поет, який ви-
конував епічний твір, акомпануючи 
собі на лірі чи кіфарі. 19. Радянсь-
кий фільм, у якому зіграв яскраву 
епізодичну роль Борислав Бронду-
ков. 22. Головний убір гусарів. 24. 
Відомий авіаконструктор. 25. Столи-
ця Японії. 26. Знаменита українська 
актриса. 27. Шанована в буддизмі та 
індуїзмі квітка. 
По вертикалі:
 1. Португальський футбольний 
клуб. 2. Український письменник, 
автор роману «Культ». 3. «Головний 
сторож» на підприємстві чи в гурто-
житку. 4. Розширені знизу чоловічі 
штани. 5. Українське містечко, де 
цього року не пускають хасидів зус-
трічати свій Новий рік. 8. Ряд колод у 
колодязному зрубі. 9. Річка на Жито-

мирщині. 10. Аналог пекла. 12. Най-
маний міський кінний екіпаж, який 
використовували в країнах Захід-
ної Європи як таксі до розповсюд-
ження трамвая та автомобіля. 13. 
Американський штат. 14. Старовин-
на англійська одиниця вимірювання 
маси овечої шерсті. 18. Вулканізова-
ний каучук із великим вмістом сір-
ки, який дуже швидко електризуєть-
ся від тертя. 20. Персонаж роману 
«Майстер і Маргарита», один із поч-
ту Воланда, відомий також під пріз-
вищем Коров’єв. 21. Божий посла-
нець. 22. Геометричне тіло у вигляді 
паперового кулька. 23. Стародавній 
грек. ■

Кросворд №79
від 26 серпня

Дара ГАВАРРА

 Містер Сміт, тобто Бред Пітт, — ще той конс-
піратор. Уже який рік голлівудській зірці припису-
ють роман то з одною красунею, то з іншою, а він, 
навчений гірким досвідом сімейного життя з Анд-
желіною Джолі та чотирирічним шлюборозлучним 
процесом, намагається якомога ретельніше прихо-
вати своє інтимне життя, щоб не наразитися на гнів 
колишньої. Та все ж папараці на те й папараці, щоб 
виявляти й оприлюднювати «полуничку» від зірок, 
адже це їхній хліб. Ось і нещодавно вони «розкопа-
ли», що Бред полетів на відпочинок із моделькою 
Ніколь Потуральськи. Вся ця подорож була опови-
та такою таємничістю, ніби це не банальний вояж на 
відпочинок, а спецоперація Джеймса Бонда: спо-
чатку кожен із парочки окремо прибув в аеропорт 
Шарля де Голля в Парижі, а потім вони разом на 
приватному літаку полетіли на південь Франції, де 
у Пітта і Джолі є власне шато і виноробня.
 Лише після повідомлень про цей вояж почали 
з’являтися деталі знайомства актора і моделі. Подей-
кують, що їх познайомили спільні друзі і виявилося, 
що в них багато спільного. Парочку навіть бачили на 
концерті Каньє Уеста у VIP-ложі, проте там вони були 
разом з Алісією Шокат, якій приписували роман із 
Бредом. Та тепер усі пазли зійшлися — у Пітта ро-
ман не з молодою єврейською актрисою, а з німець-
кою моделлю. То хто ж вона, таємнича незнайомка?
 Ніколь Потуральськи народилася в промисло-
вому містечку німецького регіону Рур, куди її бать-

ки на заробітки приїхали з Польщі, тож коріння у 
Ніколь польське. Дівчина змалечку мріяла стати 
моделлю, а прикладом для неї була німецька су-
пермодель Хайді Клум. У 13 років панна Потураль-
ськи разом із мамою поїхали у французький Діс-
нейленд, де її й запримітили скаути і запропону-
вали співпрацю з модель-
ними агентствами. А далі 
— все, як у казці: Попе-
люшка стала принцесою. 
Наразі 27-річна Ніколь ви-
ховує 7-річного сина від 
попереднього шлюбу і ро-
бить успішну кар’єру в мо-
дельному бізнесі (до речі, 
дівчина володіє п’ятьма 
мовами, що стає їй в 
нагоді, адже вона пра-
цює на всіх континен-
тах планети). ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, що в Австралії страшні лісові пожежі 
спричинили багато лиха, знають усі притом-
ні люди, адже жахливі кадри, на яких зоб-
ражені обгорілі коали, обсмалені кенгуру чи 
інші постраждалі тварини, вразили мільйо-
ни людей на планеті. І ось ветеринари цієї 
країни вирішили створити пересувний шпи-
таль для постраждалих представників фау-
ни. Патроном нового проєкту австралійсько-
го шпиталю в Байрон-Бей став... папуга рок-
музиканта Іггі Попа на прізвисько Біггі Поп. 
Про цю знаменну подію він «особисто» роз-
повів на своїй сторінці в «Інстаграмі».
 «Я дика птаха, в мене багато кузенів-ка-
каду в Австралії. Я дуже засмутився, коли 
дізнався, що там загинуло 180 мільйонів 
птахів у катастрофічних лісових пожежах, 
які вбили 3 мільярди тварин минулого літа. 
Я чув про австралійських ветеринарів, які бу-

дують найбільшу в Австралії пересувну лі-
карню для диких тварин, і подумав: «Це чу-
дова ідея». Коли вони спитали, чи не хочу я 
стати їхнім патроном-засновником, то відра-
зу ж погодився. Мені дуже хотілося б пос-
пілкуватися зі своїми сестрами-братами пта-
хами у чарівній країні Оз. Я б уже полетів 
туди, але мій тато буде сумувати за мною. 
Тому поки що я буду поширювати інформа-

цію через свою сторінку в «Інстаграм», — 
«написав» какаду Біггі Поп.
 Іггі Поп знайшов свою папужку в одному 
з магазинчиків край дороги у Флориді. Мав 
він тоді не найкращий вигляд, проте любов і 
турбота музиканта повернули пташку до нор-
мального життя. Тепер Біггі намагається по-
вернути «борг» через турботу про своїх спів-
племінників. ■

БРАТИ МЕНШІ

Папуга... опікується 
доброчинним проєктом 
Пернатий допомагає своїм братам по крові

■

СТРІЛИ АМУРА

Попелюшка для Бреда Пітта
Зірка Голлівуду зустрічається з зіркою подіумів

■

Ніколь 
Потуральськи.

❙
❙

2 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +17...+19, удень +27...+29.

Миргород: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +33...+35.
Вінниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +31...+33.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +29...+31.

31 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-25 градусiв, у Дніпрі біля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочас-
ний дощ. Трускавець: уночi +11...+13, удень +22...+24. Мор-
шин: уночi +12...+14, удень +22...+24.
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