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Українські споживачі 

звикли робити запаси круп, 

що дозволяє виробникам 

отримувати високі прибутки 

і навіть вимагати у держави 

підтримки та дотацій
стор. 3»стор. 7»

Для мешканців окупованих територій Луганщини пункти перетину поки що відкриті.
Фото з сайта ua.new.
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Ані за холодну воду

стор. 2»

Хай буде гречка! 

стор. 5»

Масового закриття газет 
вдалося уникнути лише 

завдяки економії редакцій 
на всьому, і насамперед 

— на зарплатах

Замість вирішувати питання 

водозабезпечення населення 

анексованого півострова, 

окупанти вирішили примусово 

викуповувати приватні 

колодязі з питною водою

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,306 грн 

1 € = 33,0037 грн

1 рос. руб. = 0,360 грн

Ласкаво просимо 
у резервацію
«ДНР» тримає всі чотири пункти перетину зачиненими, 
ізолюючи місцеве населення нібито через високу захворюваність на коронавірус 
на підконтрольній уряду України території

Сергій Томіленко: 
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«Через нехтування бойовиками міжнародним гуманітарним правом 1,2 
мільйона жителів окупованих територій уже пів року не можуть отримати 
пенсії, возз’єднатися з сім’єю або доглядати за рідними». 

Оснат Лубрані 
координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

СПРАГА

Ані за холодну 
воду
Замість вирішувати питання 
водозабезпечення населення 
анексованого півострова, 
окупанти вирішили примусово 
викуповувати приватні 
колодязі з питною водою. 
Люди готуються до акцій 
протесту
Ірина КИРПА

 Із 1 жовтня 2020 року в Севастополі 
вимкнуть усі фонтани та введуть максималь-
но жорсткий графік економії прісної води: у де-
яких районах воду подають лише три рази на 
тиждень.
 Люди розуміють, що можуть просто зали-
шитися без води, отож уже зараз готові вихо-
дити на мітинги так само, як і в 2016 році.
 — Буде не просто протест, думаю, найближ-
чим часом будуть організовані акції рішучої 
незгоди по всій Бельбекській долині та на те-
риторії Севастополя, тому що це справжня еко-
логічна катастрофа, — каже житель села Со-
колине Олег Котиков. — Зараз ситуація така: 
річка Коккозка (ліва притока річки Бельбек. 
— Ред.) порожня, Бельбек практично пересох. 
Це нехтування інтересами населення Криму, 
зневага до людей.
 Критична ситуація з водою на півострові 
змусила підконтрольних Кремлю чиновників 
силоміць відбирати раніше прориті людьми 
їхні особисті свердловини з питною водою.
 Населення Криму обурене тим, що спочат-
ку міста на півострові заполонили дивні сині 
бочки з каламутною рідиною, а тепер мешкан-
ців і зовсім позбавляють майна, причому неза-
доволених лякають прокуратурою та судом.
 Ситуація ускладнюється вкрай зношени-
ми водопровідними мережами, через що втра-
ти води сягають 80 відсотків на шляху до спо-
живача. Тоді як, наприклад, у тій же РФії, що 
злочинно загарбала український півострів, цей 
показник коливається у межах 20 відсотків.
 За визнанням глави російської адміністра-
ції Сімферополя Олени Проценко, у місті по-
ловина жителів 45 багатоповерхових будинків 
фактично залишилася без води: через низький 
тиск у кранах вона не доходить до мешканців 
верхніх поверхів.
 Нагадаємо, що на початку вересня у Кри-
му набрав силу найжорсткіший графік подачі 
питної води населенню, а Кремль визнав необ-
хідність введення на окупованому півострові 
надзвичайної ситуації через найтривалішу за 
останні 150 років посуху.
 Тим часом моніторингова місія ООН в Ук-
раїні наполягає на тому, що з урахуванням 
анексії Кримського півострова Росія несе го-
ловну відповідальність за забезпечення досту-
пу до води населення Криму.
 До 2014 року через Північно-Кримський 
канал Україна забезпечувала до 85% потреб 
півострова у прісній воді. Після анексії Криму 
Росією постачання води припинено повністю, 
офіційний Київ готовий до відновлення її пода-
чі лише після деокупації Криму.
 Цікаво, що перший опріснювач морської 
води вже будується в селищі Миколаївка поб-
лизу Сімферополя за особистим дорученням 
президента країни-агресора Володимира Путі-
на.
 Однак фахівці підконтрольного Москві 
міністерства ЖКГ Криму визнали, що опріс-
нення морської води на півострові не відновить 
ресурси у повному обсязі.
 Гострий дефіцит води та жорсткий графік 
її подачі у Сімферопольському, Бахчисарай-
ському та інших регіонах окупованого Криму 
збережеться, за деякими прогнозами, до кінця 
2021 року. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Ситуація в районі проведення 
операції Об’єднаних сил залишаєть-
ся контрольованою і стабільно напру-
женою. Попередньої доби до п’яти 
випадків зросла кількість порушень 
зброй ними формуваннями Російсь-
кої Федерації режиму припинення 
вогню. Неподалік населеного пунк-
ту Старогнатівка противник відкрив 
вогонь зі стрілецької зброї та зі стан-
кового протитанкового гранатомета. 
Поблизу Авдіївки ворог провокував 
наших військових зі стрілецької зброї 
та великокаліберного кулемета. Ще 
два порушення режиму припинен-
ня вогню зафіксовані біля населено-
го пункту Шуми. На цій ділянці про-
тивник застосовував стрілецьку зб-
рою та підствольний гранатомет. 
 А щодо «мирного» життя на за-
хопленій ворогом українській зем-
лі, то днями телеграм-канал «Ситу-
ація на блокпостах Донбасу» опри-
люднив інформацію, що станом на 
27 вересня через контрольно-пропус-

кний пункт у Станиці Луганській із 
боку окупованої території пройшло 
1 тис. 290 людей, а на непідконтроль-
ну територію — 817 осіб. Блокпости 
на лінії розмежування з окупованою 
Донеччиною не пересікла жодна лю-
дина. Це пов’язано передусім iз тим, 
що людей штучно перенаправляють 
через територію РФ. Нагадаємо, уг-
руповання «ДНР» досі тримає всі чо-
тири пункти перетину зачиненими, 
проїзд можливий лише для обмеже-
ної групи людей і лише через один 
пункт — «Новотроїцьке» («Єленів-
ка» з окупованого боку). Пропуска-
ють лише з донецькою реєстрацією 
та дозволом від спеціального «шта-
бу» бойовиків. За словами координа-
торки ООН із гуманітарних питань в 
Україні Оснат Лубрані, через нехту-
вання бойовиками міжнародним гу-
манітарним правом, 1,2 мільйона жи-
телів уже пів року не можуть отрима-
ти пенсії, возз’єднатися з сім’єю або 
доглядати за рідними. Бойовики по-
яснюють ізоляцію тим, що нібито на 
підконтрольній Україні території на-

багато вища захворюваність на ко-
ронавірус. Проте реальної картини 
щодо захворюваності ні на непідкон-
трольній українському урядові тери-
торії, ні в Росії не знає ніхто. Однак 
існує парадокс: при в’їзді з території 
Росії люди не зобов’язані перебува-
ти на 14-денній самоізоляції, бо для 
України Росія з якогось дива є «зеле-
ною» зоною за показниками заражен-
ня на COVID-19. Але у випадку пере-
тину КПВВ усередині власної країни 
мусите два тижні сидіти на ізоляції з 
додатком «Дій удома». 
 Тим часом очільник окупаційної 
влади в Донецьку Пушилін підписав 
документ, відповідно до якого на оку-
пованій території «будуть визнавати-
ся» українські паспорти з відмітками 
окупаційного режиму та російських 
держорганів. На переконання «УМ», 
таким чином бойовики намагаються 
знищити або зіпсувати максимальну 
кількість українських документів. І 
заплямувати причетністю до окупан-
тів максимальну кількість мешкан-
ців окупованої території. ■

НА ФРОНТІ 

Ласкаво просимо у резервацію
«ДНР» тримає всі чотири пункти перетину зачиненими, 
ізолюючи місцеве населення нібито через високу захворюваність 
на коронавірус на підконтрольній уряду України території

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині, у Смілянській цен-
тральній районній лікарні імені Софії 
Бобринської, основну ставку нині роб-
лять на постачання обладнання. Не-
щодавно тут отримали сучасний апа-
рат УЗД, а перед цим відкрили кабінет 
комп’ютерної томографії. 
 «Ще хочемо відремонтувати опера-
ційний блок (маємо на ці роботи  про-
єкт і кошторис) і поставити туди сучас-
не обладнання. Плануємо оновити об-
ладнання для проведення діагностич-
них i лікувальних процедур в урології, 
для реанімаційного, для приймально-
діагностичного відділень, треба облад-
нати по-новому лабораторію і відділен-
ня переливання крові», — розповідає 
«Україні молодій» Зоя Зирянова, го-
ловний лікар цього лікувального за-
кладу.
 За її словами, Смілянській районній 
лікарні 175 років, вона закладалася ще 
графом Бобринським для його праців-
ників. Тут досі є одна будівля, зведена 
за його часів. Там тепер поліклініка.
 «У 2017-18 роках ми її капіталь-
но відремонтували — замінили систе-
му опалення, каналізацію, поставили 
сучасну пожежну сигналізацію, зро-
били євроремонт, усі кабінети мають 
комп’ютерне забезпечення. Усе це за-
вдяки коштам Державного фонду ре-
гіонального розвитку, фонду соціаль-
но-економічного розвитку та фінансу-
ванню з місцевого бюджету», — веде 
далі Зоя Григорівна.
 Вона каже, що за останні п’ять 
років у районній лікарні утеплили фа-
сад, замінили вікна, двері, перейшли 
на альтернативний вид опалення, пов-
ністю замінивши систему опалення. Це 
дало відчутний результат — економи-
мо електроенергію, у відділеннях теп-
ло, а пацієнти задоволені тим, що у па-
латах комфортна температура. Також 
відремонтували реанімаційне відділен-
ня, закупили туди обладнання. Зроби-
ли першу чергу ремонту приймально-
діагностичного відділення, там зали-
шилося відремонтувати тільки діагно-
стичні кабінети. Зробили ремонти в 
пологовому, гінекологічному, в уроло-
гії, неврології, створили достойні умо-

ви перебування й там. Відремонтували 
стерилізаційне відділення, воно нині 
окремо міститься, як і повинно бути.
 Також цього року, наголошує голо-
вний лікар, перевели травматологію 
з п’ятого поверху на перший. Зроби-
ли там сучасний ремонт та облаштува-
ли палати функціональними ліжками. 
Тепер лікарня працюватиме як травм-
пункт, у цілодобовому режимі. 
 «Хочу похвалитися нашим дитя-
чим відділенням, де працюють активні 
молоді лікарі. Воно не лише відремон-
товане, а й затишне, там нові меблі, а 
на стінах — малюнки з героями улюб-
лених дитячих казок. Ще з 2009 року 
маємо статус «Лікарня, доброзичлива 
до дитини». Серед районів Черкащини 
були другими після Черкаського», — 
зазначає Зоя Зирянова.
 Вона каже, що у колективі район-

ної лікарні давно зрозуміли, що від ре-
форми у медицині нікуди не дітись. І 
зміни в цій галузі обов’язково потрібно 
робити. 
 «Переконана, що з питань ре-
формування медичної галузі у нас 
в країні було проведено дуже мало 
роз’яснювальної роботи. І тому навіть 
медики, а тим більше пересічні грома-
дяни, недостатньо обізнані з цим», — 
говорить пані Зирянова. 
 Звісно, уточнює, відразу медич-
на реформа не дасть відчутних резуль-
татів, але з часом, поступово, результат 
обов’язково буде. Бо вона спрямована 
на те, щоб зміни були не лише в ме-
дицині, а щоб покращувалася якість 
життя наших людей. Щоб ми пе-
рейшли від лікування наслідків хво-
роб до профілактики виникнення за-
хворювань. ■

КАПРЕМОНТ

Графський спадок
Лікарня, якій 175 років, — одна з найсучасніших 
в області

■

Поліклінічне відділення Смілянської районної лікарні, зведене ще за часів 
графа Бобринського, нині капітально відремонтоване.
Фото з «Фейсбука».
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Краєзнавець, 
освітянин, 
музейник
Названо лауреатів 
обласної краєзнавчої 
премії імені 
Михайла Максимовича 
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область 

  На Черкащині нагородили лауре-
атів обласної краєзнавчої премії імені 
Михайла Максимовича.
 Як повідомили «Україні молодій» 
у Черкаській ОДА, відзначення лау-
реатів відбулося неподалік села Бо-
гуславець Золотоніського району,  
біля знака, де раніше стояв будинок 
видатного українського науковця, 
енциклопедиста, фольклориста, істо-
рика, філолога, етнографа, ботаніка, 
поета, архівознавця, природознавця, 
першого ректора Київського універ-
ситету Михайла Максимовича.
 Цьогоріч лауреатами краєзнавчої 
премії стали троє жителів Шевченко-
вого краю. Зокрема, премію за кни-
гу «Драбів і Драбівщина. Нариси з іс-
торії рідного краю» одержав краєзна-
вець Віктор Козоріз. 
 «У книзі, присвяченій 330-й річ-
ниці Драбова, Віктор Козоріз розкри-
ває віхи історії одного з регіонів Ук-
раїни — Драбівщини. У своїх істори-
ко-документальних нарисах він ви-
світлює найголовніші події, життя і 
діяльність відомих людей, показує 
самобутність господарства і куль-
тури краю», — розповідають у Чер-
каській облдержадміністрації. І до-
дають, історична реконструкція спи-
рається на опрацьовані автором ма-
теріали архівних, бібліотечних та 
музейних фондів, публікацій газет-
ної та журнальної періодики, спога-
ди очевидців.
 Також серед нагороджених — Во-
лодимир Поліщук, професор Чер-
каського національного універси-
тету імені Богдана Хмельницького. 
Його відзначено премією Максимови-
ча за підбірку з семи книг, які він ви-
дав протягом останніх п’яти років — 
«Мій Михайло Максимович», «Мій 
Василь Доманицький», «Мій Павло 
Филипович», «Мій Тодось Осьмач-
ка», «Шевченківські студії», «Слово 
до високих літ», «Майже столітня іс-
торія... Кафедра української літера-
тури в Черкасах».
 У номінації «За особливий вне-
сок у розвиток музеїв, що функціо-
нують та перебувають у віданні під-
приємств, установ та організацій» 
премію отримав Анатолій Шулеж-
ко, керівник музейного комплексу 
історії рідного краю Тернівського лі-
цею у Смілянському районі.
 «У цьому музейному комплек-
сі збирають, зберігають i демон-
струють експонати матеріальної та 
духовної культури рідного краю. 
Експозицію музейного комплексу 
широко використовують в освітньо-
виховному процесі ліцею та просвіт-
ницькій роботі серед жителів Тер-
нівської об’єднаної територіальної 
громади», — зазначають у Черкась-
кій ОДА.
 Усі лауреати отримали грошову 
винагороду — по 15 тисяч гривень. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвiдчення учасника 
бойових дiй, серiя ЮА, номер 00317, 
видане на iм’я Братицi Анатолiя Єв-
геновича, вважати недiйсним.

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Кабмін розпорядився пе-
рейменувати Червонооскіль-
ське водосховище, прибрав-
ши першу частину в його 
складеній назві. Тепер вели-
ке водоймище, що розташо-
ване на території Ізюмського, 
Борівського та Куп’янського 
районів області, буде назива-
тися просто Оскільським.

  Своє рішення урядовці 
пояснили тим, що 12 трав-
ня 2016 року Верховна Рада 
спеціальною постановою пе-
рейменувала селище Черво-
ний Оскіл (до революції — 
Цареборисів) в Оскіл, але 
при цьому назва водойми за-
лишилася старою. Тож, ух-
валюючи такий документ, 
чиновники поставили крап-
ку в топонімічній історії, що 
потребувала логічного завер-

шення у рамках закону про 
декомунізацію. Як відомо, 
це водосховище було збудо-
вано у 1959 році, аби напов-
нити канал Сіверський До-
нець — Донбас, що живить 
прісною водою частину насе-
лених пунктів Донеччини. 
 До речі, тема заміни 
назв на Харківщині й досі 
не втратила своєї актуаль-
ності. Скажімо, 19 серпня 
цього року міська рада при-
йняла рішення переймену-
вати сквер Першої маївки, 
що розташований біля ка-
федрального Благовіщенсь-
кого собору, на Митропо-
личий. Тут же одній з алей 
присвоїли ім’я священни-
ка Никодима, який свого 
часу обіймав посаду митро-
полита Харківського та Бо-
годухівського. 

 Без зайвих ексцесів депу-
тати провели також заміну 
назви станції «Московський 
проспект» на «Турбоатом», 
відновивши тим самим іс-
торичну справедливість. За 
словами істориків, ця стан-
ція від початку проєктува-
лася як «Турбінний завод», 
але до моменту відкриття у 
1975 році чиновники вига-
дали для неї інший «бренд». 
Загалом харківська під-
земка пережила кілька то-
понімічних змін: станцію 
«Радянської армії» перей-
менували на «Армійську», 
«Радянську» — на «Май-
дан Конституції», «Проле-
тарську» на «Індустріаль-
ну», «Маршала Жукова» — 
на «Палац спорту» і «Площу 
повстання» — на «Захисни-
ків України». ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

Без тіні червоного
Найбільше в регіоні водосховище 
стало просто Оскільським

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Волонтерка ГО «Агенція 
сталого розвитку» Наталія 
Костіна вкотре відвезла гу-
манітарну допомогу нашим 
бійцям на фронт. Цього разу 
вона побувала на лінії розме-
жування в районі Новогродів-
ки, що на Донеччині, де по-
зиції наших військових, по-
рушивши домовленості, об-
стріляв противник. За понад 
шість років війни на Донбасі 
пані Наталія має сотні та-
ких поїздок на передову. І на 
військовій позиції, про яку 
йдеться, бувала неодноразово. 
Цього разу вона їздила разом 
із кременчуцькими волонте-
рами-патріотами з ГО «АТО-
Майдан-Кременчук», колиш-
німи учасниками бойових дій 
на сході України, з якими во-
лонтери з Полтави співпра-
цюють уже не один рік, разом 
проїхали лінією фронту від 
Станиці Луганської до Маріу-
поля, відвідавши всі бригади 
ЗСУ та «добробати». 
 — Загалом збиралися вез-
ти допомогу нашим воякам 
дещо пізніше, — поділила-
ся пані Наталія, — але до 
нас звернулася медик із 18-
го батальйону 35-ї бригади 
морської піхоти, з якою ми 
давно знайомі, із проханням 
про допомогу, оскільки бій-
ців цього батальйону ворог 
обстріляв із великокалібер-
ної зброї, унаслідок чого за-
горілися бліндажі й п’ятеро 
наших хлопців постраждали, 
причому один із них, на жаль, 
загинув (він отримав 95 відсот-
ків опіків тіла, тож шансів ви-
жити в нього не було). Пані 
Галина скинула мені список 
необхідних речей, бо в бій-
ців погоріло все: від військо-
вої форми, предметів ужитку 
до документів. Тож нас дуже 
чекали. Дізнавшись, що ми 
привеземо допомогу, хлопці 
не лише зраділи, а й  здиву-
валися: «Невже про нас іще 
хтось пам’ятає?». А зустріли 
нас, без перебільшення, мов 
рідних людей. Ми відвезли 
металеві скоби, ємності для 

води, труби й коліна для «бур-
жуйок», поліетиленову плів-
ку, кабель, мішки, гвіздки, 
лопати, посуд, мийні засоби 
й предмети особистої гігієни, 
теплі речі й, звісно ж, маску-
вальні сітки, подушки й ков-
дри від наших жіночок із во-
лонтерського загону «Невтом-
ні бабусі». Вручили воякам і 
обереги, виготовлені малень-
кими прихожанами Свято-
Миколаївського храму Пол-
тави.
 Волонтерка Зоя Воро-
нянська передала бійцям 
яскраву лавку із серії тих, які 
розмалювала сама, а фронто-
вим медикам, котрі борються 
за життя наших поранених 
вояків, — власноруч розписа-
ний і освячений у Свято-Ми-
колаївському храмі прапор 
із зображенням святого вели-
комученика й цілителя Пан-
телеймона. Пані Зоя вже не-
одноразово передає на фронт 
як свої розмальовані весели-
ми кольорами  лавки, що все-
ляють у наших хлопців оп-
тимізм, заряджають позитив-
ною енергією, так і розписані 
прапори, вкладаючи в малюн-
ки, за її словами, душу й сер-
це, любов до Господа, України 
та її захисників. 
 — Один із прапорів вели-
ких розмірів (3х4 метри) ми 
передали бійцям 25-ї десан-
тно-штурмової бригади, які 
стояли у Станиці Лугансь-
кій, — він також був освяче-
ний батюшкою нашої церкви, 
— пригадала Наталія Кості-
на. — І от уявіть собі: хлопці, 
ризикуючи життям, почепи-
ли його на найвищій точці — 
у підсумку його було видно аж 
у Луганську. Він настільки 
дратував противника, що той 
почав вести по ньому приціль-
ний вогонь. Аби не наражати 
хлопців на небезпеку, коман-
дування вирішило зняти пра-
пор. Та натомість інший наш 
прапор — зі святим Арханге-
лом Михаїлом, освячений у 
головному храмі Полтави —  
Свято-Успенському кафед-
ральному соборі —  владикою 
Федором і капеланами різ-
них конфесій,  підняли в тій 

же Станиці Луганській у День 
Державного прапора України 
дещо поодаль від військових 
позицій. Іще один наш пра-
пор гордо майорів над шах-
тою «Бутівка». Бійці розпові-
дали, що по ньому довго стрі-
ляли з протилежного боку, — 
на ту пору там велися страшні 
бої. Збити його вдалося тільки 
через місяць. 
 — Перші два стяги, які я 

розмалювала, були не надто 
великих розмірів — їх відвіз 
на передову військовий капе-
лан — отець Євгеній, — роз-
казує пані Зоя, яка продов-
жує традицію з розписування 
прапорів. — А загалом уже 
розмалювала й передала на 
фронт шість прапорів. Вони 
там дуже затребувані, адже 
піднімають бойовий дух на-
ших хлопців. ■

ДОБРА СПРАВА

Підтримка з тилу
Волонтер Наталя Костіна: 
Дізнавшись, що привеземо допомогу, 
наші бійці здивувалися: 
«Невже про нас іще хтось пам’ятає?» 

■

Прапори від полтавських волонтерів піднімають 
бойовий дух наших вояків.

❙
❙

Наталія Костіна передає бійцю обереги, виготовлені малими 
прихожанами Свято-Миколаївського храму міста Полтави.
Фото автора, а також надані Наталією Костіною.

❙
❙
❙
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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 iз питань безпеки, 
генерал-лейтенант, публіцист

Нещодавно в інтерв’ю одному 
зі словацьких видань Володи-
мир Зеленський обґрунтував 
власну президентську діяль-
ність тим, що він є перфек-
ціоністом. Схоже, спічрайте-
ри і політтехнологи Банкової 
вчергове підставили главу 
держави (як раніше із лібер-
таріанством) досить супере-
чливим визначенням. Адже 
у психології перфекціонізм 
— це віра в те, що ідеал може 
та мусить бути досягнутим. У 
патологічній формі така люд-
ська риса не сприймає все 
неідеальне і схильна вважа-
ти його нездоровим. Прояв-
ляється бажанням робити все 
лише найкращим чином, одер-
жимістю, нав’язливими ідея-
ми, у зволіканні (відкладення 
завершення завдання через 
страх виконати його недостат-
ньо добре), уникненні ризику 
(оминання нової діяльності 
через невпевненість у тому, 
що її можна буде здійснити 
належним чином), а також не-
спроможністю чітко визначити 
пріоритети життєдіяльності та 
несприйняттям критики. 

Перфекціонзм як епідемія 
глобального масштабу 
 Варто зазначити, що вже 
тривалий час у науковому се-
редовищі точаться жваві дис-
кусії навколо корисності чи 
шкідливості для розвитку 
людини і суспільства перфек-
ціонізму. Вчені та практики 
вважають, що у нормах нашої 
культури перфекціонізм час-
то сприймається як позитив-
на риса. Проте вказують, що 
є «здоровий» перфекціонізм, 
який характеризується висо-
кими вимогами до себе, моти-
вацією та дисципліною. Але є, 
в більшості своїй, неадекват-
ний перфекціонізм, коли най-
кращий результат ніколи не 
здається достатнім, бо люди-
на засмучується від того, що 
цілі були досягнуті не так, як 
планувалося. Акцентується 
увага на тому, що якщо у пер-
фекціонізмі і є позитивні мо-
менти, то вони другорядні або 
інтерпретуються хибно. Нау-
ковець Йоркського універси-
тету Ендрю Гілл за результа-
тами численних власних до-
сліджень доводить, що «пози-
тивної форми перфекціонізму 
не існує». У свою чергу, Аман-
да Руджері у статті для ВВС 
«Перфекціонізм — чому його 
треба позбутися негайно» на-
голошує, що «нездорове праг-

нення до досконалості не лише 
перешкоджає досягненню ус-
піху, а й є надзвичайно шкід-
ливою практикою, що може 
навіть загрожувати життю». 
Науковець уіверситету Керті-
на в Перті (Австралія) вважає, 
що «мало яка риса має стіль-
ки негативних наслідків для 
психіки, як перфекціонізм». 
Дослідниця університету За-
хідної Вірджінії Кейті Рас-

муссен стверджує, що стосов-
но перфекціонізму «час гово-
рити про епідемію глобаль-
ного масштабу та здоров’я 
нації». 
 Якщо ж урахувати, що пер-

фекціонізм, як правило, ґрун-
тується на фундаменті утопіч-
ного ідеалізму, основополож-
никами якого були філософи 
Платон, Томмазо Кампанелла, 
Томас Мор, то його деструк-
тивна роль для світопоряд-
ку є очевидною. Оскільки іде-
алісти, вимагаючи свободи 
для себе, не визнають свобо-
ди для інших. Подібні натури 
досить небезпечні тим, що їх 

найчастіше приваблює саме, 
сфера політики. А досягнув-
ши вершин влади, їхній полі-
тичний і філософський круго-
зір трансформується у бажан-
ня побудови тоталітарного ре-

жиму. Для цього створюється 
такий тип суспільного устрою, 
коли держава привласнює собі 
функції управління не лише у 
політичній та економічній, а й 
у духовній сферах, насильни-
цьки регулює їх в інтересах па-
нуючої, орієнтованої на «іде-
альне» майбутнє іделогії. 

Провали гаранта породжують 
сумніви
 Історія генези подібних 
«вождів» і державних утво-
рень різних суспільно-еконо-
мічних формацій та епох є за-
гальновідомою. Тому в умовах 
російської збройної агресії із 
болісними територіальними і 
людськими втратами, очевид-
них спроб реваншистського 
демонтажу «п’ятою колоною» 
і частиною істеблішменту ук-
раїнського відродження та ла-
тентних капітулянтських пе-
ремовин із ворогом на шкоду 
національним інтересам віт-
чизняному та світовому ук-
раїнству не байдуже, ким на-
справді є президент Зеленсь-
кий і чого від нього очікувати. 

Чи його перфекціонізм є «здо-
ровим», чи неадекватним. На-
скільки хибні риси такого яви-
ща оволоділи його особистістю 
та можуть трагічно позначи-
тися на перспективах існуван-
ня Української держави і на-
ції. Хоча провали у подолан-
ні пандемії коронавірусу, на 
багатьох напрямках суспіль-
но-політичної, соціально-еко-
номічної, оборонно-безпеко-
вої діяльності та безуспішна 
«боротьба» з корупцією вже 
дають підстави обґрунтова-
но сумніватися в управлінсь-
кій здатності гаранта керува-
ти країною та забезпечити її 
міжнародну суб’єктність, дові-
ру і повагу партнерів по анти-
путінській коаліції. 
 Враховуючи такі обстави-
ни, не може не виникнути за-
питання у суспільства щодо 
можливих патологій у Володи-
мира Зеленського, який пуб-
лічно позиціонував себе пер-
фекціоністом. Отримати ґрун-
товну відповідь на нього нація 
має конституційне право через 
наявні у законодавчого органу 
механізми та повноваження, в 
тому числі й щодо процедури 
імпічменту президента за ста-
ном здоров’я. Бо якщо перфек-
ціоністом є пересічний грома-
дянин, то ризики від можли-
вих патологій загалом стосу-
ються його і родини. У разі, 
коли таке явище властиве пре-
зиденту-узурпатору із філосо-
фією утопічного ідеалізму, то 
країна і суспільство постають 
перед загрозою утвердження 
найжорстокішої автократич-
ної диктатури. 
 Для Володимира Зеленсь-
кого існує й інший варінт ви-
ходу із такого незручного ста-
новища. Гарант укотре в стилі 
шоумена «95 кварталу» може 
оголосити нації, що він зно-
ву невдало пожартував, а від-
повідальні за підготовку його 
виступу вже понесли «заслу-
жене» покарання. Передбачи-
ти реакцію української грома-
ди на подібні заяви складно, 
враховуючи її мляву оцінку 
попередніх «зашкварів» пре-
зидента та його досить корис-
ливого і байдужого до націо-
нальних почуттів домінантно-
го етносу оточення. ■

ВЛАДНИЙ ОЛІМП

У чиїх руках булава
Президент-перфекціоніст — це благо чи небезпечна утопія для України?

■

Малюнок із сайта wz.lviv.ua.❙

Провали у подоланні пандемії коронавірусу 
на багатьох напрямках суспільно-політичної, 
соціально-економічної, оборонно-безпекової 
діяльності та безуспішна «боротьба» з корупцією 
вже дають підстави обґрунтовано сумніватися в 
управлінській здатності гаранта керувати країною.
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«В цілому редакції зуміли 
перебудувати свою діяльність 
відповідно до епідемічних обставин, 
але...»
 ■ Пане Сергію, скільки звернень 
надійшло за цей час від редакцій і про 
що в них ішлося?
 — У цілому можна говорити про кіль-
ка аспектів цієї гарячої лінії. Коли ми її 
започатковували, то закликали керів-
ників ЗМІ звертатися передусім щодо 
якихось критичних ситуацій, які могли 
в них складатися через карантин та су-
путні обставини. А вже згодом ми роз-
ширили її до поточного консультування 
з різних актуальних питань діяльності 
редакцій, як от захист трудових прав чи 
регулювання внутрішньої роботи. По-
над 150 редакцій ЗМІ надали певну ін-
формацію спілці щодо антикризових за-
ходів, які вони самостійно впроваджу-
ють, і виклали пропозиції щодо того, 
як вони бачать необхідну державну під-
тримку українських медіа. Про гостро 
критичні ситуації в ЗМІ йшлося десь у 
15 зверненнях. Якщо ж брати до уваги і 
результати інших наших опитувань, то 
про таке, як, приміром, тимчасове за-
криття, припинення виходу, згортан-
ня якихось проєктів та інші подібні на-
слідки карантину нас поінформували не 
більше 10 відсотків редакцій. Вони про-
сили різного роду допомоги. Так, при-
міром, одна з газет Львівщини просила 
допомогти врегулювати надходження 
платежів від місцевої влади, бо виплати 
за висвітлення її діяльності були замо-
рожені, і редакція опинилася майже на 
межі закриття. Інший приклад — коли 
в Кіровоградській області газета виму-
шена була тимчасово припинити діяль-
ність з огляду на епідемічну безпеку.
 ■ Тобто можна сказати, що загалом 
редакції все-таки вистояли в цій форс-
мажорній ситуації?
 — У цілому редакції зуміли пере-
будувати свою діяльність відповідно 
до епідемічних обставин, але те, що не 
було масового закриття, — це не свідчен-
ня якогось їх міцного фінансового стану. 
Цього вдалося не допустити саме завдя-
ки цій перебудові, перегляду і скорочен-
ню витрат, економії на всьому, насампе-
ред — на зарплатах. І якщо повернути-
ся до цифр, то про зниження заробітної 
плати інформувала третина редакцій, 
14 відсотків повідомили, що вимушені 
були відправляти працівників у неоп-
лачувані відпустки. І понад 70 відсотків 
констатували критичне зменшення над-
ходжень від реклами (решта, думаю, або 
є дотаційними і не залежать від рекла-
ми, або ж належать до тих, що, в основ-
ному, розраховують на передплату і ре-
алізацію). Із проблемами щодо захисту 
трудових прав журналістів на сьогодні 
маємо понад 70 звернень. Колег турбує 
специфіка діяльності в умовах каранти-
ну, організація роботи на відстані, пи-
тання, пов’язані з відпустками та ма-
теріальними допомогами. Суттєво зріс 
інтерес до умов роботи з фрілансерами, 
багато питань і щодо колективних до-
говорів. Ну і якщо говорити вже не про 
роздержавлені газети, а про комуналь-
ні телерадіокомпанії, які, як відомо, не 

реформовувалися, то є багато питань 
щодо трансформації, яка закладена в 
законопроєкт про медіа, але очевидно, 
що швидко це не реалізовуватиметься, 
тим часом у робочому процесі виникає 
чимало проблем. Зокрема, пов’язаних і 
з ліквідацією районів, а отже, і райрад та 
райдержадміністрацій. У місцевих ТРК 
стурбовані:  якщо роздержавлення газет 
давало їм можливість подальшої діяль-
ності, то комунальні телерадіокомпанії 
у зв’язку з ліквідацією засновників мо-
жуть просто закрити, і у них нема сьо-
годні можливості якось вплинути на 
свою подальшу долю. Щоб допомогти 
колегам, консультуємося зараз з авто-
ритетними столичними юристами.
 Ліквідація районів створює спе-
цифічні проблеми і для газетярів. 
Приміром,було звернення від редак-
тора «районки» щодо зміни у зв’язку з 
цим назви газети. Але ж у такому випад-
ку йдеться про порушення самого зако-
ну про реформування друкованих ЗМІ, 
в якому оговорено обов’язковість збере-
ження назви газети. 

Відтак наші юристи дали роз’яснення, 
що навіть якщо район увійде до складу 
іншого району, і райцентр (із назвою яко-
го, приміром, пов’язана назва газети. — 
Ред.) стане неперспективним, зміну на-
зви газети все одно можна трактувати, як 
порушення закону. Тому юристи радять, 
як варіант, засновувати і видавати газету 
з новою назвою, але при цьому зберігати 
і вихід газети з тією назвою, з якою вона 
реформовувалась. Щоб у колишніх за-
сновників принаймні формально не було 
підстав переглядати виконання рішень 
щодо дотримання умов реформування. 
 Але повернімося до ситуації, в якій 
опинилися місцеві видання. У кризовій 
ситуації сьогодні вони всі, в тому числі й 
реформовані. І всі редактори та колекти-
ви дуже сподіваються на одне — що в Ук-
раїні нарешті почнуть втілювати анти-
кризові заходи на підтримку ЗМІ, які ми 
бачимо в багатьох інших країнах. Зок-
рема європейських, де уряди розуміють 
велику важливість місцевих ЗМІ як ка-
налів постачання важливих для громад 
і перевірених новин. Питання держав-
ної підтримки для таких дискутують-
ся сьогодні навіть у США, де, як відомо, 
держава абсолютно відділена від засобів 
масової інформації. 

«На жаль, держава схиляється більше 
до політики державного регулювання 
ЗМІ»
 ■ А в нас є бодай якийсь поступ у цьо-
му напрямку?
 — У нас, на жаль, держава схиляєть-
ся більше до політики державного регу-
лювання ЗМІ. Це ми бачимо і в активно-
му просуванні законопроєкту про медіа, 
який ми постійно критикуємо, бо разом 
із редакторами вважаємо, що цей закон 
лише поглибить ті кризові явища, які 
маємо на сьогодні в редакціях. А щодо 

допомоги, то нещодавно ми звернулися 
до Українського культурного фонду. І 
разом із колегами з різних цікавих стар-
тапів працюємо над тим, щоб Українсь-
кий культурний фонд розширив спектр 
своїх програм, у яких надаються гранти 
для медіа. В низці сфер культура і медіа 
дотичні, тож зацікавленість з боку керів-
ництва фонду є. Тому будемо продовжу-
вати дискусії, щоб уже цього року, бо-
дай експериментально, можна було ре-
алізовувати такі речі в межах цієї куль-
турної установи, без прийняття якихось 
додаткових законів. А паралельно, зви-
чайно, продовжуємо комунікувати і з 
Держтелерадіо, і з Міністерством куль-
тури та інформполітики. Адже ще рані-
ше паном Ткаченком була ініці йована 
програма грантової підтримки для ЗМІ 
у їх висвітленні суспільно важливих 
тем. Однак це довгий шлях, бо він вима-
гає зміни законодавства для встановлен-
ня певного порядку видачі цих грантів. 
Тим часом ми бачили, приміром, при-
клад Литви, де уряд уже в перші тиж-
ні карантину почав впроваджувати ан-

тикризові заходи для ЗМІ. Тобто якщо є 
політична воля, то від декларацій відра-
зу переходять до дій і швидко отриму-
ють результати, у нас же досі лише об-
говорюють... 
 Національна спілка журналістів Ук-
раїни спільно з Українською асоціа-
цією медіа бізнесу (УАМБ) та Асоціа-
цією незалежних регіональних видавців 
 (АНРВУ) пропонує запровадити цільову 
дер жавну програму підтримки місцевих 
медіа. Відповідну пропозицію надіслано 
до Міністерства культури та інформацій-
ної політики у відповідь на запит про на-
працювання для «програми з підтримки 
медіасфери та журналістів». Провідні 
об’єднання журналістів та видавців про-
понують надавати місцевим медіа (газе-
там та сайтам) кошти у цільовий спосіб — 
виключно для підвищення якості контен-
ту ЗМІ. При цьому медіа має витрачати 
кошти лише на фонд оплати праці жур-
налістів та працівників ЗМІ. За нашими 
попередніми підрахунками, пропонова-
ний обсяг державного фінансування та-
кої програми на 2020 рік може скласти 
120 мільйонів гривень. При  цьому поло-
вину пропонується спрямувати на під-
тримку саме 600 роздержавлених газет. 
І тут ідеться, насамперед, навіть не стіль-
ки про підтримку ЗМІ, скільки про під-
тримку доступу українців до перевіре-
ної місцевої інформації. Адже професій-
ні журналістські матеріали в місцевих 
медіа — це реалізація громадянами сво-
го права знати та обов’язку місцевих чи-
новників звітувати.

«Політики в більшості взагалі не 
розуміють значення газет, вони 
думають, що майбутнє — це лише 
діджитал»
 ■ Про які висновки можна сьогодні 
говорити щодо ситуації саме з рефор-

мованими газетами?
 — Головне — це що більшість видань 
продовжують своє існування. Тобто всі 
ці побоювання, що як мінімум половина 
газет закриється, не справдилися. Інша 
справа — якою мірою проблем цього до-
сягнуто. Бо є інформація, що частина ре-
дакцій дійсно шукають політичних чи 
бізнесових інвесторів і продають їм га-
зети. Ну але це вже справа особистої від-
повідальності редакторів і редакцій, і це 
вже ринкові відносини, хоч і погані. Зате 
інша частина успішно трансформується 
і належним чином дбає про розвиток на 
тому ж ринку, попри все. Ось тільки один 
із багатьох прикладів — газета «Черкась-
кий край», не покладаючись на давно не 
партнерську позицію Укрпошти, зробила 
акцент на редакційній передплаті, актив-
но працює у цьому плані з підприємства-
ми області, які передплачують видання 
для своїх працівників, і це їй  дасть мож-
ливість виживати і розвиватися. 
 Ринкові умови — це випробуван-
ня для всіх. При цьому головним очі-
куванням місцевих друкованих ЗМІ за-
лишається притомна державна політи-
ка щодо їх підтримки. Важливо також 
розглянути питання такої підтримки і 
центральних українських газет. Пра-
во українців — отримувати якісну прав-
диву інформацію. Тож програма такої 
підтримки мала б бути багатокомпонен-
тною, з урахуванням економічних, тех-
нологічних та всіх інших можливих ва-
желів. Необхідно тверезо дивитися і на 
питання діджиталізації. Так, технології 
— це не загроза, а можливості, але, за ве-
ликим рахунком, діджиталізація може 
бути успішною лише тоді, коли базова 
стартова передумова — це суцільне пок-
риття якісним мобільним інтернетом. 
Реальна ж ситуація інша — виїжджаю-
чи за межі обласного чи районного цент-
ру, відразу потрапляєш в суцільні «ями» 
без зв’язку. У сільській місцевості пок-
риття немає ще багато де, тож сільських 
людей, особливо старшого віку, ми не 
навчимо користуватися інтернетом нія-
кими цифровими серіалами — бо його 
у них немає взагалі. А якщо сюди дода-
ти ще й проблеми з покриттям українсь-
ким телевізійним сигналом та кодування 
популярних телеканалів, то логічно ви-
ходить, що для великої частини україн-
ців основним джерелом отримання важ-
ливої інформації залишаються газети. І 
тому держава повинна робити все, щоб 
не скорочувати перспективу друкованих 
ЗМІ, а навпаки. Але для цього, знову ж 
таки, має бути діалог із галуззю, діалог 
із редакторами, наразі ж ми не бачимо та-
кої зацікавленості. Політики в більшості 
взагалі не розуміють значення газет, 
вони думають, що майбутнє — це лише 
діджитал, чи просто не цінують і не пова-
жають професіоналів, журналістів та ре-
дакторів. Через це зовнішнє середовище 
для місцевої преси залишається неспри-
ятливим, і для виживання колеги виму-
шені поки що покладатися винятково на 
власні зусилля. ■

ПРЯМА МОВА

Сергій Томіленко: Масового закриття 
газет вдалося уникнути лише 
завдяки економії редакцій на всьому, 
і насамперед — на зарплатах
У зв’язку з ситуацією, в якій опинилися редакції газет через карантин, 
Національна спілка журналістів України відкрила в травні антикризову гарячу лінію. 
Про результати та висновки її кількамісячної діяльності розмовляємо 
з головою НСЖУ Сергієм Томіленком

■

Сергій Томіленко
Фото з архіву НСЖУ.

❙
❙

«Про зниження зарплат інформувала третина редакцій, 
понад 70 відсотків констатували критичне зменшення 
надходжень від реклами».

(Із статистики НСЖУ)
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Вікторія ГОСТРА

В Україні почався традиційно 
непевний, тривожний і загадко-
вий бюджетний процес — уряд 
презентував у парламенті проєкт 
Державного бюджету на 2021 
рік. Як завжди, головний бюджет 
країни мало кому сподобався і 
викликав численні нарікання. Не 
виняток і аграрна частина доку-
мента — дрібні й середні вироб-
ники галузі знову розчаровані.

Загальна картина
 Розчарування аграріїв сто-
сується насамперед «бюдже-
ту підтримки» — коштів, які 
виділяються на підтримку тва-
ринництва, садівництва, виног-
радарства, здешевлення техні-
ки тощо. За Бюджетним кодек-
сом, на таку підтримку може 
виділятися не більше 1% ВВП. 
Ця цифра виглядає досить при-
вабливо, однак сільськогоспо-
дарські виробники ніколи її на-
справді не отримували. На 2021 
рік уряд знову заклав на вказа-
ну статтю далеко не 1%, а мен-
ше половини цих коштів. 
 Однак аграрії давно хочуть 
використати цю гіпотетичну 
підтримку «по повній» і зали-
шаються дуже незадоволени-
ми, коли це не вдається. Тому 
обсяг запланованої підтримки 
на рівні 4 млрд грн, що вдвічі 
менше омріяних 8,5 млрд грн, 
усіх розчарував.
 Як стверджує секретар пар-
ламентського Комітету з питань 
аграрної і земельної політики, 
депутат від групи «За майбут-
нє» Іван Чайківський, ця сума 
«не сприймається», оскільки 
вона ще й знижується щороку.
 «У 2019 році агросектор от-
римав 5,9 млрд грн на пряму 
підтримку з бюджету, у 2018 
— на потреби АПК надали 6,3 
млрд грн. Заплановані урядом 
4 мільярди дотації підтримки 
сільгосппідприємців абсолют-
но не сприймаються в агросере-
довищі. Цієї суми точно не вис-
тачить на всі програми, особли-
во на тваринництво. Тому на 
найближчому засіданні Агро-
комітету представники коман-
ди «За майбутнє» звертати-
муться до уряду з вимогою пе-
реглянути суму підтримки», — 
стверджує нардеп.

 За його словами, це не єдина 
діра в аграрному бюджеті. Про 
цілі напрямки АПК уряд прос-
то забув. 
 «Також у бюджеті на 2021 
рік не передбачено коштів на 
поновлення Мінагрополітики, 
хоча це позиція президента. 
Ще одна деталь — восени за-
пускається ринок землі, однак 
коштів на створення земель-
ної іпотеки в проєкті бюдже-
ту не передбачено. Не бачимо 
в Дер ж  бюджеті статті допомо-
ги аграріям, які постраждали 
від засухи в 2020 році, попри 
обіцянки урядовців», — ствер-
джує Чайківський.
 Останнє — засуха й постраж-
далі від неї фермери — особливо 

болюче цьогорічне питання.

Катастрофа на півдні
 Із найбільшими проблема-
ми нині зіткнулися на півдні 
України. Через засуху й при-
морозки місцеві фермери втра-
тили до 80% урожаю, і це по-
ставило багатьох із них на межу 
катастрофи. Відомо про кілька 
самогубств серед фермерів, які 
втратили весь урожай. 
 Південь — один із ключових 
аграрних регіонів, тому втра-
та його як ефективного й діє-
вого агрохабу була б, без пере-
більшення, серйозною загрозою 
продовольчій безпеці держави.
 Першочерговою (однак 
зовсім не достатньою) умовою 

порятунку півдня має стати 
дієвий механізм допомоги міс-
цевим фермерам. Наприклад, 
страхування від неврожаю. 
Однак у цьому бюджеті нічого 
не передбачено. 
 «Чимало аграріїв із півден-
них областей уже сьогодні за-
являють, що в разі відсутності 
осінніх опадів не будуть засіва-
ти зерновий клин. Якщо й у по-
дальшому не буде опадів та сні-
гового покриву взимку, за їхні-
ми словами, залишається під 
великим питанням та загро-
зою і весняна посівна. Ніхто не 
хоче повторювати ризики 2020 
року», — вважає член ради ди-
ректорів ТОВ «Південна жит-
ниця» Василь Калашник. 

Шляхи вирішення
 Для вирішення вказаних 
проблем необхідна дуже гли-
бока системна робота з прак-
тичною перебудовою всієї сфе-
ри АПК. Та є й дуже зрозумілі 
речі, які варто зробити термі-
ново.
 «Ми маємо давати підтрим-
ку профільним компаніям, 
які займаються тільки аграр-
ним бізнесом, а не будь-кому, 
для кого це десята справа... 
Ми маємо повернути дотацію 
«за голову» (утримання ВРХ) 
— 1,5–2 тис. грн на рік для 
підтримки стада — це суттє-
ва підтримка. Ми повинні на-
решті зупинити скорочення 
молочного поголів’я! Ми має-
мо від шкодувати сільгоспви-
робникам та кооперативам 
втрати від надзвичайних си-
туацій природного характе-
ру (загибель тварин, посівів, 
насаджень)», — вважає член 
Аграрного комітету Верхов-
ної Ради, нардеп від групи «За 
майбутнє» Сергій Лабазюк.
 Депутат уже подав відповід-
ні правки до законопроєкту 
№3295 про підтримку сільсь-
кого господарства. Це той міні-
мум, який необхідний хоча б 
для того, щоб «втриматися на 
плаву». Після цього будуть 
потрібні наступні кроки. 
 Поки що уряд не робить на-
віть цього, і аграрії б’ють на 
сполох. Багато хто з них опи-
нився на межі фізичного ви-
живання, і це не лише їхня 
проблема. Оскільки, повтори-
мо, підтримка АПК є питан-
ням національної продоволь-
чої безпеки. А проєкт Держав-
ного бюджету наразі не вирі-
шує проблем галузі, а лише 
загострює їх. ■

ПИТАННЯ РУБА

Аграрний бюджет: нові 
проблеми і старі розчарування
Підтримку сільгоспвиробників влада послідовно скорочує

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ще донедавна в українських 
селах ледь не в кожному домо-
господарстві тримали корів-
ку, а зараз череда, яку гонять 
на пасовисько, складається, у 
кращому випадку, з десятка 
худобин. Попри катастрофіч-
не зменшення кількості корів, 
молоко в людей ділки прийма-
ють за безцінь: зокрема, на Чер-
кащині донедавна давали 5 грн/
літр, а наприкінці вересня при-
ймають «аж» по 6-7 грн/літр за-
лежно від жирності. При цьо му 
так зване молоко в магазині в се-
редньому вартує... 25 грн/літр. 
Якщо ставлення до селянської 
праці буде й надалі таким, то 
скоро чи не всіх своїх рогатих 
Зорьок і Квіток господарі пус-
тять під ніж.
 Аби хоч якось урятувати мо-
лочну галузь в Україні, три мо-
лочні асоціації підписали ме-

морандум «Про створення На-
ціонального комітету для по-
рятунку молочної галузі». До 
комітету ввійшли Асоціація 
виробників молока, Українсь-
ка кооперативна федерація та 
Спілка молочних підприємств 
України.
 Щоправда, цей комітет не 
має юридичного статусу й є 
громадським утворенням, яке 
покликане опікуватися голов-
ними напрямками та пробле-
мами розвитку молочної га-
лузі в Україні. Серед головних 
завдань Національного комі-
тету для порятунку молочної 
галузі — спільне розроблення 
проєктів; звернення iз пропо-
зиціями до органів державної 
влади; одержання публічної 
інформації та інформування 
громадськості про програми і 
плани.
 Головуватимуть у комітеті 
почергово, й для кожної асоціа-

ції відведено по півроку. «Пот-
рібно не боятися говорити і до-
носити уряду наше бачення. Я 
вважаю, що наші знання і до-
свід у молочній галузі значно 
більші, ніж у молодого поколін-
ня, яке прийшло до керівниц-
тва країни», — заявив голова 
ради директорів Спілки молоч-
них підприємств України Ва-
дим Чагаровський і закликав 
інші молочні асоціації підписа-
ти згаданий меморандум.
 Додамо, що, за словами 
фахівців, основним протидію-
чим фактором зростання ціни 
на молоко є недостатній попит, 
який наразі визначається біль-
ше падінням рівня доходів на-
селення та інфляційними про-
цесами, які тільки набирають 
обертів. «Ускладнює ситуацію 
і великий відсоток конкурент-
ного імпорту молочної продук-
ції та загроза повторного вве-
дення жорсткого карантину.

 Усі ці фактори сприяють 
тому, що у поточному році не 
варто особливо сподіватись на 
зро стання цін на молокосиро-
вину вище минулорічних», — 
зауважили в Асоціації вироб-
ників молока.
 Не слід забувати й про горе-

підприємців, які заполоняють 
наш ринок фальсифікованими 
молочними продуктами. Тож 
дуже вчасним є наразі процес 
створення в Мінекономіки за-
конодавчої бази для боротьби з 
таким продуктовим фальсифі-
катом. ■

ГАЛУЗЬ

Щоб не пересохли молочні ріки
Підписано меморандум про співпрацю 
між молочними асоціаціями 

■

Наші годувальниці.
Фото з сайта seeds.org.ua.

❙
❙
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Цьогорічний ажіотаж із цінами 
на гречку минув. Але при цьому 
це був не перший і — як прогно-
зують експерти — далеко не ос-
танній випадок, коли ціна улюб-
леного і традиційного продукту 
для більшості українців раптом 
починає стрімко злітати. Аграрії, 
котрі займаються вирощуванням 
гречки, запевняють: культура в 
небезпеці, ми суттєво відстає-
мо від сусідів, у тому числі від 
Росії, і взагалі можемо потрапи-
ти у залежність від імпорту. Втім 
інші експерти ринку запевняють: 
ажіотажний попит — явище 
тимчасове, пов’язане із зовнішні-
ми факторами. А ціна на гречку в 
Україні суттєво вища, ніж, напри-
клад, у Німеччині. І подолати цей 
перекос здатен тільки імпорт, що 
дозволить вирівняти ціну. 

Ринок не може втримати ціну
 За офіційною статистикою, 
цьогоріч гречки в Україні посія-
но лише половину від мінімаль-
ної потреби. При цьому на ринку 
склався значний дефіцит греча-
ної крупи. Це спостерігатиметь-
ся і далі, адже перекрити потре-
бу нізвідки. Щоби подолати про-
блему, як стверджують галузеві 
експерти, аграріям необхідна 
державна програма стабілізації 
ринку гречки і нішевих культур 
у цілому.
 За словами виконавчого ди-
ректора Міжнародної асоціації 
гречки Сергія Громового, рані-
ше гречку імпортували з Росії. 
«І це було головною нашою про-
блемою», — каже експерт, до-
даючи: сьогодні РФ сама при-
пинила нарощувати виробниц-
тво, навіть відкотилася за рів-
нем посівних площ на 10 років 
назад  і запровадила заборону на 
вивезення гречки.
 В цілому ж, як пояснюють 
аналітики, експортерів цієї куль-
тури у світі не так багато. Крім 
Росії, іноді постачальником до 
нашої держави виступала Поль-
ща, іноді — Китай. Як відомо, 
щорічно у світі збирають понад 
3,8 млн тонн гречки. Росія і Ки-
тай займають лідерські вироб-
ничі позиції: на частку РФ з уро-
жаєм понад 1,52 млн тонн при-
падає 39,8% загальносвітового 
виробництва гречки. Водночас 
Китай не дуже відстає: 1,45 млн 
т і 37,8% світового врожаю. Крім 
того, до першої десятки найбіль-
ших світових виробників гречки 
входять Україна (4,7%), Фран-
ція (3,3%), Казахстан (3,1%), 
Польща (3%), США (2%), Бра-
зилія (1,7%), Литва (1,4%) і 
Японія (0,9%).
 «Але там, насамперед у Ки-
таї, — зовсім інший продукт, 
який не відповідає смаковим очі-
куванням українських спожива-
чів», — пояснює Гуртовий.
 Саме тому ціни на греча-
ну крупу на полицях магазинів 
дуже високі. І найімовірніше, 
що гречка і надалі дорожчатиме. 
При цьому нинішня ціна перебу-
ває на межі верхнього балансу зі 
здатністю купувати: споживачі 
віддають перевагу дешевшим, 
хоча і менш корисним, замінни-
кам, як, наприклад, макарони з 
м’яких сортів пшениці.
 Купувати головний інг-
редієнт легендарних гречаників 
наші співвітчизники практично 
перестали після ціни 30 гривень 
за кілограм. За словами керівни-
ка галузевої асоціації, виробни-
ки не можуть продати значних 
обсягів, лише невеликі партії. І 
при цьому українські сільгоспви-
робники  не надто прагнуть сіяти 
гречку. Вважаючи, що вона за-
надто нестабільна і непрогнозо-
вана в плані ціни.
 Нестабільність на ринку, за 

словами Гуртового, не дозволяє 
виробнику дивитися на гречку 
серйозно. І він обирає прогнозо-
вані культури, хоча і з меншою, 
але гарантованою прибутковіс-
тю: кукурудзу, сою. Подолати 
проблему, на його думку, змогла 
би додаткова державна програ-
ма.Але її немає. 

Виробляє Росія, купує Японія
 За даними аналітиків, за ос-
танні п’ять років найбільший 
приріст виробництва гречки було 
зафіксовано у низці країн: Ка-
захстані — 150,6%, Словенії зі 
117,1%, Китаї з їхніми 114,4%. 
Однак найбільший приріст ви-
рощування був у Естонії і стано-
вив... 1592,5%! При цьому пів-
нічна Естонія займає крихітну 
частку світового ринку — близь-
ко 0,1% від загального світового 
виробництва гречки, проте зро-
била ставку на цю культуру.
 На відміну від неї, традиційні 
країни-гречкосії, навпаки, змен-
шують обсяги виробництва. Най-
більший спад демон струє сусід-
ня Білорусь, яка отримала мінус 
54,2% до попереднього року. «У 
мінусах» також Південна Ко-
рея із показником мінус 35,0%, 
і третє місце цього антирейтингу 
займає Україна з показником мі-
нус 24,4%.
 Найбільшим світовим екс-
портером цієї культури цілком 
очікувано виступає Росія: адже 
наш північно-східний сусід ви-
робляє значно більше, ніж йому 
треба для внутрішнього рин-
ку. Всього ж Росія, за даними 
компанії Tridge, займає близь-
ко 21,6% від загальносвіто-
вого експорту. Слідом іде Ки-
тай зі своїми 18,7%, на третьо-
му місці США із 17,4%, на чет-
вертому місці Польща, яка має 
7,3% ринку. Далі йдуть Лит-
ва (6,4%), Нідерланди (4,7%), 
Канада (4,1%), Латвія (4%), 
Німеччина (1,9%) і Казахс-
тан (1,7%). Утім чимало країн 
із цього переліку вирощують 
гречку у вкрай незначній кіль-
кості, проте займаються її ре-
експортом, укладаючи угоди з 
країнами-виробниками. 
 Найбільші обсяги закупівлі 
гречки у світі демонструє Японія: 
це один із найбільших імпор-

терів, який суттєво відірвався від 
конкурентів. Усього ж Японія 
щороку купує 30,2% від світо-
вих обсягів виробництва гречки, 
витрачаючи на ці потреби 33 млн 
доларів. Далі йде Іспанія, яка ку-
пує всього лише 7,7%. На треть-
ому місці Польща, яка водно-
час сама є країною-виробником. 
Польща купує 6,5% від світово-
го виробництва цієї крупи. За 
нею йде ще один великий вироб-
ник гречки — Китай, який хоч 

і сам виробляє, але при цьо му 
скуповує до 6,3% світового вро-
жаю гречки. Імпортують греча-
не зерно і на Апеннінський півос-
трів, в Італію, у кількості 5,6% 
від світового виробництва. Далі 
йдуть Нідерланди — 5,2%, США 
— 4,5%, Франція — 4,2%, Лит-
ва — 3,9% і Чехія — 3,3%. Фак-
тично всю гречку до цих держав 
імпортують із Росії.

Новий врожай послабив 
проблему
 Згідно з даними Державної 
служби статистики, торік уро-
жай гречки в Україні перевищив 
85 тис. тонн із середньою вро-
жайністю 12,3 центнера з гекта-
ра. Якщо порівняти з минулими 
роками — падіння катастрофіч-
не. Так, наприклад, у 2017 році 
в Україні було зібрано 180,4 тис. 
тонн гречки. Усього лише за два 
роки маємо зниження виробниц-
тва понад удвічі.
 Раніше таке падіння — май-
же вдвічі — ми зафіксували за ці-
лих 13 років: за період із 2003-го 
по 2016 рік. Так, в Україні в 2003 
році урожай становив 310,9 тис. 
тонн, а в 2016-му вже 176,43 ти-
сячі тонн. У підсумку з 2016 року 
виробництво культури знизило-
ся фактично ще вдвічі.
 У нашій державі найбільші 
площі під гречкою розташовані 
в Житомирській і Хмельницькій 
областях. Найменше її вирощу-
ють у Чернівецькій, Закарпатсь-
кій, Луганській, Одеській і За-

порізькій областях. Утім остан-
нім часом сільськогосподарські 
виробники, як видно з динамі-
ки та даних статистики, аж ніяк 
не поспішають засівати свої поля 
гречкою. 
 Така ситуація — коли рин-
кові умови є нестабільними, а дер-
жава не квапиться якимось чи-
ном впливати на ринок, впровад-
жуючи протекціоністські заходи 
— вже призвела до того, що сьо-
годні Україна зіткнулася зі знач-

ним дефіцитом гречаної крупи. 
Перекрити його нічим, перспек-
тиви нового врожаю виглядають 
не найкраще, і він, як прогнозу-
ють аналітики, зможе покрити 
лише половину від мінімальної 
потреби внутрішнього ринку.
 Лобісти галузі, виробники, 
частина галузевих експертів при 
цьому апелюють до дер жави. 
Мовляв, для того, аби досягти 
успіхів, збільшити виробниц-
тво цього виду крупи, менше за-
лежати від імпорту та допомог-
ти отримати прибуток місцевим 
виробникам, в Україні повинна 
бути забезпечена відповідна де-
ржавна протекціоністська полі-
тика. Але такі кроки необхідні 
заради власної продовольчої без-
пеки. 
 Здешевлення гречки, яке 
ми, наприклад, спостерігаємо 
вже понад місяць поспіль, на 
думку експертів, — явище се-
зонне. І пов’язане воно з над-
ходженням на ринок нового вро-
жаю. Так, наприкінці літа ціна 
на гречку в Україні всього лише 
за один тиждень знизилася на 
7%. При цьому учасники рин-
ку заявили: на їхню думку, по-
дорожчання цієї крупи найбли-
жчим часом не очікується. При-
наймні до початку зими. 

На гречці поле відпочиває
 А може, і надалі. Інші експер-
ти заявляють: після завершен-
ня пандемії коронавірусу, точ-
ніше, стабілізації ситуації, ціна 

на гречку буде падати. Адже цю 
крупу частина споживачів чо-
мусь вважає стратегічним то-
варом, і коли виникає паніка 
на ринку, її починають скупо-
вувати у великих кількостях. І 
це зрозуміло, адже гречка — це 
бюджетний продукт, на який 
насамперед орієнтуються мало-
забезпечені українці. Саме вони, 
як зазначають психологи, най-
легше піддаються панічним на-
строям.
 І не лише у нас, а й у державі-
експортері Росії. Свого часу ажіо-
тажний попит на ці товари почав-
ся з Москви і Санкт-Петербурга 
і швидко поширився по країні. 
Покупці пояснювали, що роб-
лять запаси, побоюючись введен-
ня жорсткого карантину і при-
пинення поставок і виробництва 
продуктів. До середини березня 
попит на гречку в низці регіонів 
виріс у 4 і більше разів. Відповід-
но, постачальники почали підні-
мати ціни, і в РФ вирішили екс-
порт гречки призупинити — са-
мим не вистачає.
 Бажання ж аграріїв, які ви-
рощують гречку, отримувати 
державну підтримку і бути за-
діяними у державній програмі, 
експерти називають лобістсь-
кими прагненнями. Так, за сло-
вами експертки аграрних рин-
ків Марії Колесник, сільсько-
господарські виробники дуже 
чутливі до кон’юнктури, і коли 
попит зростає, вони тут же роз-
ширюють посівні площі. І сьо-
годні гречка для виробників не 
настільки прибуткова культура, 
щоб концентруватися на її вироб-
ництві.
 Її колега Олексій Дорошенко, 
навпаки, вважає, що наші вироб-
ники заробляють на гречці зовс-
ім непогані гроші, проте існують 
певні особливості ціноутворен-
ня. І у цьому контексті імпорт 
якраз є сприятливим чинником. 
Адже він, за словами експерта, 
посилює конкуренцію, створю-
ючи ринковий ефект. При цьому 
Дорошенко стверджує: гречка за 
кордоном коштує дешевше, ніж 
в Україні. Сказане стосується на-
віть Німеччини.
 Такий парадокс аналітик по-
яснює різними підходами до ці-
ноутворення гречки. Адже, за 
його словами, за кордоном греч-
ку завжди сіють на полях, які 
«відпочивають», наприклад піс-
ля пшениці. Ці поля могли б за-
лишатися порожніми, і засія-
на на них гречка — це додатко-
вий прибуток, відповідно, кош-
тує вона копійки. В Україні ж 
підхід інший: наші аграрії вва-
жають, що будь-який сантиметр 
ґрунту повинен приносити при-
буток. Тому наші поля не «від-
почивають», із землі вичавлю-
ють усі соки, з року в рік сіючи 
на ній пшеницю і ріпак. І саме че-
рез таке піратське ставлення до 
землі гречка у нас коштує на рів-
ні інших культур. 
 Диктує ціни і попит на цю 
крупу. У Європі, як відомо, греч-
ка вважається ледь не бур’яном, 
у країнах колишнього Радянсь-
кого Союзу попит на неї з боку 
споживачів не слабшає. І цей 
факт дозволяє виробникам роз-
дувати ціни, незважаючи на 
низьку собівартість цієї куль-
тури. При цьому Олексій Доро-
шенко назагал скептично ста-
виться до стратегічності греч-
ки як харчового продукту, що є 
традиційним для українців. Мо-
вляв, значення цієї крупи знач-
но переоцінене, особливо з ог-
ляду на те, що на українських 
прилавках представлено чима-
ло інших круп. А отже, на його 
думку, поступово гречка втрача-
тиме свою популярність, у тому 
числі й у малозабезпечених ук-
раїнців. ■

СТРАТЕГІЧНІ ЗАПАСИ

Хай буде гречка! 
Українські споживачі звикли робити запаси круп, що дозволяє 
виробникам отримувати високі прибутки і навіть вимагати 
у держави підтримки та дотацій

■

Українські гречкосії вже котрий рік поспіль скорочують виробництво цієї крупи.
Фото з сайта agro-yug.com.ua.

❙
❙

Наші аграрії вважають, що будь-який сантиметр 
ґрунту повинен приносити прибуток. Тому наші поля 
не «відпочивають», із землі вичавлюють усі соки.
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Ольга БОНДАР-РІЗНИЧЕНКО,
титар Свято-Дмитрівської парафії 
Харків

 9 вересня у вашій газеті був 
надрукований відкритий лист, 
адресований главі УГКЦ Святос-
лаву Шевчуку «Чому замість на-
ціональної солідарності толеруєте 
міжусобну ворожнечу?», підпи-
саний пп.Олександром Гудимою, 
Олександром Ткачуком, Олесем 
Шевченком та Арсеном Зінчен-
ком. У цьому листі зазначені гро-
мадяни, посилаючись на безосо-
бову формулу «громада право-
славних українців Слобожанщи-
ни», дозволяють собі цитувати 
образливі вислови на нашу адре-
су, парафіян Свято-Дмитрівської 
церкви м. Харкова. Таврують нас 
до болі знайомими з часів СРСР 
штампами, як «іудине плем’я» і 
«купка пройдисвітів». 
 Незнайомі нам підписанти ре-
ально відмовляють нам, парафія-
нам храму, в суб’єктності. Ніби 
не ми самі, а замість нас церков-
не керівництво вирішує нашу 
долю. Саме оцей спосіб оцінки, 
в якому вибудовують підписан-
ти свій обвинувальний наратив, 
цілком вкладається в ментальну 
матрицю політичного російсько-
го православ’я. Ми ж наголошує-
мо, що ні церковні зверхники, ні 
міфічна «громада православних 
українців», на думку яких по-
силаються автори листа, взагалі 
ніхто, крім нас самих, за зако-
ном, не має права диктувати, яку 
нам обирати стратегію розвитку. 
Бо це наш храм! Ми тут сповідає-
мося, приймаємо св.Тайни, дог-
лядаємо, ремонтуємо і поступово 
реставруємо свій храм. І нам не 
треба щось розповідати про нашу 
історію. 
 Усі церковні документи з XVIII 
по кінець 20-х років XX століт-
тя, коли комуністи ліквідували 
храм, нами відскановані в архівах 
і вивчені. А нову історію храму з 
початку передачі його нашій гро-
маді Української автокефальної 
православної церкви у 1993 році 
складено і хронологізовано в усіх 
подробицях. Тому коли в суді роз-
глядатиметься справа про образу 
честі і гідності нас, парафіян, і на-
шого правлячого архієрея, якого 
в листі дуже православні підпи-
санти в дуже совєтській манері 
називають не інакше, як «роз-
стригою», «шахраєм», «зрадни-
ком побратимів», — буде чудо-
ва нагода оприлюднити наявні в 
документах з історії УАПЦ 90-х 
факти: про те, хто, як і коли зра-
джував архієрейській присязі і в 
залежності від кон’юнктури змі-
нювали юрисдикцію. Як насправ-
ді «Мертві мухи роблять масть 
мировара смердючою й гнилою» 
(Проповідник:1-7). 
 Тепер про причини, з яких 
наша Свято-Дмитрівська пара-
фія вирішила змінити юрисдик-
цію. Зазначимо, що 18 березня 
наш правлячий архієрей архіє-
пископ Ігор Ісіченко офіційно 
склав з себе повноваження. А 14 
червня 2020 р. на загальних збо-
рах у присутності з 70 офіційних 
членів парафії 68 чоловік май-
же одноголосно (за одного пара-
фіянина, який утримався з двох 
питань) було ухвалено:1. Вийти 
зі складу Харківсько-Полтавсь-

кої єпархії УАПЦ (о); 2. Перейти 
в підпорядкування Харківського 
екзархату УГКЦ. 
 Отже, чому УГКЦ? Бо це при-
родно, коли юрисдикційним 
об’єднанням завершується три-
вала і дружня християнська спів-
праця між конфесіями. Той же ек-
зарх Харківський, преосвящен-
ний єпископ Василь Туча пець, 
ще будучи священником, насто-
ятелем столичного василіансь-
кого монастиря, приїжджав до 
нас протягом 2006—2009 років 
викладати в Колеґії Патріар-
ха Мстислава. Більше двадцяти 
років наша парафія була місцем 
проведення спільно з УГКЦ бо-
гословських семінарів, наукових 
конференцій, фестивалів, презен-
тацій книг. Нарешті з 2014 року 
наша парафія спільно зі студент-
ською організацією «Україна єди-
на» УКУ (Львів) здійснює волон-
терські культурно-освітні проєк-
ти у військових підрозділах на 
лінії фронту та у прифронтових 
освітніх закладах.
 І чому ж це ми не мали праг-
нути до об’єднання з тими, з ким 
діяльно близькі у християнсь-
кій любові, але на догоду авторам 
листа і міфічній «громаді пра-
вославних українців Слобожан-
щини» автоматом передатися у 
власність новоствореній ПЦУ, до 
якої, по-перше, нас ніхто не кли-
кав, а по-друге, з боку колишніх 
УАПЦ і УПЦ КП до неї увійшли й 
ті, хто намагалися захопити наш 
храм і чинили протягом минулих 
років брутальні наклепи на нашо-
го правлячого архієрея?! 
 Цими питаннями висвітлює-
мо, як відносно суспільної сві-
домості в релігійній сфері може 
використовуватися т.зв. «вікно 
Овертона» — трендова маніпуля-
тивна технологія перевертання з 
ніг на голову ціннісних парадигм. 
З тим, що на практичне застосу-
вання йдуть за методою 90-х за-
звичай існуючі переважно на па-
пері структури на чолі з реально 
дивними на вигляд діячами, здат-
ними сприймати церковне жит-
тя хіба в майнових і предметних 
рамках, ще й зі своїми нутряни-
ми страхами і забобонами віднос-
но «уніатів», типу як у москалів 
— «Правий сектор». Звідси оцей 
рустикально звинувачувальний 
пафос і «до сліз» погрозлива в бік 
УГКЦ риторика з трактуванням 
зміни нашою парафією юрисдик-
ції як «захоплення православно-
го храму», «ворожого виклику» 
і (ух, як лячно !) обіцянки в разі 
нашого переходу переглянути 
своє ставлення до УГКЦ. Та куди 
вже переглядати?! Ніби весь цей 
лист не пронизаний агресивним 
несприйняттям братньої на сло-
вах конфесії! Але є в ньому і ве-
личезна користь для людей Цер-
кви Христової. «Війна, мимовіль-
ними учасниками якої ми з вами 
стали, — це, власне, і є та гібрид-
на війна, про котру попереджав 
апостол, Павло: «Бо ми не маємо 
боротьби проти крови та тіла, але 
проти початків, проти влади, про-
ти світоправителів цієї темряви, 
проти піднебесних духів злоби» 
(Еф. 6:12). Ця війна вимагає муж-
ности і правди. А ще випробовує 
нашу християнську солідарність, 
наше розуміння суті православ’я» 
(архієпископ Ігор Ісіченко). ■

Дорогий Друже Олесю!
 Я побачив Ваше прізвище під зверненням 
чотирьох учасників Собору відродження Ав-
токефальної церкви України до глави УГКЦ 
Блаженнійшого Святослава і вирішив спряму-
вати свого відкритого листа до Вас особисто. 
Бо ми — побратими і пройшли школу бреж-
нєвських концтаборів. Отже, я апелюватиму 
передусім до цього нашого досвіду.
 Переходи релігійних громад з однієї кон-
фесії в іншу завжди є дуже болісними. При-
гадую собі, якими ранами була вкрита Гали-
чина на початку 1990-х років. Якось ми з на-
шим табірним побратимом Євгеном Сверстю-
ком разом приїхали до Самбора, де в той час 
була гостра міжконфесійна сутичка за хра-
ми. Пробували втихомирити пристрасті — і 
здалися: обидві сторони були непримиренни-
ми. Кожна висловлювала «залізну» аргумен-
тацію, кожна мала свій список претензій — 
можна було навіть сказати, що кожна мала 
свою правоту. Але в результаті страждала 
Христова Правда.
 Наш досвід у таборах був інший. Прига-
дуєте, як ми разом — православні, римо-като-
лики, греко-католики й протестанти — сходи-
лися святкувати християнські свята, відзна-
чаючи їх двічі: за григоріанським і юліансь-
ким календарями? Писали спільні звернення 
до Папи Івана-Павла ІІ, не оглядаючись на 
конфесію кожного з нас. І навіть єврей Леонід 
Лубман приєднувався до наших звернень, бо 
розумів, як важливо підтримувати одне одно-
го, тому що адміністрації карати нас порізну 
було набагато легше. 
 Ми шанували релігійний вибір кожної 
людини й не допускали зневажливих слів на 
адресу одне одного. Ось чому я не міг пові-
рити власним очам, що для Вас архієпископ 
Ігор Ісіченко, змінивши свою конфесію, од-
разу став «єпископом-розстригою». Я просто 
не йму віри, що це мій побратим говорить про 
нього: «Він може йти, куди йому заманеть-
ся, забравши з собою мізерне “іудине плем’я” 
послідовників». Невже аж так?! Звідки цей 
стиль більшовицької «пісарєвщини»?
 Я знаю Владику Ігоря віддавна і шанувати 
почав його зовсім не з того моменту, коли він 
став моїм одновірцем. Його служіння Хрис-
тові є щирим, а патріотизм — безсумнівним. 
Уся Слобожанщина досвідчила цей патріо-
тизм упродовж усіх років його душпастирю-
вання. Часом він чи не єдиний у Харкові ор-
ганізовував молебні біля місць, пов’язаних 
з українським Опором, сприяв встановлен-
ню меморіальних дощок, плекав українсь-
кий дух у своїй архієпархії. Чи визнання цьо-
го невтомного патріотизму залежить від того, 
ким він був: православним чи греко-католи-
ком? 
 Ще в січні 2005 року, відразу після Пома-
ранчевої революції, хор Українського като-
лицького університету, до якого приєднався 
і я, зробив дружнє турне по парафіях єпар-
хії Владики Ігоря задля підтримання «пома-
ранчевого» духу, і я можу засвідчити, що ві-
дособлений статус Харківсько-Полтавської 
єпархії УАПЦ (о) був значною мірою зумов-
лений пошуками її громадами такої форми 
православ’я, яка оберігала б їх від прямого 
підпорядкування інтересам влади. Це викли-
кало в мене якнайбільшу симпатію.
 Не мені, греко-католику, оцінювати від-
повідність пошуків Владики Ігоря та його гро-
мади православній доктрині. Я добре розумію, 
що думки могли бути різними. Зокрема, я ус-
відомлюю, що рішення Владики і Єпархіяль-
ного собору у квітні 2015 року звернутися «до 
Блаженнійшого Патріарха Святослава і Си-
ноду єпископів УГКЦ з проханням про брат-
ні поради щодо досягнення євхаристійно-
го спілкування та адміністративної єдности 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) з 
УГКЦ як із співспадкоємницею київської ду-
ховної традиції» могли викликати здивуван-
ня й осуд. Прагнучи євхаристійного єднання 
різних гілок давньої Київської Церкви, Вла-
дика Ігор випередив час, у якому живемо, і 
поставив складне запитання усім християнам 
київської традиції. Виявилося, що відповіс-

ти на нього повною мірою задовільно нам іще 
не під силу. Констатуючи це, я все ж подив-
ляю сміливість Владики виносити такі питан-
ня в безпосередній порядок денний українсь-
ких Церков.
 Розумію також, що рішення Собору Хар-
ківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (о) від 18 
березня 2020 року припинити діяльність єпар-
хії як самостійного релігійного об’єднання і 
приєднатися до УГКЦ викликали незгоду з 
боку частини громади, а також з Вашого боку, 
Друже, як православного. Але чому рішення, 
яке Вам не сподобалося, відразу набуває ни-
щівної характеристики як «обман, шахрайс-
тво і зрада своїх побратимів»? Чому загаль-
ні збори Колеґії Патріарха Мстислава та Свя-
то-Дмитрівський катехитично-пастирський 
центр, які також схвалили рішення про вход-
ження до складу Харківського екзархату 
УГКЦ, одразу стали «мізерним “іудиним пле-
менем”»?
 За такою риторикою стоїть прирівнювання 
греко-католиків до супостатів. Але хіба ж та-
ким було наше ставлення одне до одного у та-
борах? І хіба Ви не вловлюєте, що за цим при-
чаїлася московська традиція ненависництва 
щодо «уніатів»? Хіба не відчуваєте, що за та-
кою поставою якраз і стоїть згаданий у ва-
шому зверненні чотирьох «вузьколобий кон-
фесійний егоїзм».
 За моєї пам’яті одна греко-католицька мо-
нахиня і один монах перейшли в православ’я. 
Це рішення мене здивувало, але я не нази-
ваю їх зрадниками й супостатами. Ми і в май-
бутньому маємо бути готові до переходів у ту 
чи іншу громаду, бо це неминуче в країні, в 
якій усе ще тануть окремі брили сталінського 
релігійного льодовика.
 І нарешті, коротко про Ваш аргумент, що 
Свято-Димитрівський храм належить Право-
славній церкві, а не громаді, яка прийняла рі-
шення про зміну юрисдикції. Я навіть не буду 
посилатися на українське законодавство, яке 
закріплює храми за громадами, а не за релігій-
ними юрисдикціями. Мені важливіше інше. 
Уявіть собі на хвилинку, що монаші громади 
Києво-Печерської і Почаївської обителей при-
ймуть рішення про перехід до ПЦУ. То невже 
Ви будете наполягати на тому, що обидві лав-
ри мають належати Московському патріарха-
тові? 
 Цим листом, дорогий мій Друже-Побрати-
ме, я хочу простягнути Вам руку й перекона-
ти Вас, що обрана Вами риторика є хибною. 
Був час ворожих ексклюзивізмів, коли вона 
була логічною й неминучою, причому з обох 
боків. Сьогодні ми з Вами маємо привнести в 
наше суспільство досвід того порозуміння, яке 
було оплачене нашими стражданнями у табо-
рах. Там ми зуміли не допустити в душу взаєм-
ного ненависництва. Переконаний, що ми мо-
жемо це зробити і сьогодні. ■

«Україна молода» 9 вересня надрукувала відкритий лист, адресований главі УГКЦ Святославу Шевчуку «Чому замість національної солідарності 

толеруєте міжусобну ворожнечу?», підписаний Олександром Гудимою, Олександром Ткачуком, Олесем Шевченком та Арсеном Зінченком, сто-

совно Свято-Дмитрівської церкви м. Харкова. Цей текст здійняв велику резонансну хвилю, яка, сподіваємося, допоможе дійти консенсусу.

ВІДЛУННЯ■

Слово парафіянам 
храму

Відкритий лист Побратимові

Мирослав Маринович.❙

Мирослав МАРИНОВИЧ



Перший постріл — 
завжди провокаційний
 Збройні сили Азербай-
джану почали широкомас-
штабний наступ у Нагір-
ному Карабасі, повідомив 
28 вересня представник 
міністерства оборони Вір-
менії Арцруни Ованесян 
на своїй сторінці у «Фейс-
буці». Азербайджан почав 
наступ на ділянках долини 
річки Аракс і Матагіс-Та-
лиш у Карабасі, зазначено 
в повідомленні.
 За даними вірменської 
сторони, армія оборони Ка-
рабаху успішно протистоїть 
нападам. Зокрема, мінобо-
рони Вірменії заявляє про 
знищення понад 370 азер-
байджанських військових, 
22 танків і 10 одиниць ін-
шої техніки. Армія оборо-
ни Нагірного Карабаху зни-
щила азербайджанський лі-
так Ан-2. Про це в інтерв’ю 
РІА «Новости» розповіла 
прессекретар міноборони 
Вірменії Шушан Степанян. 
Раніше представник прези-
дента Нагірного Карабаху 
наголошував, що військові в 
республіці збили літак ВПС 
Азербайджану, проте не на-
вів інших подробиць. Тим 
часом міністерство оборони 
Азербайджану інформує, 
що втрати Вірменії за пер-
ший день загострення кон-
флікту становлять понад 
550 військових. Офіційний 
Баку про свої втрати поки 
що не повідомляє.
 27 вересня міноборони 
Азербайджану заявило, що 
починає «контрнаступаль-
ну операцію» у відповідь 
на дії ЗС Вірменії, які «об-
стріляли населені пункти 
на лінії зіткнення в Кара-
басі». У невизнаній Нагір-
но-Карабаській республіці 
повідомили, що артилерій-
ському обстрілу піддали-
ся населені пункти, в тому 
числі столиця Степанакерт. 
У результаті військових дій 
є загиблі серед цивільних і 
військових з обох сторін. У 
Карабасі та Вірменії оголо-
шено військовий стан і мо-
білізацію. В Азербайджані 
оголошено часткову мобілі-
зацію, в деяких містах вве-
дено військовий стан.
 У понеділок уранці Вір-
менія та Азербайджан пові-

домили про розгортання ар-
тилерійських сил, а також 
про чергові жертви конф-
лікту, що вибухнув у неді-
лю вранці. У боях із силами 
Азербайджану в регіоні На-
гірного Карабаху загинуло 
тоді 15 вірменських війсь-
кових, повідомила аген-
ція «Франс Пресс» (AFP), 
посилаючись на відомство 
оборони сепаратистсько-
го вірменського анклаву в 
Азербайджані. До 32 збіль-
шилося число загиблих  
військових протягом пер-
шого дня боїв. Крім того, 
загинуло п’ятеро азербайд-
жанських та двоє вірменсь-
ких мирних мешканців На-
гірного Карабаху, що збіль-
шило загальну кількість 
загиблих до 39. Азербайд-
жанська сторона не надала 
тоді дані про військові втра-
ти.

Російські добровольці 
проти турецької 
техніки?
 У зв’язку з розгортан-
ням воєнного конфлікту 
Вірменія обмежила виїзд 
чоловіків у віці від 18 до 55 
років за межі країни, пові-
домляє Sputnik Вірменія 
з посиланням на Комітет 
цивільної авіації. Чолові-
ки, що входять у цю вікову 
категорію, можуть виїхати 
тільки з письмового дозво-
лу територіальних військ-
коматів, відзначили в ко-
мітеті. Там пояснили, що, 
відповідно до рішення уря-
ду, чоловіки до 55 років під-
лягають призову. Близько 
20 тисяч добровольців iз 
РФ висловили тим часом 

бажання вирушити воюва-
ти з Азербайджаном у На-
гірному Карабасі. Про це 
в інтерв’ю «Інтерфакс» за-
значив лідер Союзу вірмен 
Росії Ара Абрамян. «На 
сьогоднішній день десят-
ки тисяч людей, вірмен — 
і громадян Росії, і не гро-
мадян, звертаються до нас 
iз проханням допомогти у 
відправці їх у Нагiрний Ка-
рабах для захисту від азер-
байджанської агресії. Вже 
є дані про майже двадцять 
тисяч таких добровольців», 
— заявив Абрамян. За його 
словами, наразі такої не-
обхідності в добровольцях 
у вірменській армії немає, 
однак пізніше вона може 
знадобитися. Абрамян до-
дав, що проти Вірменії вже 
воює не тільки армія Азер-
байджану, а й найманці з 
Туреччини.
 Президент Туреччини 
Реджеп Таїп Ердоган за-
явив, що підтримує Азер-
байджан у конфлікті з Вір-
менією. Його слова передає 
ТАСС. «Туреччина сьогод-
ні, як і завжди, знаходить-
ся поруч зі своїми азербай-
джанськими братами», 
— сказав турецький пре-
зидент. Він зазначив, що 
міжнародне співтоварис-
тво не може дати необхідну 
адекватну реакцію на те, 
що відбувається і вчергове 
демонструє політику под-
війних стандартів. Туреч-
чина, втім, не бачить необ-
хідності відправляти своїх 
військових, в інтерв’ю РІА 
«Новості» засвідчив радник 
президента країни Ясін Ак-
тай. «Необхідності в цьому 

немає, технічної підтрим-
ки досить. Але якщо знадо-
биться, то дорога відкрита», 
— сказав Актай. Він також 
відкинув звинувачення Вір-
менії в використанні сирій-
ських найманців у боях за 
регіон. Раніше посол Вір-
менії в РФ повідомив, що 
сирійські бо йовики, пере-
кинуті в Карабах турець-
кою армією, беруть участь 
у боях з озброєними сила-
ми республіки.

Арбітри вимагають 
примирення
 Вірменія в терміново-
му порядку звернулася до 
Страсбурзького суду з прав 
людини. Вона вимагає зо-
бов’язати Азербайджан 
припинити обстріли цивіль-
них об’єктів і утриматися 
від нападу на цивільне на-
селення в Нагірному Кара-
басі. Як повідомляється в 
комюніке ЄСПЛ від 28 ве-
ресня, зараз суд розглядає 
це звернення Єревана, на-
правлене у терміновому по-
рядку напередодні, 27 вере-
сня. «Суд отримав звернен-
ня про тимчасові заходи 
сьогодні вранці, зараз воно 
на розгляді», — заявили в 
ЄСПЛ у понеділок.
 У неділю Державний де-
партамент США закликав 
Вірменію та Азербайджан 
«негайно припинити бой-
ові дії» і засудив ескалацію 
насильства у Нагірному Ка-
рабасі. «Сполучені Штати 
переконані, що участь в ес-
калації насильства зовніш-
ніх суб’єктів була би вкрай 
непотрібною і тільки збіль-
шила би регіональне напру-
ження», — говориться у за-
яві Держдепу. Раніше, в не-
ділю, Євросоюз закликав 
сторони конфлікту в Нагір-
ному Карабасі до негайного 
припинення бо йових дій і 
деескалації.
 Генсекретар ООН Ан-
тіоніу Ґутерріш у понеді-
лок провів телефонні роз-
мови з президентом Азер-
байджану Ільхамом Аліє-
вим та прем’єр-міністром 
Вірменії Ніколом Паши-
няном. Він закликав Вір-
менію та Азербай джан «не-
гайно припинити ворожі 
дії» в Нагiрному Карабасі, 
через які вже загинули що-
найменше 65 людей. Ґутер-
ріш закликав обидві сторо-
ни продовжити перемови 
та погодитися на поновлен-
ня моніторингу ОБСЄ. Тим 
часом очікується, що Рада 
Безпеки ООН проведе тер-
мінове засідання 29 вере-
сня, щоб обговорити ситу-
ацію між двома країнами. 
Зустріч ініціювали Німеч-
чина та Франція.
 Німецький уряд ви-
магає «негайного припи-
нення вогню» в Нагірно-
му Карабасі. Як повідоми-
ла речниця МЗС Німеччи-
ни Марія Адебар, Берлін 
веде зараз переговори у 
рамках ОБСЄ щодо можли-
вих варіантів врегулюван-
ня. Окрім того, посли ФРН 
в обох країнах контакту-
ють iз вірменською та азер-
байджанською сторонами. 
Адебар зазначила, що в ні-
мецького уряду немає ін-
формації стосовно направ-
лення Туреччиною лівій-
ських i сирійських бойови-
ків у Азербайджан. Також 
Берлін не володіє інформа-
цією, яка зі сторін спричи-
нила останнє загострення 
конфлікту. ■

9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 30 ВЕРЕСНЯ 2020СВІТ

Кавказ знову гарячий — з подачі північної імперії.❙

Іспанці проти сепаратизму Каталонії
 Верховний суд Іспанії у понеділок, 28 вересня, ухвалив рішен-
ня, яке забороняє голові уряду Каталонії Жоакіму (Кіму) Торрі обій-
мати державні посади впродовж 18 місяців через непокору. Рішен-
ня було ухвалене одноголосно. Таким чином  Верховний суд підтри-
мав вердикт суду нижчої інстанції, повідомляє агенція новин dpa. Суд 
у Барселоні ухвалив відповідне рішення у грудні минулого року. Та-
кож Торру оштрафували на 30 тисяч євро. Але той продовжував ви-
конувати обов’язки голови уряду Каталонії під час розгляду апеляції. 
Нині, згідно з вердиктом, Торра повинен залишити пост глави регіо-
нального уряду, а місцевий парламент має обрати йому заміну. Втім 
у каталонському парламенті раніше заявляли, що його члени проігно-
рують рішення суду, якщо воно буде не на користь Торри. Нагадаємо, 
рішення пов’язано з подіями, які відбувалися під час передвиборчої 
кампанії весною 2019 року, коли на адміністративних будівлях у Бар-
селоні була вивішена символіка прихильників руху за незалежність 
Каталонії та заклики до звільнення ув’язнених політиків. ЦВК Іспанії 
вимагала прибрати цю символіку, однак Торра вимогу проігнорував.

Алексієвич емігрувала?
 Лауреатка Нобелівської премії з літератури, членкиня опозицій-
ної Координаційної ради Світлана Алексієвич вилетіла з Білорусі до 
Німеччини. Як повідомили в оточенні письменниці агенції «Рейтер», 
її виїзд не пов’язаний iз політикою, Алексієвич перебуває у ФРН у 
справах і на лікуванні та планує повернутися до Білорусі. Втім агент-
ство dpa інформує, що письменниця залишила Білорусь iз міркувань 
безпеки. Ще 9 вересня в мінську квартиру письменниці намагалися 
увірватися невідомі в масках, після чого вона зробила заяву, що не 
збирається залишати країну. До її квартири, щоб продемонструвати 
солідраність, прибули дипломати кількох європейських країн. На той 
момент письменниця залишалася єдиною членкинею Координаційної 
ради білоруської опозиції, яка перебувала на волі та в Білорусі.

КАРА

«Кримнаш» б’є 
по рублю
Євросоюз підтримав розширення 
санкцій проти Росії за 
Керченський міст
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Посли країн Європейського Союзу дали «зелене 
світло» розширенню санкцій проти Росії за підрив те-
риторіальної цілісності та суверенітету України шля-
хом побудови мосту, що сполучає РФ з окупованим 
Кримом. Про це неофіційно дізналася брюссельська 
кореспондентка Польського радіо. 28 вересня запуще-
но письмову процедуру, і якщо жодна країна не буде 
проти (що малоймовірно, оскільки всі держави дали 
«зелене світло» для початку процедури), то санкції 
остаточно затвердять. Очікується, що це станеться 1 
жовтня.
 До чорного списку внесуть чергові чотири ком-
панії, які брали участь у будівництві мосту над Кер-
ченською протокою. Санкції включатимуть заморо-
ження фінансових рахунків цих компаній на теренах 
Євросоюзу. Передбачено і заборону надавати їм кош-
ти громадянами та підприємствами з Євроспільноти. 
Обмеження охоплять і деяких осіб, котрим буде забо-
ронений в’їзд до ЄС, а їхні кошти будуть заблоковані в 
європейських банках. За підрив територіальної ціліс-
ності й суверенітету України ЄС увів раніше санкції 
проти 44 російських компаній та 175 осіб.
 У зв’язку з російською агресією в Україні Євросо-
юз запровадив й економічні санкції. Нинішні будуть 
чинними до кінця січня. Росіянам заборонено прода-
вати й високі технології, зокрема пов’язані з видобут-
ком нафти з арктичних покладів. Надалі чинним ли-
шається й ембарго на постачання зброї.
 Російський рубль почав різко знецінюватися. На 
думку експертів, це — реакція закордонних інвесторів 
на попередження про посилення санкцій проти Росії 
за анексію Криму. За одне євро в Москві в понеділок 
треба було заплатити понад 92 рублі, а за долар — по-
над 79 рублів. Курс євро перевищив 92 рублi вперше за 
чотири останні роки. Раніше інвестори відвернулися 
від рубля після попередження про американські санк-
ції, пов’язані з будівництвом газопроводу «Північний 
потік-2» i замахом на лідера російської опозиції Олек-
сія Навального. Інформаційне агентство РБК написа-
ло, що на послаблення російської валюти вплинуло та-
кож зростання числа нових заражень коронавірусом, 
що загрожує повторним замороженням економічного 
життя в Росії. Значення також має й нестабільна си-
туація на ринках палива, передусім нафти.
 28 вересня падіння курсу російської валюти проко-
ментував прессекретар президента Росії Дмитро Пєс-
ков, назвавши це ринковою волатильністю. За його 
сподіваннями, невдовзі рубль відновить втрачені по-
зиції. ■

■
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Политі кров’ю гори
Триває військове протистояння Азербайджану 
та Вірменії за Нагірний Карабах

■

Ігор ВІТОВИЧ



Микола ГОРБАТОВ
Дніпро

 Шановні друзі, я викладач-
математик, постійний перед-
платник і шанувальник «Ук-
раїни молодої», а ще — трошки 
філолог. Уже деякий час явно 
можна спостерігати «просідан-
ня» культури слова, особливо 
таке впадає в очі на телевізійних 
каналах. Складається враження, 
що ці хлопці та дівчата не лише 
не закінчували філфаків-жур-
факів, а й у школу не ходили. 
Слово «біль» у них чомусь жіно-
чого роду, а слова «автомобілі» 
чи «готелі» відмінюють на росій-
ський лад — «автомобілей», «го-
телей», замість «автомобілів», 
«готелів», що вже казати про 
числівники — їх відмінювати не 
вміє практично ніхто на телеба-
ченні. Варто зауважити, що теле-
візійникам не завадило б пройти 
елементарні математичні курси. 
Це я про господаря однієї з теле-
студій, який говорив про одного 
політика, що змінив свої погляди 
на протилежні й розвернувся на 
360 градусів. На 360 (!) градусів 
— так званий розгорнутий кут — 
не розвертаються, а обертають-
ся й опиняються на тому самому 
місці. Розвертаються на 180 гра-
дусів.
 Газетне слово читати приєм-
ніше, та й тут трапляються ляпи. 
Ось і улюблена «УМ» у матеріалі 
про музичний фестиваль напи-
сала «Джузеппе Верді (1784—
1867)». Ні, як математик запев-
няю — Дж. Верді (1813-1901). 
Але це так, фанатик педантизму 
в мені заговорив.
 Кілька слів про українську 
пресу. Наприкінці 2016-го завер-
шила свій життєвий шлях «Де-
мократична Україна» («Радянсь-
ка Україна», головна газета за 
часів СРСР), головна комсомоль-
ська газета часів СРСР «Молодь 
України» в 2019-му в муках ви-
ходила двічі на місяць і далеко 
не дотягнула до кінця року — за-
гинула. Навіть успішно розкру-
чена в новомодному форматі (на-
півоголені голлівудські зірки на 
останній сторінці, кросворди, 
анекдоти) «Україна молода», яку 
доводилося прикупляти навіть в 
Євпаторії ще в 2013-му, під час 
відпочинку, переживає фінансові 
негаразди. І як тут не погодитися, 
що в СРСР видавалося українсь-
кою значно більше всього, нехай 
і формально, про людське око. 
Ми, шанувальники «УМ» й од-
ночасно голодранці, відгукуємо-
ся на ваш заклик, а от щодо споді-
вань на «український бізнес»... 
Якби ж то бізнес у нас був справ-
ді український. Погляньмо хоча 
б на наших так званих олігархів, 
яких цікавлять лише наші ресур-
си для власного збагачення. Що 
спільного з українством і, влас-
не, Україною мають не-українці 
Коломойський, Пінчук чи Ахме-
тов? Зараз от випхали у прези-
денти не-українця Зеленського. 
Наш нещасний, морально покалі-
чений люд «за ворогів своїх іде в 
вогонь і в воду, катам своїх пово-
дирів віддав» (Леся Українка).
 Бережу свій членський кви-
ток №435 Товариства українсь-

кої мови імені Тараса Шевченка 
від січня 1989 р. Із цього товарис-
тва фактично проріс Народний 
рух України, до речі. Нам би ще 
практичності... Постійно втра-
чаємо шанс. 1659-й, гетьман Ви-
говський розбив царське війсь-
ко. У той час великий воїн, але й 
великий політичний дурень Сір-
ко кидається до Криму «різати 
невірних». Союзники Виговсь-
кого, татари, кидаються рятува-
ти своїх, у результаті чого похід 
на панічно налякану Московію 
не відбувається. Інший приклад: 
епоха Мазепи. Зрадник Ніс до-
помагає московітам проникнути 
в Батурин — море крові, козаки 
під Полтавою б’ються з козака-
ми, промосковський приводить 
промазепинського (так опису-
ють) у табір Петра, той плескає 
по плечу запроданця зі словами 
«маладєц хахльонок». Чи епо-
ха УНР, коли видатний письмен-
ник, але абсолютно нікчемний 
політик Винниченко просто збит-
кується (варто почитати книжку 
його спогадів) над Симоном Пет-
люрою, який з усіх сил намагав-
ся все-таки щось робити, творив 
армію. Чи 1991-й — радість, ей-
форія, але наш нещасний на-
род не Левка Лук’яненка чи 
В’ячеслава Чорновола обирає, а 
вправного у слові компартійного 
Леоніда Кравчука, який замість 
негайних рішучих дій майстер-
но виплітав мережива зі слів, ку-
пався у власному красномовстві. 
Далі й до цих пір — суцільне за-
пізнення в усьому. Патріотів мало 
все-таки, а от різного штибу воро-
гів — багато, дуже багато ніяких 
(«і нє друг, і нє враг, а так...», як 
співав Висоцький). Можна лише 
уявити, яка величезна кількість 
цих «ніяких» побігла б радісно 
зустрічати російські окупацій-
ні війська, якби щось таке ста-
лося. Згадується, як під час від-
починку на морі почув від одної 
жіночки: «Дай Бог здоров’я Путі-
ну. Пусть би он прісоєдініл Одес-
скую область к Россіі. Я украiн-
ка, но душой — руская...» Уявімо 
собі: 1942-й, німці під Сталінгра-
дом, а десь на Уралі росіянка ба-
жає здоров’я Гітлеру і мріє, щоб 
він приєднав Урал до Німеччи-
ни. Театр абсурду...
 Особливо вражають і засму-
чують наші дорослі «дівчатка»-
ворогині. Чого лише варті Ган-
на Герман, Олена Лукаш, Олена 
Бондаренко, Діана Панченко. 
Перша на всю державу народний 
порив 2013-14 рр. називає пере-
воротом, друга на пару з Олек-
сандром Охендовським запекло 
намагалася свого часу не допус-
тити до виборів Віктора Ющен-
ка, занадто хамовита третя пат-
ріотичному опоненту затуляє 
рота й не дає і слова сказати, чет-
верта аж захлинається у своєму 
антиукраїнському зухвальстві 
у статусі ведучої на NEWSONE. 
Не відстають від них і «зелені» 
хлопчики та ті, що «примкнули» 
до них. Із приходом ЗЕкоманди 
наші внутрішні «зелені чоловіч-
ки» пожвавились і скаженіють, 
якщо навіть формально вони й 
не належать до цієї команди. Так 
і хочеться спитати в них: ви на 
чию державу працюєте? ■

Гарій МАКАРЕНКО 
Житомир 

 Багато років в Україні дискутується 
питання про відкриті й закриті списки 
кандидатів у депутати. Але в нас ніко-
ли не було закритих списків кандидатів 
у депутати. ЦВК реєструє партійні спис-
ки з тими номерами, які склала партія. 
І ці списки оприлюднює газета ВР «Го-
лос України». У повному обсязі партій-
ні списки всіх кандидатів розміщені на 
всіх виборчих дільницях України, і на-
віть на зарубіжних. Інша справа, що ці 
списки ніхто з виборців не читає. На-
род голосує за першого номера у спис-
ку — лідера партії. Важко уявити, що 
виборець буде знайомитись із 225 кан-
дидатами всіх 12-15 партій, які беруть 
участь у виборах. І коли пропонують, 
щоб виборець у бюлетені для голосу-
вання, крім галочки навпроти улюбле-
ної партії, ще й ставив номер кандида-
та, то це вже для простої людини буде 
занадто обтяжливо. Запам’ятати цей 
номер, зайти у приміщення для голо-
сування, взяти бюлетень, зайти в кабі-
ну для голосування і в бюлетені запи-
сати цифру, приміром 169, — це номер 
у списку вашого кандидата. Боюсь, що 
люди мого покоління забудуть цей но-
мер, поки будуть іти від вивішеного в 
коридорі списку до кабіни для голо-
сування. Так планують визначити по-
пулярність кандидатів. І тоді перши-
ми претендентами для проходження 
в депутати будуть не ті, яких визначи-
ло керівництво партії, а ті, які сподоба-
лись виборцям. На мою думку, при 225 
кандидатах у списку — це нереально. 

І ще одне. Більшість партій включають 
у свої списки 225 кандидатів. Невже 
вони сподіваються одержати 100% го-
лосів виборців? Такого в історії демок-
ратичних країн не було. Тільки в СРСР, 
де був один кандидат у списку, могло 
таке відбутись. І то, за підсумками ви-
борів вказували, що за кандидата про-
голосувало 98-99%. Навіть радянська 
влада соромилась вказувати 100%. То 
чому в наші дні деякі партії реєстру-
ють 225 своїх кандидатів, коли за рей-
тингом вони набирають 10-15%? То й 
реєструйте 20-30 кандидатів. Або, 
на всякий випадок, 100 кандидатів. 
Інша справа, коли партійні списки бу-
дуть регіональні. У кожному виборчо-
му окрузі буде 8-10 кандидатів у де-
путати до ВР. Тут уже можна легко 
визначитись з улюбленим претенден-
том у депутати. І запам’ятати його но-
мер у списку, щоб внеси його у бюле-
тень для голосування. Але це тільки на 
майбутніх виборах через багато років, 
коли ВР ухвалить новий закон про ви-
бори. А може, нинішні депутати змо-
жуть ще в цьому році змінити ви борче 
законодавство? І зовсім не буде мажо-
ритарних депутатів.
 Також пропонують в Україні запро-
вадити двопалатний парламент. Вер-

хня палата має контролювати нижню 
і представляти регіони. Такий парла-
мент існує у країнах з федеративним 
устроєм. Україна — унітарна країна. 
Коли вибори до ВР проходитимуть за 
регіональними списками, відпадає пот-
реба у верхній палаті. Нині вибори до 
ВР відбуваються за загальнодержав-
ними списками. До цього списку інколи 
включають більше киян або донецьких. 
При виборах за регіональними списка-
ми партії будуть змушені включати в 
них місцевих. Бо виборці бажають мати 
у ВР своїх депутатів, а не гастролерів.
 Багато розмов нині іде про зарпла-
ти держслужбовців. Вважають, що чим 
більша зарплата, тим менша спокуса 
брати хабарі. Мені пригадалась така 
притча з далекого минулого, коли відро 
горілки коштувало 50 копійок. «Стоїть 
хлопчик і плаче. Підходить до нього до-
рослий і питає, чому він плаче. Хлопчик 
відповідає: «Загубив одну копієчку». 
Дорослий каже: «Ось тобі копієчка, а ти 
більше не плач». Взяла дитина копієч-
ку і знову заплакала. Дорослий спитав: 
«А чому ти знову плачеш?». І хлопчик 
відповів: «Якби я не загубив копієчку, 
то в мене було б 2 копійки». Не в за-
рплаті справа, а у незворотності пока-
рання. Жадібність не має меж. ■

Павло МІШИН, 13 років 
Василівка, Запорізька область 

Усе це сталося улітку, в день ясний,
Коли з рушницею дідусь старий
Пішов з онуком полювати,
Щоб до обіду здобич настріляти.
Брели недовго, десь годину-дві,
І раптом зупинились, побачили сліди.
Вони були біля сосни.
Недовго думаючи, старий сказав тоді:
«Ага, а ось і наш уловчик,
Неси рушницю, хлопчик!»
Чекаючи онука ось так хвилин десь п’ять,
Наш дід почав потроху нервувать.
Від усієї метушні
У нього закрутило в животі.
«Оце так-так, — старий сказав. — 
Чи то від нервів,
Чи від вчорашнього узвару?

Не думав я, що він великого завдасть удару...»
І у кущі швиденько поскакав,
А там капець його чекав.
В кущах великий вепр спав.
Задкуючи потроху (без штанів),
Наш дід на кабанячу спину сів.
Свиня підскочила та полетіла,
Усенький шлях вона кряхтіла.
Наш дід спочатку аж злякався,
Та потім за свинячі вуха взявся.
І став він вепром керувати,
Щоб до села свиню ту спрямувати.
Та до хатини залетів,
Усе навколо потрощив.
«Ану свиното, зупинись,
Оно вже бабка йде, дивись!».
Стара із сковорідкою ішла,
Побачила, що коїться,
По голові свині тій як дала!
Чудова рулька з кабана
Нагодувала пів села.

Коли в долині теплом ще тішить бабине літо, на вершинах Карпат уже починає сніжити, а любителі підкорювати 
вершини готуються до «снігових» походів, працівники сніголавинної станції Пожижевська готуватимуть 
зведення про безпечність таких походів. Роботу метеорологічної станції започаткували в далекому 1959 
р. на базі біостаціонару Львівського інституту екології Карпат. Нині це — головний «синоптик» України. 
А ще — дивовижне місце в Чорногорі, де з одного боку — найвища точка Українських Карпат — Говерла 
(2061 м), з другого — Брескул (1911 м), ну а з третього — Данцир (1845 м).

ЗАПРОДАНЦЯМ ПРИВІЛЬНО

Український народ 
вірний собі:
«За ворогів своїх іде в вогонь і в воду, 
катам своїх поводирів віддав»

■

ПРОБА ПЕРА

Полювання на вепра

■

ПЕРЕДВИБОРЧЕ

Баєчка про жадібність
Та чи будуть списки відкритими?

■
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«Малюю» ниткою по тканині»
 Відколи пані Валентина 
себе пам’ятає, вона малювала. 
Хоча в її родині ніхто і ніко-
ли таких здібностей не мав. «З 
трьо х років малюю. І як це ста-
лося — не знаю. Але все своє сві-
доме життя мені це подобаєть-
ся. Особливо люблю зображува-
ти квіти. Більшість моїх картин 
— то натюрморти», — розпові-
дає «Україні молодій» Валенти-
на Мірошник.
 Каже, завжди малює не з на-
тури, а як душа просить: те що в 
душі — те й на полотні. 
 «Останнім часом захопилася 
ляпкографією. Ця нетрадицій-
на техніка живопису — то ней-
мовірний сплеск емоцій. Адже 
всі свої думки та переживання 
можна виплеснути фарбами на 
полотні», — зазначає Валенти-
на Миколаївна.
 Завдяки любові до живо-
пису вона й вивчилася на ху-
дожника–викладача. І тепер 
працює у Драбівській дитячій 
школі мистецтв майже 20 років 
поспіль. 
 А ляльки-мотанки при-
йшли в її життя шість років 
тому, коли побачила їх в однієї 
львівської майстрині. З того 
часу це хобі стало її життям, 
воно дарує радість та гарний на-
стрій, заспокоює, відволікає від 
проблем. Наразі у її доробку — 
ляльки ігрові, сувенірні, з при-
родних матеріалів. І всі вони 
— особливі, адже їхнє вбран-
ня майстриня декорує вишив-
кою, яка нагадує розпис. До 
того ж знаки-символи на одязі 
ля льок-мотанок — це обереги з 
тисячолітньої історією.
 «Роблю орнамент стібком, 
який нагадує розпис. Так «ма-
люю» ниткою по тканині», 
— пояснює пані Валентина і 
зізнається, що може працюва-
ти над своїми виробами будь-де. 
Головне — бажання і натхнен-
ня. «Коли створювала ляльку 
«Вишита доля», то її рушничок 
вишивала навіть уночі, хотіло-
ся закінчити до світанку», — 
пояснює майстриня. 
 Зізнається, що навіть у по-
дорожі бере з собою своє за-
хоплення. Пригадує, як одно-
го разу поїхали на відпочинок 
до моря. Всі купаються, а вона 
вишиває. Це завжди привер-
тало увагу оточуючих. Люди 
підходять, розпитують, цікав-
ляться її творчістю. «Тоді пока-
зую на телефоні їм свої вироби. 
Приємно, що вони подобають-
ся і викликають позитивні емо-
ції», — зазначає Валентина Мі-
рошник.
 Каже, буває, люди просять 
подарувати ляльку-мотанку, а 
от на замовлення не любить ви-
готовляти. 
 «Бо я роблю їх так, як серце 
й душа велить. Ось забажало-
ся виготовити ляльку «Ранко-
ва зіронька». То я зранку сіла 

і до вечора її зробила. Гарно 
вийшло, ще й півника на одязі 
вишила», — веде далі пані Ва-
лентина. 

«Люблю соковиті кольори»
 Майстриня каже, що образ 
нової ляльки ніколи не про-
думує заздалегідь, він народ-
жується в процесі творчості. 
«Приміром, беру тканину, пер-
шу нитку і починаю вишива-
ти. Бачу, нитка такого кольо-
ру сюди не підходить, відкла-
даю її та беру іншу. Так кольо-
ром і «малюю». І до завершення 
роботи не знаю, що з того вий-
де», — пояснює пані Валенти-
на. Каже, хочеться, щоб ляль-
ка була у віночку, а він їй не па-
сує. Отже, потрібна стрічка або 
хустка. Так і народжується об-
раз. От створювала ляльку-мо-
танку «Мамина молитва», то 
думала їй голку дати, аби вона 
«вишивала». Але під час роботи 
над образом дала їй в руки руш-
ник, поклала фото сина. І все 
зрозуміло без слів.
 У будинку Валентини Ми-
колаївни назбиралося багато 
усіляких тканин, з яких потім 
народжуватимуться її творчі 
«діти». «Тканину завжди під-
бираю яскраву. Люблю соко-
виті кольори і стараюся виго-
товляти з них сонячні ляльки. 
Люди, які їх потім бачать, завж-
ди кажуть, що вони ніби сяючі. 
Вони й справді виходять весел-
кові. Певно тому, що мені хо-
четься порадувати позитивом і 
себе, й інших», — ділиться дум-
ками пані Валентина. Майстри-
ня зізнається, що радіє, коли 
бачить усміхнені обличчя, які 
милуються її виробами. Зна-
чить, усе робить правильно, а її 
ляльки заряджають позитивни-
ми емоціями. 
 А й справді, розглядаєш її 

лялечок і хоч-не-хоч, а зами-
луєшся. Скільки філігранної 
ручної роботи вкладено в кож-

ну! Усі ці крихітні віночки, 
прикраси, розкішно вишиті 
костюми, гаптовані тонким ме-
реживом, не дають сумнівів — 
у кожну річ вкладено не тільки 
копітку працю, а й душу і лю-
бов до своєї справи. Ось пара 
наречених, вбрана, ніби дійс-
но щойно з-під вінця, а ось ук-
раїнська родина (май стриня 
називає її родина Пилипа та Єв-
докії), де у мами-ляльки навіть 
немовлятко на руках. Такі до 
тонкощів продумані дрібнич-

ки дуже розчулюють. І селян-
ки, і панянки, і козаки, і діти 
— всі мотанки майстрині особ-
ливі й неповторні. 
 Усі ляльки, уточнює вона, 
отримують імена. І в кожної з 
них — своя історія і своя доля, 
вишита на одязі. Ось виши-
вала фартушок для крихітної 
панянки із солов’ями, а тоді 
зібрала повний образ і назвала 
— «Солов’їна пісня». Є ляль-
ка «Доля-долечка, поле-полеч-
ко», на ній вишиті коники на 
рукавах та фартушку, а кольо-
ри підібрані зелено-жовті, як 
кольори волі, свободи, руху 
вперед. Через те й така назва. 
«Коли ось цю ляльку зібрала, 
одягла їй стрічку і назва сама 
по собі з’явилася — «Наречена 
травня». А от та — «Забава», ця 
— «Веселинка»», — розповідає 
пані Валентина.
 За її словами, добрими по-
мічниками у творчості є її бать-
ки — Микола Тимофійович та 
Лідія Миколаївна. Тут вони в 
усьому підтримують доньку і 
допомагають. Наприклад, тато 
підставки для кожної ляльки 
майструє, мама качани від ку-
курудзи вилущує, висушує їх. 
А ще її батьки першими знайом-
ляться з новими ляльками. Ін-
коли радять щось підправити, 
змінити чи додати. 

«Кожна лялька має свою 
душу»
 Узагалі пані Валентина ви-
користовує в роботі не лише 
качани кукурудзи, а й соснові 
шишки, горіхи чи деревину. 
Словом, усе, що потрапляє до 
рук. Приміром, взяла каштани 
— виявилося, що це чудовий 
матеріал для голови ляльки. 
Є в неї і ляльки, фігурки яких 
створені з суцільного клаптика 
тканини без розрізування і зши-

вання, а методом скручування 
і примотування ниткою. А є й 
мініатюрні лялечки від півтора 
сантиметра. 
 «Спробувала в роботі поєд-
нати природні матеріали з тка-
ниною. Дуже люблю мішкови-
ну і біле мереживо. З них вихо-
дять особливо душевні й теп-
лі домашні ляльки. А кожна 
моя лялька має свою душу», — 
каже мені Валентина Миколаїв-
на, яка зі своїх ляльок-мотанок 
створює ще й авторські сюжет-
ні композиції в мініатюрі. 
 Раніше своїх ляльок вона 
рахувала, а зараз точно не знає, 
скільки їх, але, каже, більше 
тисячі набереться. Тільки вдо-
ма добра сотня ляльок є. Нині у 
Черкаському краєзнавчому му-
зеї на виставці 70 її красунь ек-
спонується. Ще частина «пої-
хала» на Чигиринщину — до 
Суботівського історичного му-
зею, де відкрилася тимчасова 
виставка «Суботівські гости-
ни». Є її ляльки в Закарпатсь-
кому музеї народної архітекту-
ри та побуту, в Дніпровському 
будинку мистецтв. Загалом 
нині одночасно майстриня Ва-
лентина Мірошник бере участь 
у трьох проєктах і одній персо-
нальній виставці. 
 Її ляльки-мотанки бачили 
в багатьох містах України — в 
Черкасах, Києві, Каневі, Ужго-
роді, Дніпрі, Одесі. Цього року 
Валентина Мірошник у Києві 
в міжнародному виставковому 
центрі в рамках HANDMADE-
Expo ІІІ Міжнародна виставка-
конкурс «Лялькова королева» 
в номінації «Народна лялька» 
одержала Гран-прі, у німець-
кому місті Бремен-Хамельн — 
перше місце в багатожанровому 
міжнародному фестивалі-кон-
курсі ZIRKA Euro Star2020 у но-
мінації «Декоративно-приклад-
не мистецтво, лялькарство», в 
Ужгороді на ІІ Всеукраїнсько-
му інтернет-конкурсі образот-
ворчого та декоративно-при-
кладного мистецтва «Етюдний 
вернісаж» у номінації «Ляль-
ки народів світу. Мотанки» та 
в Одесі на міжнародному фес-
тивалі-конкурсі «Наші зірки» 
в номінації «Декоративно-при-
кладне мистецтво» — дипломи 
лауреата І ступеня.
 Треба сказати, що у пані Ва-
лентини є не лише шануваль-
ники її творчості, а й послідов-
ники. Серед них дві маленькі її 
племінниці — 8-річна Владис-
лава та на три роки старша від 
неї Аліна. Їх вона також навчає 
своєму мистецтву. Тож ляльки-
мотанки житимуть ще довго і 
мандруватимуть між людьми, 
нагадуючи їм про неповторне 
прадідівське мистецтво. Адже 
ляльковий світ — це те місце, 
де відпочиваєш душею. ■

І панянки, і селянки...❙

УМІЛІ РУКИ 

Лялька-душа
Сонячні ляльки-мотанки Валентини 
Мірошник мандрують межи людьми
Людмила НІКІТЕНКО

У відділі етнографії Черкаського обласного краєзнавчого музею 
наразі проходить друга персональна виставка оригінальних ля-
льок-мотанок викладачки Драбівської дитячої школи мистецтв Ва-
лентини Мірошник «Від традицій до сучасності». На ній майстриня 
з селища Драбово-Барятинське представила більше 70 своїх робіт, 
виготовлених за минулі три роки. Ляльки Валентини Миколаївни 
вражають своєю художньою майстерністю і не залишають байду-
жими нікого. Вони заворожують, бо виготовлені з душею.

■

Лялькарка Валентина Мірошник. ❙

Лялька «При надії». 
Фото зі сторінки майстрині у 

«Фейсбуцi». 

❙
❙
❙

Українська родина Пилипа й Євдокії.❙
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Вікторія ЛОГВИНЕНКО

 Вишкіл відповідальних кадрів для 
ефективного суспільства підтверджує 
свою ефективність уже 108 років у Плас-
тових осередках. Нині перед Київською 
міською радою триває виставка просто 
неба «Вони не зрадили присяг» у парт-
нерстві з Національним музеєм Револю-
ції гідності. На стендах розміщено ін-
формацію про пластунів, які поклали 
життя за Україну в російсько-українсь-
кій війні. 
 У всі часи пластуни запам’ятались 
активною участю як у розбудові, так і в 
захисті держави. Вони — учасники виз-
вольного руху та воєн за незалежність 
УНР і ЗУНР, а зараз у різних формуван-
нях захищають східний кордон. Із ви-
никненням добровольчого руху створив-
ся навіть добробат «Гарпун» — із пере-
важно пластунами у складі. Перегляну-
ти виставку можна до 19 жовтня. 
 «Якби хоч 1% українців пройшов 
крізь Пласт, цю державу було б не впізна-
ти», — був упевнений відомий за межа-
ми України професор Богдан Гаврили-
шин, натхненник створення Давосько-
го економічного форуму. Крім нього, 
вихованцями національної скаутської 
організації були різні представники елі-

ти — від керівника ОУН Степана Банде-
ри та воєначальника Романа Шухевича 
до настоятеля УГКЦ Любомира Гузара. 
Світ знає і таких пластунок, як астро-
навтку Гайдемарі Стефанишин-Пайпер 
і співачку Квітку Цісик.
 Будучи неполітичним і позакон-
фесійним, Пласт сприяє всебічно-
му патріотичному вихованню молоді 
на засадах християнської моралі для 
підготовки провідників суспільства. 
Слово scout означає «розвідник». Ук-
раїнський відповідник взято з козаць-
кої традиції, в якій розвідників нази-
вали пластунами. 
 Найчисельніша молодіжна органі-
зація України Пласт у 118 осередках по 
всій країні об’єднує майже 9000 членів 
усіх вікових груп. Щороку Пласт про-
водить понад 100 виховних таборів різ-
ної спеціалізації для дітей і юнаків, а та-
кож у співпраці з іншими організаціями 
та владою здійснює інші заходи соціаль-
но-культурного спрямування. Поза Ук-
раїною зараз організація діє у восьми де-
ржавах.
 Вважається, що країни, де кількість 
людей, що пройшли скаутські організа-
ції, сягає відсотка, — це країни з успіш-
ною економікою. В Україні 1% — це по-
над 400 тисяч. Ціла армія! Орієнтир для 

досягнення такої мети у пластівській 
стратегії визначено до 2030 року. Ак-
тивно набирають волонтерів, бо, якщо 
не сформувати армію виховників, не 
буде армії дітей. 
 Є закон про державне визнання Плас-
ту, відповідно до якого Пласт є частиною 
позашкільної освіти. Система освіти дає 
знання, але цінностей неможливо нав-
чити — їх можна тільки пережити. Ска-
утинг, Пласт дає можливість вироста-
ти дітям із такими цінностями: вірність 
Богу й Україні, допомага іншим, фор-
мування характеру на лицарських заса-
дах. 
 У перші дні Євромайдану було звер-
нення Пласту до пластунів — діяти від-

повідно до пластової присяги. Вони були 
серед тих, хто першими йшов із прапо-
рами на площі, ставив перші намети, 
будував перші барикади. Пласт був жи-
вим організмом Майдану, але пласту-
ни себе не виокремлювали. Всі пласту-
ни — скаути. Але не всі скаути — плас-
туни. Пласт — це рух, який є частиною 
української нації в різних кутках світу. 
 Якось американську астронавтку, 
пластунку Стефанишин-Пайпер спита-
ли, про що думала, дивлячись на Землю 
з космосу. «Вона у нас одна, її потрібно 
берегти і робити кращою», — відповіла 
вона. Власне, завдання пластунів — ро-
бити цей світ кращим. І також бути опо-
рою та стрижнем для змін. ■

Ольга РЕДЬКО

 Всеукраїнський конкурс мо-
лодих композиторів імені Бо-
риса Лятошинського — новий 
кейс Міжнародного Kharkiv 
Music Festу, що після успішно-
го минулорічного дебюту воче-
видь став його постійним рези-
дентом. Патрон змагання мо-
лодих талантів, чиє прізви-
ще винесено в назву конкурсу, 
цьогоріч ювіляр: вшановується 
125-ліття Бориса Лятошинсь-
кого, що дає шанси амбітному і 
дуже корисному проєкту потра-
пити в перші рядки новин у ца-
рині академічної музики.
 «З-помiж найвидатніших 
українських композиторів Ля-
тошинського можна без пере-
більшення назвати титаном 
вітчизняної музичної спадщи-
ни, — коментує директор кон-
курсу Іван Пахота. — За часи 
радянського минулого України 
ім’я і значення Лятошинсько-
го було змаргіналізоване і фак-
тично принижене. Нашим зав-
данням є популяризація твор-
чості Майстра: українські мо-
лоді митці мають знати про 
цього композитора значно біль-
ше, ніж його фото на стінах му-
зичних шкіл». 
 Основне завдання конкурсу 
— створення мистецького про-
стору і можливостей реалізації 
у майбутньому молодих компо-
зиторів. Минулого року до роз-
гляду членами журі було до-
пущено 55 робіт, а саме — 33 
партитури у молодшій групі та 
22 партитури у старшій. Най-
молодшій учасниці конкурсу 

було всього 10 років. Незважа-
ючи на те, що конкурс прово-
дили вперше, йому вдалося от-
римати всеукраїнський масш-
таб. Твори надходили з усіх ку-
точків країни: Києва, Харкова, 
Одеси, Дніпра, Львова, Івано-
Франківська, Тернополя, Лу-
цька, Маріуполя, Запоріжжя, 
Покровська, Кривого Рогу й ін-
ших міст.
 На галаконцерті перемож-
ців першого конкурсу голова 
журі Алла Загайкевич казала: 
«Я не можу точно погодитися з 
тим, що ці твори — експеримен-
ти, які будуть зрозумілі наступ-
ним поколінням. Я думаю, що 
цей експеримент колись почав 
Лятошинський, і кожен учас-
ник цього конкурсу встановив 
свій контакт iз його творчістю, 
намагався зрозуміти, хто є для 
нас Лятошинський, хто він є для 
кожного українського музикан-
та. Для всієї України в якийсь 
час актуалізувався Лятошинсь-
кий як композитор, актуалізу-
вався той його експеримент віч-
ної відповідальності композито-
ра. За його власну творчість, за 
його власний голос, за ту компо-
зиторську лінію, яка не повин-
на зупинитись». 
 Лауреати другого конкурсу 
так само візьмуть участь у гала-
концерті. Він відбудеться у рам-
ках фестивалю Kharkiv Music 
Fest 7—25 квітня 2021 року.
 Конкурс молодих компо-
зиторів відрізняється не тіль-
ки великим призовим фондом 
(для переможців передбачені 
грошові премії: від 200 до 500 
євро у молодшій групі та від 

500 до 1000 євро — у старшій) 
і можливістю почути свій му-
зичний твір у виконанні світо-
вих музикантів та колективів, 
а й міжнародним складом журі. 
Еуґеніуш Кнапік (Катовіце, 
Польща) — провідний педагог 
iз композиції у Польщі. Він, 
будучи абсольвентом Генріка-
Міколая Ґурецького та Олів’є 
Мессіана, є беззапереч ним ав-
торитетом як теоретик сучасної 
світової музики й автор видат-
них монументальних творів. 
Олександр Щетинський (Хар-
ків, Україна) — один із клю-
чових українських компози-
торів сучасності, на його ра-
хунку сім опер і більш як сотня 
музичних творів, серед яких є 
навіть саундтреки до фільмів. 
Олександр Ґрінберґ (Дюссель-
дорф, Німеччина), що має по-
тужне харківське коріння, а 
нині викладає музичну теорію 
та фортепіано у приватній му-
зичній школі Марини Хейфец 
у Дюссельдорфі. У його твор-
чому доробку — оркестрові, 
камерні та хорові твори, опуси 
для різних інструментів соло, 
його музика звучить на пре-
стижних музичних фестива-
лях по всьому світу. Микола 
Гобдич (Київ, Україна) — хо-
ровий диригент, засновник і 
керівник муніципального Ка-
мерного хору «Київ», лауреат 
Національної премії імені Та-
раса Шевченка, народний ар-
тист України. Й Алла Загай-
кевич (Київ, Україна) — фах-
івець у галузі акустичної та 
електронної музики, педагог, 
її твори вирізняють передовсім 

полікультурність i мистецький 
космополітизм, поєднання не-
поєднуваного, відхід від мейн-
стрімних тенденцій. 
 Цікавою відмінністю цьо-
го конкурсу від інших є те, що 
він анонімний — усі роботи по-
даються під псевдонімами. До 
участі у конкурсі запрошують-
ся громадяни України, яким на 
час його проведення виповнить-
ся не більше 17 повних років у 
молодшій групі та 18-33 роки — 
у старшій, відповідно. Цей віко-
вий ценз було розширено, вра-
ховуючи досвід минулорічного, 
першого конкурсу.
 Професор Еуґеніуш Кнапік, 
керівник кафедри композиції і 
теорії музики в Музичній ака-
демії ім. Кароля Шимановсь-
кого в Катовіцах, котрий, як і 
Алла Загайкевич, буде другий 
рік у журі, сказав: «Щиро тішу-
ся, що став членом журі цього 
прекрасного Конкурсу моло-
дих композиторів, які, як по-
казав результат, уже зовсім не 
є дітьми. Коли дізнався, що на 
конкурс Лятошинського учас-
ники подаватимуться через ме-
режу інтернет, а звіти з оцін-
ками членів журі так само — з 
радістю захотілося посісти міс-
це члена журі; в іншому випад-
ку, напевне, я відмовився б. Та-
кий спосіб роботи журі є макси-
мально прозорим і об’єктивним: 

ми не знали ні імен, ні року на-
родження, ні навіть статі ав-
тора. У цілому можу сказати, 
що українська молодь є дуже 
креативною, і твори, які я су-
див, були непоганими. Подеку-
ди дуже добрими. В більшості з 
них бачу сильний вплив твор-
чості Шостаковича та Лято-
шинського, що мене не дивує».
 Для молодшої групи має 
бути поданий твір для голосу 
і фортепіано, тривалістю 8-12 
хвилин. Для старшої — твір 
для змішаного хору a capella 
тривалістю 12-18 хвилин. Тво-
ри в обох групах мають бути 
створені на слова українсь-
ких авторів українською мо-
вою, список яких буде подано в 
умовах конкурсу, розміщених 
на сторінці kharkivmusicfest.
com в розділі «конкурс компо-
зиторів». До участі в конкурсі 
допускаються твори, які були 
написані не раніше 2016 року. 
Один конкурсант може подати 
не більше двох творів. 

Конкурс не має вступного 
внеску, всім учасникам гаран-
туються рівні права та можли-
вості. Для участі в конкурсі пот-
рібно заповнити онлайн-форму 
згоди на участь у конкурсі.
 «Ідея проведення цьо-
го конкурсу в моїх думках 
майоріла вже давно, — роз-
повідає Іван Пахота. — У світі 
є чимало подібних конкурсів, 
які орієнтовані на молодь-ре-
зидентів своїх держав. В Ук-
раїні теж є багато обласних, 
місцевих композиторських 
конкурсів, але вони орієнто-
вані на вже конкретно визна-
чених конкурсантів, і часто на 
їхнiх викладачів: і про спра-
ведливість, і прозорість тут не 
йдеться. Крім того, наша мо-
лодь не сприймає композицію 
як фах, можливість в майбут-
ньому самореалізуватись у цій 
царині. Конкурс Лятошинсь-
кого має на меті підтримати і 
дати поштовх до професійного 
майбутнього українських ком-
позиторів». ■

ВИСОКА НОТА

Стартовий капітал для митця
Другий Всеукраїнський конкурс молодих композиторів 
імені Бориса Лятошинського шукає таланти

■

Іван Пахота.❙

НАЦІЯ

Не зрадити своїх присяг
Пласт об’єднав астронавтку Гайдемарі 
Стефанишин-Пайпер, співачку Квітку Цісик 
і героїв російсько-української війни

■

Стенди біля міської ради.
Фото організаторів виставки.

❙
❙
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Від ранніх літ слухав 
колядки
 «Першим стрілець-
ким Бояном новочасної 
України» назвав Романа 
Купчинського автор ви-
даної в 1936 році у Львові 
«Історії легіону Українсь-
ких січових стрільців», 
сотник УСС, письменник 
Осип Думін. «Його твор-
чість, — писав він, — це 
гранітна плита, вмурова-
на у величний пам’ятник 
січовому стрільцеві, який 
склав свою буйну голову 
за Батьківщину». 
 Народився майбутній 
письменник 24 вересня 
1894 року в селі Розгадові 
Бережанського повіту на 
Тернопільщині в родині 
священника. Згодом Ро-
ман Купчинський напи-
ше теплі спогади про своє 
дитин ство: «Село було ве-
лике, співоче, і я від ран-
ніх літ слухав з приєм-
ністю колядки, обжин-
кові та весільні пісні. У 
моїй родині спів і музи-
ка були традиційні як по 
батьковій, так і по мате-
риній лінії. Мій батько 
співав гарним тенором, 
а моя тітка Софія знаме-
нито грала на фортепіяні. 
Була акомпаніаторкою 
16-рiчної Крушельниць-
кої, коли відбувся її пер-
ший публічний концерт у 
парохіяльній стодолі біля 
Тернополя».
 Гідний нащадок своїх 
талановитих рідних Ро-
ман теж присвятив себе 
музиці. Проте «чистим 
мистецтвом» займатися 
не судилося, адже Куп-
чинський опинився у вирі 
визвольної боротьби. З по-
чатком Першої світової 
війни записався до легіо-
ну Українських січових 
стрільців і став актив-
ним учасником стрілець-
кої епопеї. Як вояка, що 
входив до сотні Василя 
Дідушка, брав участь у 
боях на Маківці, згодом 
біля річки Стрипи у дов-
колишніх селах. Саме на 
Маківці українські воя-
ки продемонстрували не-
абияку мужність. Цей ге-
роїчний бій відбувався у 
період iз 29 квітня по 2 
травня 1915 року, в ньо-
му брали участь сотні Ан-
дрія Мельника. А героїзм 
українських дівчат під 
командуванням хорунжої 
Олени Степанів вразив не-
абиякою мужністю. 
 У серпні 1914 року дів-
чина вступила до Легіо-
ну Українських січових 
стрільців; як хорунжа 
УСС брала участь у боях на 
горі Маківка. Подвиг дів-
чат Олени Степанів, Софії 

Галечко, Ганни Дмитер-
ко згодом буде оспіваний 
у бага тьох стрілецьких 
піснях. Протягом 1915—
1917 років Олена перебу-
вала у російському полоні. 
Повернувшись до Львова, 
стала однією з організато-
рок Листопадового зриву. 
Пройшла бойовий шлях 
чотаря УГА від Львова до 
Старокостянтинова. 

Подвиг мужніх вражав
 Із нагоди перемо-
ги на горі Маківка Куп-
чинський написав вір-
шовану драму «Великий 
день», у якій головним 
героєм виступає полков-
ник УСС, згодом міністр 
оборони ЗУНР Дмитро 
Вітовський. Його життє-
вий чин — приклад без-
межної мужності та від-
даності Україні. Курінь 
УСС Дмитра Вітовського 
28 червня 1915 року здо-
був у боях княжий Галич 
і підняв на міській ратуші 
синьо-жовтий прапор. Ві-
товський був одним з ідео-
логів стрілецької політич-
ної думки; у літературі 
виступав під псевдонімом 
Гнат Бурук. 
 Подвиг мужніх вра-
жав Романа Купчинсь-
кого. Він пообіцяв собі 
обов’язково увічнити 
чин січовиків у своїх піс-
нях. Разом зі своїми поб-
ратимами 1918 року він 
боровся за Львів, де було 
проголошено Західно-Ук-
раїнську Народну Респуб-
ліку. 
 Згодом Купчинський 
потрапив до польсько-
го полону, а пізніше і до 
сумно відомої в’язниці 
«Бригідки», про яку зго-
дом написав: «Просили 
мене співв’язні: «Зложіть 
нам якусь молитовну піс-
ню, ми собі рано її заспі-
ваємо. І я зложив пісню 
«Боже великий, Творче 
всесвіту». Саме ця пісня 
вважається стрілецькою 
молитвою: «Боже Вели-
кий, Творче всесвіту// На 
нашу землю поглянь!// 
Ми були вірні Твоєму за-
віту, вислухай нині на-
ших благань//Люд у кай-
данах, край у руїні//На-
віть молитись ворог не 
дасть...// Боже Великий, 
дай Україні // Силу і сла-
ву, волю і власть».
 Після звільнення Ро-
ман Купчинський навчав-
ся у Віденському універ-
ситеті, а повернувшись 
до Львова, продовжував 
студії на філософському 
факультеті в Українсько-
му таємному університеті. 
Починаючи з 1924 року 
працював у пресі, допису-

вав до газети «Діло». Його 
статті з’являлися у «Не-
ділі», «Дзвонах», «Чер-
воній калині». І завжди 
— де б він працював — з 
ним була гітара, а в душі 
бриніла пісня. 

«Накрила нічка»...
 Композиторська діяль-
ність Романа Купчинсь-
кого набирала обертів. У 
цей період він створив по-
над 80 різножанрових пі-
сень — журливих і бадьо-
рих, урочисто-маршових 
і жалобних. Пісні твори-
лися в непростих умовах, 
коли кожна прожита хви-
лина могла бути останнь-
ою. Пісня «Накрила ніч-
ка» була створена після 
бою під Конюхами і при-
свячена пам’яті поручика 
Осипа Яримовича — най-
молодшого бойового офі-
цера Першої світової вій-
ни, який загинув у двад-
цятирічному віці. 
 У серпні 1914 року на 
заклик Української бо-
йової управи Осип Яри-
мович одним із перших 
зголосився добровольцем 
до лав Українських січо-
вих стрільців. Команду-

вав чотою у сотні Василя 
Дідушка, яка першою з 
підрозділів УСС 10 вере-
сня 1914 року виступила 
проти російського ворога. 
Головним завданням сотні 
була охорона Верецького-
Нижнього і Гусного пере-
валів. Особливо юний сі-
човик прославився своєю 
відвагою у боях на Маків-
ці, вразивши своєю відва-
гою навіть досвідчених 
вояків. 
 У період iз 31 жовтня 
по 3 листопада 1915 року 
дві сотні 1-го куреня під 
проводом чотаря Осипа 
Яримовича брали участь у 
бою під Семиківцями. Бій 
був жорстокий, російські 
війська зуміли зайняти 
село. Проте січовики не 
відступили. Сот ня Дмит-
ра Вітовського, Андрія 
Мельника, Осипа Яримо-
вича, Зенона Носковсько-
го відбили Семиківці. Ця 
запекла битва стала ще 
одним величним подви-
гом УСС. 
 Не дивно, що смерть 
юного січовика болем 
озвалася в серці Рома-
на Купчинського. Пісня 
«Накрила нічка» скла-
дається з 9 куплетів і при-
співу, який повторюється 

після кожного третього 
куплету. Приспів передає 
душевний біль молодо-
го поручика: «Спи, дів-
чино, спи, кохана//Злоті 
мрії сни// І про мене, го-
лубонько, не забудь, спім-
ни». Автор зумів переда-
ти драму молодого вояка, 

який у розлуці з коханою 
мріє про незабутню зуст-
річ. Пісня закінчується 
тим, що поручик гине в 
бою, а звістку про його за-
гибель передають сосни. 
 Роман Купчинський 
майстерно передає не лише 
зажуру молодих січовиків, 
а й також їхній бойовий 
дух, готовність до героїч-
ного чину. Незважаючи 
на назву, пісня «Зажури-
лись галичанки» має гу-
мористичний зміст. У ру-
кописному нарисі «Дещо 
про стрілецькі пісні» 
(1964 р.) Роман  Купчинсь-
кий писав, що пісня була 
створена на замов лення 
з нагоди знаменної для 
стрільців події — виходу 
Вишкільного Куреня УСС 
на Велику Україну. 
 «Пригадую собі, коли 
моя сотня марширувала 
крізь село Рудники, а се-
ляни вийшли з нею поп-
рощатися, сотня почала 
співати. Почувши слова: 
«Хто ж нас поцілує в уста 
малинові», якась дівчина 
вигукнула: «Бігме прав-
да!» Пісня стала популяр-
ною: «Зажурились гали-
чанки через тую зміну//
Що відходять усуси та й 
на Україну//Хто ж нас 

поцілує в уста малинові//
В карі оченята, в чорнень-
кі брови?» 

Проповідує майбутнє
 Пісні Романа Куп-
чинського опрацьовува-
ли для різних складів — 
чоловічого, жіночого чи 
мішаних хорів, сольно-
го співу в супроводі фор-
тепіано. А аранжуваль-
ником пісень компози-
тора був його побратим, 
січовий стрілець, компо-
зитор і диригент Михай-
ло Гайворонський. У хви-
лини затишшя між боя-
ми звучали пісні Романа 
Купчинського «Прощан-
ня», «Засумуй, трембіто», 
«За рідний край», «Гей, 
там у Вільхівці», «Нак-
рила нічка». 
 Такі відомі композито-
ри, як Зіновій Лисько, Ос-
тап Нижанківський, Ми-
кола Колесса, часто звер-
талися до стрілецької пі-
сенної творчості Романа 
Купчинського, глибоко від-
творюючи почуття і праг-
нення українців. Це були 
такі відомі пісні, як «Не 
сміє бути в нас страху», 
«Вдаряй мечем», «Як з Бе-
режан до Кадри», «Ой шу-
мить, шумить», «Ірчик», 
«Мав я раз дівчиноньку», 
«Готуй мені збрую», «Ой 
чого ж ти зажурився», 
«Ми йдемо в бій», «Нак-
рила нічка», «Пише стара 
мати», «Човен хитається», 
«Як стрільці йшли з Украї-
ни». 
 У 1916 році Роман 
Купчинський в біографіч-
них нотатках писав: «Ми-
нула війна, минули поль-
ські табори полонених, я 
вернувся в рідні сторони, 
а згодом до Львова. Зда-
валося мені, що моя пі-

сенна творчість закінчи-
лася. Але ні — пісня кли-
че, нагадує та проповідує 
майбутнє».
 Протягом 1920–1930-х 
років Купчинський опуб-
лікував драматичну поему 
«Великий день», роман-
трилогію «Заметіль» («Ку-
рилася доріженька», «Пе-
ред навалою» і «Вилітали 
орли»), видав збірку про-
зи «У зворах Бескиду». У 
львівській пресі друкував 
нариси, оповідання, спога-
ди під псевдонімами Мусій 
Гак, Ґалант Чіпка, Галак-
тіон Чіпка, Мирон Доля. 
Понад 15 років працю-
вав в одній із найпопуляр-
ніших львівських газет 
«Діло». Одначе найбільшу 
популярність митець здо-
був як поет-пісняр, пісен-
на спадщина якого стано-
вить одну з найцікавіших 
сторінок музичної твор-
чості УСС.

За рідний край, за волю 
України
 Пісні Романа Куп-
чинського не підвладні 
часові, адже вони стали 
літописом епохи, гарту-
вали волю вояків, клика-
ли до боротьби. До прикла-
ду, пісня «Заквітчали дів-
чатонька» звертається до 
фольклорних джерел та 
звучить як реквієм за за-
гиблими борцями за волю 
України. Пісні «Заквітча-
ли дівчатонька» та «Ой та 
зажурились» належать до 
найкращих у доробку ком-
позитора. Неабияку попу-
лярність здобуло також 
видання «Лемківщино 
рідна, заколишусь в красі 
твоїй», де зібрано безцінні 
зразки лемківської твор-
чості, що публікувалися 
протягом 1934—39 років 
у часописі «Наш лемко». 
 Наприкінці Другої сві-
тової війни Роман виїхав 
до Німеччини й опинився 
в таборі для переміщених 
осіб, де займався літера-
турною творчістю. Звідти 
1949 року він із родиною 
емігрував до США і осе-
лився в місті Оссінг непо-
далік Нью-Йорка. Впро-
довж 1952—1954 років 
вів свою рубрику «Відгу-
ки дня» в україномовній 
газеті «Свобода». Упро-
довж тривалого часу реда-
гував український науко-
во-публіцистичний жур-
нал «Сучасність», який 
виходив у видавництві 
«Пролог». Попри хворо-
бу, Роман Купчинський 
не полишав праці; в цей 
період йому дуже допома-
гав син Маркіян. 
 Життя поета обірва-
лося 10 червня 1976 року 
далеко від рідної землі. 
Та залишилися його піс-
ні, які й нині не втратили 
своєї актуальності. «Ми 
йдемо в бій, ми йдемо в 
бій//По згарищах руї-
ни//За рідний край, за 
нарід свій// За волю Ук-
раїни!» — ця його пісня 
бадьорить дух та кличе до 
боротьби й нині. ■

Роман Купчинський (1894—1976).
Фото з сайта lviv.in.ua.

❙
❙

ІМ'Я З МИНУЛОГО

Співець стрілецької слави
Автор пісень Роман Купчинський брав участь у боях за гору Маківку, а після Другої світової жив у США

■

Наталія ОСИПЧУК

Часи визвольних змагань, що їх переживала Україна, були позначені неабияким 
сплеском пісенної творчості. З виникненням січового руху в Галичині бере свій 
початок і стрілецька пісня. Створений десятки років тому музичний матеріал сьо-
годні переживає своє відродження. Такі пісні, як «Ой шумить, шумить», «Ніби 
сниться», «Ой там при долині», «Вдаряй мечем», «Ми йдемо в бій», «Ой зацвіла 
черемха», лунають на передовій боротьби з московським окупантом. Автор цих 
поезій на стрілецьку тематику — український поет, прозаїк і журналіст Роман 
Купчинський. 

Здавалося мені, що моя пісенна творчість 
закінчилася. Але ні — пісня кличе.
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Здивувати рідних незвичайним
 Пані Альона дивує вже хоча б тим, 
що справляється з багатьма різними ро-
ботами, і в кожній вона — переможниця. 
Бо ці клопоти приємні, переконує вона. 
Приємно ходити на роботу, де на неї че-
кають малі школярики і старші, бо, крім 
учнів молодших класів, вона навчає ще 
й історії та правознавства старших (пра-
цює у Маньковецькій школі з 2003 року 
і до сьогодні). Приємно повертатися до-
дому, де на неї чекає родина, затишок та 
її безперечна любов. 
 «Маю чудову сім’ю: чоловіка Оле-
га, військовослужбовця, п’ят над ця ти-
річного сина Володимира та семирічну 
донечку Вікторію. Саме вони є моїми де-
густаторами та поціновувачами домаш-
ньої їжі, приготованої з любов’ю», — з 
теплотою розповідає Альона Олійник 
про своє родинне натхнення. 
 Тому на кухні й творяться смачні 
дива, бо хочеться дивувати, зазначає 
пані Альона. І хочеться дивувати сма-
ком і красою, яку дарує рідна земля, 
особливо зараз, коли зібраний урожай. 
«Зараз можна зробити багато смачних 
запасів на зиму, — розповідає господи-
ня. — Взимку також треба дивувати. 
От за вікном морозець і сльота, а ви від-
криваєте баночку з яблучним джемом, 
закручуєте його в тонко розкачане тіс-
то, ставите в духовку на пів годинки — і 
маєте ароматний штрудель». Скликай-
те рідних до літнього смаколика!

Яблучне повидло збере до столу всіх
 Для нього немає іншого визначення, 
як «чудове»! Густе, смачне, ароматне, 
воно здатне створити затишне маленьке 
свято, переконує Альона Олійник. 
 Для його приготування потрібно: 
200 мл води закип’ятити та додати двi 
літрові банки цукру.
 У киплячий сироп кладемо 5 літро-
вих банок почищених нарізаних яблук. 
Варимо все годину. Далі додаємо 80 мл 
оцту та варимо ще годину. Розкладаємо 
гаряче повидло у стерилізовані банки та 
закриваємо кришками. Яблучний джем 
виходить густим, гарно смакує з хлібом, 
хлібцями, сиром, кашами та підходить 
для випічки.

Гарбузове варення — як мед!
 Його величність гарбуз — завжди ба-
жаний гість на столі. А варення з нього 
— несподіване і смачне. Воно може бути 
і вашою кулінарною родзинкою. 
 Потрібно: 1кг десертного гарбуза, 1 
кг цукру, 2 апельсини і лимон. 
  Вимийте та очистіть гарбуз від шкір-
ки. Потім видаліть із нього насіння і на-
тріть на тертку з великими вічками.
 Вимийте апельсини і лимон і та-
кож наріжте їх кубиками (видаліть 

обов’язково кісточки) або пропустіть 
цитрусові через м’ясорубку.
 У великій мисці змішайте гарбуз і 
цитрусові та засипте їх цукром. Зали-
ште настоятися 5 годин. Так інгредієн-
ти стануть солодші і пустять сік. Пос-
тавте ємність із гарбузом і цитрусови-
ми на вогонь і, довівши до кипіння, 
проваріть протягом 4 хвилин. Остудіть 
масу і знову проваріть. Повторіть варін-
ня 4 рази.
 Готове варення розкладіть у стерилі-
зовані банки і закрийте кришками.

Сливовий сацебелі — 
просто він має бути!
 Раз приготуєте — і зрозумієте, чому 
він має у вас бути. Це щось неймовірне, 
такий ароматний, пікантний, соковитий 
соус! Господиня ділиться оригінальним 
рецептом, вона переконана, що кожно-
му вдасться приготувати це дивовижне 
доповнення до страв. 
 Отож 3 кг сливи (без кісточки) про-
пустити через м’ясорубку або перебити 
блендером.
 Додати: 15 зубців часнику (через 
прес), 1 пачку карі (20 г), 2 ст. л. солі, 7 
ст. л. цукру, 3 шт. перцю чилі або 1 ст. л. 
меленого червоного, 2 шт. гвоздики дух-
мяної, 2-3 шт. перцю духмяного.
 Варити соус 30-40 хвилин на малень-
кому вогні.
 Закрити у чисті стерилізовані банки. 
Вихід — 3 л.

Білі гриби — лісова казка
 «Для цього рецепту підходять будь-
які гриби, але білі, звісно, найсмач-
ніші», — каже Альона Олійник. Їх пот-
рібно попередньо відварити, промити і 

зцідити воду.
 Маринад: 1 л води, 2 ст. л. солі, 3 ст. л. 
цукру, 1-2 лаврові листи, 3-4 горошини 
чорного перцю, 3-4 горошини духмяно-
го перцю, 3-4 шт. духмяної гвоздики.
 У киплячий маринад опускаємо гри-
би і варимо 5-10 хвилин.
 У банку 0,5 л вливаємо 2 ст. л. оцту 
9% і наливаємо гриби з маринадом.
 Закатуємо металевими кришками, пе-
ревертаємо банки до повного остигання.

Овочево-грибний салатик — 
буде баночка асорті
 Якщо до всього букета овочів ще й до-
дати грибів та спецій, вийде дуже смач-
ний салат, від якого аж за вухами ля-
щить. Господиня розповідає логіку та-
кого смаку в деталях. 
 Отож нам потрібно: 1 кг баклажанів 
(порізати кубиком 3х3 см), 1 кг помідорів 
— дольками, 1 кг печериць — пластин-
ками (не тонко), 0,5 кг цибулі — куби-
ком, 0,5 кг болгарського перцю — солом-
кою, 0,5 кг моркви — на крупну тертку, 
1 склянка олії (200 мл), 1,5 ст. л. солі, 3 
ст. л. цукру. Усе добре вимішуємо, даємо 
постояти 1 годину, щоб пустило сік.
 Варимо 40 хвилин, потім додаємо 
100 мл оцту. Варимо ще 5 хвилин і роз-
кладаємо у стерилізовані банки. Вкри-
ваємо до повного охолодження банок. 
Вихід — 9 банок по 0,5л.

Ошатний і смачний сирний рулет 
 Він нескладний у приготуванні, але 
дуже вигідно виглядає на столі. Можна 
пригощати гостей! 
 Для рулету беремо: 5 яєць, 1 ч. л. 
солі й добре збиваємо. Додаємо 4 ст. л. 
сметани і 300 г твердого сиру, потерто-
го на грубу тертку. Все добре вимішує-
мо, викладаємо на дечко, застелене пер-

гаментом, та випікаємо 10 хвилин при 
температурі 180 градусів. На теплий 
корж викладаємо м’ясний фарш: 300 г 
курячого фаршу і велику цибулину (по-
терту), сіль, перець за смаком. Розма-
щуємо фарш по всій поверхні коржа. За 
допомогою пергаменту скручуємо ру-
лет. Запікаємо 20 хвилин при темпера-
турі 180 градусів. Рулетик смакує як га-
рячим, так і холодним.

Скумбрія з лимоном — 
смачний тандем
 Якщо ви давно готували скумбрію, 
треба надолужити цей пробіл. І навіть 
якщо недавно — також приготуйте. За 
цим рецептом риба вдається дуже ніж-
ною, ароматною і корисною, таку проси-
тимуть ще і ще. 
  Потрібно скумбрію розморозити, по-
чистити, помити, порізати на шматоч-
ки (але не до кінця). Посолити, попер-
чити, приправити улюбленими спеція-
ми для риби. У кожен розріз вкладаємо 
по кільцю лимона, цибулі та помідора. 
Залишаємо маринуватися 3-4 години. 
Запікаємо у духовці 40 хвилин при тем-
пературі 180 градусів.

Салат кобб — і свято вдасться!
 Пані Альона говорить про родин-
не свято, яке має бути і без особливих 
приводів. Хоча з огляду на оригіналь-
ність рецепту можна сміливо готувати 
такий салат і «на люди», тобто гостям. 
Усі складові в салаті кобб викладаються 
порізно і не перемішуються перед пода-
чею на стіл. 
 Отже, інгредієнти викладаємо на 
таріль смужками: 2 відварені яйця (порі-
зати великими кубиками ); 100 г зелені 
цибулі (нарізаної дрібно); великий помі-
дор (порізати дольками); свіжий огірок 
(кубиком); 200 г курячої грудки, ріже-
мо, підсмажуємо на сковорідці з дода-
ванням карі, куркуми та дрібки солі. А 
також — 100 г сиру чедер (ріжемо куби-
ком); 100 г листя салату (нарізаємо). 
 Готуємо заправку: 1 ст. л гірчиці, 2 ст. 
л. олії (оливкової), 1 ст. л. лимонного соку. 
Все розмішуємо та поливаємо салат.
 Як бачимо, осінь підкидає нам усе 
нові й нові смачні ідеї. Як їх втілити 
практично — розповідають майстрині. 
Дякуємо пані Альоні, готуватимемо! Не-
хай осінь буде смачною! ■

ДО СЕЗОНУ 

Зроби свою осінь 
барвистою! 
Особливі джеми, овочево-грибні смаколики в баночках, 
сирний рулет, скумбрія і цікавий салат 
від Альони Олійник із Вінниччини

■

Гарбузове варення.❙

Комбінуй собі кобб.❙

Скумбрія, яка вас здивує.❙

Сирний рулет.❙

Альона Олійник.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО 

Навіть не думала, що буває стільки рецептів консервації в одному кулінарному за-
писничку. Квасоля в томаті, рулетики закусочні кабачкові, мариновані опеньки, білі 
гриби з цікавими спеціями, сливовий сацебелі, кетчуп шашличний, тефтелі в соусі, 
квашені помідори, тайський гострий соус, овочево-грибні фантазії, слива з часни-
ком, варення з кабачка і гарбуза, фрукти-ягоди в шоколаді, різні паштети зі свини-
ни, мариновані огірочки, овочеве і грибне асорті, ткемалі з аличі, маринована риба, 
перчені комбінації — і це далеко не повний перелік тих рецептів, якими поділилася 
Альона Олійник — господиня з містечка Бар, що на Вінниччині. 
І кожен з цих рецептів був настільки вдалим і настільки миттєво втілювався в життя 
іншими господинями, що з ними пані Альона легко стала переможницею відомої 
кулінарної спільноти «Пляцки і рецепти Лілії Цвіт». Отож сьогодні своїми рецептами 
з нами ділиться переможниця кулінарного конкурсу Альона Олійник — мама, дру-
жина, вчителька, господиня. 
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«Не так мені хотілося завершити цей матч, але вийшло так, що весь 

третій сет я грала ракеткою свого тренера. Проте я задоволена своїм 
рівнем гри. А такі випробування потрібно пройти, аби стати сильнішою та 

загартованішою».
Катарина Завацька
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Згідно з попереднім задумом 
УХЛ, в останній день вересня 
мав розпочатися новий сезон у 
вітчизняному хокеї. Утім через 
численні випадки коронавірусу 
в кількох командах-учасницях 
«плей-оф» завершити до вказа-
ної дати перенесений iз весни 
на осінь ЧУ-2019/2020 не вда-
лося.
 Провівши на початку осені 
по два матчі в кожній із пів-
фінальних пар, після коро-
навірусного спалаху УХЛ «за-
чинилася» на 21-денний ка-
рантин. Минулого ж понеділка 
півфіналісти повернулися до 
з’ясовування стосунків. «Кре-
менчук» утретє поспіль розгро-
мив «Білий барс» і на відстань 
однієї перемоги наблизився до 
«золотої» серії. Водночас у про-
тистоянні «Дніпра» та «Донба-
су» боротьба точиться за запек-
лим сценарієм. 
 У другому матчі поспіль 
для визначення переможця ко-
мандам довелося зіграти «овер-
тайм». В обох випадках пере-
мога дісталася титулованому 
донецькому клубу, однак в ак-
тиві дніпрян є виграний пер-
ший матч серії, що залишає їм 
надію на загальний успіх. Хай 
там як, а вперше від початку пів-
фінальної дуелі лідерство в цій 
парі захопив чинний чемпіон. У 
разі ще однієї гостьової перемо-
ги над херсонським колективом 
підопічні Сергія Вітера впритул 
наблизяться до вирішального 
раунду змагань. А далі — для 
виконання заключного акорду 
в серії — собі в союзники «Дон-
бас» отримає рідний лід та своїх 
уболівальників.
 Зауважимо, що бороть-
ба в півфінальній та фіналь-
ній серіях розрахована до чоти-
рьох перемог однієї з команд. 
А у вівторок команди провели 

саме четверті матчі півфіналь-
ного раунду. Уявити, що могло 
завадити «Кременчуку» офор-
мити вихід до «золотої» серії, 
взагалі проблематично. Хокеїс-
ти «Білого барса» хоч і обіця-
ли, що на очах своїх уболіваль-
ників у Білій Церкві зможуть 
нав’язати представникам Пол-
тавщини боротьбу, на ділі все 
вийшло трохи інакше.
 Після розгромної поразки 
в третьому матчі серії (2:9) на-
ставник «барсів» Костянтин Бу-

ценко розповів: «Із об’єктивних 
причин ми не змогли виставити 
на гру наших основних гравців. 
Тому дали можливість прояви-
ти себе нашій молоді. Це була 
дуже корисна гра для «Білого 
барса».
 Здається, що, не маючи 
шансів у півфінальному про-
тистоянні з «Кременчуком», 
«барси» використовують «плей-
оф» просто як місце для обкату-
вання свого резерву. Водночас 
очільник кременчужан Олек-

сандр Савицький попри дев’ять 
закинутих шайб у ворота біло-
церківської команди вимагає 
від своїх підопічних ще більшої 
викладки. «Непогано, але хоті-
лося б краще», — так очільник 
«Кременчука» прокоментував 
третій поєдинок півфінальної 
серії.

* * *
 До слова, участь у наступ-
ному хокейному чемпіонаті мо-
жуть узяти вісім-дев’ять ко-
манд. Планувалося, що до но-

вого розіграшу, окрім шістки 
учасників попереднього тур-
ніру («Кременчук», «Донбас», 
«Дніпро», «Білий барс», «Кри-
жані вовки», «Динамо»), доєд-
нається пара дебютантів — но-
востворений «Маріуполь» та 
відроджений «Сокіл».
 Однак харківське «Дина-
мо», до слова, найгірша коман-
да регулярного чемпіонату-
2019/2020, й досі не підтвер-
дило свою участь у наступному 
розіграші. Пресслужба УХЛ 
повідомляє, що представники 
динамівського клубу звернули-
ся з проханням подовжити до 5 
жовтня заявочну кампанію, аби 
отримати додатковий час для 
пошуку спонсорів.
 Водночас, розуміючи проб-
лемність становища харківсь-
кого клубу, в УХЛ в екстреному 
порядку вже підшукали вось-
мого учасника для майбутнього 
чемпіонату. Активізацію буді-
вельних робіт на льодовій арені 
в Краматорську, презентацію 
емблеми ХК «Краматорськ» та 
представлення громадськості 
білоруса Павла Микульчика в 
якості головного наставника 
цього колективу — все це є еле-
ментами підготовки третьої ко-
манди з Донбасу до дебюту в ук-
раїнській хокейній лізі. ■

ХОКЕЙ

Непогано, але можна краще
Чинний чемпіон країни вийшов у лідери запеклого півфінального 
протистояння з херсонським «Дніпром»

■

Друга та третя команди «регулярки» — «Донбас» та «Дніпро» відповідно — ведуть запеклу боротьбу за місце у фіналі.
Фото з сайта uhl.ua.
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ТАБЛО

Чемпіонат України. «Плей-оф». 
Півфінальна серія (до 4-х перемог). 
«Білий барс» — «Кременчук» — 2:9 
(рахунок у серії — 0:3). «Дніпро» — 
«Донбас» — 2:3 ОТ (1:2).

■

Григорій ХАТА

 Переважна біль-
шість тенісного бомон-
ду змагальний рік пла-
нує так, що в переліку 
обов’язкових для участі 
турнірів Відкрита пер-
шість США посідає за-
ключне місце.
 Однак у 2020-му через 
коронавірус тенісний ка-
лендар зазнав серйозних 
змін. «Ролан Гаррос» у 
вересні — явище унікаль-
не, і далеко не всі вияви-
лися готовими до такого 
розкладу. Водночас при-
ма вітчизняного тенісу 
Еліна Світоліна не прихо-
вувала, що головним пріо-
ритетом для неї наприкін-
ці сезону буде саме ґрун-
товий «шолом».
 Відтак не дивно, що 
краща тенісистка Украї-
ни й досі залишається 
єдиною представницею 
вітчизняного тенісу, кому 
вдалося подолати перший 
раунд на Відкритому чем-
піонаті Франції. У першо-
му раунді «РГ-2020» Елі-
на (третій номер посіву) 
переграла представницю 
Росії Варвару Грачову — 
7:6 (7:2), 6:4.
 Тим часом на паризь-
ких кортах свої ракетки 
вже зачохлили три наші 
співвітчизниці — Дая-
на Ястремська, Катарина 
Завацька та Марта Кос-

тюк. На шляху до основ-
ної сітки 18-річній Кос-
тюк довелося пройти не-
простий відбір. Схоже, всі 
свої сили юна киянка за-
лишила там — на кваліфі-
каційному тижні.
 Протистояння про-
ти болгарки Шинікової, 
румунки Пар та япон-
ки Нари відібрали у Кос-
тюк чимало енергії, адже 
у двох поєдинках їй дове-
лося грати максимальну 
кількість партій. Коли ж 
Марті випало в першому 
раунді «основи» опонува-
ти японці Нао Хібіно, оз-
наки змагальної конку-
ренції вболівальники по-
бачили лише в першому 
сеті, котрий українка про-
грала з рахунком — 4:6. 
У другій партії 119-та ра-
кетка WTA не спромогла-
ся виграти у своєї візаві 
(76-ї тенісистки планети) 
жодного гейму. Відзначи-
мо, що для Костюк це був 
дебютний поєдинок в ос-
новній сітці «Ролан Гар-
роса». І, не виключено, 
що, подолавши кваліфі-
кацію, Костюк таким чи-
ном виконала своє ключо-
ве завдання на турнір.
 Так само цього року 
проводила свій дебютний 
поєдинок в «основі» «РГ» 
й інша українська тені-
систка Катарина Заваць-
ка, куди вона потрапила 
напряму завдяки трохи 

вищій, ніж мала Костюк, 
позиції в рейтингу WTA. 
Щоправда, через скром-
не місце на початку дру-
гої сотні у суперниці на 
старті «Ролан Гарроса» 
жереб послав Завацькій 
представницю сіяної ко-
горти. 

 У поєдинку проти 
п’ятого номера посіву — 
Кікі Бертенс iз Нідерлан-
дів — Катарина залиши-
ла чи не всі свої емоційні 
резерви. Упродовж дво-
годинного марафону вона 
працювала так потужно, 
що порвала струни на всіх 

своїх ракетках. Дограва-
ти ж поєдинок, який за-
вершився з рахунком 6:2, 
2:6, 0:6 на користь нідер-
ландки, Завацька муси-
ла ракеткою свого трене-
ра. «Отримала від цього 
поєдинку незабутній до-
свід. Не так мені хотіло-

ся завершити цей матч, 
але весь третій сет я грала 
ракеткою свого тренера. 
Проте я задоволена своїм 
рівнем гри. А такі випро-
бування потрібно пройти, 
аби стати сильнішою та 
загартованішою», — за-
значила Завацька. ■

ТЕНІС

Практичний досвід
Українські дебютантки основного раунду «Ролан Гаррос» не змогли 
подолати стартове коло змагань

■

У першому колі цьогорічного «РГ» 20-річна лучанка Катарина Завацька з боєм поступилася п’ятій сіяній — Кікі Бертенс iз Нідерландів.
Фото з сайта suspilne.media

❙
❙
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 Наречений дзвонить у двері 
своєї нареченої. Відкриває її молод-
ша сестра:
 — Катю, йди сюди! Твоя синиця 
в руках прийшла.

* * *
 Заходить чоловiк до спортив-
ного магазину, тягне за собою пара-
шут. Підходить до продавця й каже:
 — А ви знаєте, що ваші парашу-
ти не розкриваються?
 — Дивно, ви перший, хто нам 
поскаржився.

* * *
 Вітаємо! Ви потрапили в програ-
му ДАІ, і ми відразу ж починаємо iз 
запитання на 255 гривень — «Чому 
ремiнь не пристебнутий?»

* * *
 — Ви видаєте свою доньку?
 — А ким працює ваш син?

 — Інженером!
 — Ну...
 — А кого б ви хотіли?
 — Хоча б м’ясника.
 — А що, ваша донька — така 
красуня?

* * *
 Покупець:
 — Дівчино, чому на шкарпет-
ках, які ви продаєте, зазначено роз-
мір 36-46, вони що, гумові?
 — Усi купують і не запиту-
ють, але якщо вам цікаво, пояснюю: 
шкарпетки продають парою, один 
36-го, другий 46-го розміру.

* * *
 — Офіціанте, скажіть, а кухар 
узагалі куштує те, що готує?
 — Кухар повинен готувати, а не 
їсти всiляку гидоту і потім валятися 
по лікарнях.

Юний кошмар дорослих дядь і тьоть
Сільська влада вперто не підтримує пропозицій 16-річного школяра щодо роздільного збору 
побутових відходів

По горизонталі:
 1. Ім’я священника, головного ге-
роя роману Віктора Гюго «Собор па-
ризької Богоматері». 3. Довгий батіг, 
із яким виступають дресирувальники 
в цирку. 7. Підказка, як діяти, що ли-
шає право вибору. 8. Верховний пра-
витель у Древньому Єгипті. 9. Фак-
тична столиця Болівії. 12. Розведені 
водою з борошном дріжджі, які вико-
ристовують для випікання хліба. 13. 
Самоцвіт. 14. Язичницький жрець і 
відун. 16. Безсмертна основа люди-
ни, яка після смерті переходить в ін-
ший вимір. 18. Велика металева посу-
дина для приготування їжі на багатті. 
21. Спортивний снаряд, яким грають 
у хокей. 24. Розмінна монета Фран-
ції. 25. Арійський сакральний сим-
вол Вічного Руху і Життя, частий еле-
мент українських вишивок та писан-
кових знаків. 26. Чоловічий аксесуар 
до гарної сорочки. 27. Конспіративна 
квартира, що використовується роз-
відниками для зв’язку.
По вертикалі:
 1. Давньоримське божество з 
луком і стрілами. 2. Оздоба, при-
краса. 3. Зброя мушкетера. 4. Хут-
ряний мішечок, у якому дами гріли 

руки. 5. Країна в Східній Африці. 6. 
Великий базар. 9. Грузинський хліб. 
10. Український фізик, першовідкри-
вач рентгенівського проміння. 11. Ук-
раїнська поетка, директор «Видав-
ництва Старого Лева». 15. Амери-
канський штат. 17. Зимова шапка з 
відкидними клапанами, що закрива-
ють вуха. 19. Місто на Тернопільщині, 
біля якого в серпні 1649 року відбула-
ся битва Богдана Хмельницького з по-
ляками на чолі з королем Яном II Ка-
зимиром. 20. Швидкий породистий 
кінь. 22. Поширене на Сході чолові-
че ім’я. 23. Головний порт Іраку. ■

Кросворд №92
від 29 вересня

Дара ГАВАРРА

 Не секрет, що останніми роками не-
бувалої популярності набули фільми-
біографії (так звані байопіки) про зірок 
різного штибу — музичних, кінематог-
рафічних, шоубізнесових. Стало відомо, 
що кінокомпанія «Юніверсал пікчерз» 
готується до зйомок нерозказаних сторі-
нок біографії 62-річної поп-діви Мадон-
ни (у миру — Мадонна Луїза Вероніка 
Чікконе). Що цікаво, режисером стріч-
ки виступить сама співачка, відповідно, 
і сценарій писатиме вона, адже хто кра-
ще за неї знає її біографію? Співавтором 
Мадонни буде Діабло Коді  — «оскароно-
сець» за найкращий сценарій до фільму 
«Джуно». Наразі ще не відомо, хто гра-
тиме головну героїню. І ось тут почи-
нається інтрига…
 Молода, але вже відома за кілько-
ма серіалами (за один із них вона на-
віть отримала у 2018-му так звану «ден-
ну» премію «Еммі» — за найкращу жі-
ночу роль у денному серіалі «Зак і Міа») 
Енн Вінтерс так мріє зіграти кумир-
ку 80-х, 90-х і навіть 2000-х, що підго-
тувала фотосесію, в якій вона постає 
в різноманітних образах Мадонни (до 

речі, надзвичайно схожих 
з оригіналом). Ці фото вона 
виклала на своїй сторінці 
в «Інстаграм», підписав-
ши їх словами: мовляв, я 
граю, співаю, зрештою, 
дуже схожа на поп-іко-
ну, тож вирішила про-
вести своєрідний кас-
тинг, щоб мене запри-
мітили і запросили на 
зйомки фільму. При-
хильники таланту 
Енн вирішили допо-
могти своїй улюблени-
ці й взялися відзначати сторінку Ма-
донни в Instagram у коментарях, щоб 
звернути її увагу на пости актриси. 
Панна Вінтерc переживає, що через 
пандемію виникли певні проблеми 
з кастингами до фільмів, тож вирі-
шила у такий спосіб допомогти собі 
і творцям фільму. Актриса похва-
лилася, що зуміла привернути ува-
гу самої Мадонни і та підписалася 
на її сторінку в «Інстаграм». Що 
ж, сміливість міста бере, не те що 
продюсерів чи режисерів. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Камбоджа — одна з азійських 
країн, яка чи не найбільше в мину-
лому потерпала від прокомуністич-
ного режиму, а саме — від черво-
них кхмерів. Тривала громадянсь-
ка війна спричинила мільйонні 
втрати населення, але що ще гірше 
— в країні після воєнних сутичок 
залишилися мільйони мін, сна-
рядів, інших вибухових речовин, 
від яких щороку гине чимало мир-
них жителів країни. З 1979 року, 
коли в Камбоджі більш-менш на-
стало мирне життя, від вибухових 
речовин загинуло і травмувалося 
понад 64 тисячі осіб. 
 Нещодавно Британська ветери-
нарна благодійна організація наго-

родила золотою медаллю... пацюка, 
який щоденною героїчною роботою 
рятує життя людей на територіях, 
які й без того зазнали жахливих 
труднощів. Крім того, ця органі-
зація вважає, що своєю подвижни-
цькою роботою щур на ім’я Маґава 
змінює життя місцевих жителів і 
має безпосередній вплив на них.
 Гамбійський сумчастий па-
цюк Маґава працює «сапером» 

уже 7 років і знешкодив за цей 
час 39 мін та 28 інших вибухоне-
безпечних предметів, тим самим 
очи стивши від них територію в 
141 тис. кв. м, що дорівнює за пло-
щею 20 футбольним полям. За пів 
години Маґава може обстежити 
територію завбільшки з тенісний 
корт, тоді як людині з металоде-
тектором для цього знадобиться 
щонайменше 4 години. ■

БРАТИ МЕНШІ

Медаль за мужність
Пацюка-сапера нагородили за самопожертву

■

АВТОБІОГРАФІЧНЕ

Енн Вінтерс мріє стати 
Мадонною
Акторка планує зіграти поп-зірку в байопіку

■

Енн Вінтерс.❙

1 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +11...+13, удень +15...+17.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +9...+11, удень +14...+16.
Вінниця: помiрний дощ. Уночi +10...+12, удень +15...+17.
Одеса: помiрний дощ. Уночi +13...+15, удень +16...+18.

29 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 19-22 градуси, у Дніпрі біля Києва — 17.

Курорти Карпат: хмарно, сильний дощ. Трускавець: уночi 
+8...+10, удень +13...+15. Моршин: уночi +8...+10, удень 
+13...+15.
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