Закон гектара

Як піщинка в оці...

Ментальний спокій

Деякі норми земельного
законодавства ставлять
пастки і для тих, хто
обробляє землю,
і для її власників

Попередити глаукому
допоможе здоровий
спосіб життя і вчасні
профілактичні візити
до лікаря

Із усіх учасниць жіночого
«РГ-2020», котрі
залишилися в грі, прима
вітчизняного тенісу має
найбільше шансів на
підсумковий успіх
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Вам випав
суперприз!

❙ Чи щирий намір підтримати?
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,340 грн
1 € = 33,232 грн
1 рос. руб. = 0,360 грн

У гонитві
за цінним
«виграшем»
та «шаленими
знижками»
літні люди
потрапляють
на гачок шахраїв

2

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЖОВТНЯ 2020

ІнФорУМ

«На шахті «Жовтнева» КЗРК — без змін. 22 гірники продовжують підземний
протест 33- тю добу поспіль».
Михайло Волинець
голова Незалежної профспілки гірників України

■ ПРОТЕСТИ

■ НА ФРОНТІ

Шахтарі
Криворізького
підземелля

Окупанти воюють
підпалами

Земляки діючого президента
передають йому палкий страйк-привіт

Пожежі, спровоковані російськими бойовиками,
знищують ліси і випалюють прифронтові села
Донбасу
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Оксана СОВА
Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що терміново виїхав до Кривого Рогу, оскільки 22 працівники шахти «Жовтнева» продовжують підземний протест.
Нагадаємо, частина працівників ПАТ «Кривбасзалізрудком» уже тривалий час залишається під землею, оскільки
спроби досягти компромісу шляхом переговорів місцева влада відкинула. Підприємство почало підготовку до тривалого
простою, а його адміністрація заявила, що готова продовжити переговори з протестувальниками винятково тоді, коли
всі вони піднімуться на поверхню.
Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» — найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти
«Батьківщина», «Октябрська», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу
комбінату. Комбінат перебуває у спільному управлінні групи
«Приват» Ігоря Коломойського та компанії «Метінвест» Ріната Ахметова. Ще 8 вересня 393 гірники шахт «Батьківщина», «Гвардійська», «Тернівська» та «Жовтнева» залишись
під землею і висунули вимогу — збільшення зарплат та покращення умов праці. ■

■ ЕКОЛОГІЯ

Змілілий Буг
Ремонт дамби спричинив екологічну
катастрофу на Миколаївщині
Тарас ЗДОРОВИЛО
Серйозний переполох у жителів міста Первомайськ, що
на Миколаївщині, викликав мор риби. Як вважають тутешні мешканці, спричинено таке нещастя обмілінням до критичної позначки частини русла Південного Бугу, по дну якого тепер можна ходити пішки. На мілині загинули сотні тисяч особин риби, серед яких червонокнижні марена дніпровська і золотий карась. Збитки перевищили 18 мільйонів
гривень.
Місцеві мешканці і влада вказують на винуватців: працівники ГЕС, ремонтуючи дамбу, воду спустили, аби спростити собі роботу. Проте керівництво електростанції провини не визнає. Житель Первомайська Валерій Чемоданов із
болем повідомив у соцмережах: загинула велика кількість
риби, раків, різних мікроорганізмів у річці. А якщо рівень
води впаде ще на 20 сантиметрів, то пів міста може просто залишитись без води, з якою в районі й до того безліч проблем.
Єдиним рішенням є термінове підняття рівня води. Але на
греблях вище по течії досі не можуть надати потрібної кількості води. Та й навіть якщо відкриють воду, то в кращому
випадку вона йтиме до Первомайська декілька діб.
Активісти та комунальники наразі закидали мішками зі
щебенем шлюз, через який безперервно тривав відтік води,
це дало позитивний результат. Як запевнили у виконкомі
Первомайської міськради, вода для наповнення водосховища вже спущена й упродовж найближчих днів вона таки
має дістатися Первомайська. Комунальне водопостачання
по оселях налагодили тим часом за розкладом. Та у виконкомі висловили занепокоєння: верхні за течією водосховища спустошені через погодні умови, а це автоматично обмежує обсяг води, яка дістанеться до міста.
Залишається додати: навіть після відновлення водопостачання у річці загиблу фауну не повернеш. Як повідомили в Держрибагентстві після рейду Миколаївського рибоохоронного патруля, виявлено знищення середовища перебування (зростання) 24 031 екземпляра карася звичайного (золотого) та 11 987 екземплярів марени дніпровської.
Також загинуло 335 864 одиниці тарані, 215 413 — окуня,
143 789 — щуки, 142 541 — краснопірки, 130 015 — головня, 63 217 — карася сріблястого, 61 328 — раків, 57 854
— сома та 36 210 — білуги. І все це через небажання і нездатність некомпетентних осіб подумати про наслідки свого нехлюйства. ■

Руйнівні пожежі мають загрозливі наслідки і для наших військових. Адже знищені або
частково зруйновані й
оборонні позиції, що
опинилися у смузі підпалів. По суті, це спричинить зміни в системі
оборони: якісь споруди
відновлять, якісь доведеться перенести. Адже
вогонь змінив ландшафт місцевості. Найближчим часом очікуємо посилення розвідувальних дій iз боку противника. Також зростає
ризик диверсійних операцій у період оновлення інженерних споруд
та позицій.
Незважаючи на стихійне лихо, яке вже забрало й кілька жит-

тів, протягом останніх
чотирьох діб збройні
формування Російської Федерації нарощують частоту провокацій. За цей період зафіксовано 16 випадків
порушення
режиму
тиші. У районі селища
Новолуганське вороги
неприцільно стріляли
з підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки та Катеринівки — зі стрілецької
зброї та гранатомета,
поблизу Водяного —
з автоматичного станкового гранатомета.
Біля населеного пункту Шуми противник
відкривав вогонь із
підствольного гранатомета та стрілецької
зброї, стрілецьку зброю застосовував також у районі населено-

го пункту Майорськ,
гранатомети
різних
систем — неподалік
Причепилівки та Новоселівки Другої. На
ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка поливали Україну вогнем
зі стрілецької зброї та
протитанкового ручного гранатомета. З автоматичного станкового гранатомета вороги
відкривали вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного
гранатомета — неподалік Оріхового.
Військовослужбовці
Збройних сил спільно
із вогнеборцями ДСНС
продовжують відновлювальні роботи та гасять осередки загорянь
поблизу населених пунктів Кряківка, Трьох-

ізбенка, Старий Айдар, Шуми. За даними
ДСНС, під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких
троє загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, один —
від отриманих опіків,
троє — внаслідок серцевих нападів. Причина
загибелі ще чотирьох
встановлюється. Постраждало 18 осіб (у тому
числі три співробітники ДСНС).
166 військовослужбовців і 16 одиниць автомобільної та інженерної техніки було задіяно у ліквідації наслідків пожеж у населеному
пункті Воронове. Наші
воїни допомагали місцевим мешканцям розбирати завали у зруйнованих вогнем приватних
будинках та на об’єктах
селищної інфраструктури. Через поширення
вогню призупиняли роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. 5 жовтня, о 9-й годині ранку,
цей пункт відновив роботу і відтепер функціонуватиме за осіннім графіком: щоденно з 07.00
до 18.30, повідомив командувач ООС генераллейтенант Володимир
Кравченко. ■

■ ГЕРОЯМ – СЛАВА!

Загинув, рятуючи побратима
Остання шана юному військовому медику з Полтавщини — квіти і
світла пам’ять
Ганна ЯРОШЕНКО
На фасаді будівлі
Полтавського базового медичного коледжу
відкрили меморіальну
дошку на честь загиблого на Донбасі медика Олега Бокоча. Хлопець закінчив цей навчальний заклад у 2015
році, невдовзі був призваний на строкову
службу, але натомість
вирішив
підписати
контракт із ЗСУ.
Олег неодноразово
говорив, що після завершення служби мріє
продовжити навчання
у виші, стати хорошим
лікарем. Після чотиримісячного вишколу
в навчальному центрі
влився до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, був
фельдшером 13-го батальйону 2-ї роти. 12
травня 2018 року, намагаючись витягти пораненого із зони обстрілу під час відбиття атаки противника у промзоні Авдіївки, Олег
Бокоч зазнав важкого
осколкового поранення
голови. Фельдшера доправили до лікарні, але
його колегам лишилося лише констатувати
смерть... Поховали 23-

❙ Почесна варта – визнання і шана справжньому герою, який рятував життя побратимів.
річного бійця на міському цвинтарі в Кобеляках. Без близької,
рідної людини залишилися батьки і брат.
Відкриття меморіальної дошки на честь
загиблого медика —
народна ініціатива. «Із
проханням увіковічити пам’ять про справжнього патріота України, котрий віддав за неї
своє життя, звернулися друг загиблого Владислав Васевич, який
разом із ним навчався,
а також представники
медичного коледжу,
оскільки всі знають,

що я цим займаюся, —
розповів депутат Полтавської міської ради
Вадим Ямщиков. — Із
коштами на створення меморіальної дошки, як завжди, допомогли благодійники.
Як ви знаєте, для мене
справа честі увічнити
пам’ять хлопців, котрі
жили в Полтаві, ходили її вулицями, навчалися тут і поклали голови, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої
держави в нинішній
російсько-українській
війні. За останні п’ять

років ми встановили в
обласному центрі майже 20 пам’ятних дощок. На жаль...»
На церемонію відкриття прийшли рідні, друзі, побратими
загиблого. Усі згадували, якою відважною, відповідальною,
чуйною, компанійською, небайдужою до
чужого болю людиною був Олег. Відкрили меморіальну дошку
мати загиблого, пані
Надія, і його брат Роман. Друзі вшанували пам’ять Олега квітами. ■
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■ РЕГІОНИ

Дублер на годину
Михайло Добкін відмовився
від перегонів за міську булаву
на користь Геннадія Кернеса
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
Упродовж нинішньої передвиборчої кампанії Михайло Добкін встиг побувати кандидатом
у мери одразу двох міст — Києва та Харкова, але скрізь безуспішно. Днями стало відомо, що
він добровільно покинув «змагання» за рідне місто, оскільки
його давній товариш Геннадій
Кернес може невдовзі повернутися додому. «Він іде на поправку і бере участь у виборах, — пояснив ситуацію ексдепутат. —
На цьому моя місія виконана.
Бажаю йому перемоги».
Цікаво, що виступити у ролі
дублера колишній харків’янин,
а нині житель столиці вирішив
без згоди блоку «Успішний Харків», який очолює Кернес. Ос-

танній, як з’ясувалося, про таку
послугу не просив, про що й повідомив у соціальних мережах iз
німецької клініки «Шаріте», де
лікується від ускладнень після
враження коронавірусом. «Я не
сприймаю це як дружній жест,
нібито спрямований на зниження політичних ризиків, — сказав
він. — Це не допомога, а спроба
використати чужий політичний
капітал, аби посилитися самому,
а не посилити мене під час виборчої кампанії. Все виглядає дуже
неблагородно».
Для більшої переконливості
теперішній мер повідомив, що
останніми роками вони з Добкіним не вітають одне одного з
днем народження. Більше того:
для Кернеса сьогодні ближчим
став навіть суддя Полтавського суду Сергій Ряполов, який

розглядає справу побиття активістів у дні Майдану. «Той
хоча б притомний», — резюмував Адольфович.
Коли повернеться міський голова до Харкова, наразі невідомо. Але його передвиборча кампанія активно триває силою команди однойменного блоку, що
днями потрапила у гучний «коронавірусний» скандал. Аби
запам’ятатися виборцям чимось
яскравим, чиновники влаштували у Новобаварському районі міста гучне святкування Дня учителя, запросивши для виступу попспівачку Олю Полякову. На концерт зібралося кілька тисяч. Був
присутній і перший заступник
міського голови Ігор Терехов.
За цим одіозним фактом поліція
вже порушила кримінальне провадження, оскільки регіон наразі б’є всі рекорди за кількістю
хворих на ковід. Відреагував на
подію і міністр охорони здоров’я
Степанов. «Харків майже щодня встановлює антирекорди, але
для місцевої влади було дуже
важливо провести той концерт,
— сказав він. — У нас головне не
життя та здоров’я громадян, а
вибори. Треба обов’язково зібрати тисячі людей, аби потім подивитися, яка кількість хворих
буде через тиждень». ■

■ ВТРАТИ

Образи вічності
Відійшов у засвіти
народний художник України
Іван Фізер
Людмила НІКІТЕНКО
На 68 році життя
помер талановитий художник, скульптор,
голова Черкаської обласної організації Національної спілки художників України, лауреат обласної мистецької премії імені Данила
Нарбута, професор кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Черкаського
національного університету
імені Богдана Хмельницького. З відходом
Івана Фізера у засвіти українське образотворче мистецтво зазнало непоправної втрати.
Іван Васильович був

талановитим художником, який працював у галузі графіки,
живопису, скульптури та монументальнодекоративного мистецтва. Творчість митця
глибоко національна
та індивідуально-самобутня, він зберігав та
розвивав традиції української образотворчості. Недарма його полотна перебувають у
музеях та приватних
колекціях не лише в
Україні, а й за кордоном. Серед найвідоміших творів — «Господар гір», «Покіс»,
«Ватра»,
«Оранта»,
«Велет-гора», «Данило Нарбут», «Пересторога», «Пращур». У
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■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

АероДРОН
У Києві до 2025 року планують
побудувати порт для безпілотників
Тарас ЗДОРОВИЛО
У наш час науково-технічного прогресу життя вимагає
швидких інноваційних вирішень проблемних питань. Наразі
йдеться про безпілотні літальні апарати, яких і в світі, і в нашій державі вже хоч греблю гати (нині в Україні налічується понад 50 тисяч БПЛА різних типів та відсутні спеціалізовані місця для їх використання). Аби дати цивілізований прихисток цим «розумним пташкам», у столиці України за п’ять
років мають намір побудувати для них аеродром.
Як заявив керівник Всеукраїнської федерації власників
безпілотників Тарас Трояк, «у нас є проєкт Quadroport, який
ми хочемо побудувати в Києві, — це буде перший аеропорт для
дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА». За його
словами, ринок дронів активно розвивається: до кінця поточного року він досягне приблизно 500 мільйонів гривень, а в
2021 р. очікується понад мільярд гривень. «Поки що бізнесскладова там невелика, але ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це потрібно», — зауважив пан Трояк.
Нагадаємо, ще в березні цього року в Оболонському районі
Києва в рамках проєкту Громадський бюджет пропонувалося
створити перший в Україні аеропорт для безпілотних літальних апаратів. Цей майданчик також хочуть використовувати
для проведення міжнародних змагань із дрон-рейсингу і робототехніки.
Згідно з планом, кожен власник БПЛА (радіокеровані літаки, коптери різного призначення) зможе прийти та політати на
будь-яку дистанцію на спеціально підготовленій території з дотриманням вимог авіаційних правил i законодавства України.
Варто наголосити, що подібних проєктів більше в Україні немає.
Уже у найближчому майбутньому з’являться літаючі платформи для доставки вантажів та людей, що потребуватиме таких спеціальних майданчиків. ■

■ ОВВА!

З океану —
на Херсонщину
❙ Робота Івана Фізера «Мамай».
2001 році Івану Фізеру
надали звання «Заслужений художник України», а торік він отримав почесний титул
«Народний художник
України». У пам’яті
українців Іван Васильович назавжди залишиться справжнім
життєлюбом iз винятковим почуттям гумору, людиною неймовірно чуйною, доброю, толерантною та справед-

ливою.
«Сумує увесь колектив університету,
вся творча Черкащина,
спільнота художників
і скульпторів України. Щирі співчуття родині, друзям, колегам
Івана Васильовича»,
— зазначає Олександр
Черевко, ректор Черкаського національного університету імені
Богдана Хмельницького. ■

Гігантську океанічну черепаху
зловили на чорноморському
узбережжі Скадовська

■ ОРІЄНТИР

Випускники, що надихають
Мурал зі знайомими обличчями — візитівка черкаської гімназії
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах презентували оригінальний історичний проєкт: фасад Першої
міської гімназії прикрасили металевими дощечками з портретами відомих учнів та знаковими в житті закладу датами.
За словами черкаського міського голови
Анатолія Бондаренка, знайомі обличчя надихатимуть учнів гімназії на те, щоб отримувати знання і уважніше пізнавати світ.
А сам мурал є свідченням того, що в Черкасах пам’ятають і шанують свою історію,
а талановитих та видатних земляків ставлять за приклад.
Як розповів директор Першої гімназії
Сергій Саєнко, на фасаді розмістили зоб-

раження дванадцяти відомих випускників
навчального закладу. Серед них митрополит Василь Липківський, який свого часу
викладав тут історію, Михайло Драй-Хмара — український поет і перекладач, авіаконструктори Євген, Андрій та Іван Іванович Касяненки, а також Андрій Хливнюк —
лідер гурту «Бумбокс» — та Святослав
Михайлик, відомий у світі баскетболіст,
вихованець «Черкаських мавп». Знаними
випускниками гімназії стали також дипломат Володимир Хандогій, Олексій Баранников — філолог, індіолог, знавець 40
мов, Борис Крупницький — історик, професор Українського вільного університету та Богословсько-педагогічної академії в
Мюнхені, дійсний член міжнародної Віль-

ної академії наук у Парижі, голова історичної секції Української вільної академії наук,
письменник Олександр Лебеденко та інші.
«У композиції розмістили також важливі в
житті гімназії дати. Це, зокрема, 1880 —
рік зародження гімназії, 1959 — рік початку поглибленого вивчення англійської
мови, 1994 — повернення гімназичного статусу навчальному закладу, 1996 —
рік приєднання до проєкту Асоційованих
шкіл ЮНЕСКО», — зазначає директор гімназії. І підсумовує: над втіленням мистецького задуму впродовж місяця працювали
місцеві ковалі Іван та Данило Лавріненки.
Послуговувалися, серед іншого, загартованою сталлю, на яку портрети наносили
лазерним гравіюванням. ■

❙ «Гостя», що заблукала.
Ірина КИРПА
На дитячому курорті місцевий рибалка Сергій упіймав рідкісну гостю, яка запливла у води Чорного моря просто з океану. Після «фотосесії» на тлі Чорного моря унікального плазуна
відпустили на волю подалі від берега, в районі місцевого маяка.
Співробітниця наукового центру екології моря Каріна Вишнякова повідомляє, що унікальний екземпляр — черепаха Логгерхед (Caretta caretta). Природним середовищем для її проживання є води Індійського, Атлантичного та Тихого океанів.
— Морські черепахи у Чорному морі не водяться, але іноді
запливають сюди через протоку Босфор. Таку рептилію виловлювали в Абхазії, Поті та у Криму. Але останки цих земноводних знаходять частіше, про це є згадки у науковій літературі,
— пояснює Вишнякова. — Взимку така черепаха у Чорному
морі не виживе, бо температура води тут опускається до 8-9
градусів Цельсія. Найнижча температура середовища, в якій
вона може прожити, — 12 градусів, зимова температура води
Середземного моря. Але дістатися до турецьких берегів у неї
шанс є: орієнтуються у просторі такі рептилії дуже добре. ■
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■ ОЦІНКИ

Інтернет
для
всіх
—
Європейський дім змінився газета для обраних

Віктор ЮЩЕНКО,
президент України 2005—2010 рр.

За 28 років ситуація в Східній Європі кардинально змінилася. Змінився політичний ландшафт. Після розпаду Союзу на
карті з’явилися нові держави.
У ХХ ст. ми п’ять разів проголошували незалежність України і губили її. Нині змінилася ситуація на геополітичному полі. Левова частина держав обрали європейську політику.
Європейський дім змінився, ми позбулися коричневої та червоної ідеології.
В новітній історії існувала комуністична партія, п’ята колона, яка руйнувала
зсередини, а сьогодні вона уже шість
років заборонена на законному рівні.
Модель руху товарів, капіталів змінилася. Ми приходимо до того, що знімаємо межі для людської міграції. Але є нагальне питання, на яке й досі немає відповіді, — це питання безпеки!
Нині в Європі 7 конфліктів, 6 з яких
на сході Європи. Якщо подивитись на
політичну карту, значна територія по-

крита конфліктами. Постійною стороною у конфлікті на
сході Європи є Росія, до того
ж вона виступає окупантом та
агресором! Питання конфлікту на сході України чи в Криму — це питання не тільки українців. Воно стосується поляка, чеха та інших.
Мова тут не йде про землю, а про
простір, який називається «русскій
мір». У будь-якому проєкті, який
ініціює Москва, мусить бути Україна.
На порядок денний виноситься дві точки зору. Перша, де йде формулювання
про внутрішній конфлікт і антитерористичну операцію. Інша — це війна.
Багато років Україна не мала своєї
держави, у нас забирали мову, шматували. Але в нас немає протиріч, які б
зумовили взятися за зброю. На порядку денному питання, як врегулювати
такий конфлікт, глибокий, не національний. Дуже важливо, щоб за столом переговорів сиділи ті, хто є авторами конфлікту. Інакше такий конфлікт триватиме вічно! ■

Передплатіть
«Україну молоду» на наступний рік
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої
уваги, шановнi читачi.
Триває передплата на «Україну молоду» на
2021 рік як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних залах поштамтів,
у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
на півріччя — 472 грн. 86 коп.,
до кінця року — 945 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
на півріччя — 592 грн. 86 коп.,
до кінця року — 1185 грн. 72 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29грн. 92 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
на півріччя — 179 грн. 52 коп.
до кінця року — 359 грн. 04 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково за саму
процедуру оформлення передплати
бере: на місяць — 4 грн. , на два–три
місяці — 9 грн., на чотири–шість
місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп.

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

■ ЇХНІ ВІЙНИ

Єрмак знову в епіцентрі скандалу
Хто передав «привіт» главі офiсу президента
Олександр ПОДОБРІЙ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

ці записи поступово, отже, цікавого ми
почуємо ще чимало.

Між «старою» та «новою» командами з
Банкової ще вирує кулуарний конфлікт.
На кону стоять величезні гроші й влада
над Києвом. Все це приправлено особистою ворожнечею. Вигнаний зi «Слуги
народу» нардеп Гео Лерос опублікував
нову порцію компромату на главу офісу президента Андрія Єрмака. Зі злитих
ним записів розмов випливає, що керівник офiсу президента (ОП) нібито покриває дії «смотрящего» за Києвом Дениса Комарницького. Чому Лерос так люто
атакує саме Єрмака і чим той відповідає
— читайте в матеріалі «Апострофа».

«Ще один привіт від Богдана»

«Все, Коль. Все заберемо»
Цього разу екс«слуга» вирішив ударити по Єрмаку через його кума, члена фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка. Лерос виклав у мережу аудіозапис його розмови з колишнім депутатом
Київської міськради Денисом Комарницьким.
У бесіді, яка, судячи по звуках, велася в лазні, йшлося про обшуки у Дениса Комарницького з приводу будівництва Воскресенського моста в Києві. Він
зв’язується з Тищенком, аби той iз допомогою свого кума Андрія Єрмака «загасив» це питання. При цьому натякає
на те, що всі вони — родом iз «лихих»
дев’яностих.
«Добре, що ми з тобою ще з того часу,
так?.. Нє, ну дивися, слава Богу, що наш
iз нами. Тому що я переживав, щоб він не
почав там, знаєш...», — каже, зокрема,
Комарницький, імовірно, маючи на увазі
главу офісу президента Андрія Єрмака.
«Я — боєць стійкий. Вони мене дестабілізувати пробували. Я навіть на
Лук’янівці два місяці був, вони навіть
вирок вп ** дячили... Такого у мене ніколи не було: щоб якась собака подивилася в нашу сторону — а ми по кутах розбіглися... їм iз нами не пощастило. Вони
не тих кусають. Все, Коль. Все заберемо.
Ось ти подивишся», — обіцяє ймовірний
Комарницький.
При цьому днем раніше Лерос заявив, що шість годин запису він отримав
від «чесного офіцера СБУ», а Тищенко
та Комарницький нібито готують на нього замах. Екс«слуга» обіцяє викладати

«Лерос може скільки завгодно розповідати казки про «чесного офіцера
СБУ», котрий приніс йому записи, але
всім відомо, що Гео — ручний персонаж
Андрія Богдана, який саме для цього
його і провів до Ради. Так що ноги всієї
цієї історії ростуть саме від нього». Це
просто ще один привіт від нього», — сказав у коментарі «Апострофу» співрозмовник у фракції «Слуга народу».
Опубліковані аудіозаписи — лише
один з епізодів затяжної війни, яка почалася ще минулої осені, коли Єрмак завадив Богдану дотиснути зміщення Віталія
Кличка з посади голови КМДА. Після цього нинішній глава ОП різко наростив свій
вплив у Києві, що призвело й до посилення позицій пов’язаних iз ним людей, які
мають власні бізнесові інтереси:
— нардепа від «Слуги народу» Андрія Холодова, котрий володіє в столиці
сотнями МАФів та який недавно засвітився в скандалі з «любителем булочок»
Юрченком;
— Миколи Тищенка — завдяки своєму кумові Єрмаку він став відповідальним за результат виборів «зелених» у
Києві й тепер намагається стати учасником переговорів по Донбасу;
— Дениса Комарницького — скандального забудовника та одного з організаторів знаменитої «Еліта-Центр».
Їх посилення не сподобалося ще одному київському забудовнику Андрію
Вавришу, який працював iз Богданом
та розраховував на посилення його позицій у столиці. Через Єрмака цього не
сталося, а після звільнення Зеленським
першого глави ОП почалася війна. Ну, а
пов’язаний iз Богданом Лерос, якого той
же Єрмак випхав iз радників Зеленського, став у ній ефективним жалом.
«Гео Лерос потрапив у список СН на
парламентських виборах за протекцією
тодішнього глави офісу президента Андрія Богдана. Коли в лютому його підсидів
Андрій Єрмак, Богдан почав мстити», —
розповідали «Апострофу» високопоставлені джерела в «Слузi народу».
При цьому інша сторона конфлікту
теж не сидить склавши руки. Зрозуміло, що це лише збіг, але недавно й у Ле-

❙ Гео Лерос дихає у спину Єрмаку.
роса, й у Богдана невідомі спалили автівки — з інтервалом усього в пару тижнів. А на початку вересня офіс генпрокурора відкрив проти Гео кримінальне
провадження щодо ухилення від сплати податків. І це на додачу до «букета» з
трьох справ, які висять на Леросі з весни
— після того, як він опублікував ті самі
відеозаписи з братом Єрмака.
Проблеми виникли й у Вавриша — на
початку вересня суд Полтави заарештував ділянки землі в Києві площею 43 га,
на яких він планував розпочати будівництво відразу двох житлових комплексів. І це в той час, коли пов’язаний iз Єрмаком Комарницький через свою фірму«прокладку» «Еко-Буд-Трейд» отримав
iз бюджету Києва ще 400 млн гривень на
добудову Подільсько-Воскресенського
моста — таке кого завгодно розсердить.

Єрмаку краще дивитися під ноги
На відміну від Богдана, Єрмак давно
і міцно входить до найближчого оточення Зеленського. А тому помилки і прорахунки йому напевно прощатимуть довше, ніж його попередникові. Однак незамінних людей немає, і в певний момент
критичний фон навколо Єрмака може

зробити його настільки токсичним, що
президент вирішить прибрати його подалі.
До того ж останнім часом невдач у
Єрмака набагато більше, ніж перемог.
Головні з них — це страшний провал
iз Вітольдом Фокіним у ТКГ, а також
iмовірна поразка «зелених» на виборах у
Києві, за які відповідає саме голова ОП.
А ще — повна зупинка прогресу в переговорах по Донбасу, а також практично
повна відсутність шансів на новий обмін полоненими та зустріч Зеленського
з Путіним. Та й у Верховній Раді справи
складаються не дуже гладко. Єрмак не
викликає у «слуг народу» такої неприязні, як його попередник Богдан, але при
цьому і контроль над президентською
фракцією він встановити досі не зміг, а
це загрожує неприємними сюрпризами
під час важливих голосувань, де кожен
голос буде на вагу золота.
Тому очільнику ОП варто уважніше
дивитися під ноги та стежити за кожним сказаним словом, бо в якийсь момент вантаж допущених ним помилок
може переважити роки дружби та спільної роботи із Зеленським, а на Банковій
з’явиться новий «сірий кардинал»... ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

Четверо, що перескочили бар’єр
Парламентські вибори в Киргизстані відбулися
Олег БОРОВСЬКИЙ
Остаточні результати парламентських виборів, які відбулися в Киргизстані минулої неділі, оголосять упродовж кількох наступних днів. А в понеділок, 5 жовтня, оприлюднено
попередні підсумки. Вже стало відомо, що свої голоси за різних кандидатів віддали 55,4%
із 3,5 мільйона зареєстрованих
виборців, повідомляє киргизька служба «Радіо «Свобода».
За попередніми даними, чотири політичні партії (із 16, що
брали участь у виборах) проходять до 120-місного парламенту Киргизстану. Три з них,
«Бірімдік», «Мекен Киргизстан» і «Киргизстан», близькі
до чинної влади. Долає семивідсотковий бар’єр також опозиційна партія «Бутун Киргизстан». Перші дві провладні партії — «Бірімдік» («Єдність»),
яку пов’язують iз президентом Суронбаєм Джинбековим
Ігор ВІТОВИЧ
У неділю, 4 жовтня, в Новій
Каледонії відбувся другий референдум iз питання про незалежність від Франції. За результатами референдуму, жителі Нової Каледонії більшістю
знову вирішили залишитися у
складі Франції: «ні» незалежності сказали 53,26% мешканців тихоокеанського архіпелагу. Голосування прикметне історично високою явкою у
85,64%, повідомляє RFI (Міжнародне французьке радіо).
Президент Франції Емманюель Макрон під час урочистого звернення з Єлисейського палацу привітав цей
результат «iз глибоким почуттям вдячності і покори».
«Ми знаємо, що перебуваємо
на роздоріжжі. У нас попереду два роки, щоб почати діалог і уявити майбутнє, причому йдеться не тільки про інституційне майбутнє», — наголосив президент Франції.

❙ Киргизстан проголосував.
(у списку є брат президента),
та її потенційний коаліційний
партнер «Мекен Киргизстан»
(партія пов’язана із впливовою
олігархічною родиною Киргизстану на чолі з бізнесменом
Раїмбеком Мутраїмовим) — набрали разом близько половини
голосів виборців. Кожна з цих
партій заручилася підтримкою

24% виборців, повідомляє агенція «Рейтер».
Цікаво, що обидві згадані
партії є новоствореними і вперше стартували у виборах. Але в
їхнiх лавах перебувають досвідчені політики, які належать
до місцевої еліти. Досі невідомо, чи вони створять коаліцію,
бо ці партії репрезентують два

■ РЕФЕРЕНДУМ

Пуповину збережено
Нова Каледонія залишається
у складі Франції
Нагадаємо, що перший
такий референдум відбувся
4 листопада 2018 року. Тоді
56,7% жителів архіпелагу
проголосували за збереження
Нової Каледонії у складі Франції (явка становила 81%). Результати показують, що прихильники незалежності програли, але домоглися певного прогресу. Це дає їм надію
на перемогу на третьому референдумі, який, за Нумейською
угодою 1998 року, може бути
організований іще через два
роки. «Я не задоволений тенденцією, яка спостерігається.
Вона знову підкреслює глибо-

кий розкол, що розділяє каледонське суспільство по лінії
фундаментального питання
про незалежність», — заявив
президент уряду Нової Каледонії Тьєррі Санта.
Референдум є частиною процесу деколонізації, розпочатого в 1988 році Матiньйонськими угодами, підписаними між
прихильниками незалежності
Нової Каледонії і лоялістами,
котрі виступали за збереження архіпелагу у складі П’ятої
Республіки. Угоду підписали
після масштабних конфліктів між корінним населенням
і нащадками європейських ко-

■ ЗНАХІДКИ

Спокій тривалістю в тисячоліття
У Єгипті знову знайшли унікальне поховання
з десятками мумій
Олег БОРОВСЬКИЙ
У некрополі Саккара, що
неподалік від Каїра, виявили
59 саркофагів з муміями і 28
дерев’яних статуеток давньоєгипетських богів, повідомляє Бі-Бі-Сі. Їх не відкривали
2,6 тисячі років, повідомили в
уряді Єгипту.
Про раніше не відоме місце поховання повідомив журналістам міністр із питань
старожитностей Єгипту Халід
аль-Анані 3 жовтня. За його
словами, попри те, що знахідкам десятки століть, вони
дуже добре збереглися. Деякі саркофаги розфарбовані.
Міністр розповів, що особисто бачив відкриття одного з
саркофагів і мумія вигляда-

❙ Єгипетські вельможі непогано збереглися як на 2600-літніх.
ла так, «мовби її муміфікували вчора», цитує інформагенція dpa. Халід аль-Анані
уточнив, що у знайдених сар-

кофагах поховані священнослужителі та високопосадовці
пізнього періоду історії Стародавнього Єгипту. Знахідки ви-

найпотужніші в Киргизстані
клани-суперники: Джинбекових та Мутраїмових. З іншого боку, обидві виступають за
подальшу тісну співпрацю з
Росією в рамках Євразійського
економічного союзу. Участь в
економічному співтоваристві,
зокрема, може поліпшити ситуацію сотень тисяч киргизьких мігрантів, які наразі працюють у Росії.
Вибори відбувалися на тлі
побоювань про підкуп виборців і повідомлень про напади на журналістів. Впродовж
дня голосування кореспонденти повідомляли, що голосування проходило з деякими порушеннями: повідомлялося про
масове підвезення виборців,
видачу бюлетенів із позначками, багато виборців фотографували свої бюлетені. Виборча
кампанія розпочалася зі скандалу. Одна з відомих політичних партій, «Киргизстан», запізнилася з подачею документів. Пізніше через суд вона домоглася реєстрації.
З моменту оголошення незалежності Киргизстану в 1991
році у цій країні працювало
шість складів парламенту, але
не всі вони повністю відбули
свій термін — через революції
в цій країні. ■
лонізаторів, унаслідок яких
загинуло понад 70 людей. Угода також передбачає децентралізацію влади та проведення третього і останнього референдуму у 2022 році. За незалежність виступає корінне
населення, а проти — потомки переселенців з Франції.
Архіпелаг Нова Каледонія
розташований у південній частині Тихого океану на схід від
Австралії за 18 тисяч кілометрів від материкової Франції.
Франція оголосила про приєднання Нової Каледонії в 1853
році. Ці острови мають геостратегічне значення для Парижа. Критики незалежності,
зокрема, побоюються зростання впливу Китаю в регіоні. Париж щороку підтримує архіпелаг на суму близько 1,3 мільярда євро. Окрім того, на
островах розташована чверть
світових запасів нікелю —
важливого складника для виготовлення електронних пристроїв. ■
явили у трьох шахтах: саркофаги були розташовані один
над одним. Міністр каже, що
згодом їх виставлять у Великому Єгипетському музеї, неподалік славнозвісних пірамід у Гізі. Більшість виявлених саркофагів і справді виглядають так, ніби їх зробили
зовсім недавно.
Некрополь Саккара був
грандіозним кладовищем упродовж трьох тисяч років.
Його назва походить від імені
давньоєгипетського бога мертвих Сокар. З XXIII століття до н.е. фараонів там не ховали, але поховання різних
представників знаті тривало
до завоювання Стародавнього
Єгипту Римською імперією.
Саккара перебуває у переліку
об’єктів Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.
У вересні міністерство старожитностей Єгипту вже повідомляло про знайдення 27 саркофагів у Саккарі. Некрополь
вважається добре вивченим,
але археологам досі вдається виявляти там унікальні
знахідки. ■
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■ НОВИНИ ПЛЮС
Трамп утік від лікарів
У п’ятницю чинного президента США
госпіталізували, аби допомогти йому перебороти коронавірус COVID-19. Але хворий Трамп на деякий час полишив лікарняну кімнату в Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда, аби зустрітися з групою прихильників, повідомляє NBC
News. Спочатку у своєму Twitter Республіканський лідер оголосив, що «зробить невеликий сюрприз деяким великим патріотам,
які зібралися на вулиці», а через декілька хвилин президентський кортеж повільно проїхав по периметру лікарні. Президент
помахав людям через вікно позашляховика. З ним у машині були щонайменше двоє
людей. Після поїздки президент повернувся в центр. «Кожну особу, яка перебуває в
транспортному засобі під час цього абсолютно непотрібного президентського «проїзду», потрібно помістити на карантин упродовж 14 днів. Вони можуть захворіти. Вони
можуть загинути. Для політичного театру
Трамп наказав їм піддавати своє життя ризику. Це маразм», — прокоментував ситуацію лікар із медцентру Ріда Джеймс Філліпс.

У Білорусі заарештовують
сотнями
МВС Білорусі повідомило про затримання 317 осіб на протестах 4 жовтня. За
даними цього відомства, в недільній акції
брали участь близько 10 тисяч осіб, повідомляє РІА «Новостi». Натомість білоруські незалежні ЗМІ та світові інформагенції
повідомляють, що політв’язнів підтримало
на вулицях цього дня понад 100 тисяч білорусів. Люди рухалися окремими колонами
та різними проспектами і вулицями міста.
Поліцейські вантажівки з водометами намагалися розігнати ходу, силовики застосовували сльозогінний газ, люди скандували
«Ганьба!». Марш дійшов до сумнозвісної
мінської в’язниці «Окрестіно», в якій утримують деяких затриманих під час недавніх
акцій протесту. Це був 57-й день протестів
поспіль після президентських виборів, де
Олександр Лукашенко здобув сумнівну перемогу.

Війна в Нагірному Карабасі
Генпрокуратура Азербайджану засвідчила загибель 24 і поранення 121 мирного
азербайджанця з початку військового конфлікту, повідомила в понеділок російська
агенція ТАСС. На восьмий день бойових дій
у Нагірному Карабасi, 4 жовтня, в Баку заявили про взяття під свій контроль міста
Джебраїл (Мехакаван), а також кількох сіл.
Влада Азербайджану також звинуватили
Вірменію в ракетних ударах по містах Гянджа, Тертер і Горадіз. Натомість з’явилася
інформація про обстріл азербайджанською
армією міст Степанакерт і Шуша. З обох
сторін є поранені й загиблі. Міністерство
оборони Вірменії заявило, що авіація Азербайджану продовжує обстрілювати Степанакерт. У відомстві повідомили про постраждалих і загиблих мирних жителів, їх
точна кількість невідома. Обстріли столиці
Нагірного Карабаху почалися 2 жовтня, з вечора 3 жовтня в місті немає електрики.

За мир чи за ресурси?
Група французьких політиків разом iз
представниками Координаційної ради вірменських організацій Франції звернулася
до уряду із закликом переглянути нейтральну позицію з питання конфлікту в Нагірному Карабасі й підтримати Вірменію. Звернення, опубліковане 4 жовтня в Le Journal
du dimanche, підписали 176 осіб. Серед підписантів — колишній прем’єр-міністр Бернар Казнев, депутат Європарламенту Сільві
Гійом, мер Парижа Анн Ідальго, глава регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, мер Марселя Мішель Рубіола, мер Ніцци Крістіан
Естрозі й багато інших політиків, що займають або займали раніше виборні посади. У
суботу, 3 жовтня, прем’єр-міністр Вірменії
Нікол Пашинян виступив зі зверненням до
нації у зв’язку з військовими діями в Нагірному Карабасі й заявив, що метою Азербайджану та Туреччини є продовження політики геноциду вірмен. За непідтвердженими
з незалежних джерел повідомленнями, Туреччина відправила воювати на боці Азербайджану своїх найманців, деякі з яких уже
загинули, а деякі потрапили в полон до вірмен.
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■ ГРИМАСИ РЕФОРМИ

Закон гектара
Деякі норми земельного законодавства ставлять
пастки і для тих, хто обробляє землю, і для її власників
Олег ГАНСЬКИЙ

До скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення
залишилося трохи більше, ніж півроку. Частина підзаконних актів, необхідних для
повноцінного функціонування ринку землі, перебуває на стадії підготовки. Втім експерти доволі часто розходяться у своїх висновках, які норми мають містити ці документи.

Чи не надто швидко ми втікаємо?
Одне з найдражливіших питань, яке
перебуває у фокусі уваги аграрних експертів, — першочергове право орендаря
на викуп землі. Внесення цього пункту
у закон було головним чином соціальним аспектом. Українцям, які боялися, що їхні землі після скасування мораторію скуплять загребущі іноземці,
дали фору: спершу землю запропонують
купити орендарям. І лише після того, як
вони відмовляться, ці ділянки опиняться у вільному продажу.
Цей та й інші подібні пункти доволі
гостро критикує великий аграрний бізнес. І пояснює: чутки, що великий бізнес не може дочекатися моменту, коли
йому дозволять принести свої гроші у
корупційну та нереформовану Україну, — м’яко кажучи, перебільшення. І
підтвердження цьому — досвід наших
близьких сусідів: поляків, словаків,
де землі найвідчутніше подорожчали
на заході, відповідно — біля німецького та австрійського кордонів. Водночас східна Малопольща і словацький
район поблизу Кошице не може похвалитися ні високою ціною за гектар, ні
ажіотажем серед інвесторів.
При цьому згадані країни входять
до ЄС, а отже, мають зрозумілу для
західноєвропейців нормативну базу,
порівняно якісну судову систему, що
дозволяє захистити іноземні інвестиції. А тому, мовляв, намагаючись захиститися від «скуповування землі»,
ми виглядаємо трохи смішно. Тим часом відлякуємо потенційних інвесторів

і гальмуємо розвиток нашого агропромислового комплексу.
Таку ж думку висловив, зокрема, експерт Анатолій Гунько. За його словами, після відкриття ринку землі потрібно внести правки в закон і скасувати згадану норму. Тим паче, що вказана норма
породжує корупцію в аграрній сфері.

Капкан для власника
За словами аграрних експертів, як
тільки ідея скасування земельного мораторію отримала своє втілення, деякі аграрні холдинги придумали дотепну схему, як пристосуватися до законодавства. Вони переуклали договори оренди з людьми і продовжили їх на
25-40 років, а орендну плату підняли
мінімально.
«При цьому, відкриваючи ринок
землі, законодавець не скасував першочергове право орендаря на викуп
землі. Що це означає? Я у вас орендую
пай. До вас приходить інша людина і
пропонує викупити землю за вигідною
вам ціною, скажімо, за 5 тис. доларів.
Але, за чинним нині законом, ви повинні прийти до мене, орендаря, і запропонувати викупити ділянку за тією
ціною, що вам назвав покупець. І я вам
скажу: «Та ні, візьміть 2 тис. доларів,
вам вистачить, — констатує Гунько. І
додає: — Без мого відома ви не можете
цю угоду укласти. А покупець не купить у вас пай. Йому невигідно. Адже
якщо він не ваш орендар і купить пай,
то він отримає землю, обтяжену договором оренди. Тобто простими слова-

■ ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ

Пустеля Україна
Через небувалу посуху в нашій державі
великі обсяги посівів можуть постраждати,
тож аграрії вимагають компенсації
Олег ГАНСЬКИЙ

«Нещасливий» 2020 рік, окрім інших випробувань, подарував
українським аграріям небувало тепле літо без опадів. Така погода може завдати потужного удару по посівах озимих культур.
Проблем для держави може виявитися щонайменше дві: суттєве
падіння обсягів урожаю наступного року, що автоматично вплине
на надходження валюти до України, та погіршення торговельного
балансу. Друга — падіння доходів вітчизняних селян, які й без того
фінансово знекровлені економічною кризою, наслідками пандемії
коронавірусу, а також отримали новий виклик — учитися жити в
умовах скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Відтак велика кількість аграріїв може опинитися перед вибором: або шукати гроші для викупу землі, або
згортати діяльність і йти працювати «на господаря».

Літо без дощів
Нинішнього літа посуха в
Україні охопила близько половини всіх сільськогосподарських площ, призначених
під озимі врожаю 2021 року.
За даними Укргідрометцентру,
в останній місяць літа у більшості областей південно-східної частини країни і місцями
в центральних областях тривала повітряно-ґрунтова посуха. «Тривалість періоду без
ефективних дощів за два міся-

ці — липень-серпень — досягла 45-55 днів. Це призвело до
погіршення стану і передчасного завершення вегетації пізніх
культур, зокрема кукурудзи та
соняшнику», — повідомили синоптики.
Сумарна кількість опадів за
липень-серпень у більшості зазначених регіонів склала щонайбільше половину норми
для цього періоду. А в окремих
районах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Мико-

❙ Ще не всі українські фермери готові піти у вільне плавання разом зі скасуванням мораторію.
ми: договір оренди землі нікуди не дінеться навіть для нового власника».
Тож власник землі, за словами експерта, втратить вигідну угоду. Адже
потенційний покупець сам хоче працювати на землі, а не отримувати мізерну
орендну плату, якої не вистачить навіть покрити кредит, узятий на викуп
землі. «Та й який банк дасть кредит на
землю, якщо вона орендована третьою
особою? Якщо орендар відмовляється
викупити ділянку за ціною, яку просить власник, розірвати договір оренди не можна. Я вважаю, що цю норму потрібно скасувати. Якщо орендар
не викупив землю, одночасно з відмовою від викупу договір оренди повинен
бути розірваний. Тоді у нас буде чесний, відкритий ринок землі», — сказав експерт, додавши, що чіткі й чесні
правила гри на цьому ринку приведуть
до того, що обидві сторони будуть захищені у своїх інтересах.

Селянам потрібні гроші
Тим часом у Національному банку
України вважають, що земельна реформа надасть додаткового імпульсу для
активного кредитування агропідприємств. «Національний банк долучився
до зустрічі зі Світовим банком, присвя-

лаївської, Одеської, Київської,
Вінницької областей вона виявилася історично мінімальною:
15-22% від норми.
Але й це ще не все, температура повітря при цьому на 2-3
градуси перевищувала норму.
До остаточного колапсу, на
щастя, не дійшло. Серпневі
дощі наприкінці місяця трохи
врятували ситуацію: тож у західних, північних і північносхідних областях України тривалий бездощовий період припинився.
Завдяки цьому пом’якшилися умови завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур, а верхні
шари ґрунту поповнилися вологою. Це створило назагал задовільні умови для підготовки
ґрунту до сівби озимих зернових культур. «Врятувався» й
озимий ріпак, посіяний у другій
половині серпня або на початку
сівби цієї культури.

Страхові компанії чи
«бездонний» держбюджет?
Тим часом аграрії б’ють на
сполох: посуха на тлі пандемії
коронавірусу може поставити
агропромисловий комплекс України на межу виживання. Тож у
парламенті створюють міжвідомчу робочу групу за участі представників Мінекономіки, Мінфіну, НБУ, народних депутатів,
експертних кіл та аграрних асоціацій. Її мета — напрацювання
спільної дорожньої карти у боротьбі з наслідками посухи.

ченої обговоренню процесу впровадження земельної реформи в Україні. Під
час зустрічі учасники обговорили шляхи досягнення переваг земельної реформи, зокрема, збільшення кількості робочих місць та добробуту на сільських
територіях, а також забезпечення захисту навколишнього середовища», —
повідомляють у регуляторі.
Так, особливу увагу під час обговорення було приділено питанню забезпечення доступу до фінансування малих
та середніх агропідприємств. Національний банк підтримує проведення земельної реформи, адже у підсумку вона
приведе до покращення умов фінансування підприємств агросектору.
«Ми як регулятор фінансового сектору бачимо, що відкриття ринку землі, формування ринкових цін на оренду,
а згодом і купівлю землі, підвищення
надійності державних реєстрів та забезпечення доступу до них фінансових установ дозволять використовувати землю
як заставу», — пояснює Кирило Шевченко, голова Національного банку України.
За його словами, це суттєво спростить доступ аграріїв до кредитів, що позитивно
вплине на розвиток малих агропідприємств та стимулюватиме зростання економіки. ■

«Цей рік неприємно вразив
аграріїв не лише через пандемію
коронавірусу й економічне падіння. До цього «набору нещасть»
додався ще й загрозливий фактор кліматичного характеру —
нещадна посуха. Протягом весняно-літнього сезону до народних депутатів зверталися тисячі
фермерів, які бідкалися через
цей природний катаклізм. У когось втрачено посіви пшениці, не
зав‘язалися плоди кукурудзи, у
декого постраждали цукрові буряки, інші зіткнулися з жахливими втратами урожаю овочів»,
— зазначив народний депутат
Олег Тарасов, додавши, що фермери втрачають або отримують
суттєве пошкодження врожаю
не тільки через посуху.
До переліку несприятливих
погодних умов відносяться також і пилові бурі, зливи, град
тощо. Забаганки природи застали наше сільське господарство у
доволі непростий час і цим іще
більше актуалізували проблему
підтримки аграріїв у випадку отримання збитків від таких непрогнозованих погодних явищ.
Нардепи ініціюють створення механізмів протидії наслідкам посухи. І вважають, що
компенсацію збитків аграріям
має виплатити держава. А не,
скажімо, страхові компанії, як
це буває у переважній більшості
країн із добре розвинутою ринковою економікою. Експерти
наголошують: деякі парламентські ініціативи нагадують політичні ігри, адже можливості

бюджету у нинішній пандемічний рік, м’яко кажучи, трохи
обмежені.
«На сьогодні ринок страхування готовий запропонувати
нашим фермерам різноманітні програми для убезпечення
від втрати своїх посівів унаслідок природних катаклізмів. Завдання держави лише у тому,
щоб популяризувати та зробити його максимально доступним для сільського господарства за рахунок бюджетної підтримки», — заявив народний
депутат.
Третій запобіжник від посухи, на його думку, — це підтримка зрошення у Південній Україні. Адже у цих регіонах волога є надзвичайно цінним ресурсом для аграріїв, але
її нестача з кожним роком стає
все гострішою.
За даними аналітиків, у перші роки незалежності України
у нашій державі налічувалося
близько 2,3 млн гектарів зрошуваних земель, — при тому,
що тоді клімат був дещо поблажливішим для сільського
господарства. А загальна зволоженість території була на третину вищою, ніж зараз. «Втім за
останні 25 років площа сухої та
дуже сухої зони в Україні зросла на 7%, а площа перезволоженої скоротилася на 10%. Загалом же уся зрошувана площа українських сільськогосподарських угідь скоротилася до
487 тис. гектарів», — резюмує
Тарасов. ■
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■ ОЙ, ДУРЯТЬ!

■ КОМЕНТАР ІЗ ПРИВОДУ

Вам випав суперприз!
У гонитві за цінним «виграшем» та «шаленими знижками»
літні люди потрапляють на гачок шахраїв
Тарас ЗДОРОВИЛО

Станом на поточний рік в Україні від житлових
афер постраждало понад 100 тисяч громадян,
які довірили шахраям свої кошти, вклавши
їх у будівництво майбутніх осель. Але, як виявляється, потрапити в халепу можна й у інший спосіб, і також абсолютно добровільно.
Чимало нечистих на руку ділків використовують довірливість людей, особливо старшого
покоління, заманюючи в свої тенета, з яких
ошукані не можуть, а часто-густо й не хочуть
вибиратися.
Так, до редакції «УМ» звернулася 79-річна киянка Валентина Кулик із родинною проблемою,
яка їй постійно болить і не дає спокою.

«Ми занадто довірливі!»
«Моя старша сестра, 86-річна Ада Седченко, живе у Жовтих Водах на Дніпропетровщині й уже років п’ять, як потрапила в «павутиння» структури із розповсюдження товарів в Україні, — каже пані Валентина. —
І зараз я бачу, що це якась ледь не мафіозна
організація. Чимало фірмочок поштою одурюють «своїх» клієнтів тим, що ті «вже виграли» квартиру, автомобіль, великі суми грошей, і, мовляв, треба лише зробити ще одну незначну покупку в них — і виграш «гарантовано ваш».
Раніше я ставилася до всього цього скептично, але згодом зрозуміла, що це дуже складна й ідеально продумана технологія одурювання, особливо літніх людей. Ці горе-фірми через
своїх працівників застосовують неймовірні методи впливу. Вони розсилають, мабуть, десятками тисяч якісно надруковані «солоденькі»
листи — з печатками, підписами, показуючи
їхню «достовірність». А люди ж у нас звикли
вірити папірцям.
І ці наївно-довірливі люди вірять у казки
шахраїв i без кінця щось у них купують. Наприклад, сестра, а в неї непогана пенсія — 5
тисяч гривень, витрачає її щомісяця ледь не
всю на ці непотрібні покупки, які нав’язують
шахраї. Сама щоразу залишається фактично
без харчів і засобів для існування, але все одно
купує! І це вже трагедія! У сестри вдома я побачила цілі пачки листів від багатьох нечистих на руку фірмочок, які просто висмоктують
iз неї останнє, обіцяючи «золоті гори». А вона
продовжує вірити!
Я просто не уявляю, як це зупинити. Пробувала з цим боротися, але марно: писала листа
в поліцію, дзвонила на телефон довіри в СБУ,
зверталася в Міністерство юстиції. Усі ці «контори» відфутболюють одна до одної й, по суті,
їхні відповіді зводяться до одного: «Подавайте до суду!», «Ну, ви ж добровільно це робите
— вас ніхто не змушує купувати!»
Якби все це не стосувалося моєї сестри, я б,
мабуть, теж думала про таких довірливих людей — нехай собі самі розбираються, раз не думають головою. Але, зіткнушись iз цим у своїй
родині, усвідомлюю, що відбувається руйнація України, зокрема, і в такий шахрайський
спосіб! Бо маса отаких людей, як моя сестра,
починає не довіряти державі, яка це дозволяє,
владі, яка не бажає зупинити ці шахрайські
схеми. Люди кажуть, що всі прибутки від цих
сумнівних гендлярств ідуть «нагору». Хтозна,
але те, що хтось на цьому добре заробляє, не
викликає сумнівів.

«Вашим іменем назвали дитину»
У сестри вся квартира забита товарами на
десятки тисяч гривень, і це все — непотріб,
принаймні у такій кількості цих речей не треба: якісь шампуні, тертки, рушнички, креми
тощо. Купує вона все це, як мінімум, уже років
п’ять. Посилки йдуть через пошту. Причому
придбані речі насправді в рази менше коштують у будь-якому магазині: наприклад, маленький рушничок і плащик від дощу, ціна
яких 20 грн, продають за 80 і 130 грн відповідно. Йде своєрідна «війна», у яку шахраї втягнули в основному старших людей, і це трагедія
для цих загіпнотизовано-зомбованих людей та
їхнiх сімей.
В інтернеті я дивилася, що то за фірмочки:
у жодної з них немає адреси. Бачила у соцме-
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режах відео людей, які постраждали від їхніх
афер, але родичі, як і я, не можуть вплинути
на своїх бабусь і дідусів: люди не вірять своїм
дітям, але вірять оцим шахраям.
Парадокс: моя сестра потроху починає розуміти, що має справу з шахраями, але водночас не перестає вірити й чекає, що ті пришлють
її «виграш», наприклад, у 400 тисяч. Уже 16
разів вона «вигравала» сотні тисяч гривень,
квартири та машини — ці негідники шлють їй
на все це дороге «майно» документи з печатками. Сестра розповідала про 90-річного дідуся,
якого неодноразово зустрічала на пошті й який
також попався на гачок аферистів.
Аморальність цих горе-фірм зашкалює:
найняті молоденькі дівчатка, хлопці медовими голосами «співають»: «Ада Михайлівна, ви
— найкраща» або «Вашим іменем ми назвали
дитину» тощо. Уявляєте? Використовують,
вважаю, заборонені методи, щоб влізти в довіру. І моя сестра з «навстіж» відкритими очима
каже мені: «Я все-таки їм вірю!» Таким людям
потрібна стороння, «не родинна» допомога, бо
інакше позбутися цієї біди неможливо».

«Я винесла все, що зекономила з мізерної
пенсії»
А ось інша сумна історія, яка трапилася
декілька років тому в Києві з пенсіонеркою
Ольгою Остапчук — колегою й подругою моєї
мами. «На вулиці до мене підійшов розкiшно
вбраний, інтелігентного вигляду чоловік, —
розповідає пані Ольга, — і почав пропонувати
картку в мережу магазинів «Фокстрот», яка
дає змогу купувати різні товари для домашнього вжитку за зниженими цінами. Невдовзі
підійшли його «колеги» — культурного вигляду чоловік і жінка, й уже втрьох почали мене
«обробляти».
Спершу я не дуже й погоджувалася, але
потім таки взяла цю кляту картку, й тоді мені
сказали: «Перш ніж остаточно вам її віддати,
ми хочемо переконатися, що ви платоспроможні!» Ми домовилися, що один iз чоловіків піде
зі мною й почекає біля під’їзду. Із хати винесла запаковані в кульочки гроші (26 тисяч гривень i 2 тисячі доларів) — чолов’яга витягнув
їх, перерахував, поклав назад і віддав мені разом із «карткою для знижок».
Додому я повернулась якась схвильована, а
чому — й сама не розуміла. Щоб заспокоїтися,
стала готувати обід, поїла, й тут менi сяйнуло.
Глянула в ті свої кульочки, а замість грошей
там були... папірці.
Ті люди мене просто зазомбували чи загіпнотизували. Вони так уміють впливати на
психіку, що ти вже нічого не тямиш. Мене ніколи так запросто не можна було окрутити —
досі не можу второпати, як я могла повестися
на таке? Адже та сума, яку віддала, для мене
просто космічна. Економила на собі, відкладала зі своєї мізерної пенсії, збирала і здавала пляшки та макулатуру. Лише завдяки підтримці сина поступово вийшла з депресії після того страшного стресу». ■

«УМ» попросила прокоментувати ці ситуації старшого викладача кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ, полковника поліції Анатолія Симчука:
— Проблемні питання щодо попередження злочинів, пов’язаних зi зловживанням
довірою громадян, є досить актуальними. Протягом останніх років наша держава зазнала суттєвих перетворень у багатьох сферах життя. Соціально-економічні, ринкові,
політичні зміни, впровадження новітніх систем і технологій разом із реформуванням
системи судової влади й органів правопорядку в Україні даються взнаки — на цьому
тлі спостерігається стрімке зростання злочинності та якісні зміни її проявів.
Шахрайство належить до злочинів, що найбільш чутливо реагують на будь-які зміни в суспільстві. У соціальних мережах розповсюджений такий вид шахрайства, як
фейкові розіграші з цінними призами. Вам може прийти повідомлення, що ви стали
призером розіграшу, вам належить цінний приз, який можете отримати буквально зараз, проте необхідно оплатити невелику суму за доставку, митне оформлення, комісію
тощо. Сума оплати зазвичай незначна, проте, здійснивши передоплату, жодного призу
ви не отримаєте.
Фахівці відділу протидії кіберзлочинам кажуть, що шахраї працюють за двома основними схемами:
1. Обов’язкова умова — це повна або часткова передоплата за товар. Після чого
телефон продавця вимикається і товар не поставляється.
2. Після повної або часткової передоплати відправляють порожній пакунок чи товар неналежної якості або ж такий, що не відповідає описаним характеристикам.
Як захистити себе?!
* Завжди будьте пильними при здійсненні покупок через інтернет-ресурси (магазини, аукціони, дошки оголошень, соціальні мережі тощо). Навіть якщо ви досвідчений
продавець чи покупець, при кожній новій покупці чітко дотримуйтесь правил безпеки.
* Остерігайтесь значно занижених цін на товар, який ви хочете придбати.
* Не купуйте те, за що просять попередню оплату, віддайте перевагу персональним зустрічам, а в разі відсутності такої можливості — скористайтеся послугами
кур’єрських служб, які надають можливість розрахуватись при отриманні та перевірці
товару.
* При проведенні оплати на банківський рахунок перевіряйте відповідність продавця реальному одержувачу грошових коштів.
* Не здійснюйте покупки через інтернет шляхом використання реквізитів банківської карти на маловідомих сайтах.
Перед такими розрахунками добре вивчіть сайт, зокрема зверніть увагу на: дату
реєстрації доменного імені (за допомогою Whois ресурсів), наявність інформації про
суб’єкта підприємницької діяльності: чи внесено відомості про нього до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, наявність контактної інформації — фактичної адреси, номери стаціонарного телефону. Так само перевірте сайт через пошукові системи, зокрема, задайте в параметрах пошуку назву сайту, фактичну адресу — чи є за вказаною адресою та чи інша організація, чи збігаються номери телефонів. Знайдіть та почитайте з різних джерел відгуки. Не довіряйте
тим відгукам, які безпосередньо залишені на самому сайті. Навіть якщо сайт є загальновідомим та перевіреним, зверніть увагу на правильність відображення його доменного імені (адреса сайта) в адресному рядку браузера. Переконайтесь, що на пристрої,
через який ви плануєте використати платіжні реквізити, відсутнє шкідливе програмне забезпечення та віруси. Найкраще відкрити додаткову картку для розрахунків у мережі iнтернет.
* Якщо виникли сумніви у порядності продавця, ліпше відмовитися від угоди.
Ще один популярний вид шахрайства — це оголошення про продаж або купівлю
товару в мережі iнтернет. До прикладу, ви подали оголошення про продаж свого товару в мережу iнтернет. Вам телефонують та погоджуються з вашою ціною. Для перерахунку пропонують швидкий спосіб — перекинути гроші на банківську картку. Вам
повідомляють, що зараз перекажуть кошти. А за якийсь час передзвонюють та кажуть,
що щось не виходить, мабуть, треба підтвердити, чи на картці є гроші й вона платіжна.
Далі в телефонному режимі клієнта «підводять» до банкомата чи термінала і надиктовують комбінацію для грошового переказу, яку власними руками набирає клієнт. Далі
приходить SMS iз кодом підтвердження, якого дуже чекає шахрай. Ви говорите цей
код — і все, грошей на картці більше немає.
Наведемо ще кілька схем, за якими працюють шахраї.
Занижена вартість товару. Зловмисник на сайтах з оголошеннями виставляє на
продаж, наприклад, дорогий мобільний телефон за дуже привабливою ціною. Громадяни одразу реагують i замовляють товар. Але шахрай пропонує спочатку перерахувати кошти, після чого обіцяє відправити товар. Як тільки громадянин перерахував гроші, ніякого товару він, звісно, не отримує. У таких випадках ні в якому разі не перераховуйте свої кошти незнайомцю. Запропонуйте йому розрахуватися після отримання
та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.
Отож не відправляйте гроші незнайомцям — вашою довірою можуть скористатися
шахраї. Рекомендуємо зустрітися з продавцем особисто й передати гроші з рук у руки,
попередньо перевіривши товар — це найнадійніший спосіб. Якщо ж ви перебуваєте
в іншому місті, скористайтеся послугами доставки, яка дасть можливість попередньо
перевірити товар. Наприклад, отримати товар післяплатою.
Інша популярна схема — вам телефонує ваш родич, він нібито у поліції чи в лікарні, і просить терміново перерахувати гроші або передати кур’єру, який зараз під’їде
(замість близької людини це може бути «поліцейський», «лікар» чи хтось інший).
Попросіть людину, яка вам зателефонувала, назвати ім’я вашого рідного, описати його
зовнішність і відповісти на запитання особистого характеру. Також можна перевірити слова незнайомців, зателефонувавши безпосередньо до своїх родичів, навіть якщо
вам кажуть «нікуди не дзвоніть». Якщо ж до близьких неможливо одразу додзвонитися, тоді потрібно перевірити інформацію, звернувшись до працівників поліції. Саме
так ви зможете вберегтись від шахраїв.
Розповсюдження товарів поштою — ідеально продумана технологія одурювання
літніх, малозахищених та довірливих громадян. Спочатку пропонують зробити незначну покупку, щоб стати учасником розіграшу певної призової суми коштів. А далі
надходить лист із повідомленням, що ви виграли досить значну суму коштів, для
цього потрібно замовити із наданого каталогу певну продукцію. Замовивши певний
асортимент товару, при отримані її, наприклад, через «Нову пошту», ви сплачуєте
кошти на певний рахунок. А далі вам знову пропонують замовити новий товар, щоб
уже точно отримати виграш. І так, доки у вас не урветься терпець або не ввімкнеться
здоровий глузд.
Щоб захистити себе, потрібно бути дуже обачним. Передусім слід задуматися, чи
насправді вам потрібен товар, який нав’язують, яка ціна на нього в інших торгових мережах.
Слід пам’ятати, що просто так великі кошти ніхто не буде роздавати направо й
наліво без явної вигоди в першу чергу для себе. Довести під час досудового розслідування та й у суді, що в даному випадку мало місце кримінально-протиправне діяння,
дуже складно. І в подальшому повернути кошти буде неможливо, оскільки громадянин добровільно погодився на пропозицію й оплату наданого товару.
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ТОЧКА НА КАРТІ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЖОВТНЯ 2020

■ ГЛИБИНКА
Вадим ПЕТРАСЮК
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

На північ від Чернігова, ближче до Білорусі, у лісах причаїлося
селище Замглай iз його багатоповерхівками — «сталінками» й
«хрущівками». Тут у квартирах не зачиняють двері, бо чужі не
ходять. Тут гаражів — чи не більше, ніж самих квартир. Мотоцикли на кожному кроці, а велосипедiв незчисленна кiлькiсть.
Корови мандрують центральною вулицею поруч iз людьми й
машинами. Тут чоловіки — як не мисливці, то рибалки. Немає
тільки роботи, бо закрили завод, задля якого колись і збудували це селище. Люди опинилися на самовиживанні — у квартирах зі зручностями посеред Полісся.
Уперше у Замглай я потрапив випадково проїздом. І аж присів
від подиву, бо ж не сподівався побачити у лісі охайне містечко
з біленькими двоповерховими будиночками й палісадниками у
квітах. Про такі будинки зазвичай кажуть, що їх після війни будували полонені німці. З характерними трикутними фронтонами, квадратними балконами й еркерами, які в плані нагадують
розрізану навпіл гайку. У Замглаї дві хрест-навхрест вулиці, що,
власне, й утворюють поверховий квартал. А буквально за 200
метрiв від будинків — масив типових радянських дач на шість
«соток».
Ти ба, подумалося мені, мало їм, що серед лісу живуть, так ще
й дачі мають «під вікнами» квартир! Цікавість у мені розгулялася з такою силою, що я ще раз спеціально поїхав у Замглай
— дізнатися, що воно за дивне місце таке?

Що за дивне місце таке
У 30-ті роки тут розвідали поклади торфу з запасами
близько 15 млн тонн. Назва Замглай походить від «за мглой»
— у глибині боліт, вкритих
димкою. Тут працювала невеличка артіль — торф різали на
«цеглини», сушили під сонцем.
Було таке собі пічне паливо —
не жарке, бо у природному вигляді торф має відносно невелику теплотворність.
Після війни на родовищі
почали зводити торфорбрикетний завод під обладнання, вивезене за репарацією з Німеччини. Окрім двох артільних бараків, ніякого житла не було,
тож цехи й перші гуртожитки виростали водночас. Так
з’явилося селище Замглай.
Біля німецького заводу будували «німецькі «сталінки» під
керівництвом німця Івана Карловича Бруна, який очолював
у Замглаї будівельне управління. Зберігся будиночок і гараж
при ньому, що їх особисто для
себе спроєктував Брун. Якийсь
неслов’янський почерк у цих
спорудах таки відчувається.
У 1957 році запрацювала
електростанція, а 1963 року —
власне брикетний завод, який
за перший рік дав 120 тис. тонн
продукції.
Що таке торфобрикет? Це
пальне — спресована торф’яна
крихта, яка стає твердою,
як камінь, і за калорійністю
наближається до вугілля. Для
пресування торф нагрівали парою від електростанції, яка
працювала на... тих же брикетах, у виробництві яких брала участь. Таке-от індустріальне кільце. На старих фотокадрах видно виробничі цехи й
подвір’я. Можна уявити масштаби виробництва. Завод був
найбільшим в Україні у своїй
галузі.
На виробництві працювали
650 людей. У цехах було багато
жінок, на болоті — майже всі
чоловіки. «На болоті» — мається на увазі на торф’янику, де
йшов видобуток сировини.
Близько сотні тракторів постійно греблися на родовищі. З
різного типу причіпним обладнанням вони фактично були
торф’яними комбайнами: зрізали торф пластами, подрібнювали. За технологією, перш ніж
везти торф у заводські цехи, з
нього максимально прибирали
вологу. Для цього вже подрібнену крихту розкладали тонким шаром для просушки під
сонцем. Час від часу трактори
спеціальними плугами оберта-

ли цю масу. Процес подібний
до оранки.
Математика така: після осушення болота вологість торфу
60-70%, після подрібнення й
висушування під сонцем вологість знижується до 40%. Далі
торф вагонами вузькоколійки
везли на завод — на склад сировини, де зсипали у довгі високі
бурти, які тут називали караванами. За літо караванів мали
насипати стільки, щоб вистачило й на поточне використання, і на зиму, коли роботи на болотах припинялися. Мені довелося поспілкуватися з кількома колишніми трактористами.
Усі як один згадували: видобуток торфу — то «майже каторга» — важка праця. Якщо не
комарi дошкуляють, то спека
— кабіна трактора розжарена,
хоч хліб випікай. Зі спецодягу — тільки труси. Пізніше на
новiших модифікаціях тракторів з’явилися кондиціонери
— стало легше. Але люди на болотах добре заробляли, були молоді, сповнені життєвих планів
і співали веселих пісень аж гай
шумів. Брикети користувалися
шаленим попитом на Чернігівщині й не лише. Кілометри машин по кілька діб чекали у черзі на завантаження.

❙ Тут у квартирах не зачиняють двері, бо чужі не ходять.

Унікальне
селище посеред
Репортаж про життя біля заводу, якого немає

Дещо абсурдно
Долю будь-якого подібного
виробництва визначає близькість сировини. Коли вона закінчується — закінчується й
завод. За розрахунками, запасів замглайського торфу мало
би вистачити на 60 років. Але
справи йшли настільки добре,
що на урядовому рівні було вирішено збільшити випуск брикету. Добудували ще дві виробничі лінії. Ну й, звісно, торф вичерпали раніше плану. До кінця
90-х сировини майже не стало.
Пробували експериментувати з технологіями — додавали
до торфу подрібнене привозне
буре вугілля, але надто сильного ефекту це не мало. Не врятувало й виготовлення торф’яних
горщиків для садівництва, торфоаміачних добрив тощо. Та й
попит на брикети з часом впав
через дешевий газ і стрімку газифікацію населених пунктів. Навіть замглайську електростанцію тоді перевели на газ
— так стало дешевше, ніж топити торфом. Виходило дещо абсурдно: хто ж у вас купить дорогі брикети, якщо ви самі замість них купуєте дешевий газ?!
Справа зiйшла нанівець...
Промовистi цифри навів колишній головний інженер заво-

❙ Тут торф сушили під сонцем.
ду Василь Прокопенко: на виготовлення 1 тонни торфобрикету
йшло 2,15 тонни торф’яної сировини. 1,15 тонни — на забезпечення власне виробництва —
електрики й пари. Завод пустили під ліквідацію, обладнання
вивезли, цехи зруйнували під
фундамент вибухівкою. Лишили кілька споруд, на якi знайшовся покупець.

Поля стали ставками
Ми виїхали на старе відпрацьоване торфородовище,
підняли квадрокоптер і побачили дивовижну картину: нескінченний (до обрію) каскад геометрично правильних
озер — затоплених колишніх
торф’яних полів, кожне розміром 500х1200 метрів. Відпрацювавши одне поле торфу, за ним розмічали друге,
третє... Так поступово видобування віддалялося від заводських цехів. На момент закрит-

тя заводу найдальші копальні
були за 18 кілометрів від заводського паркану.
Для осушення полів будувалася ціла мережа каналів і канальчиків, які зрештою сходилися до двох магістральних
штучних річок.
Саме річок — вони так і на
мапі помічені: річка Вир впадає в Дніпро, річка Замглай
— у Десну. Хоч видобування
й припинено, джерела на колишньому болоті «працюють»
— продовжують наповнювати
водою річки. І природа «вписала їх у свій реєстр» — знайшла їм функцію. Зокрема, у Вир
щовесни заходить iз Дніпра на
нерест щука. На початку я зазначив: у Замглаї чи не кожен
чоловік — рибалка, або мисливець, або ж «два в одному».
Так, озера годують. «Куди діваєте рибу?» — спитав я в місцевих і почув у відповідь: «Як
куди?! На базар — Чернігів за-

бирає, скільки не дай!»
Отже, заводу не стало. Школа, дитсадок, будинок-інтернат, приватна пилорама й кілька магазинів хоч і дають робочі
місця, але їх критично не вистачає. В основному люди працюють у Чернігові та райцентрі Ріпки, або ж заробітчанствують по далеких усюдах, включно з закордонням. Ну й чимало
людей на самозайнятості поблизу житла: та сама рибалка,
городництво, скотарство.

Про житло й опалення
У Замглаї 39 квартирних будинків — п’ять п’ятиповерхівок
і 34 двоповерхівки різних років.
Усього 550 квартир, але також є
приватний сектор на 100 дворів.
Свого часу робітникам заводу давали вибір: або ставай на
квартирну чергу, або бери землю й будуйся. Тепер сектор приватної забудови тут називають
«посьолком», а міської — «цен-

ТОЧКА НА КАРТІ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЖОВТНЯ 2020
Про худобу

❙ Корів зустрічають на головному перехресті селища.

«двоповерхове»
Полісся

Про гаражі, мотоцикли
й ровери

❙ Велосипеди тут порахувати нереально.
❙ Фото з сайта life.pravda.com.ua.
тром». Дехто вже й покинув закривати вхідні двері на ключ.
Навіщо, коли чужих немає?
До слова, у перший день
мого перебування відверто проводжали мене очима хіба що
діти — вони безпосередні. Дорослі споглядали, але цікавилися мною, хіба коли я сам до
них звертався. Наступного ж
дня, коли побачили мене знову, та ще й за фотографуванням
будинків, почали прямо питати: «Хто ви такий і чого вам треба?». І навіть зізнавалися: поведінка моя для них настільки
підозріла, що люди почали перешіптуватися — чи не викликати поліцію?
Оскільки селище весь час
стояло на балансі заводу, не виникало проблем iз його обслуговуванням. Взимку гріли парові
батареї від електростанції, цілодобово працювали безкоштовні
лазні (тут було заведено митися
щоразу після зміни, бо від торфового пороху робочі виходили
чорні, як шахтарі.)
Сьогодні збереглася селищна баня — її неважко впізнати
по двох входах iз фасадної час-

тини — для чоловіків і жінок.
Зараз баня не працює, але чистенька, охайна у свіжій побілці.
Коли закрили електростанцію,
схаменулися: а як же в зиму
входити, чим квартири обігріти? Селищний голова Олександр Красківський згадує, як
в авральному режимі проєктували й зводили нову котельню.
Ціна питання була такою, що
навіть замміністра інфраструктури по два рази на тиждень
особисто приїздив у Замглай і
проводив наради. На все про все
пішло трохи більше трьох місяців. Тепло подали перед Новим
роком. Котельна пропрацювала
пару років, була зупинена й поставлена на консервацію. Причина? Критично зношені підземні
мережі. На водонагрів уряд гроші виділив, на водопостачання
й відведення — ні. Довелося
громаді самоорганізуватися й
облаштувати індивідуальне газове котлове опалення поквартирно. Так тепер економніше і
вигідніше в грошах. Щось мені
здається, цю сторінку історії Замглая фахівцям варто вивчити
ретельніше.

Ще з радянського часу завелася традиція тримати свійську
тварину, та ще й у чималій кількості. Але якщо для садибного
життя це природно, то для мешканців квартир зі зручностями
— трохи дивакувато. Принаймні, так може здатися на перший
погляд. Але ж Замглай — селище автономне, з територіями проблем ніколи не було, тож поблизу квартирних будинків почали
виростати сарайчики з курками,
свинями, козами. А далі більше
— з коровами. Люди захопилися
сільським життям у вільний час
від життя робітничого. Як пригадує колишній директор заводу
Валентин Рублевський, у кращі
часи замглайці тримали до 400
корів. І це — на дві тисячі мешканців! Метрів за сто від крайньої
п’ятиповерхівки починається
ціле містечко з корівників, сінників, свинарників.... Лабіринтами кривих вуличок гребуться
кури.
Щоранку корів звідси женуть через центр селища на пасовиська. О шостій вечора —
вертають назад. Господарі зустрічають кожен свою худобину
на головному перехресті й радо
супроводжують до хлівів — на
вечірнє доїння.
У «тваринному кварталі»
кілька людей на різний лад розповідали мені одну й ту саму
жахливу історію: років п’ять
тому в Замглаї завівся палій,
який нищив вогнем кошари,
сіновали, курники. Пожежі
виникали одна за одною. Шукали. Підозрювали. Патрулювали ночами. Дуже «близько»
підозрювали одну людину, натомість за руку не вхопили й
довести провину не могли. Підпали скінчилися раптово — по
тому, як підозрюваний громадою чоловік помер. На цьому
історія обривається, і всі, хто
мені її переповідав, без коментарів і висновків мовчки розводили руками... Але час плине: сьогодні у Замглаї лишилося 48 голів великої рогатої худоби. Літні люди вже не мають до
худоби сили, молодь — бажання. Втім, міркую я собі, навіть і
півсотні корів на 1200 населення — це також немало. Зараз не
кожне питоме село похвалиться
таким стадом.

Окрему цікаву історію тут мають
дачі. У 80-х, коли почався дачний
бум, кільком чернігівським підприємствам дали ділянки на околиці Замглая. Люди побудувалися, але років за 20 мода пройшла, а молоде покоління до батьківських маленьких будиночків
ставилося інертно і розвивати їх
не хотіло. Цінуватися стали або
дачі під самим Черніговом, або
великі наділи під котеджну забудову. Замглайські дачі подешевшали, і місцеві жителі (хто хотів)
купували їх за символічні гроші.
І тепер живуть так: квартира в селищі, дача — метрів за 200, город
— в інший бік метрів за 300, гараж — один близько, інший трохи далі, погріб — у дворі, корова з курми й свинями — метрів за
300 на протилежній від дачі околиці, літня веранда — під балконом квартири.
Від дачі до корівника — 5-7
хвилин неспішної їзди на старому ровері «Україна», а як на
мопеді — то це взагалі телепортація тіла з космічною швидкістю. Так i живуть. Головне
— виходячи з хати, взяти потрібні ключі.

Гаражів у Замглаї чи не більше, ніж квартир. І знову ж, це
пояснюється тим, що землі достатньо. Гаражі будували, хто
хотів. У когось є й по три гаражі: в одному машина, в другому мотоцикли з мотоблоком, а
третій — хай буде, бо син підростає. Замглайські гаражі мають не лише ворота, а й вікна.
Люди не бояться, що хтось залізе й вкраде. Чужі тут не ходять.
А окрім гаражів, є ще погреби
й веранди, літні кухні за 5-10
метрів від під’їздів. Щоб тихими літніми вечорами під стрекіт
коників було зручно пити чай
не на спекотній тісній кухні, а
по-людськи — на просторій веранді за кілька кроків.
Чи не в кожному другому
замглайському гаражі можна
відкопати старі «кардани» (народна назва важкого мотоцикла з ведучим колесом коляски).
Хоч «кардани» й жеруть пального, наче вантажівка, але про
всяк випадок їх тут зберігають
на «хай будЕ». А взагалі такої
«щільності» мотоциклів ще не
бачив. Вони різні — від старих
«ИЖ» і «Днепр» iз коляскою,
до сучасних легких напівпластмасових «китайців». Популярність дво- і триколісної техніки
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почалася ще з часу, коли трактористам треба було добиратися по 10-15 кілометрів на робоче місце у болота. Заводський
тепловозик віз робочу зміну вагончиком по вузькоколійці зі
швидкістю, трохи більшою за
пішу ходу. Не бажаючи нудотно трястися по кілька годин на
день, хлопці пересідали на мотоцикли — кращого всюдихода
годі шукати.
Мотоциклом у Замглаї традиційно і сьогодні цікавиться
кожен юнак. Певно, це спадкове? А велосипедів — і рахувати
не берись! Вони стоять скрізь —
під під’їздами, біля парканів,
під гаражами, на скотарні, біля
магазинів... Половина мешканців ходять пішки, половина їдуть на роверах. Потім міняються. Рами старих «Україн» і
«Мiнськiв» витерто до металевого блиску, бо ж на них постійно возять якісь мішки — з комбікормом, зерном, картоплею...

«Калі я рабіу на заводі...»
Хоч Замглай і постарішав за
шість десятиліть свого існування, але молодь є. Вечорами чутно дитячий сміх, дівчатка неспішно прогулюються зграйками, хлопці гасають туди-сюди
мотоциклами. Щоправда, наповнюваність шкільних класів
і садкових груп дедалі скорочується.
«Коли я закінчувала нашу
школу у 1995 році, були паралельні класи — «А», «Б». І наповнюваність — по 20-22 людини. Зараз паралелей уже давно немає, а найменш чисельний
клас — семеро дітей», — говорить
заступник директора замглайської школи Світлана Чучвага. Але
ж то загальна тенденція.
Є люди, які в цьому селищі народилися, відпрацювали
на заводі, вийшли на пенсію й
продовжують жити, пораючи
худобу з городами. Ніна Іванівна Міщенко вважає себе найстарішою мешканкою Замглая.
Не за віком, а зі кількістю прожитих тут років. Вона народилася у 1940 році в селі Буровка
неподалік, а в 1943-му її мати,
прихопивши дітей, перебралася у ті самі артільні бараки, у
яких згодом поселилися перші
будівельники майбутнього Замглая. На заводі Ніна Іванівна з
18-річного віку й до пенсії. Працювала апаратницею. Кавалер
Ордена трудової слави.
У Замглаї дивна говірка —
позначається близькість білоруського кордону. «Калі я рабіу на заводі...», «На базар їхати у нядзелю...», «Яни шиють
валянці...», «По тєлявізору
реклама ідє...» «Певно, білоруси, коли вашу вимову чують, то
приймають за своїх?», — запитав я в чоловіка років 50. «Та де!
Те, що ми з України, вони вловлюють iз першого звуку, навіть
ті білоруси, які самі геть російськомовні», — відповів він, трохи помовчав і хитрувато, з посмішкою, додав: — «А з твоєю
вимовою (київською. — Авт.)
ти для них узагалі будеш бандерою!»
Так би й слухав їхню говірку
до нестями, але — час повертатися.
Від дня, коли вперше побував у Замглаї проїздом, минуло близько двох тижнів. Тоді я
загорівсь якнайшвидше повернутися й «пошукати»: а чи не
знайду собі тут гарненького репортажу по те, як живе колишній «монопосьолок» найбільшого в Україні (а навіть є версія,
що й у Європі!) торфобрикетного заводу.
Знайшов репортаж! Певно,
він тут давно на мене чекав... ■
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■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Як піщинка в оці...
Попередити глаукому допоможе здоровий спосіб життя і вчасні
профілактичні візити до лікаря
Мирослава КРУК

Глаукома — одне з найнебезпечніших захворювань очей, оскільки провокує втрату зору. Хвороба
посідає друге місце серед причин сліпоти в Україні. За офіційною статистикою, близько 180 тисяч
осіб у нашій країні страждають від цієї недуги. Але тут ідеться тільки про пацієнтів, які перебувають на
диспансерному обліку з уже встановленим діагнозом. Проте реальна кількість хворих значно більша,
і вони не здогадуються про незворотний процес, який розпочався в їхньому організмі.
Втрату зору ще донедавна медики вважали «прерогативою» літніх людей. Однак, за спостереженнями вітчизняних офтальмологів, нині ця проблема дедалі більше турбує і тих, хто тільки-но перетнув «віковий екватор» — сорокаріччя. Хвороби очей можуть тривалий час ніяк себе не проявляти,
а тому — дуже підступні. Тож фахівці наголошують: кожен чоловік і жінка зрілого віку мають
регулярно навідуватися до окуліста для профілактичного огляду. Одна з найскладніших «вікових»
недуг очей — глаукома — може призвести до сліпоти. Зазвичай достатньо кількох зважених кроків, аби не поринути в цілковиту темряву.

«Перед очима —
ніби туман...»
Говорячи медичною мовою,
око — це орган, усередині якого
продукується рідина. Для того,
аби підтримувати тонус ока
в нормі, працює спеціальний
«фільтр». Із віком цей «фільтр»
засмічують різні продукти життєдіяльності, зокрема пігментні відкладення. Допоки молодий, процес шлакування майже не відчуваєш. Однак лікарі
застерігають: краще не відкладати на потім контроль такого
важливого показника зору, як
внутрішньоочний тиск (ВОТ).
Якщо його вимірювати регулярно, є шанс «зловити» хворобу на самому початку.
Існує кілька перевірених
ознак, які вказують, що з очним тиском не все гаразд. Зокрема, людину має насторожити відчуття стороннього тіла
в оці: помічаєш дискомфорт,
але думаєш, що в око потрапила порошинка або ж почався
кон’юнктивіт. Якщо хворий не
зверне на це уваги, не прийде
до офтальмолога, то може пропустити початок підвищення
внутрішньоочного тиску й не
помітити, як розвинеться глаукома.
— Симптоми глаукоми —
легкі болі в скронях, надбрів’ях
та в області верхнього корінного
зуба. Зазвичай такі дискомфортні стани дають про себе знати
вночі або зранку, — пояснює
лікар-мікрохірург вищої категорії Валентина Коваленко. —
Окрім того, в таких пацієнтів
вранці часто буває затуманений
зір. Людині після підйому треба вмитися, протерти очі й трохи почекати, аби «розфокусо-

ваний» зір прийшов до норми.
Увечері, дивлячись на вуличні
ліхтарі, яскраві неонові вивіски або потужну лампочку, людина з підвищеним внутрішньоочним тиском помічає райдужні кола.
Тож якщо ви завважите бодай
одну з перелічених ознак, терміново зверніться до фахівця.
— Глаукома — це хронічне захворювання, яке виникає внаслідок раннього старіння очей, — говорить Валентина Коваленко. — Недуга може
торкнутися одного ока, але найчастіше згодом добирається
й до другого — ідеться про недостатнє кровопостачання органів зору. Причин виникнення
хвороби багато: холестеринові
бляшки у судинах, дистрофічні зміни (звуження) судин при
гіпертонії чи діабеті.

«Хвороба не тільки очей —
усього організму»
Загалом, зауважує Валентина Карпенко, глаукома — хвороба не тільки очей, а й усього організму (насамперед його
нервово-судинної та ендокринної систем). Через проблеми з
капілярами до ока надходить
менше поживних речовин, накопичується зайва рідина і
підвищується внутрішньоочний тиск. А це небезпечно для
тендітного зорового нерва, не
розрахованого на таке навантаження. Якщо тиск не нормалізувати, зоровий нерв поступово
атрофується (відмирає), і людина сліпне.
Лікарі рекомендують кожній людині після 40 років
вимірювати внутрішньоочний
тиск раз на три роки. Але якщо

■ ДО РЕЧІ
У світі на глаукому страждають
майже 70 мільйонів людей. Лише половина з них знає про свій діагноз.
В Україні від глаукоми потерпає
3% населення. Однак серед людей
старшого віку цей показник значно вищий.

■ ВАЖЛИВО
Перевірити внутрішньоочний тиск
варто кожному з нас. Однак є група ризику, для якої таке обстеження
вкрай необхідне. Це люди, які:
— відзначили 40-річчя;
— мають родичів, хворих на глаукому;
— страждають від супутньої судинної патології (цукрового діабету
тощо);
— схильні до спазм судин;
— курять;
— мають травму або хірургічні
втручання на оці.
в родині є хворі на глаукому,
цукровий діабет, гіпертонію,
то контроль ВОТ слід проводити щорічно.
— Якщо лікар фіксує підвищений тиск, хворому призначають лікування, — зауважує
Валентина Григорівна. — Нині
є багато ефективних крапель,
які на тривалий час знижують
внутрішньоочний тиск при глаукомі, — за умови, що хворий
ретельно дотримується призначень лікаря. Однак якщо медикаментозна терапія не справляє
належного ефекту, доводиться
вдаватися до хірургічного втручання. Звісно, це крайній метод, коли вже ніякі краплі не
допомагають. Операція, зробле-

❙ Лікар-офтальмолог побачить проблему на самому початку і
❙ допоможе знайти вихід.
❙ Фото з сайта opticlub.org.
■ ПРАВИЛА НА ЩОДЕНЬ
Хворим на глаукому лікарі рекомендують:
• Вилучити з раціону міцний чорний чай, натуральну каву, здобу, прянощі, сіль,
препарати, що містять кофеїн, атропін, беладонну.
• Регулювати діяльність кишечнику, уникати закрепів.
• Спати щонайменше 8 годин на добу на високій подушці.
• Уникати тривалого перебування в темряві та затемнених приміщеннях — це
може підвищувати внутрішньоочний тиск.
• Читати і займатися іншою зоровою роботою лише при гарному освітленні.
Коли зіниці звужуються, внутрішньоочний тиск зменшується. Однак слід уникати
втоми очей.
• Обмежити процедури у сауні і лазні.
• Якомога більше часу проводити на свіжому повітрі.
Хворим на глаукому, а також тим, хто мав операцію на очах, протипоказані важкі
фізичні навантаження, праця у нічний час, довготривалі нахили голови.
на своєчасно, в більшості випадків дозволяє хворому на тривалий час зберегти зір. Хвороба
довго не прогресує.

«На кожній судині —
як накип солі в чайнику
Основна умова здорових очей
— здорові судини. «Іноді під
час огляду не ймеш віри. Здорова судинка сітківки має бути
рожевого кольору. А тут — усе
біле... На кожній судині — білі
відкладення, як накип солі в
чайнику, — ділиться Валентина Коваленко. — Як через таку
«броню» до сітківки дійде живлення? Тож профілактика недуги — це дотримання здорового
способу життя, боротьба з ожирінням, порушенням обміну речовин, гіподинамією. Харчуватися слід вчасно, раціонально,
обмежуючи вживання солі, вуглеводів. Якщо полюбляєте баню
чи сауну, то дотримуйтеся розумних меж. Бо часто людина,
«дориваючись» до процедури,
розпарюється без міри, без міри
пітніє, водночас мало вживає рідини. Відтак «густа» кров погано рухається кров’яним руслом,
можуть виникнути крововиливи в око чи сітківку. В майбутньому це також може стати при-

чиною глаукоми».
На жаль, багато людей
просто-таки недбало ставляться до власного здоров’я.
— Суджу навіть по хворих,
які лікуються в нашому відділенні, — продовжує пані Валентина. — На жаль, здоров’я
для багатьох із нас далеко не на
першому місці. На першому —
«програма-мінімум»: виростити, обробити, аби мати чим харчуватися. Але, зрештою, як
такі люди харчуються? Часто
нашвидкуруч, бо немає часу —
робота стоїть! А потім дивуються: звідки ожиріння, де взялися хвороби...
Важливо дотримуватися
культури харчування. Скажімо, трапезу завжди слід починати з салату, адже клітковина очищує шлунково-кишковий тракт від шлаків. У раціоні постійно мають бути
свіжі овочі і фрукти. Необхідно пити багато рідини, насамперед чистої води, узвару, обмежити вживання гострої і солоної їжі. Важливо
також дотримуватися постів,
влаштовувати лікувальні голодування, розвантажувальні
дні. Усе це дуже корисно для
здоров’я. ■

■ АКТУАЛЬНО

І дрібку імбиру — в салат!
Які продукти допоможуть запобігти тромбофлебіту та варикозу
Леся ХОРОЛЬСЬКА
«Густа» кров стає причиною
багатьох проблем зі здоров’ям.
Кров «гусне» з різних причин.
Це і надмірне вживання цукру
та вуглеводів, і брак в організмі
вітамінів і мінералів, які беруть
участь у виробленні гормонів та
ферментів (вітаміну С, цинку,
селену, лецитину), і недостатня кількість ферментів при захворюванні підшлункової залози, і навіть підвищений гемоглобін у крові та «погана робота»
печінки. Кров гусне також при
зневодненні організму, при про-

носі або блювоті (особливо якщо
при цьому не поповнювати водний баланс організму), при вживанні алкогольних напоїв, картоплі, жирної і копченої їжі.
При тромбофлебіті, варикозі
та інших судинних проблемах
важливо регулярно розріджувати кров. Тут допоможе правильне харчування. Скажімо, багато позитивних властивостей має
гінгерол — природний антисептик. Зокрема, він здатний «розганяти» кров. Багато гінгеролу
містить імбир, тому чаї з цим коренем допомагають попередити
тромбофлебіт і активно борють-

ся з недугою. Найкорисніший, за
словами дієтологів, свіжий імбир
(не маринований і не сушений).
Можна купити в магазині невеликий корінець і пити з ним чай
або додавати в салат.
Розрідити кров допоможе
червоне вино. Воно багате на
антиоксиданти, які відповідають за окислення холестерину
й перешкоджають його накопиченню на стінках вен. Завдяки
цьому кров рухається судинами
активніше, не затримуючись,
не перетворюючись на згустки
і тромби. Багатий на антиоксиданти і зелений чай. Лікарі

❙ Зелений чай багатий на антиоксиданти й дуже важливий
❙ для здоров’я крові.
❙ Фото з сайта 1news.com.ua.
радять випивати щодня хоча б
кілька чашок цього напою.
Ефективно знижує в’язкість
крові таурин. Він підвищує тонус судин і зміцнює їх. Продукти, що містять таурин, спри-

яють нормалізації кров’яного
тиску. Почерпнути цей важливий мікроелемент можна в курячому м’ясі, білій рибі, кальмарах, яйцях, кисломолочних
продуктах.■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України
Газета «Україна молода»
Під патронатом Київської міської державної адміністрації
Костянтин РОДИК

Моторошний, ніби цитата з «Хрещеного батька», заголовок книжки Олександра Михеда уповні розкривається вже
на одинадцятій сторінці, де оповідано
історію дисидента Олексія Нікітіна. Ось
епізод, де його привезли до першого
кабінету Донеччини: «Розлючений Володимир Дегтярьов, секретар обкому
партії – той, завдяки якому Донецьк
став містом троянд, сказав Нікітіну
просто в обличчя: «Якщо пхатимеш
свого носа в наші справи, я змішаю
твою кров із вугіллям, а твоє тіло перемелю на добрива». Підзаголовок
рецензованої книжки – «Зрозуміти український Схід». Проміжний висновок
на цьому шляху: «Здається, єдина система координат, у якій існує цей регіон, – неофеодалізм».
Назагал кажучи, СРСР – то й була система
неофеодалізму. Із розпадом імперії рудиментні середньовічні «скрєпи» значною мірою поопадали в центральній Україні, не кажучи про
західну. А на Донеччині й Луганщині навпаки
посилилися: Кучма здав цей край у ленд-ліз
місцевій мафії. Політична складова президентського злочину виходить за межі дослідження нашого автора, хіба що – політика пам’яти.
Книжка про те, як колективна пам’ять змінює
людські спільноти.
Проблема ця – ключова для посттоталітарних
суспільств. По Другій світовій війні політика
пам’яти була державним пріоритетом у Німеччині, Італії та Іспанії, через що ті країни порівняно швидко реінтегрувалися у цивілізацію. Упродовж перших двадцяти років Незалежности
українські уряди не робили у цій царині нічого; анексія Криму та окупація Сходу – прямий
наслідок тої злочинної бездіяльности. Власне,
російська агресія є реакцією на з’яву в Україні
державної політики пам’яти (Ющенко почав, Порошенко поширив-поглибив).
На українському книжковому ринку вже чимало ґрунтовних досліджень проблем колективної пам’яти – перекладних і вітчизняних. Більшість із них Олександр Михед згадує у своїй
роботі – відштовхується, аналізує, концентрується на «пробілах» у текстах попередників.
Вийшла книжка, яку можна сміливо ставити на
полицю кращих. А головною принадою, як на
мене, є стиль автора: чесний опис самого процесу пізнання, котрий ніколи не буває прямим
та одновекторним. Чимось ця книжка нагадує
«Картезіанські роздуми», де Мераб Мамардашвілі реконструює сам перебіг думок Декарта.
Тренінг розуміння.
«Я змішаю твою кров із вугіллям» – вислід
дворічного дослідницького проєкту з вивчення
можливості змінити негативну міфологію у невеличкому донецькому містечку (таких обрано
п’ять – вони на карті-форзаці). Масову свідомість формує ідеологія пам’яти, а то є вотчина
міфів. «Ми створюємо міфи, щоб не досліджувати. Якби ми хотіли насправді щось дізнатися,
нам би довелося почати з руйнування міфу», –
каже у Михедовій книжці донецький культуролог Ігор Козловський, якого бандити два роки
тримали «на підвалі». Олександр Михед справді хоче дізнатися, тож розгвинчує міфи до дещиці: «Дослідження міфологем міста. Пошук
найменшої неподільної частинки міфу, який
розібрано на атоми. Дошукатися універсалій.
Здійснити розтин тіла хроносу, який пожирав
покоління й покоління своїх дітей… Часом міфологеми – це історичні постаті, громадські
діячі, іменами яких називають не тільки вулиці
містечок, а й психічні розлади».
Оті нано-частинки міфу – річ загадкова,
мало не детективна. Василь Шкляр розповідав, як шукав за слідами пам’яти про місцевих
отаманів по холодноярських селах. Нічого. Все
витравлено. Аж ось потрапив до компанії дядьків грати в карти. «Туз!», – ляскає один, заходячи з короля; «Голий!», «Босий!», – підкидають партнери. Виявилося, що чотири королі
мають позивні колишніх тутешніх воїнів-залишенців (Треба спитати у Бога. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2020).
А тепер із життя міфів на Донеччині: «2014
року бойовикам вдалося завести двигун танка
і з’їхати з постаменту в селі Олександро-Калинове Костянтинівського району. Недовгий час
вони навіть повоювали на ньому. Важко уявити потужніший образ, щоб пояснити, що відбувалося тоді». Що довше зосереджуєшся на цьо-

■ НОМІНАНТ

«Що у мріях?
Травма – проговорена. Злочини – зафіксовані.
Винуваті – покарані»
му повідомленні, то більше схильний вважати
фантасмагорійну алегорію Владислава Івченка
«Третій фронт» – чистісіньким реалізмом.
Олександр Михед – молодий учений і вже
відомий літерат, який уперше побував на Донеччині наприкінці 2016-го, не маючи буттєвого досвіду «загниваючого соціалізму». Тобто,
перенісся з більш-менш нормального Києва до
втіленого-реалізованого, розвиненого-удосконаленого світу Кафки. Не в кожного витримають нерви: «Після щоденного відвідування
краєзнавчих музеїв, коли з окремих наративів
«історії нашого краю» складається об’ємна
картина воєн, революцій, переділів, знущань,
крові, винищення, у скронях починає пульсувати лише одна думка: ГОРІТЬ У ПЕКЛІ».
Це чи не єдиний емоційний зрив на весь наелектризований, аж гудить, текст. Та, щиро кажучи, про яку політкоректність-толерантність
може йтися, коли стикаєшся з такою інформацією: «8 травня 2010 року в Луганську явили
світу пам’ятник «Жителям Луганщини, полеглим
від рук карателів-націоналістів з ОУН-УПА»…
На церемонії були присутні: віце-прем’єрміністр Віктор Тіхонов, голова фракції Партії
регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов,
депутат Державної Думи Росії Константін Затулін»? Або ще гірше: «Вісті із Сіверськодонецька. Убито тамтешнього проукраїнського
депутата. Місцеві у свої постах відверто звертаються до «них»: «Це вам не 2014-й. Боятися
ми не будемо».
По цьому вже зовсім упрозорюється, де
ти й серед кого. Ясно, що тридцять останніх
років лише погіршили ситуацію на цих теренах. Доля Олексія Нікітіна, якого у 1980-ті замкнули у психлікарні, – ще один досі живий
символ регіону: «Спершу він не зрозумів, куди
його запраторили. Лише слова санітара все пояснили: «Вони вирішили, що ти несповна розуму, якщо поліз у політику. Тож не хвилюйся
за свої речі – ти тут довічно». Через півстоліття – без змін; як там у «Доці» Тамари Горіха
Зерня: «Коли хтось із клану Ахметових обіцяє
тебе убити, то краще виходити з припущення,
що тебе таки уб’ють».
Та повернімося до пошуків ідентичності
міст, що є темою проєкту. Ось Сіверськодонецьк, нинішня «столиця» Донецької області;
«по всьому місту вивіски «Прийом металолому. Цілодобово». Хтось звіряється: «Наше місто дуже молоде. Всього років вісімдесят. Називалося воно спершу ЛисХімБуд». Прибудова
до Лисичанського заводу». Інший співрозмовник щиро радить звернути увагу: «Ось тут цікава дуже скульптура з пресованого цукру. Це
супутник, що стартує з буряка. А ось тут цифри
видобутку, а це рік, коли була зроблена скульптура». Авжеж, які ж іще пам’ятки можуть бути
у місті з назвою ЛисХімБуд? Офорт Гойї вічний:
сон розуму породжує чудовиськ.
Книжка, взагалі-то, мало оптимістична щодо
зміни публічних ландшафтів. Але твердо оперта
на переконання: нічого не робити – найгірший
сценарій. До проєктної команди, окрім дослідників (як-от Михед), уходили митці, які втілювали рекомендації перших у символічні скульптури, створювали нові рекреаційні зони. Але ж
«у реальності, де нічого не міняється роками,
найменший натяк на зміни викликає невпинну
агресію… Усе має бути на своїх місцях – Лєнін
на постаменті, Артемівськ – на місці Бахмута».
Ніщо у тих краях не віщує на «вічність мистецтва». Приміром, «ранок у Добропіллі починається із запитання: «Не підкажете, де тут
метал здають?». Гарний знак перед днем установлення скульптури». А ще й Сергій Жадан
докидає у своєму інтерв’ю: «Питання не в тому,
щоб закрити шахту і побудувати якусь теплицю
чи парк розваг. Питання в тому, чи спалять вони
парк розваг наступного дня?».
Увесь цей проєкт Оксана Забужко назвала би «реабілітацією простору» (Планета Полин. – К.: Комора, 2020). Щоправда, їй ходить
про конкретний літературний твір. Але ж – хоч

як парадоксально – однозначний Михедів нонфікшн зорганізовано за суто художньою моделлю. Тією, яку довела до взірцевої досконалості Світлана Алєксієвич. «Її багатоголосся
багатотомного дослідження радянськості –
один з орієнтирів методу, який мені праглося відтворити», – читаємо на початку книжки
«Я змішаю твою кров із вугіллям». За великим
рахунком, Олександр Михед написав власний
«Час second-hand».
Утім, його твір не має лінійної структури
та жанрової однозначности. Це навіть не перехрестя, а щось ніби майдан, до якого стікаються
радіальні вулички-жанри. Тут і свідчення-міркування-оцінки аборигенів, і культурологічна есеїстика, і вправні репортажні включення (оцініть
спостережливість та лаконізм: «До мікрофона
підходить ветеран і починає зі звертання: «Дорогие товарищи!». Закінчує промову надривним
проханням: «Може, хоча б сьогодні хай війна
закінчиться!». У мене за спиною саркастичний
жіночий голос: «А завтра хай все спочатку?»).
Умістився навіть мініаналіз «шахтарського роману», від Еміля Золя та Ептона Сінклера починаючи. Автор формулює квінт есенцію цього
жанру-розплідника ресентименту: «Чудовисько-шахта – лише наслідок і результат. Один з
мацаків справжнього зла, що криється деінде. Зло – Контора, Компанія і, очевидно, Капі-

тал». Вправно умонтовано до тексту й коментінтерв’ю шістьох знаних гуманітаріїв родом з
тамтешніх палестин. І вся ця позірна еклектика
тримається купи, міцної цілости, як у «Блокпості» Бориса Гуменюка, до прикладу.
Як замислитися, Олександр Михед розглядає український схід, що його треба зрозуміти,
– як величезний текст-палімпсест. Загальний
присуд: «Усе – симулякр». Схоже рефлексує історикиня Олена Стяжкіна: «Донбас» – штучна
планета або штучний супутник соціалізму… Легенда соціалістичного «Донбасу» вкладалась у
матрицю ностальгійного ураження якнайкраще,
Світ, якого ніколи не було, поставав як єдино
можливий і реальний. І неіснуюче «вчора» дехто захотів повернути». Облудна «історія» цього краю чимось нагадує весело-хвацьку провокацію «Комуністичного маніфесту», що зірвала
сьому печатку.
О.Стяжкіна різко негативно заперечує будьякі спроби ностальгійної «нормалізації радянського». Це, власне, не так уже аналіз, як
прогноз – тож варто навести осяжний фрагмент:
«Хоча пізньорадянське було, може, і не таким
кривавим, як сталінське, однак таким самим
людожерним. Воно почалося саме в тій точці,
де завершується роман Орвелла «1984»: «Усе
було добре, ця боротьба скінчилася. Він здобув
цю перемогу над самим собою. Він любив Старшого Брата». Із моменту, коли «він», «вона»,
«ми» «полюбили Старшого Брата», ГУЛАГ уже
був не потрібен, табори не мали ніякого значення, бо табір був умонтований усередину мене –
в тіло, в голову, в бачення кордонів можливого і неможливого. І насправді від таборів ніхто
не відмовився, просто їхні функції перебирала
на себе школа, дитячий садочок, їдальня, лікарня, санаторій, паспортний стіл, вагон у поїзді… тортури під маскою «всі так роблять»…
Радянський пломбір коштує не двадцять дві
копійки, його ціна – ГУЛАГ і неіснування…
Перша і головна риса радянської людини, яка
лишається акцентованою і дотепер і яку лише
підтвердили вибори президента 2019-го – це
небуттєвість… До речі, люди, які повірили в
президента Голобородька, – такі самі, як і ті,
які повірили в президента Путіна».
Та сама аналітична прогностика і в інтерв’ю
вищезгадуваного Ігоря Козловського: «Від
Радянського Союзу залишається зневажливе ставлення до гуманітаристики. Зараз гуманітарні дисципліни в університетах скорочують, хоча ми бачимо наслідки таких процесів
на сході… Знаєте, чим особливий собака, який
пройшов дресуру? Цей пес має залишитися психологічно цуциком. Якщо вже пропустили цей
вік – його неможливо дресирувати. Залишитись інфантильним означає, що твоєю свідомістю можна маніпулювати. І вибори 2019 року
– це наслідок такої політики, що породжує інфантильність».
Олександр Михед також пише не задля упорядкування знання про вчора, а заради уникнення помилок завтра. Наприкінці книжки подальша дорожня карта: «Що у мріях? Травма
– проговорена. Злочини – зафіксовані. Винуваті – покарані».
І ще: «Проєкт впливав на нас, змінювалися
ми». На читача цієї книжки чекає те саме. ■
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У межах експертного визначення «Лідерів літа» укладено номінаційний список претендентів на премію «Нонфікшн» (за абеткою) – за кращу книжку вітчизняного автора, яка висвітлює, інтерпретує та аналізує факти і явища суспільного життя, історії,
природи або мистецтва. Обов’язкові вимоги: автор – громадянин України; книжка
видана упродовж цього преміального сезону і не є перевиданням. Преміальний
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КУЛЬТУРА

■ РЕЗОНАНС

Тролі й Олена Пчілка
Кому муляє українська вишивка, яка — попри Емський указ —
підкорила Париж у 1878 році і неабияк зацікавила європейців
Оксана КОНСТАНТИНІВСЬКА,
старша наукова співробітниця Музею видатних діячів української культури

«Не так тії вороги, як добрії люди» — статтею під такою назвою відповіла Леся Українка у часи
непорозумінь Івану Франку.
«У жовтні 1930 р. у Києві упокоїлася Олена Пчілка. На її похороні влада заборонила всякі промови,
та проф. Михайло Грушевський не міг мовчки відійти від свіжої могили великої української патріотки й довголітньої громадської діячки. Кинувши на труну Олени Пчілки грудку землі, проказав:
«Вічна тобі пам’ять на рідній землі!» — написала у спогадах її молодша донька Ізидора Косач, у
заміжжі Борисова.
Так тихо, без розголосу ховали видатну письменницю, яка була членом-кореспондентом Української академії наук. Вона вперше в українській літературі відійшла від побутово-сільської тематики
та описала життя українських студентів і студенток під час навчання у Швейцарії (оповідання «Товаришки»). Була однією з перших українських жінок-журналісток, видавчинь, чий часопис «Рідний
Край» протримався найдовше з усіх українських, що почали виходити 1906 року, коли в Російській
імперії послабив дію Емський указ.

❙ Титул до видання російською мовою (1876 р.) та французькою мовою (1877 р.).
Скидання тавра «буржуазна
націоналістка»
Про «шану» до пам’яті Ольги Петрівни в Радянській Україні Ізидора Косач зазначала:
«В Україні тепер під окупацією
її постаті майже не згадують.
Спогадів, що дали б її правдивий духовий образ, не дозволяють подати до друку. Коли вже
не можна замовчати зовсім,
що Олена Пчілка жила на світі
(напр. у біографії Лесі Українки), то подається її ім’я завжди
з епітетом «буржуазної націоналістки»...»
Із набуттям Україною незалежності почало повертатися й
ім’я великої українки. Завдяки
численним науковим конференціям, радіоефірам, статтям у періодичних виданнях, активній
діяльності Всеукраїнської інтернетспільноти майстринь-вишивальниць поступово і громадськість усвідомлює значимість
діяльності Ольги Петрівни Косач, як ученої-етнолога, яка через популяризацію та ознайомлення європейської спільноти з
українською орнаментикою доводить самобутність української
культури і стверджує національну ідентичність українського народу. (Нагадаємо, за останні два
місяці в «Україні молодій» надруковані два тексти — «Підкорила Париж і мережила думки:
історія першої дослідниці української орнаментики та журналістки Ольги Косач» №059 від
07.07.2020 та «Пролетіла вона
як зоря!..» Про першу подорож
23-річної Олени Пчілки за кордон» №071 від 05.08.2020).
Дивно, утім: чим гучніше останнім часом говориться про досягнення Ольги Петрівни Косач
— тим знову вище «піднімають
голову» адепти «руского мiра» і
намагаються дискредитувати історичну постать. Замахуються і
на музейні експозиції.
Наближається
ювілейний 2021 рік, коли громадськість буде широко відзначати
150-річчя від дня народження
доньки Олени Пчілки — Лариси, яку всі знають як Лесю Ук-

раїнку. У той час, коли активно у Києві працюють музеї, що
дотичні до імені авторки «Лісової пісні» (оновлюються експозиції, готується повне видання творів, іде підготовка інших
ювілейних заходів) активізувалася «п’ята колона» і своїми
тролінгами намагається піддати сумніву заслуги видатних
українців, принизити їх авторитет через начебто «наукові», а
насправді Facebook-дискусії про
достовірність меморіальних речей, які зберігаються у вітчизняних музеях. А ще «всезнайки» «розвінчують міфи» про досягнення людей, які послужилися становленню української
нації. («Розвінчування» російських чи польських, угорських
«мемів» не входить у коло їх інтересів).
Українська громадськість
пережила за останні роки і руйнування пам’ятника на могилі
Лесі Українки, і крадіжку її
бюсту з київського будинку, де
вона проживала. Закцентуємо,
що всі ці події відбувалися для
більшого розголосу напередодні пам’ятних дат. Наразі знову,
вже у незалежній Україні, потрапила під такий «обстріл» фейками Олена Пчілка.

Українофільство «рускій
мір» карає
Саме після публікації статей в «Україні молодій» почали з’являтися Facebook-пости,
що піддають сумніву унікальність праці Олени Пчілки «Украинскій народный орнаментъ.
Вышивки, ткани, писанки», виданої у 1876 році і представленої під час перебування на Всесвітній виставці (Париж, 1878),
укорінюючи недовіру спільноти
до того, що могла зацікавитися
європейська преса цим виданням. Можна було б не звертати
уваги на цей тролінг, аби не те,
що радо відгукуються, «лайкають» ці пости етнологи, літературознавці і, хоч як це дивно, деякі «лесезнавці»...
Відповіді лежать на поверхні: зустрічаються у великій

кількості біографічної літератури. Надаємо цитату з найавторитетніших. Видання, що підготувала одна з доньок Олени Пчілки, яка, будучи лікарем за фахом, продовжила дослідження
українського орнаменту у вишивці, і яке є своєрідною «Біблією» для лесезнавців: Ольга Косач-Кривинюк . Леся Українка.
Хронологія життя і творчости
— Нью-Йорк : Українська вільна академія наук у США, 1970.
«Довголітня праця Ольги Петрівни над збиранням українських етнографічних матеріялів (вишивок) завершилася виданням її першої наукової
праці «Український орнамент»
(1876). Ця праця здобула високу
оцінку не тільки серед українських учених, а й серед видатних
західньоевропейських вчених.
У Парижі один французький
професор так захопився цією
працею, що прочитав про неї цілий цикл лекцій. Багато інших
етнографічних та фолькльорних матеріялів, що їх зібрала
Олена Пчілка, використали українські вчені в своїх наукових
працях».
Сама Олена Пчілка: «Едва
можна отозваться лестно, какъ
это делаетъ известный французъкий ученый Альфредъ
Рамбо, высказавшій въ Revue
politique et litteraire, по поводу моего перваго Сборника Украинскаго Орнамента...» (Украинскій народный орнаментъ.
Образцы вишивок, тканей и писанок. / Собрала Ольга П. Косачева. — Кіевъ, 1879.)
І також уже доведений факт,
що саме через поїздку родини
Косачів до Франції і зустріч там
iз родиною старшого брата Олени Пчілки — Драгомановими,
Петра Антоновича Косача переводять з Новограда-Волинського до Луцька (на той час це вважалося зниженням посади).
«В «приказе» про це не говорилося, але було відомо, що
батька нашого переведено з обжитого місця, щоб покарати
його за «українофільство» та за
побачення під час подорожі до

❙ Видання «Український народний
❙ орнамент. Вишивки, ткання,
❙ писанки. / Зібрала і
❙ систематизувала О. П. Косач». —
❙ Київ, типографія С. Кульженка,
❙ 1876 р.
Парижа на виставку 1878 року
з емігрантом, батьковим другом,
а материним братом Михайлом
Петровичем [Драгомановим]»,
— згадувала одна з доньок Ольга, в заміжжі Кривинюк.
А Олена Пчілка везла видання ні «малорусского», ні «южнорусского», а «українського»
орнаменту, та ще й його обкладинка, передмова і підписи на
таблицях дублювалися французькою мовою, і це тоді, коли
вже діяв Емський указ (1876 р.)
і добре всі знали «катковське»
про українську мову, а вважайте — і культуру взагалі, що її «не
было, нет и быть не может!».

Про Драгоманова, Віктора
Гюго й інформаційну війну
Михайло Драгоманов на Паризькому літератерному конгресові, який проходив під головуванням Віктора Гюго у рамках
заходів Всесвітньої виставки і
присвячений був захисту міжнародного авторського права, прочитав доповідь «Українська література проскрибована російським урядом», у якій було озвучено цей «Емський указ», та ще
й брошуру з надрукованим текстом роздав учасникам конгресу.
«Я хочу ознайомити Паризький Конгрес, — так починається драгоманівська брошура, —
зі станом, у якому перебуває в
Росії література українська,
русинська або малоросійська,
яку проскрибує, яку переслідує уряд однієї з найбільших
держав світу.
Напевно, членам Конгресу
нелегко буде повірити в те, що
в Европі проскрибовано цілу літературу, і що цей факт, яким
би неймовірним він не здавався,
відбувається зараз, в самісінькому ХІХ столітті!»
Закінчується вона такими
словами: «Єдине, чого ми хочемо, це пролити світло на цю кричущу несправедливість, жертвами якої ми є в Росії, і ми певні,
що Конґрес не лишиться байдужим до наших вимог і знайде
спосіб прийти нам на поміч».
І вже у ХХІ столітті, застосовуючи сучасні соціальні мережі,
декілька місяців створювався
«хайп» на «Фейсбуцi», принагідно принижуючи музеї, дотичні до імені Лесі Українки, Олени Пчілки, та музейних працівників. Особливий інтерес розпалили зафіксовані на декількох
світлинах мама і донька в одній
і тій самій сорочці, вишиті рукави якої зберігаються у Музеї видатних діячів української куль-

тури (Київ). ФБ-спільнота не
вгамовувалася: «Чи могла Олена Пчілка та Леся Українка носити сорочку на двох? Чи було
таке прийнято? Це ж, по суті,
натільна білизна. Цікаво, чи ті
відрізані рукави дійсно від цієї
сорочки, що на світлинах?»
Коли таке пише етнологиня, можна лише дивуватися. Бо
йдеться про інтелігенцію ХІХ
століття, для якої вишита сорочка вже не натільна білизна,
а й варіант жіночої блузи.
Або перегуки про комірчики, що стали символом «нової»,
емансипованої жінки (ті ж курсистки, гімназистки). В музеях їх зберігається декілька, а
родинні світлини підтверджують, що це був поширений аксесуар того часу. Допис на цю
тему у Facebook- дискусії завершується так: «І звісно, ця форма
має своє походження від уніформи покоївок», і, мабуть, як приклад їх подаються світлини Олени Пчілки та її доньки Ольги.
Гуляє інтернетом і зневажливе ставлення до музейних експонатів на кшталт: «Попри все,
сумнівів, що ця сорочка має хоч
якийсь стосунок до Лесі Українки, все більше і більше», «Це
черговий міф «про Лесину сорочку»». А зазирнути у книжки,
щоб з’ясувати, не пробували? Чи
піти до музею і з’ясувати? Навпаки, фейсбучні «знавці» своїми
постами відвертають відвідувачів від українських музеїв. Прикметно, що в усіх дописах звучать як позитивні приклади музеї Росії, з великим числом посилань на російські сайти.
Тобто, саме тролінг стає
улюбленою забавкою сучасних «дослідників». Попри те,
що посилання на вільну енциклопедію Wikipedia в порядному товаристві вважається моветоном, процитуємо з її україномовної версії: «Тролінг (від
англ. trolling) — це такий вид
взаємодії в онлайн-дискусіях
на віртуальних комунікативних ресурсах, коли взаємодія
націлена на провокацію у читачів емоційної відповіді, емоційної реакції, емоційних аргументів, образ і тривалих марних дискусій, флейму, нагнітання конфліктів для реалізації
цілей інтернет-троля. Тролінг є
грубим порушенням мережевого етикету. Тролінг може свідчити про латентну агресію, про
страждання комплексом неповноцінності, про невпевненість
у собі, розчарованість чи втому
від повсякденності, або їх метою
є позбутися негативних емоцій
та перешкоджати конструктивній дискусії, — а може слугувати і потужною маніпулятивною
зброєю в руках бійців інформаційних війн через спрямоване розпалювання конфліктів,
що використовується з метою
штучного формування громадської думки (в тому числі через нав’язування учасникам основних кліше пропаганди), дезорієнтації і навіть «зомбування» звичайних читачів».
І наостанок устами національного пророка Тараса Шевченка:
Не так тії вороги,
Як добрії люди —
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги. ■

КУЛЬТУРА
Валентина САМЧЕНКО

Львівська національна опера, незважаючи на карантинні
катаклізми, підійшла до помітного ювілею — 120-ліття.
Відкрили для глядача цей дім
мистецтва у Львові на початку з назвою Великий міський
театр
4
жовтня 1900 року.
Розмова з Василем Вовкуном,
гендиректором-художнім керівником Театру опери і балету
імені Соломії Крушельницької
— про першу прем’єру нового
сезону, перенесення проєкту з
диригенткою Оксаною Линів на
2022 рік та складові «Українського прориву».
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■ ЧАС «Т»

Василь Вовкун: Оперні події
стали мейнстримом
Міфосвіт львівського театру, показ першої постановки якого відбувся 120 років тому

«Створення світу»
в реставрованих декораціях
Майстра
■ Львівська опера — чи не
єдина з оперних театрів, яка відкрила новий сезон у карантинний період прем’єрою. Пане Василю, як це вдалося зробити?
— Львівська національна
опера відкрила свій 121-й театральний сезон 15 серпня цього
року в незвичному для себе форматі з відомих для всіх причин.
Саме вони спонукали нас шукати нові стилі та форми. Так народилася ціла серія Гала-концертів: «Верді-гала», «Моцартгала», «Пуччіні-гала», «Бельканто-гала»,
«Гала-концерт
української музики», «Балетгала». Усі вони йдуть в оформленні сценографічних полотен
відомого львівського сценографа, народного художника України, лауреата Національної
премії імені Тараса Шевченка
Євгена Лисика, 90-річчя якого
театр відзначав нещодавно.
Другий формат — оперні
вистави у концертному виконанні. Сьогодні це «Дон Жуан» Моцарта і в майбутньому — «Трубадур» Верді. Також на сцені
Львівської національної опери показують камерну виставу «Служниця-пані» Джованні
Батиста Перголезі, готуємо балет «Кармен-сюїта» Жоржа Бізе
— Радіона Щедріна.
Як це вдалося зробити? Великою любов’ю до професії і до
нашого глядача, який з кожною
виставою все більше і більше заповнює зал.
■ Євген Лисик за три десятки
років роботи у Львівській опері створив понад 40 вистав. Чи
може ще якась знову ожити на
сцені?
— Сценографічні полотна Євгена Лисика є певним брендом
Львівської національної опери,
сьогодні вони занесені до Золотого фонду театру. Це сотні метрів квадратних розписаної тканини, на якій Майстер творив
свою симфонію життя, свій міфосвіт. Зараз готується до видання два альбоми художника: альбом малюнків та альбом
сценографічних робіт не лише
зi спадщини Львівської національної опери, а ще й із театрів
Мінська, Донецька, Санкт-Петербурга, Скоп’є. Іменем Євгена Лисика названо майстерню
на малярці, де працюють його
учні. А напередодні 90-річчя Євгена Лисика відбулася прем’єра
«Створення світу» Андрія Петрова у реставрованих декораціях Майстра. Подібне поновлення плануємо з балетом Петра Чайковського «Лускунчик».
■ На початку року в театру
були в початковій роботі кілька
постановок за участі іноземних
митців, зокрема, проєкт iз музикою Бортнянського, до якого мала долучатися диригентка
Оксана Линів, планували представити у вересні. Чи побачать
його й інші раніше започатко-

❙ Василь Вовкун.
вані проєкти із запрошеними
постановниками львівські глядачі? Коли?
— Так, хвороба початку XXI
століття суттєво змінила наші
плани. Але ми наполегливо стараємось втримати непросту ситуацію. Вже 4 жовтня Грандконцертом відзначили 120-річчя з дня відкриття Львівської
національної опери, а у двадцятих числах листопада плануємо
прем’єру «Турандот» Джакомо Пуччіні у постановці відомого польського режисера Міхала
Знанецького.
Щодо барокових опер «Сокіл»
і «Алкід» Дмитра Бортнянського
у постановці німецької групи Андреаса Вайріха під орудою диригентки Оксани Линів, то вони перенесені на початок 2022 року.
Також плануємо постановки опер
українських композиторів Євгена Станковича «Страшна помста»
та Юрія Ланюка «Чуже обличчя», балети «Ромео і Джульєтта»
Сергія Прокоф’єва, «Тіні забутих
предків» Мирослава Скорика та
«Сон у літню ніч» Фелікса Мендельсона.

Понад 23 мільйони гривень
збитків
■ На початку літа ви оприлюднювали карантинні збитки
театру. Яких цифр вони сягнули на тепер?
— Карантинні збитки театру станом на серпень становили
23 мільйони гривень. Сьогодні
ця цифра з кожним днем збільшується, адже завантаженість
залу театру зменшено, а квиток
став дешевшим.
■ Наскільки суттєвою підмогою для театру буде зниження податкової ставки до 7 відсотків?
— У теперішніх умовах зниження податкової ставки до 7
відсотків iз квитка, якщо цей
закон ухвалять, полегшить українським театрам вихід iз карантинної кризи, а згодом дасть
можливість для творчого розвитку.
■ Запитання до вас як ексміністра культури: яку б ви ще
зараз, у все ще карантинний період, ініціювали підтримку закладам культури?
— Думаю про закон України,
який би чітко визначив, що таке

❙ У святковому концерті виступала диригентка Оксана Линів (у центрі).
❙ Фото надані театром.
національний культурний продукт, а вже потім — закон про
меценатство. У багатьох країнах
Європи існує практика відрахування відсотка від продажу алкогольних чи тютюнових виробів на користь виробництва
кіно чи театральної справи.
■ До речі, як людина, яка
добре обізнана з організацією
державних свят, як вважаєте, що треба починати робити
уже тепер, щоб на 30-річчя Незалежності України не згорати
від сорому адекватним людям
від того, що в офіційних заходах головного державного свята «шльопалі шльопкі»?
— Мені, з етичних причин,
не хотілось би коментувати концепцію та режисуру цьогорічного відзначення Дня Незалежності України. Але, за прикладом багатьох європейських
країн, варто задуматись про
певний державний стандарт, а
не робити це під певну особу.

«Ми не виходимо за межі
естетики»
■ За статистикою, в країнах
Європи в оперні театри до карантину ходили 8 відсотків населення, в Україні — лише 1,5
відсотка. Як нам дотягнутися?
Що для цього треба робити?
Уявімо, що карантинні обмеження знято.
— Насамперед, думаю, що
оперний театр треба виводити з
формату театру-музею. Робити
його більш акцентованим, відчуваючи сучасний простір і час
у контексті європейського культуротворення.
Глядача теж потрібно виховувати, і бажано — з дитинства. Саме тому у Львівській
національній опері вже кілька
років успішно працює програма, розроблена спеціально для
дітей, — «Сходинками до Парнасу».
У Львові в Оперу перед запровадженням карантину ходило 8-10 відсотків мешканців. Це

пожвавлення сталося після показу фольк-опери-балету «Коли
цвіте папороть» Євгена Станковича: серед львів’ян стало престижним бачити цю постановку.
Якось я зайшов у поліклініку —
і лікарка захоплено розповідала, що всі колеги вже подивилися феєрію, а вона ще не встигла. Оперні події відтоді стали
мейнстримом: ставало якось незручно тим, хто ще не подивився і про виставу не міг озвучити
власної думки.
Так було й на «Дон Жуані»
Моцарта у 2018-му, і ще на початку 2020 року — на виставі
для сімейного перегляду «Лис
Микита» Івана Небесного. Це
називається «провокації театром» — будити зацікавлення
публіки, особливо молоді.
Що треба робити для збільшення кількості глядачів? Очевидно, що треба робити мистецтво, яке є різним за стилем і формою. У нас є багато вистав — 28
опер і 24 балети. Багато з них
хотілося б переставити. Йдеться про «Травіату» Верді, «Запорожця за Дунаєм» Гулака-Артемовського та багато інших.
Консервативний «соцреалізм»
уже не захоплює глядача —
ні емоційно, ні інтелектуально. Мистецтво треба актуалізовувати — про це ще писав Лесь
Курбас: «Усе мистецтво мертве,
якщо воно не актуалізоване, не
відповідає чи не торкає сьогоднішнього дня».
Метою нашої творчої програми «Український прорив» є осучаснення творів, але ми не виходимо за межі естетики. Наша
публіка часом ще не зовсім готова до модернізації оперного
культурного продукту, але це
потрібно робити, творити, захоплювати.
■ На скільки вперед розрахована уже багатолітня програма
«Український прорив»?
— Основними положеннями
творчої програми «Український
прорив» є творення українсько-

го оперного і хореографічного мистецтва у європейському
контексті з його різноманітними формами і стилями, викликами і провокаціями. Це вихід,
як я вже підкреслював, із театру-«музею», в якому світ завмер
і відсутні будь-які живі рефлексії. Це активізація написання
оперних і балетних творів сучасними українськими композиторами, а також розширення
музичного діапазону світової музичної спадщини. Це копродукція з європейськими театрами
і співпраця з відомими режисерами, сценографами, балетмейстерами, артистами-вокалістами, артистами балету, музикантами. Це повсякденний творчий
пошук, експеримент і творення
нових форм спілкування з глядачем. Сюди належить і технічна модернізація сценічного устаткування, без якої немислимий сучасний театр.
Питаєте, на скільки років
розрахована творча програма
«Український прорив»? На все
життя, і для наступників роботи вистачить, якщо вони справді
вболіватимуть за розвій оперного і хореографічного мистецтва.
■ Які ваші сподівання на
оновлений склад виконавців?
І чи не збираєтеся запрошувати у Львів частіше українських
солістів, які часто виступають
на найвідоміших оперних сценах світу, як це робить у Києві
Національна опера?
— Оновлення творчого складу Львівської національної опери
відбувається щорічно через постійні кастинги та конкурси. Змінено дирекцію театру, омолоджено художнє керівництво, триває
пошук талановитих артистів балету, солістів, музикантів.
Ми часто запрошуємо відомих
провідних солістів опери та балету не лише з України, а також із
Польщі, Німеччини, Італії тощо.
Такий підхід робить наш творчий
продукт більш якісним, збагачує
і сцену, і глядача. ■
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Григорій ХАТА
Нинішня футбольна осінь
дарує футбольній збірнiй України абсолютно новий досвід регулярних баталій iз представниками елітної когорти європейських
збірних. Поєдинки з європейськими грандами — це те, про що
давно мріяли наставники «синьо-жовтих», однак довгий час
не могли реалізувати на практиці. Але тепер, коли українська
збірна прописалася в дивізіоні
А Ліги націй, кожного осіннього
місяця у «синьо-жовтих» — по
два матчі з найрейтинговішими
національними командами Старого світу.
Президент УАФ Андрій Павелко повідомив, що найближчі
поєдинки збірної України в ЛН,
які вона зіграє проти Німеччини
(10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня) в Києві, відбудуться не на порожньому стадіоні. За його словами, КМДА погодилася з пропозицією УЄФА й дозволила
відкрити на ці матчі НСК «Олімпійський» для 30% глядачів.
Можна передбачити, що в
київській міській держадміністрації нарешті дозволять відвідувати столичним уболівальникам i матчі національного рівня.
Утім зрозуміло, що статися це
може не раніше, ніж поновиться чемпіонат.
А на двотижневу перерву в
ЧУ його лідером пішло київське
«Динамо», хоча в минулому турі
підопічні Мірчі Луческу втратили очки в поєдинку проти «Зорі».
Матч срібного та бронзового призерів попередньої національної першості вийшов безкомпромісним і закінчився миром —
1:1. Готуючи луганську команду
до виступів у груповому турнірі

СПОРТ
■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єрліга. 5-й тур. «Дніпро-1» — «Ворскла» — 2:2 (Назаренко, 14; Булеца, 90+5 — Кулач, 42; Кане, 66; вилучення: Цуріков, 74 — Скляр, 81; Кане,
90+4), «Рух» — «Львів» — 0:0 (вилучення: Парамонов, 34 («Р»)), «Інгулець» — «Минай» — 1:1 (Сітчінава,
35 (пен.) — Нурієв, 9 (пен.); вилучення: Пиняшко, 57 («М»)), «Олімпік» —
«Олександрія» — 3:2 (Захедітабар,
8; Бабогло, 25 (у свої ворота); Зотько, 44 (пен.) — Сітало, 61; Гречишкин,
90+2 (пен.); вилучення: Банада, 45
(«О»)), «Десна» — «Шахтар» — 2:2
(Мостовий, 17; Тотовицький, 26 — Коваленко, 4; Дантіньйо, 79), «Динамо»
— «Зоря» — 1:1 (Вербич, 74 — Кочергін, 65), «Колос» — «Маріуполь»
— 1:0 (Оріховський, 90+4 (пен.)).
Турнірне становище: «Динамо», «Ворскла» — 11, «Колос» —
10, «Шахтар», «Десна», «Олімпік» —
9, «Маріуполь» — 7, «Олександрія»
— 6, «Зоря» — 5, «Інгулець» — 4,
«Минай» — 4 (4 матчі), «Дніпро-1»,
«Рух» — 2, «Львів» — 1 (4).
Бомбардир: Захедітабар («Олімпік») — 4.

До збірної поїдуть не всі
Перед двотижневою
паузою в чемпіонаті
вітчизняні флагмани
синхронно втратили
очки
Ліги Європи, її наставник Віктор Скрипник провів у міжсезоння точкове підсилення. Як наслідок, на старті сезону футболістам
«Зорі» вдалося по черзі відібрати
очки у вітчизняних флагманів.
За словами Мірчі Луческу,
відсутність у матчі з луганським
клубом травмованих Супряги та
Буяльського суттєво вплинула
на атакувальний потенціал його
колективу. Однак наставник вірить, що до старту його команди
в еліт-раунді Ліги чемпіонів, де на
«динамівців чекають поєдинки з
«Барселоною», «Ювентусом» та
«Ференцварошем», лідери «білосиніх» відновлять свою форму.
Так само Луческу сподівається,
що в хороших кондиціях повернуться до табору «біло-синіх» і
збірники. «Важливо, аби після
матчів збірної у них був хороший
психологічний стан», — каже Луческу, котрий, до слова, з певним
сумом відпускав до табору збірної
своїх підопічних, побоюючись,
що там більша частина динамівців перебуватиме без діла.
Утім напередодні зборів, упродовж яких на збірну України, ок-

❙ Словенець Беньямін Вербич урятував «Динамо» від поразки в матчі з «Зорею».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
рім двох матчів у Лізі націй, чекає
не менш знаковий товариський
поєдинок iз чинними чемпіонами світу — французами, у «синьожовтих» стався форсмажор. Після того, як у двох провідних футболістів «Шахтаря» та української національної команди Андрія
П’ятова та Тараса Степаненка виявили коронавірус, на самоізоляцію пішли й інші донецькі збірники — Микола Матвієнко, Віктор
Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес. Відтак у поєдинку з Францією, що відбудеться 7 жовтня на
«Стад де Франс», «гірники» команді Шевченка точно не допоможуть. Таким чином у динамівських збірників буде значно більше
шансів набути ігрового досвіду у
відповідальному матчі.

Самі ж «гірники» перед паузою в чемпіонаті обмежилися нічиєю в Чернігові. «Для нас нічийний результат iз «Шахтарем» —
позитив», — наголосив очільник
«Десни» Олександр Рябоконь.
Водночас португальський наставник «помаранчево-чорних» Луїш
Каштру був абсолютно незадоволеним грою своєї команди, котра
в п’яти стартових турах у своєму активі має три нічиї і лише дві
перемоги. Не дивно, що за таких
результатів у турнірній таблиці
«гірники» обіймають тільки четверту позицію.
Натомість на третю позицію
проміжного протоколу піднявся ковалівський «Колос». Вирвати домашню перемогу над
«Маріуполем» підопічним Рус-

лана Костишина допоміг пенальті, призначений арбітром за порушення правил, яке, на думку окремих експертів, сталося ще до
штрафного майданчика. Зауважимо, що наразі система ВАР використовується вітчизняними арбітрами лише на двох із семи поєдинках УПЛ. Водночас, як днями
заявив Андрій Павелко, уже найближчим часом у розпорядженні УАФ з’явиться друга пересувна ВАР-станція, і тоді інноваційні суддівські технології зможуть
покривати в турі вдвічі більше
поєдинків. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Єврокубки
Минулого тижня три українські команди — «Шахтар», «Динамо» і «Зоря» — отримали своїх суперників
по груповому етапу єврокубків. За результатами жеребкування, вийти у «плей-оф» нашим командам буде непросто.
Так, у «лігочемпіонський» квартет із чемпіоном України потрапили одразу три представники топчемпіонатів: мадридський «Реал», міланський «Інтер», якому
«гірники» у серпні поступились у півфіналі ЛЄ (0:5), і
«Боруссія» з Менхенгладбаха. У цьогорічній Лізі чемпіонів підопічні Каштру стартують із виїзного матчу проти «Реала».
Клуби з амбіціями на перемогу у Суперлізі потрапили і в групу «Динамо». Кияни, які були у третьому кошику
при жеребкуванні, отримали чи не найсильніших противників із перших двох кошикiв — туринський «Ювентус» і
каталонську «Барселону», яка прагне реабілітуватися після ганебного вильоту у минулому сезоні. Ще один опонент
«біло-синіх» — угорський «Ференцварош», яким керує
екстренер киян Сергій Ребров. Перший матч підопічні Луческу зіграють проти «Юве» у Києві.
Не обійшлося без команди із топліги і в групі «Зорі»
у Лізі Європи. Луганчани випробують свої сили проти англійського «Лестера», португальської «Браги» та грецького «АЕКа», за який виступають українці Дмитро Чигринський і Євген Шахов. Бронзові призери УПЛ відкриють євросезон матчем на виїзді проти «Лестера».
Ліга Європи. 4-й раунд кваліфікації. Найцікавіші результати. «Арарат-Вірменія» (Вірменія)
— «Црвена Звєзда» (Сербія) — 1:3 (Вакуленко («А»)
— 90 хв.), «Шарлеруа» (Бельгія) — «Лех» (Польща) — 1:2 (В. Кравець («Л») — до 71 хв.), «Мальме»
(Швеція) — «Гранада» (Іспанія) — 1:3, «Слован»
(Л, Чехія) — «АПОЕЛ» (Кіпр) — 1:0 (Качараба («С»
— 90 хв.), «Динамо Брест» (Білорусь) — «Лудогорець» (Болгарія) — 0:2 (Хачеріді («Д») — 90 хв.),
«Стандард» (Бельгія) — «Фехервар» (Угорщина)
— 3:1 (Петряк («Ф») — до 63 хв.), «АЕК» (Греція) —
«Вольфсбург» (Німеччина) — 2:1 (Чигринський — 90
хв., Шахов — 90 хв; обидва — «А»), «Сараєво» (Боснія) — «Селтік» (Шотландія) — 0:1, «Тоттенхем»
(Англія) — «Маккабі» (Х, Ізраїль) — 7:2 (Г. Кейн, 2,
55 (пен.); 74; Лукас Моура, 21; Ло Чельсо, 37, 39; Аллі,
90+1 (пен.) — Чері, 17; Рукавиця, 51), «Ріу Аве» (Португалія) — «Мілан» (Італія) — 2:2 (по пен. 8:9; Жералдеш, 71; Желсон Дала, 91 — Салемакерс, 51; Чалханоглу, 120+1 (пен.)).

Англія

Іспанія

Зі старту АПЛ українські легіонери отримують зовсім
мало ігрової практики. Захисник «Ман.Сіті» Олександр
Зінченко через травму цього сезону ще не грав та пропустить матчі збірної, а нападник «Вест Хема» Андрій Ярмоленко отримує більше часу на полі у кубкових поєдинках
(2 голи і 3 «асисти» у 3 матчах). Натомість у рамках чемпіонату в Андрія лише два виходи на заміну без результативних дій.
Без допомоги Ярмоли лондонці несподівано розгромили суперника «Зорі» по ЛЄ «Лестер», водночас «городяни» не змогли обіграти непоступливий «Лідс».
Справжньою сенсацією став результат матчу між
«Астон Віллою» та «Ліверпулем». Рикошети та помилки
голкіпера допомогли бірмінгенцям забити у ворота чинного чемпіона аж 7 голів, при цьому «мерсисайдці» пропустили таку кількість м’ячів уперше з 1963 року.
«Ми допустили дуже багато серйозних помилок в
обороні та не реалізували свої шанси, а суперник зіграв чудово», — визнав наставник «Ліверпуля» Юрген Клопп.
Аж шість голів пропустив від «Тоттенхема» «Манчестер Юнайтед»: ключовим епізодом матчу стало раннє вилучення Марсьяля.
Кубок ліги. 1/8 фіналу. «Ліверпуль» — «Арсенал» — 0:0 (по пен. 4:5), «Астон Вілла» — «Сток Сіті»
— 0:1, «Брентфорд» — «Фулхем» — 3:0, «Брайтон» —
«Манчестер Юнайтед» — 0:3 (Мактоміней, 44; Х. Мата,
73; Погба, 80), «Евертон» — «Вест Хем» — 4:1 (Ярмоленко («ВХ») — 90 хв.), «Бернлі» — «Манчестер Сіті»
— 0:3 (Р. Стерлінг, 35, 49; Ф. Торрес, 65), «Ньюпорт» —
«Ньюкасл» — 1:1 (по пен. 4:5), «Тоттенхем» — «Челсі»
— 1:1 (по пен. 5:4; Ламела, 83 — Вернер, 19).
Прем’єр-ліга. 4-й тур. «Челсі» — «Крістал Пелас» — 4:0 (Чілуелл, 50; Зума, 66; Жоржиньйо, 78 (пен.),
82 (пен.)), «Евертон» — «Брайтон» — 4:2, «Ньюкасл» —
«Бернлі» — 3:1, «Лестер» — «Вест Хем» — 0:3, «Саутгемптон» — «Вест Бромвіч» — 2:0, «Лідс» — «Манчестер Сіті» — 1:1 (Родріго, 59 — Р. Стерлінг, 17), «Арсенал» — «Шеффілд Юнайтед» — 2:1, «Вулверхемптон» — «Фулхем» — 1:0 , «Манчестер Юнайтед»
— «Тоттенхем» — 1:6 (Б. Фернандеш, 2 (пен.) — Ндомбеле, 4; Сон Хин Мін, 8, 37; Г. Кейн, 31, 78 (пен.); Ор’є,
51), «Астон Вілла» — «Ліверпуль» — 7:2 (Уоткінс, 4,
23, 39; МакГінн, 35; Барклі, 55; Гріліш, 66, 75 — Салах,
33, 60).
Лідери: «Евертон» — 12, «Астон Вілла» (3 матчі), «Лестер», «Арсенал», «Ліверпуль» — 9, «Тоттенхем» — 7.
Бомбардири: Калверт-Льюїн («Евертон»), Сон Хин
Мін («Тоттенхем») — 6.

Мадридський «Реал», навіть маючи матч у запасі,
вирвався у лідери Ла Ліги, а їхній багаторічний лідер Карім
Бензема забив 250-й гол за клуб. Український голкіпер «галактікос» Андрій Лунін продовжує сидіти у запасі та чекати
свого шансу.
Натомість «Барселона» вперше у сезоні втратила очки,
розписавши мирову з iще одним претендентом на високі
місця — «Севільєю». За каталонців уперше після оренди
в «Баварії» забив бразилець Філіпе Коутіньйо.
Ла Ліга. 4-й тур. «Реал Сосьєдад» — «Валенсія»
— 0:1, «Хетафе» — «Бетіс» — 3:0, «Вільярреал» —
«Алавес» — 3:1, «Уеска» — «Атлетіко» — 0:0, «Реал
Мадрид» — «Вальядолід» — 1:0 (Вінісіус, 66), «Ейбар»
— «Ельче» — 0:1, «Атлетік» — «Кадіс» — 0:1, «Севілья»
— «Леванте» — 1:0 (Ен-Несірі, 90+2), «Сельта» — «Барселона» — 0:3 (Фаті, 11; Оласа, 51 (у свої ворота); С. Роберто, 90+5).
5-й тур. «Вальядолід» — «Ейбар» — 1:2, «Атлетіко» — «Вільярреал» — 0:0, «Ельче» — «Уеска» — 0:0,
«Реал Сосьєдад» — «Хетафе» — 3:0, «Валенсія» —
«Бетіс» — 0:2 (Каналес, 19; Тельйо, 75), «Осасуна» —
«Сельта» — 2:0, «Алавес» — «Атлетік» — 1:0, «Леванте» — «Реал Мадрид» — 0:2 (Вінісіус, 16; Бензема, 90+5),
«Кадіс» — «Гранада» — 1:1, «Барселона» — «Севілья»
— 1:1 (Коутіньйо, 10 — Л. де Йонг, 8).
Лідери: «Реал Мадрид» (4 матчі) — 10, «Бетіс» — 9,
«Реал Сосьєдад», «Вільярреал» — 8, «Барселона» (3 матчі), «Севілья» (3 матчі) — 7.
Бомбардири: Фаті («Барселона»), Х. Моралес («Леванте»), Аспас («Сельта»), М. Гомес («Валенсія»), Пако
Алькасер («Вільярреал») — 3.

Італія
Минулого уїк-енду Руслан Маліновський відзначився
першою результативною дією у сезоні, віддавши результативний пас. Як і в попередньому розіграші Серії А, Руслан
продовжує чергувати матчі у старті з виходами на заміну.
Водночас в Італії знову з’явилась загроза зупинки чемпіонату через коронавірус. Після того, як у «Дженоа» підтвердили щонайменше 10 випадків заражень, наступний
матч генуезців перенесли. Не відбулося і дербі між «Ювентусом» та «Наполі», оскільки неаполітанці раніше грали
проти «Дженоа» й, за рішенням місцевої влади, повинні
були піти на самоізоляцію.
Серія А. Перенесені матчі 1-го туру. «Беневенто»
— «Інтер» — 2:5 (Капрарі, 34, 76 — Р. Лукаку, 1, 29; Гальярдіні, 25; Хакімі, 42; Л. Мартінес, 72), «Удінезе» — «Спеція» — 0:2, «Лаціо» — «Аталанта» — 1:4 (Ф. Кайседо, 58
— Гозенс, 11; Хатебур, 32; А. Гомес, 41, 61; Маліновський

(«А») — 90 хв., асист).
3-й тур. «Фіорентина» — «Сампдорія» — 1:2, «Сассуоло» — «Кротоне» — 4:1, «Удінезе» — «Рома» — 0:1,
«Аталанта» — «Кальярі» — 5:2 (Муріель, 9; А. Гомес, 29;
Пашаліч, 37; Д. Сапата, 42; Ламмерс, 81 — Годін, 24; Жоао
Педро, 53; Маліновський («А») — із 65 хв.), «Беневенто»
— «Болонья» — 1:0, «Лаціо» — «Інтер» — 1:1 (МілінковічСавіч, 55 — Л. Мартінес, 30), «Парма» — «Верона» — 1:0,
«Мілан» — «Спеція» — 3:0 (Р. Леан, 57, 78; Тео, 76).
Лідери: «Аталанта», «Мілан» — 9, «Сассуоло», «Інтер» — 7, «Наполі» (2 матчі), «Верона» — 6.
Бомбардир: А. Гомес («Аталанта») — 4.

Німеччина
Мюнхенська «Баварія» виграла черговий трофей у
2020 році, здолавши дортмундську «Боруссію» у Суперкубку країни. Після цього підопічні Фліка реабілітувались
за поразку у чемпіонаті «Хоффенхайму», перестрілявши
«Герту» завдяки «покеру» Роберта Левандовського. А суперник «Шахтаря» по ЛЧ — менхенгладбахська «Боруссія» — «на класі» здолала «Кельн».
Суперкубок. «Баварія» — «Боруссія» (Д) — 3:2
(Толіссо, 18; Мюллер, 32; Кімміх, 82 — Брандт, 35; Холланд, 55).
Перша Бундесліга. 3-й тур. «Уніон» — «Майнц»
— 4:0, «Айнтрахт Франкфурт» — «Хоффенхайм» —
2:1, «Боруссія» (Д) — «Фрайбург» — 4:0 (Холланд, 31,
66; Джан, 47; Пасслак, 90+3), «Вердер» — «Армінія» —
1:0, «Кельнн» — «Боруссія» (М) — 1:3, «Штутгарт» —
«Байєр» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Шальке» — 4:0 (Боздоган, 31 (у свої ворота); Анхеліньйо, 35; Орбан, 45; Хальстенберг, 80 (пен.)), «Вольфсбург» — «Аугсбург» — 0:0
«Баварія» — «Герта» — 4:3 (Р. Левандовський, 40, 51, 85,
90+2 (пен.) — Кордоба, 60; Кунья, 71; Нганкам, 88).
Лідери: «РБ Лейпциг», «Аугсбург», «Айнтрахт Франкфурт» — 7, «Баварія», «Боруссія» (Д), «Хоффенхайм» — 6.
Бомбардир: Крамаріч («Хоффенхайм») — 6.

Франція
Ліга 1. 6-й тур. «ПСЖ» — «Анже» — 6:1 (Флоренці, 7; Неймар, 36, 48; Дракслер, 57; Гуйє, 71; Мбаппе, 84 —
І. Траоре, 52), «Ланс» — «Сент-Етьєн» — 2:0, «Ніцца» —
«Нант» — 2:1, «Монпельє» — «Нім» — 0:1, «Бордо» —
«Діжон» — 3:0, «Брест» — «Монако» — 1:0, «Мец» —
«Лор’ян» — 3:1, «Страсбур» — «Лілль» — 0:3 (Челік, 21;
Р. Санчеш, 54; Б. Їлмаз, 68), «Ренн» — «Реймс» — 2:2,
«Ліон» — «Марсель» — 1:1 (Ауа, 26 — Пайє, 16).
Лідери: «Ренн», «Лілль» — 14, «Ланс» — 13,
«ПСЖ» — 12, «Монпельє», «Монако» — 10.
Бомбардир: Няне («Мец») — 6. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЖОВТНЯ 2020

СПОРТ
Денис Журавльов
головний тренер БК «Дніпро» (Дніпро)
Григорій ХАТА
Після того як на першому тижні цьогорічного «Ролан Гарроса» зі змагальної сітки вилетіли перші дві ракетки жіночого турніру — лідер
посіву, румунка Сімона Халеп
та визначена під другим номером чешка Кароліна Плішкова, вся увага тенісної спільноти сфокусувалася на власниці
третього номеру посіву Еліні
Світоліній, котра тепер виглядає головною претенденткою
на виграш «Френч оупен».
Попри те, що в своєму активі прима українського тенісу має кілька знакових перемог
на престижних ґрунтових турнірах, досвід її виступів у Парижі обмежується чвертьфінальною стадією.
Нині ж, дивлячись на турнірну сітку жіночого «РГ2020», можна сказати, що Світоліна має великі шанси виграти свій перший у кар’єрі турнір
iз серії «Великого шолома». Як
часто буває в таких ситуаціях,
головне для рейтинг-фаворита
— не перегоріти у найвідповідальніший момент.
«Намагаюся контролювати
свої думки й не впускати в голову негатив. Усі тенісистки,
котрі дісталися чвертьфінальної стадії, своє місце в «топвісімці» заслужили своєю
грою. Моє ж наступне завдання — вивчити свою суперницю
по чвертьфіналу, про яку мені
мало що відомо», — наголосила Світоліна.
А на стадії 1/4 фіналу «РГ»
першу ракетку України чекає
«кваліфаєр» з Аргентини Надя
Подороска. Цікаво, що тенісистка з другої сотні WTA, котра
до «основи» турніру потрапи-
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«На жаль, наприкінці фіналу ми розгубили десятиочкову перевагу. Мабуть,
зарано повірили в перемогу. Але нічого не вдієш, це гра».

■ ТЕНІС

Ментальний спокій
Із усіх учасниць
жіночого «РГ-2020»,
котрі залишилися
в грі, прима
вітчизняного тенісу
має найбільше
шансів
на підсумковий успіх
ла через кваліфікацію, має українське коріння: її дідусь та
бабуся — емігранти з України.
Сама ж Надя каже, що її
цьогорічний виступ у Парижі, як сон, а в матчі проти Світоліної обіцяє продемонструвати «свою гру», котра допомогла їй пробитися до «топ-8».
Одним з елементів свого успіху Подороска називає відсутність на трибунах «РГ» уболівальників. «Як правило, саме в
таких умовах я грала всю свою
кар’єру», — наголосила скромна 131-ша ракетка світу з Аргентини.
Цікаво, що до чвертьфіналу жіночого «РГ-2020» пробилася ще одна переможниця кваліфікації — Мартіна
Тревізан з Італії. А, як свідчить статистика, проходження одразу двох «кваліфаєрок»
до 1/4 фіналу «РГ» — подія,

❙ Еліна Світоліна упевнено рухається турнірною сіткою на цьогорічному «Ролан Гарросі».
❙ Фото з сайта www.rolandgarros.com.
якої в Парижі не траплялося з
1978 року. Загалом, у тій частині турнірної сітки, що має
стосунок до Еліни Світоліної,
окрім українки, не залишилося жодної сіяної тенісист-

ки. Тож участь чи неучасть
прими вітчизняного тенісу в
головному матчі паризького
турніру повністю перебуває в
її руках.
Приміром, своїм супер-

■ БАСКЕТБОЛ

■ ТАБЛО

Завчасне святкування
Матчами кубкового «фіналу
чотирьох» в Україні
поновився довгоочікуваний
баскетбольний сезон
Григорій ХАТА
Тоді як одна частина київських шанувальників баскетболу вивчала новини
щодо можливого повернення до змагань
найтитулованішої команди України —
«Будівельника», котрий майже повністю виконав свої боргові зобов’язання перед ФІБА-Європа і вже у нинішньому сезоні готовий вийти на паркет, в іншому
таборі баскетбольних уболівальників столиці стежили за виступом «Київ-Баскета» у фіналі чотирьох Національного кубка, котрий минулих вихідних проходив у
Южному.
Загалом, близько семи місяців в Україні не було офіційних баскетбольних
змагань. А перш ніж відновити баталії
на найвищому рівні, федерації баскетболу України довелося пройти непросту процедуру отримання від МОЗ дозволу на проведення матчів чемпіонату та
кубку. Дотримання суворого медичного протоколу — одна з головних міністерських вимог до організаторів поєдинків під егідою ФБУ.
Під час кубкового «фіналу чотирьох»
у Южному на трибунах була зайнята
лише чверть глядацьких місць, при цьому самі глядачі мусили бути в масках.

ницям у попередніх двох раундах — росіянці Александровій (6:4, 7:5) та француженці Гарсії (6:1, 6:3) — перша ракетка України не дала жодного
шансу на успіх. ■

❙ Баскетболісти «Хіміка» перервали трирічну гегемонію «Дніпра» у Національному кубку.
❙ Фото з сайта fbu.kiev.ua.
«Найважче було пережити той період, коли в країні не було великого баскетболу. Важко було всім: ФБУ, командам, гравцям, тренерам. Без ігрового досвіду втрачаються ігрові кондиції. Однак
нам дуже приємно, що в Україну офіційно повернувся баскетбол. Є відчуття свя-

та», — напередодні старту сезону зазначив генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський. Водночас для відкриття нового сезону були використані
напрацювання попереднього, адже володар Кубка країни-2020 мав визначитися
ще на початку року.

Кубок України. Чоловіки. Півфінали.
«Одеса» — «Дніпро» — 67:76. «Хімік» — «КиївБаскет» — 76:68. Фінал. «Дніпро» — «Хімік»
— 77:78.
Хай там як, а учасниками кубкового «фіналу чотирьох» стали дві команди з Одеського регіону — «Одеса» та
«Хімік», столичний повпред, а також
переможець попереднього розіграшу —
«Дніпро». Статус господаря турніру допоміг «хімікам» в овертаймі дотиснути
амбітний «Київ-Баскет». «Дніпряни» ж
упевнено підтвердили реноме фаворита в
дуелі з «Одесою». Фінальне протистояння Національного кубка вийшло таким,
яким і мало бути — напруженим, безкомпромісним. Інтрига в поєдинку трималася до останніх секунд. За мить до завершення основного часу доля трофею опинилася в руках гравця «Хіміка» Кирила
Марченка. І коли разом з сиреною м’яч
після його триочкового кидка прошив
сітку кошика суперника, радості господарської команди не було меж. При цьому «Дніпро», котрий упродовж трьох
минулих сезонів незмінно володів Національним кубком та приїхав до Южного в ролі чинного чемпіона країни й подумки, можливо, вже готувався святкувати здобуття чергового трофею, був змушений скласти свої повноваження. 78:77
— мінімальна перемога «Хіміка».
«Чим може бути незадоволений тренер? Напевно, результатом. А гра була
достойна фіналу. Шкода, що в останньому моменті підбір дістався нашому супернику й він здійснив переможний кидок. На жаль, наприкінці гри ми розгубили десятиочкову перевагу. Мабуть, зарано повірили в перемогу. Але нічого не
вдієш, це гра», — резюмував головний
тренер «Дніпра» Денис Журавльов. ■
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Коли яблуня — дуб
Є в Україні надзвичайно цікаве плодове дерево, яке пережило свій вік у чотири рази

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 6 ЖОВТНЯ 2020

Дара ГАВАРРА
Це чудово, коли на світ з’являються малюки, і чим більше
— тим краще для батьків, особливо талановитих, адже діти —
це їхнє продовження, можливо,
і їхніх талантів. Минулого місяця зірковий бебібум побив рекорди, адже відразу в півтора десятка зірок різних категорій і національностей з’явилися нащадки.
Особливо хочеться порадіти
за мегапопулярного останніми
роками попвиконавця й останнього романтика цього глобалізованого і цинічного світу Еда Ширана, в якого народилася донечка. Через свою природну скромність британець ірландського
походження завжди приховував
своє особисте життя, але після
тріумфального виходу в 2017-му
в світ пісні, а особливо кліпу на
неї Perfect, який зібрав навіть не
сотні мільйонів, а кілька мільярдів (!!!) переглядів, стало зрозуміло, що в житті зірки з’явилася та
єдина, про яку мріють усі романтики. Нею стала Черрі Сіборн, з
якою Едвард навчався в школі.
Після закінчення навчального
закладу їхні дороги розійшлися, адже дівчина поїхала продовжувати навчання в Америку, де
й залишилася працювати після
закінчення університету. Проте
доля звела їх знову, там-таки, в
США, у 2015-му, після чого Ед
вирішив узяти перерву в своїй
кар’єрі і запропонував коханій...
рік поподорожувати, щоб краще
пізнати одне одного. Цей рік не

■ БЕБІБУМ

Вересень побив рекорди
Зірки масово стають
батьками

❙ Ед Ширан
❙ щасливий
❙ у творчості
❙ і в батьківстві.

пройшов дарма — Ед переконався, що в стосунках із коханою в них повна гармонія,
а про свою любов повідав світу
в мегахіті Perfect, який роками
очолював найрізноманітніші хітпаради. Народження донечки стало вінцем їхніх стосунків, тож співак із
дружиною на сьомому небі від щастя.
Хочеться порадіти і за «Джокера» —
45-річного Хоакіна
Фенікса, який уперше став батьком, і
за 62-річного Алека
Болдуїна, в якого тепер шестеро дітей, а
також за наших вітчизняних зірок —
співачку Світлану
Тарабарову та актрису Ганну Саліванчук, які вдруге стали
мамами. Усім батькам і їхнім діткам
— добра і миру. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №95

■ КИШ, ПЕРНАТІ!

Варка ВОНСОВИЧ
Як виявила Асоціація виробників кормів для домашніх тварин Великої Британії,
найпопулярнішими птахами серед англійців є африканські сірі папуги, яких близько
1,1 млн особин утримують у домашніх господарствах острова. Ці птахи дуже здібні, тому
легко запам’ятовують слова і, головне, знають, коли їх доречно (чи не зовсім) вживати.
Це й стало причиною, що п’ятьох таких «вундеркіндів» збираються «вигнати» з Лінкольнширського парку дикої природи, адже ці папуги... брудно лаються.
Співробітникам парку довелося піти на такий радикальний крок, оскільки відвідувачами
їхнього закладу є не лише дорослі, а й діти,
яким може зашкодити така поведінка перна-

Лаєшся? Іди геть!
Із парку дикої природи «вигнали»... папуг
тих. Африканські сірі папуги — Ерік, Джейд,
Елсі, Тайсон та Біллі — потрапили в парк від
різних господарів, тож проводили разом в одному приміщенні карантин понад тиждень. За
цей час вони й «набралися» одне в одного поганих словечок. Найулюбленішим виразом у
звертанні одне до одного в них стало «Ф..к
офф». Дорослих відвідувачів це навіть розважає, але ж усе це чують також і діти...

«Мене вони взагалі називали тлустим «чуваком» (на букву «м»)», — скаржиться виконавчий директор парку Стів Ніколс. Він засвідчив, що дорослі відвідувачі навіть відповідали птахам на їхню лайку, але ж це неприпустимо в громадських місцях, тож було вирішено
тимчасово прибрати птахів подалі від людських очей та ізолювати одне від одного, допоки
вони не забудуть погані слова. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
3. Начальник відділу кадрів.
7. «Ти ж мене підманула, ти ж мене
підвела, ти ж мене молодого з ума... звела» (народна пісня). 8. Одне з
найбільших листяних дерев планети,
яке на Сході називають чинарою. 10.
Ім’я головного героя однойменної сатиричної п’єси Миколи Куліша. 11.
Кава з молоком. 12. Дитячий табір,
який переїхав із Криму до Буковелю. 14. Ранкова зірка. 16. Дієприкметникова чи дієприслівникова синтаксична конструкція, яка на письмі
зазвичай виділяється комами. 17.
Церковнослов’янське чоловіче ім’я.
19. Собача кличка, що часто зустрічається в літературних творах ХІХ
століття. 21. Знаменита московська вулиця. 22. Довга вузька частина
струнних інструментів, уздовж якої
натягнуті струни. 24. Стиль плавання. 25. Сталевий брусок із насічкою, вид напилка. 26. Згадувана в
шумерських документах країна, яку
ототожнюють з Україною. 27. Правитель держави тюрків, «кульгавий завойовник», що підкорив Азію, Північний Кавказ та Індію.
По вертикалі:
1. Частина будинку між дахом і
стелею. 2. Інфекційна хвороба, яка
викосила третину Європи. 3. Грошова банкнота певного номіналу.
4. Висип у немовляти, спричинений

Кросворд №93
від 30 вересня

■ ПРИКОЛИ

7 жовтня за прогнозами синоптиків

У полiклiнiцi:
— Лiкарю, щось менi стає дуже

сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, помiрний, мiсцями значний дощ.
Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +11...+13,
удень +18...+20.
Миргород: дощ. Уночi +10...+12, удень +18...+20.
Вінниця: дощ. Уночi +11...+13, удень +18...+20.
Одеса: дощ. Уночi +15...+17, удень +22...+24.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+9…+14
+16…+21

— А це у вас закiнчуються грошi.
Схід

Центр

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Трускавець: уночi +10...+12, удень +16...+18. Моршин: уночi
+11...+13, удень +17...+19.

зле.

+8…+13
+15…+20

хмарно

5 жовтня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 17-21 градус, у Дніпрі біля Києва — 16.

Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
Електронна пошта редакції:
ukrmoloda@ukr.net
Рекламне бюро:
reklama-umoloda@ukr.net
Вiддiл реалiзацiї:
454-84-41
sale_umoloda@ukr.net
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua

деякими продуктами харчування. 5.
Самоцвіт. 6. Людина, яка займається «вибиванням» боргів. 9. Мусульманське свято весни й нового року.
12. Цирковий майданчик. 13. У картярській грі — чотири карти однакової масті, які йдуть одна за одною. 14.
Французький салат, який традиційно
готують у піст. 15. Самоцвіт і хвороба нирок. 18. Осадова гірська порода,
різновид кремнезему або інфузорна
земля. 19. Набридливий «сусід»,
переважно у міських квартирах. 20.
Один із основних типів зображення
Божої Матері — з піднятими в молитві руками. 23. Покійний генерал
МВС, якого підозрюють у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе.
24. Ґандж, неякісний товар. ■

+9…+14
+16…+21

+7…+12
+19…+24

дощ
сніг

Південь +12…+17
+19…+24
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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***
Прокидається дружина вранцi й
бачить на столi записку: «Люба, прийде сусiд Петро, дай йому коловорот».
Приходить увечерi чоловiк додому i також бачить записку: «Коло
ворот було багато народу, дала коло
сараю».
***
— Я користуюся вашим засо-

бом «Для здорових суглобів» уже
рік, а коліна все одно болять!
— Так у вас хворі ноги?
— Так.
— Але на засобі написано «Для
здорових».
***
Телефонний дзвінок у квартиру.
Ніхто не відповідає. Через 10 хвилин
знову дзвінок. Та сама історія. Ще
через 10 хвилин знову дзвiнок. Слухавку взяли:
— Слухайте, скільки можна
дзвонити?! Вдома нікого немає.
— А ви?
— А я злодій.
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