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Хліба буде менше

Подих зими

Народні депутати
стоячи аплодували
медикам, а президент
пообіцяв зарплату
лікарям до 25 тисяч
уже в 2021 році

Україна збере суттєво
менший урожай зернових,
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Геноцид
з подвійними
стандартами

❙ Українці пам’ятають про геноцид. А українські історики?
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,376 грн
1 € = 33,434 грн
1 рос. руб. = 0,365 грн

Німецькоукраїнська
комісія
істориків та
Голодомор:
саботаж
чи зрада
національних
інтересів?
» стор.

6

2

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 ЖОВТНЯ 2020

ІнФорУМ

«Якщо позов буде задоволено, то в розпорядження держави повернуть
ділянку загальною площею 10 тисяч гектарів, балансові запаси надр якої
становлять близько 500 мільйонів кубічних метрів газу».
пресслужба прокуратури в Харківській області

■ РОЗРОБКИ

Високо лечу,
далеко бачу
Перший український
мультикоптер незабаром
буде взято на озброєння
до ЗСУ
Тарас ЗДОРОВИЛО
Чудовим подарунком для української
армії стане безпілотник, створений вітчизняними «кулібіними»: ЗСУ через кілька
місяців візьме на озброєння мультикоптер
Windhover, розроблений одеськими фахівцями. Апарат уже отримав сертифікацію й
стане в нагоді нашим воїнам на передовій,
адже цьому дрону не страшні ані шквальний вітер, ані підвищена вологість, ані обмороження та обмерзання.
Наприкінці жовтня безпілотник, який
пройшов майже всі випробування, побуває
в Індії — його творці хочуть ще протестувати мультикоптер в умовах високогір’я.
Головний конструктор Андрій Липовий
розповів, що дрон «заточений» саме під
потреби військових: він здатний піднятися в небо за будь-якої погоди, в будь-який
час доби й, наче справжній літак, у польоті мультикоптер прибирає шасі. Безпілотник стане очима військових — його камера
здатна знімати панораму на 360 градусів,
а тепловізор дає можливість відмінно все
роздивитися в нічних умовах.
Як додав керівник компанії Павло Грозов, конструкція Windhover дозволяє під
час пошкодження одного двигуна все одно
легко повернутися на початкову позицію.
Більше того, дрон здатен дістатися додому,
навіть якщо пошкоджено два двигуни, але
не на одній осі. Конструктори потурбувалися про те, що буквально всі системи коптера продубльовані.
По стометровому кабелю у Windhover
іде живлення, а від нього на землю повертається відеосигнал. «Це система автоматичного контролю завантаження кабелю.
Якщо є якісь пориви вітру, вона здатна постійно контролювати напругу на цьому кабелі», — пояснив головний конструктор А.
Липовий. І запевнив, що операторів таких
безпілотників можна підготувати за короткий термін, бо керувати ним дуже просто
(для цього потрібно біля комп’ютера спочатку розрахувати його маршрут).
Дрон є багатофункціональним —
розробники Windhover зауважують, що,
крім можливості коригувати вогонь на
позиціях, апарат також може допомогти
поліції та рятувальникам, адже здатний
брати участь у пошукових операціях і стежити за пожежами.
Додамо, що мультикоптер — це літальний апарат із довільною кількістю несучих
гвинтів, розташованих в одній площині, що
обертаються діагонально в протилежних
напрямках. Мультикоптери можуть виконувати вертикальний зліт і посадку, горизонтальний політ, а також стабільно зависати в повітрі. Сучасні моделі використовують безколекторні електродвигуни та літійполімерні акумулятори, що накладає певні
обмеження на їх польотні характеристики:
маса мультикоптера становить 1-4 кг, а час
польоту — від 10 до 30 хвилин (окремі екземпляри — до 30-50 хвилин).
Мультикоптер середнього розміру може
підняти корисний вантаж вагою від 500 г
до 2-3 кг, i деякі з моделей можуть розвивати швидкість польоту до 100-110 км
/ год. Запас енергії батарей дозволяє окремим модифікаціям БПЛА відлітати на
відстань до 7-12 км, хоча зазвичай максимальна відстань, на яку вони здатні полетіти з наступним поверненням в точку зльоту, обмежена прямою видимістю пілота (100-200 м) та дальністю дії апаратури
радіокерування. ■

■ НА ФРОНТІ

Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Упродовж минулої доби ситуація
на фронті залишалася контрольованою
українськими захисниками. Збройні формування Російської Федерації
двічі порушили режим тиші. Зокрема,
поблизу населеного пункту Луганське
ворог застосував наручний протитанковий гранатомет i стрілецьку зброю.
Крім того, поряд з Авдіївкою, всупереч
домовленостям, досягнутим у рамках
Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА з
перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено,
що унеможливило його подальше використання.
Сапери ДСНС розмінували понад
два гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34
знайденi вибухонебезпечнi предмети.
Тим часом російські прикордонники підтвердили інформацію про зміни умов перетину україно-російського кордону. Нагадаємо, в соцмережах
з’явилася інформація, що в людей з
України нібито виникли проблеми з перетином кордону РФ із ID-карткою та
адресною довідкою. Також повідомлялося, що нібито не пускають за закордонним паспортом, адже для перетину
кордону потрібен штамп із пропискою,
як у звичайному паспорті. За словами
помічника голови Держприкордонслужби України — прессекретаря Андрія Демченка, «жодної інформації
від російської сторони про зміни в правилах ми не отримували». Втім, відповідно до коментаря прикордонслужби ФСБ РФ, вони користуються в своїх
діях існуючою нормативною базою, де
зазначено, з якими документами громадяни України можуть в’їжджати до
Росії. ІД-карти та витяга там немає.
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Дергачівська
місцева
прокуратура направила до
господарського суду Харківської області позов із
проханнями відмінити результати аукціонних торгів, які відбулися у 2016
році. Тоді з підприємствами, що отримали перемогу,
було укладено договір купівлі-продажу дозволу на користування надрами з метою
геологічного вивчення виділеної ділянки, а також дослідно-промислової розробки на ній родовища сланцевого газу. «Якщо позов буде
задоволено, — повідомила
пресслужба прокуратури в
Харківській області, — то

Москальська мобілізація
Луганська обласна прокуратура розпочала
кримінальне провадження за фактом примусового
залучення окупаційною адміністрацією РФ громадян
України, які мешкають на тимчасово окупованій
території, до участі в незаконних збройних
формуваннях «ЛНР»
Для мешканців окупованих територій
дозволено виїзд за документами, виданими місцевою окупаційною владою.
На нашу думку, такими діями Москва
стимулює отримання місцевими російських паспортів та продовжує приховане поглинання окупованих територій. Традиційно діючи, незважаючи
на межі правового поля.
До слова, Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом примусового залучення окупаційною адміністрацією Російської Федерації громадян України, які
мешкають на тимчасово окупованій території, до участі в незаконних збройних формуваннях «ЛНР», повідомила
«Новинарня» з посиланням на пресслужбу офісу генерального прокурора. До ЄРДР внесли відомості за статтею «порушення законів та звичаїв війни». Окупаційна адміністрація РФ із
залученням представників незаконних
збройних формувань примушує місцевих мешканців ставати на «військовий
облік», складати присягу на вірність
«ЛНР» та отримувати зброю під час

❙ Хтось вважає це армією.
❙ Фото з сайта unn.com.ua.
військово-польових зборів. Невиконання вимог отримання «мобілізаційного припису» є приводом для відмови
у працевлаштуванні, звільнення з роботи, припинення соціальних виплат,
виключення з навчальних закладів
тощо. Українська прокуратура наголошує, що ці дії заборонені Женевською
конвенцією про захист цивільного населення, а також є порушенням Римського статуту. Подальше розслідування проводиться управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях. ■

■ СЕКТОР ГАЗУ

Сланцеві пристрасті
Прокуратура хоче визнати недійсним
результат аукціону з продажу багатої
на корисні копалини ділянки
в розпорядження держави
повернуть ділянку загальною площею 10 тисяч гектарів, балансові запаси надр
якої становлять близько 500
мільйонів кубічних метрів
газу».
Перегляд цієї справи став
можливим після того, як Антимонопольний комітет Ук-

Світлана МИЧКО
«Корки», «тягнучки» та перевантажені перехрестя давно стали проблемою
невеликого Тернополя, де кілька великих вулиць густонаселених мікрорайонів
околиці одночасно є і частинами об’їзної
дороги, а та — ділянкою магістралі міжнародного сполучення. Є надія, що ситуацію вдасться покращити завдяки перспективі модернізації інженерно-транспортної інфраструктури міста, розробленої фахівцями ТОВ «НТ Дорбудпроект»
та презентованої громадськості. Як повідомляє пресслужба Тернопільської міськради, відповідна карта-схема створена
на основі пропозицій профільних фахівців патрульної поліції, управління
транспорту, управління житлово-комунального господарства, а також пропозицій і зауважень, які надійшли від жителів міста (наразі тернополяни можуть
долучатися до обговорення запропонованих змін та до 1 листопада і далі подавати свої пропозиції і зауваження через

раїни підтвердив той факт,
що учасники торгів вступили у змову з метою викривлення їх результатів. Ці дії
були визнані антиконкурентними та протизаконними.
Проводила аукціон із продажу спеціального дозволу
Державна служба геології і
надр.

■ ТРАФІК

Розрулимо?
Фахівці запропонували
Тернополю нову
транспортну схему
спеціальну Google-форму).
За результатами дослідження та
аналізу транспортних потоків у місті,
фахівці визначили 68 об’єктів, які потребують покращення інженерно-транспортної інфраструктури. Серед запропонованих рішень — влаштування додаткових смуг руху, збільшення кількості
світлофорних об’єктів, тимчасових стоянок для автомобілів та велодоріжок.
Для окремих об’єктів пропонується і
повна перебудова вулиці та кардиналь-

Як «УМ» уже повідомляла, тема видобутку нетрадиційного газу в Харківському
і Донецькому регіонах активно обговорювалася до початку війни на Донбасі. Амбітний газовий проєкт планувала реалізувати на сході
України американська компанія Shell. Утім проросійські партії і ЗМІ, захищаючи інтереси «Газпрому»,
провели настільки потужну
агітацію проти видобутку
сланцю, що всі проєкти довелося згорнути через протести місцевого населення.
Багато експертів тоді назвали сланцеву істерію результатом потужної інформаційної війни, яку організувала
Москва для захисту своїх газових інтересів. ■

на зміна схеми організації дорожнього руху. Схема модернізації інженернотранспортної інфраструктури Тернополя розроблялася на основі імітаційного
моделювання дорожнього руху на перехрестях та основних магістралях міста
з урахуванням низки факторів: час затримки водіїв, наявні житлові будинки, параметри проїжджої частини, конфліктні точки, вечірній і ранковий трафік, світлофорні об’єкти тощо. Усе це
дало змогу детально оцінити і проаналізувати загальну схему руху на одному чи одразу декількох об’єктах, щоб
змоделювати оптимальний кінцевий
варіант. Зокрема, запропоновано зміни для однієї з найбільш завантажених
транспортних розв’язок — вул. 15 Квітня — вул. Р. Купчинського — проспект
Злуки. Адже, як дослідили фахівці, у
листопаді 2019 року інтенсивність руху
за добу тут складала 25 тисяч транспортних засобів, а вже після впровадження карантину кількість автівок зросла
майже на 40 відсотків. ■

ІнФорУМ
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■ АГРАРНИЙ СЕКТОР

Англійський Хелловін
з українським гарбузом
Фермери Херсонщини експортують еко-гарбузи
до Великої Британії
Ірина КИРПА
Екологічно чиста продукція з полів
півдня України припала до душі жителям Великої Британії: гарбузики сорту
Хантер охоче закуповують супермаркети
цієї країни.
Така співпраця дуже вигідна для обох
країн, адже ціна у 3-5 гривень за кілограм європейцям здається смішною, а для
фермерів України це чудова можливість
швидко продати товар i залишитися з
добрим прибутком навіть за умов карантину.
Смачна продукція з Херсонщини відмінно переносить транспортування, без
перешкод проходить усі суворі критерії
відбору на кордоні та користується незмінно високим попитом у покупця.
— Гарбузи цього сорту відрізняються
компактними розмірами, мускатно-горіховим смаком й невеликою кількістю насіння всередині плоду, — розповідає головний агроном підприємства «Фаворит»

Володимир Щиров. — У 2020 році ми задіяли під посів гарбуза відразу 80 гектарів
у районі села Роздольне й не помилилися:
наша продукція має відмінний попит не
лише в Україні, а й за кордоном. Оригінальний смак дозволяє використовувати гарбузики, вирощені на Херсонщині,
в кулінарії, а також робити популярні
фреш-соки.
Красиві гарбузики у формі лампочки
з серпня по кінець жовтня щодня збирають iз полів i сортують по калібру, строго контролюючи, щоб усередині плодів не
було шкідників, а на шкірці — механічних пошкоджень.
Під це побудували цілі цехи, де змогли отримати працю з гідною оплатою сотні робітників.
У жовтні 2020 року збирають останній урожай нинішнього сезону, після чого
поле повинно відпочити для того, щоб уже
через пів року дати можливість виростити
такі ж чудові й соковиті плоди.
— Обрізаємо гарбузи та складаємо про-

дукцію до контейнерів, — розповідає працівниця фермерського господарства Оксана Шемановська. — Строго стежимо, щоб
не було пошкоджень, адже це негативно вплине на транспортування. На цьому наша робота закінчується й продукція
потрапляє на сортувальну лінію, де вже
автомат відмиє кожен гарбузик від бруду, висушить i порозкладає по ящиках.
Цікаво, що швидкість сортування
вельми висока — чотири гарбузи на секунду, а навантажені машини виїжджають з України до Великобританії практично щодня.
Попри високий попит на товар за кордоном, на ринках Херсонщини та в інших регіонах люди спокійно можуть купити гарбузи сорту Хантер за доступною
ціною.
За екологічною чистотою товару та відсутністю всередині плодів нітратів стежать фахівці відповідних служб.
— Наші інспектори систематично проводять рейди та пильнують за тим, щоб не
допустити появи небезпечних речовин та
шкідників у гарбузах на полях, — розповідає начальник управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби
Херсонської області Лариса Коломієць. —
Гарбузи, які відправлять на експорт у Велику Британію, сертифіковані й регулярно проходять лабораторний фітосанітарний аналіз на предмет безпеки для споживача.
Аграрії Херсонщини з гордістю зазначають, що отримали чудову нагоду збільшити посівні площі під гарбуз навесні
2021 року. ■

■ ВІН ЖЕ ПАМ’ЯТНИК

Майстер і Най
У Полтаві з’явилася перша скульптурна
композиція, присвячена комунальнику
та коту – талісману водогону
Ганна ЯРОШЕНКО
Його офіційно відкрили,
приурочивши до 120-ліття
комунального підприємства
«Полтававодоканал». «Водоканалівець», який закінчив
свою нелегку роботу, вилазить
із люка назовні, де його чекає
кіт — ця паркова скульптурна
композиція із бронзи та граніту тепер прикрашає Сонячний парк. Її автор — скульптор Дмитро Коршунов — під
час церемонії відкриття зазначив, що в нас не так багато
пам’ятників, присвячених людині праці. Попри дещо жартівливий підтекст, це якраз
такий монумент, що вшановує
людей, на перший погляд, непомітної, але такої нелегкої й
потрібної професії, яка робить
наше життя набагато кращим,
комфортнішим.

У скульптурній композиції втілена міська легенда
про своєрідний талісман водогону. Начебто колись давно, коли в Полтаві тільки-но
збудували водогін, його працівники помітили: щойно
з’являється цей котик, як,
ніби за помахом чарівної палички, знаходяться втрачені
речі. Спочатку це стосувалося робочих інструментів —
«пухнастик» просто вів майстрів до того місця, де вони їх
забули. Потім голосно нявкав там, де виникала нагальна необхідність у золотих руках «водоканалівців», тим самим допомагаючи своєчасно
усувати міські побутові проблеми. Подейкують, що цей
кіт мав дар знаходити й загублені гроші. Саме через усі
оці заслуги його й прозвали
Найдою. Однак на цю клич-

❙ У скульптурній композиції втілено міську
❙ легенду про своєрідний талісман водогону.
❙ Фото автора.
ку вусань не реагував, а от на
похідне від неї Най — із задоволенням.
— Іще кажуть, були випадки, коли Най допомагав
людям знаходити свою долю,
а один парубок за «сприяння»
кота навіть повернув втрачене
кохання. Можливо, ним був
саме оцей майстер, увічнений
у скульптурі. Разом із ним ми
відродили й Ная. Чи вміє він
знаходити втрачене людьми
й у ось такій трансформації?

■ ВИСОКІ СТАНДАРТИ

«Одужання» сільської медицини
В ОТГ збудували амбулаторію за майже 6 мільйонів гривень
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У селі Ярошівка Мокрокалигірської об’єднаної територіальної громади, що в
Катеринопільському районі,
відкрили новозбудовану амбулаторію сімейної медицини.
Як повідомили «УМ» у
Черкаській обласній державній адміністрації, її оснащено
всім необхідним для діагнос-

тики та надання якісної первинної допомоги.
«У приміщенні є кабінети
сімейного лікаря, гінеколога,
для щеплень, долікарський
кабінет огляду дітей, лабораторія і дитячий куточок. А телемедичне обладнання дозволить консультуватися з вузькопрофільними фахівцями з
обласних закладів охорони
здоров’я», — розповідають у
Черкаській ОДА.
І додають, що в амбула-

торії працює три сімейнi лікарі, з якими вже підписали декларації понад 3 тисячi
місцевих жителів. Загалом на
будівництво амбулаторії витратили 5,7 мільйона гривень,
є тут і свій автомобіль.
До речі, на Черкащині наразі завершується будівництво ще однієї амбулаторії загальної практики сімейної медицини — це в селі Сунки Смілянського району. Там нині
триває благоустрій території.

Пропоную перевірити. Одне
знаю напевно: якщо погладити Ная та зробити три ковтки
звичайної води біля скульптури — багатство ваше, — жартує речниця КП «Полтававодоканал» Ірина Філоненко.
Схоже, нова наближена до
людей скульптурна композиція вже полюбилася полтавцям: вони не лише звертають
на неї увагу, а й із задоволенням фотографуються біля
неї. ■
Кошторисна вартість цього
необхідного для місцевих жителів об’єкта — теж майже 6
мільйонів гривень. Будівництво ведеться на умовах співфінансування з районного та
сільського бюджетів.
Приміщення амбулаторії
також обладнане за новітніми стандартами й підготовлене для роботи двох лікарів
сімейної медицини, там встановлено сучасне комп’ютерне
обладнання.
«Комфорт та якість надання медичних послуг у сільській місцевості і є нашою метою. Уже дев’ять таких амбулаторій ввели в екплуатацію
на Черкащині, ще 13 маємо
відкрити до кінця року», —
підсумовує голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. ■
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■ ПОГОДА

Подих зими
Негода розгуляється
в Україні: у деяких
регіонах очікується
мокрий сніг та вітер
із грозами
Ірина КИРПА
Потужний холодний антициклон з Європи накрив усі регіони нашої країни та приніс із собою різке
похолодання, сильний вітер і тумани.
Згідно з прогнозом погоди від синоптиків Укргідрометцентру, нічні
заморозки та опади у вигляді мокрого снігу очікуються у Карпатах, а також на північному заході країни.
А ось по прикордонних із півостровом Крим областях прогулялися осінні грози з ураганним вітром,
який валив дерева та зривав дахи з
будинків.
До кінця тижня вдень у більшості районів очікується від 8 до 13
градусів тепла, на півдні країни трохи тепліше: від плюс 12 до плюс 18
градусів вище нуля. А ось вночі похолодає до 3-5 градусів тепла на всій
території нашої країни.
Сильний північно-західний вітер
накриє Київську, Харківську, Чернігівську області, а також Сумщину
та Луганщину, що посилить відчуття холоду, тому синоптики рекомендують одягатися тепліше.
На найближчі кілька дні опадів
не очікує у центральних і південних регіонах України, але вже ближче до вихідних ситуація зміниться
й слідом за густими туманами прийде противний дрібний дощик.
— Погоду в Україні зараз визначає потужний західний антициклон,
так само, як й у більшості інших європейських країн, — розповіла народний синоптик Наталія Діденко. — Холодні повітряні маси арктичного походження змусять комунальників швидше перевірити стан
носіїв тепла у житлових будинках.
Невелике потепління очікується вже 22-23 жовтня: температура
повітря підніметься до 14-19 градусів тепла, та схоже на «бабине
літо» прояснення триватиме недовго. Вже до кінця місяця Україна знову потрапить у полон дощової й похмурої погоди.
Говорячи про довгостроковий
прогноз погоди для України на листопад, кліматологи заявляють про
аномалії у вигляді безпросвітних
дощів, нічних заморозків та снігопадів.
На думку метеорологів, падіння
температури повітря до 0 градусів
можна очікувати навіть удень, а
жителям північних та західних регіонів слід активно готуватися до
рясних опадів.
Більш оптимістичний прогноз
погоди для нашої країни дала завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту
Віра Балабух, яка впевнена, що похолодання матимуть короткочасний
характер.
За її словами, «в останні роки тенденції до потепління клімату в нас
проявляються все сильніше. Цього року вісім місяців, за винятком
квітня-травня, були аномально теплими. І я очікую, що цей тренд збереже свою актуальність й у нинішньому сезоні».
Дійсно, за оцінками метеорологів, 2020 рік став найтеплішим за
весь період спостережень, а нинішнє літо — найбільш посушливим за
останні 150 років. ■
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■ ТАКА ФЕМІДА

■ ПАРЛАМЕНТ

Справа
Василя Стуса:
цензура
не пройде

Піар перед виборами

Українці обурені спробами
заборонити книгу
про процес над поетом
за участі Медведчука
і «голосують» за працю
Кіпіані гривнею

У президента все добре

Іван ЛЕОНОВ
Скандальне рішення судді Дарницького райсуду Києва Марини Заставенко, яким відповідачів — автора Вахтанга Кіпіані та видавництво «Віват»
— зобов’язали видалити з книги «Справа Василя Стуса» інформацію про лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука (який
був у радянські часи адвокатом поета) викликало не лише суспільний, а й
політичний резонанс.
Ще б пак! Суддя, яка раніше вершила правосуддя в нині окупованій
Макіївці й навіть після 2014 року неодноразово навідувалася до ОРДЛО,
фактично запровадила цензуру щодо
книги відомого історика і журналіста,
яка на 90% складається з архівних документів. Адже «Справа Василя Стуса»
вийшла у видавництві Vivat у 2019 році
й містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків,
листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.
Судилище над книгою в інтересах
кума Путіна не змогли не помітити навіть на Банковій. В офісі Зеленського хоча й ухильно заявляють, що в цій
справі «незалежність судової гілки влади не ставлять під сумнів», а саме рішення судді Заставенко «взяли до відома», але все ж «здивовані деякими формулюваннями у вказаному рішенні».
Мовляв, «дивними» є визначення Медведчука як «персонажа твору» Кіпіані, оскільки він був учасником судового процесу над поетом. І це
підтверджують матеріали кримінальної справи: Медведчук є учасником
справжнього процесу над Стусом, який
мав місце в історії, а не просто «персонажем твору». Тоді як цензура в Україні заборонена у будь-яких проявах,
а опрацювання матеріалів історії не
мають обмежуватись через емоції чи
статус учасників подій.
Тож на Банковій наголошують: «Поведінка учасника (Медведчука. — Ред.)
проаналізована винятково на підставі документально зафіксованих фактів, які не
є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою».
Цікавий момент: оскільки ганебне рішення суду щодо книги Кіпіані про Стуса ще не вступило в силу, а сторони ще
мають право оскаржити його впродовж
30 днів, книгу ще можна придбати.
Тож покупці скористалися можливістю онлайн-замовлення і розкупили буквально за годину (!)весь наявний тираж книги «Справа Василя
Стуса» (20 тисяч екземплярів) одразу
після оголошення резолютивного рішення Дарницького райсуду. Тож видавництво Vivat уже замовило новий
наклад.
«Гадаю, такої реклами не здобувала ще жодна книга за останні 30 років.
Тепер купити цю книгу кожен справжній українець вважатиме для себе за
честь!» — написав у соцмережах письменник iз Вінниці, колишній власкор
«УМ» Віктор Мельник. ■

Народні депутати стоячи аплодували медикам, а президент пообіцяв зарплату
лікарям до 25 тисяч уже в 2021 році
Інна СТЕПАНЧУК

Перше засідання після
тривалої карантинної перерви у Верховній Раді відбулося вчора, 20 жовтня,
і головним солістом парламентської трибуни став
президент України Володимир Зеленський. «Послання Зеленського парламенту. Чому сьогодні? За 4 дні
до виборів вилити на країну
чергову порцію піару, попрацювати VIP-агітатором
«слуг», — обурюється депутатка від «Європейської
Солідарності» Ірина Геращенко. — Саме тому і «слуги» всією фракцією вперше їдуть на Донбас саме зараз, а не протягом року.
Бо взимку пріоритетом був
Оман, а не Донбас» (таку
поїздку 120 депутатів своєї
фракції анонсував президент Зеленський). Пані
Ірина додає, що в промові
президента «жодного разу
не прозвучало слово агресор у контексті РФ. І прізвище Путіна. Тобто так і не
зрозуміло, хто ж таки воює
з Україною на Донбасі».
«Було проанонсовано, що
прозвучить план реінтеграції, план розвитку країни, але про майбутнє в годинній акторській презентації — ані слова, — додає
Ірина Геращенко. — Натомість він перерахував серед
«своїх» здобутків усе, до
чого не мав жодного відношення: новий паспорт, безвіз, створення антикорупційних органів, отримання військової допомоги від
стратегічних партнерів, Революцію гідності».
Справді, рятуючи напередодні рейтинг своєї політсили, президент більше говорив про здобутки та щедро роздавав обіцянки: про
режим тиші, який «триває
86 день поспіль — найдовше
за роки війни», мінімальну
зарплату 5 тисяч гривень iз
1 вересня (а з 1 січня 2021
буде 6 тис. грн, iз 1 липня 6,5 тис. грн), кілометри
відремонтованих доріг, добудований корпус столичної
лікарні «Охматдит» та бюджет на армію у 2020 році,
що «став найбільшим в історії України — у часи коронакризи він не зменшився ні на гривню».
Також до здобутків Зеленський зарахував одну з
найнижчих у світі смертність від коронавірусу, яка
в Україні становить усього
1,9%, тоді як у Німеччині
— 4%, а у Великобританії
— 11%. «Ми підвищили заробітні плати медикам, що
протидіють COVID-19, до
300%. Так, через недосконалість бюрократичної системи з виплатами в регіонах
були складнощі, але вони в
минулому», — заявив президент. Він закликав подякувати медикам за самовіддану працю на передовій
епідемії — народні депута-

❙ Учора, як завжди, президент був щедрим на обіцянки.
ти піднялися і стоячи аплодували їм, та пообіцяв гідну зарплату медикам, яка
«вже незабаром» буде 2025 тисяч гривень у лікарів і
15 тисяч у медсестер, а «наступними (в черзі на гарні
зарплати) мають бути освітяни та науковці».
«Ми витримали перший етап (коронакризи.
— Авт.) та пройшли його
з мінімальними втратами.
Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП.
Але воно торкнулося всіх
країн світу. А порівняно
з багатьма європейськими країнами наше падіння
менше», — наголосив глава держави, не уточнюючи, що в нас і росту шаленого не було, тому на тлі цього цифри падіння у прірву
дійсно можуть виглядати
не так і страшно.
Водночас президент також дав негативну оцінку
роботі антикорупційних
органів. «Весна прийшла, де посадки? — питають
люди. Цими словами я починаю всі наради з керівниками відповідних органів.
Для цього є всі законодавчі й оперативні умови, але
результату немає. Мені це
набридло. Україна без корупції — не фантастика, і я
це доведу. І мені байдуже,
скільки для цього знадобиться звільнити керівників відповідних органів»,
— зазначив Володимир Зеленський.
Насамкінець президент
зізнався, що зумисне не
говорив про проблеми, бо
«якби ми поговорили про
проблеми, то послання затягнулося б до 2024 року».
І додав, що «мені перед
вами, дорогі українці, не
соромно».
Уже коли президент пішов із зали, на нього обрушився вал критики. «Ми
й не знали, що в нас так
усе прекрасно», — зазначив народний депутат Тарас Батенко. «Уміє тримати зал: половина залу
сміялася, половина аплодувала, — додав Ярослав

Железняк від «Голосу».
— Але президент зовсім не
вміє тримати економіку.
Як країна житиме далі? Як
бізнес працюватиме в умовах карантину? Це незручні запитання для влади напередодні виборів. І влада
їх уникає».

Тримайтеся подалі один
від одного
Вислухавши агітаційну передвиборчу промову президента, парламент
першим ділом ухвалив 308
голосами «за» Постанову
«Про заходи протидії поширенню коронавірусної
хвороби» (проєкт №4228).
У ній передбачається створити при президентові України Національний штаб
протидії біологічним загрозам, невідкладно ввести
в дію єдину всеукраїнську
багатоканальну телефонну лінію — систему прямого зв’язку з державою
для всіх громадян, які мають симптоми або хворіють
на COVID-19, забезпечити ефективну безоплатну
діагностику та тестування
на коронавірусну хворобу
(для цього мають бути збільшені потужності діагностичних лабораторій, створені мобільні бригади для
забору в пацієнтів біологічного матеріалу вдома). Також документ передбачає
обов’язкове державне страхування для медпрацівників на випадок хвороби на
COVID-19 у розмірі 15 прожиткових мінімумів i поширює законодавчу норму про доплати у розмірі
до 300% місячної зарплати
на немедичних працівників
бригад екстреної медичної
допомоги та на всіх працівників лікарняних закладів,
що надають медичну допомогу при коронавірусі.
Постанову ухвалено, але
питання в тому, чи будуть її
виконувати? Народна депутатка Ольга Стефанишина
нагадала, що 7 травня вже
було ухвалено закон про
протидію коронавірусу, де
передбачалося широкомас-

штабне тестування як хворих, так і контактних осіб
та осіб із груп ризику — медиків, поліцейських. «Чи
бачите ви його сьогодні? Ні.
Натомість бачимо людей,
які чекають результатів
тестування пару тижнів. У
законі була прописана підготовка лікарень другої та
третьої хвилі. Чи підготовлені вони? Ні, хворих кладуть у коридорах або відправляють додому. І кошти на це були. Ми ухвалили
норму про страхування медиків. Але син лікаря Олега
Гайди, який помер 30 червня, вже тривалий час оббиває пороги і не може добитися цієї компенсації», —
зазначила пані Ольга і вже
вкотре закликала колег відправити у відставку міністра охорони здоров’я, який
«провалює виконання наших рішень».
Після цього в парламенті заслухали й звіт самого міністра. Він закликав
«триматися подалі один
від одного», мити руки і носити маски — це запорука
того, що вірус буде повільніше поширюватися, і додав: «Ми готуємося до будьякого розвитку подій, у
тому числі й до найгіршого сценарію».
Напередодні під час зустрічі з релігійними лідерами президент Зеленський
зазначив, що коли захворюваність на коронавірус
сягне 9,5 тисячi випадків
на день, держава буде змушена повернутися до жорсткого карантину. Ми ці
цифри маємо вже сьогодні, адже результатів тестів
хворим доводиться чекати по 7-9 днів, тому реальної ситуації на сьогодні насправді не знаємо, наголошують народні депутати.
Тим часом парламентська
фракція партії «Європейська солідарність» ініціювала питання про створення тимчасової слідчої комісії ВР для розслідування
використання коштів, які
були направлені на боротьбу з коронавірусом. ■
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■ РОЗРАХУНКИ І ПРОРАХУНКИ

Дочасні парламентські?..
або Чи відбудеться власна гра спікера Разумкова
Тетяна ПАРХОМЧУК

Як не дивно, але зі сценарієм перезавантаження парламенту сьогодні носиться сама
влада більшою мірою, ніж демократична опозиція. Банкова фактично перестала
контролювати провладну фракцію. «Слуги народу» разом iз мажоритарниками стали суб’єктними й давно вже демонструють президенту Зеленському фігуру з трьох
пальців, причому публічно. Мало того що Кабмін не справляється зі своїми задачами, то й для його переформатування не вистачає голосів.
І тепер президенту Володимиру Зеленському, аби врятувати самого себе, потрібно
провести дочасні вибори до ВР, щоб створити свою надійну коаліцію. Крім того, для
Зеленського було б корисно пройти процедуру виборів, аби випустити пару, скинувши увесь негатив на «слуг». Однак для цього йому необхідно перевтілитись у такого
собі Леоніда Кучму, який умів у потрібні моменти ставати над «схваткою» та «разводящим». Чи є для цього відповідні опції у Володимира Зеленського? Питання.

Жахливий кінець чи жах без кінця?
Отже, з якого боку не подивись, рейтинг партії «Слуга народу» падає. Їхні
виборці тепер підтримують не лише
ОПЗЖ, «За майбутнє», а й активно симпатизують мерським партіям — «Пропозиція» (Бориса Філатова, мер Дніпра); «Українська стратегія» (Володимира Гройсмана, ексмер Вінниці та
експрем’єр-міністр).
Щодня ситуація стає все критичнішою, затягувати з виборами не можна
— так вважає чимало експертів. Адже
з кожним наступним днем електоральні результати для «слуг Зеленського»
будуть гіршими. Тому, ймовірно, після
місцевих виборів не забаряться дочасні
парламентські. Бо доручати надалі проводити економічні закони цьому парламенту й Кабміну — це продовжувати котитись у прірву. Іноді здається, що єдиний, хто турбується про економіку України — це Міжнародний валютний
фонд, котрий, до речі, вже заявив, що
не дасть жодної копійки, доки Україна
не проведе міжнародний аудит Фонду з
боротьби з коронавірусом.
Можна було б сказати: краще жахливий кінець, аніж жах без кінця, якби не
майоріла на горизонті все та ж усюдисуща загребуща рука Кремля. Адже саме
вона, а не проєвропейська українська
опозиція ставить «чорну мітку» президенту. І на поверхні актуалізувались ще
дві фатальні помилки Володимира Зеленського: обійнявши посаду президента, йому слід було б підтягувати до себе
й оточувати себе справжніми націоналпатріотичними силами та персонами і
віддаляти по факту, а не лише на словах, олігархів i всіх посіпак Кремля. А
так виходить, що прислужники Москви
в особі керівника офісу президента крутять самим господарем офісу як хочуть.
От і народний депутат від «Європейської Солідарності» Ірина Фріз вважає,
що «слуги народу» хочуть «злити» Зеленського і привести до влади проросійське керівництво. За словами Фріз, у
фракції та партії «Слуга народу» є низка людей з оточення кума президента
РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Саме вони, за її словами, мають намір «злити» президента України
Володимира Зеленського та «привести
до влади суто проросійське керівництво
держави».
«Заява нардепа від «слуг» Олександра Качури про ймовірне об’єднання
«зелених» з ОПЗЖ цілком вкладається в логіку дій офісу Зеленського. Альянс партії Зеленського з партією кума
Путіна тоді повністю відповідає потугам
щодо імплементації «формули Штайнмаєра», заявам Фокіна та іншим діям,
які Зе-симпатики продавали українцям як бажання Зеленського досягнути миру», — вважає Фріз. Вона нагадала, що саме Качура намагався спростувати в судах зв’язки з «Українським вибором» Медведчука, але, як підтвердив
Мін’юст, станом на березень 2020 року
він продовжував керувати підрозділом
організації кума Путіна.
Також нардеп нагадала, що Качура багато років лобіює інтеграцію України з Росією. Крім цього, відомо, що саме

він виступив за придбання російської несертифікованої вакцини від коронавірусу. Фріз висловила сумнів, що президент
Зеленський не знає, хто є в його партії.
«Я переконана, що саме він несе відповідальність за наявність проросійських елементів у ній та всі проросійські
ініціативи та наративи, які його депутати озвучують», — додала вона. Фріз вважає, що немає сумнівів у тому, що «після місцевих виборів куратор ОПЗЖ, з
яким керівництво цієї фракції нещодавно зустрічалося в Москві, буде «множити на нуль» «слуг» i Зеленського за некомпетентність i недолугість, спробує
створити керований iз Кремля новий
Кабмін, а Зеленського відправить «грати на піаніно».
«Такий сценарій несе ризики для
незалежності та суверенітету України.
Адже шляхом демократичних виборів,
через розпач чи небажання визнавати
помилки ми можемо втратити регіони
України через те, що до влади прийдуть
немічні «слуги» та хижі опезежешники», — резюмувала Фрiз.

❙ Голова ВРУ Дмитро Разумков: поборемось і побачимо, хто кого.
ву не подобається, то він може звільняти
місце.
А влітку видання «Українська правда», з посиланням на власні джерела,
повідомило, що амбіції Разумкова не
дають спокою офісу президента, тому,
аби контролювати його дії, Банкова,

Дочасні парламентські вибори можуть стати новим подихом для
країни лише в тому разі, якщо більшість у новій Раді візьмуть
опозиційні демократичні сили.
Ваш хід, спікере Разумков!
Однак, є підозри, що, дійшовши до
точки неповернення, за якою лише розпуск парламенту й дочасні вибори вбачаються рятівною ситуацією, — саме цей
крок може й не спрацювати. Парламент
уже всім складом може показати все ту
ж знайому фігуру з трьох пальців і не
ініціювати перевибори тоді, коли хоче
Зеленський, а провести їх тоді, коли це
буде вигідно самим депутатам. Тим більше, що очолює Верховну Раду достатньо прагматичний аналітик і політик
Дмитро Разумков, з яким останнім часом у Банкової у стосунках пішов «розвал-сходження», хоч і сам спікер це заперечує. Так, відповідаючи на запитання журналістів, він сказав, що в нього з
ОП «абсолютно робочі» стосунки.
«Є робота, котру на своїй посаді повинен робити кожен. І від цього залежить
майбутнє країни», — сказав Дмитро Разумков.
Нагадаємо, що політтехнолог Дмитро Разумков у 2019 році був основним
публічним спікером кандидата в президенти України Володимира Зеленського під час передвиборчої кампанії, потім
очолив партію «Слуга народу». Ставши
спікером парламенту, здав пост лідера
партії Олександру Корнієнку.
Періодично інсайдери розповідають
про нібито існуючі конфлікти між Разумковим та Зеленським, а також з іншими представниками офісу президента. Так, ще наприкінці лютого в ЗМІ
поширилось повідомлення про жорстку конфліктну розмову між головою
ВР та президентом. Перший сказав, що
не хоче брати на себе негатив від скандалів, у які втягнуті народні депутати з
пропрезидентської фракції. Президент
нібито відповів на це, що якщо Разумко-

мовляв, призначила у Верховну Раду
«смотрящєго» — главу апарату парламенту В’ячеслава Штучного.
Разумков же стверджує, що має гарні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. А всі дискусії
носять «робочий, людський, конструктивний характер».
Отже, щодо дочасних виборів, то
виникає важливе питання: а чи захоче Дмитро Разумков добровільно
з’їжджати з влади, тобто легко погоджуватись на розпуск парламенту? Навряд
чи. І справа не в тому, що Дмитру Разумкову нічого путнього, рівноцінного
більш не світитиме. Світитиме, він перспективний, амбітний політик. Рiч у тiм,
що наразі ним на карту поставлено чимало: окрім власних амбіцій, ще й ім’я
та пам’ять інтелектуального авторитета
періоду президентства Леоніда Кучми —
батька Дмитра — аналітика Олександра
Разумкова. І що, тепер увійти в історію
спікером парламенту, розігнаного вчорашнім коміком? Ну це можна вважати
кулею в чоло. Або навіть двома.
Тому, ймовірно, Дмитро Разумков
проти такої «вищої справедливості»,
такого голововерховного фіналу битиметься, навіть якщо ціною його особистого питання буде вся Україна. Ну а за
нинішньої ситуації його особисті амбіції можуть збiгтися з тим, що наразі
корисніше для держави Україна.
Отже, ймовірно, вже найближчим
часом можемо стати свідками карт,
розіграних Дмитром Разумковим. Посада поки що йому це дозволяє.

«Хто вбив Еріку?»
Так жартівливо соцмережі відреагували на п’ять питань, ініційованих президентом Володимиром Зеленським, що

їх мають задати представники «cлуг» на
дільницях у день виборів до місцевих органів влади. Білими нитками шито, що
опитування потрібне, аби вплинути на
результати голосування 25 жовтня — загітувати привабливими питаннями тих,
хто не визначився, аби вони все ж поставили свої «хрестики» навпроти «cлуг».
За словами політолога Віктора Тарана, водночас іде гра на випередження.
Ця чергова політтехнологія має додати
«слугам» кілька відсотків рейтингу. Та
все ж стратегічна ціль, на думку політолога, — демонстрація українцям президентом Зеленським своїх «лідерських
позицій», що він і його політична сила
єдині, хто не лише реально турбується
про народ, а й цікавиться його думкою.
І, ймовірно, ці п’ять, вигідних для рейтингу влади питань мають у майбутньому стати основою передвиборчої програми, що з нею партія «Слуга народу» може
вийти на дочасні парламентські вибори.
Відтак сьогодні змушені визнати, що
маємо семибоярщину, яка ставить президента Володимира Зеленського в різні пози, однак серед них немає жодної
зручної для нього. Чи стануть гіпотетичні дочасні парламентські вибори порятунком — час покаже. Однак мало в
це віриться. Власну точку неповернення Зеленський пройшов давно, зробивши головну помилку на початку своєї
діяльності: він навіть не спробував стати суб’єктним президентом спочатку
для самого себе — вчорашнього шоумена та новоспеченого політика Володимира Зеленського. Для його «его» виявилось достатнім просто перебувати на
такій високій державній посаді й лише
цим тішитись, але це ніщо для країни.
Хитросплетіння павутин промосковських політиків раз по раз стають усе очевиднішими, у вчинках і скутих рухах
президента. І що з того, що його декотрі
наміри почали відповідати адекватним
потребам України. Скажімо, договір iз
президентом Туреччини про постачання
необхідної нам серйозної зброї. А чому
не раніше?
Ну а дочасні парламентські вибори
можуть стати новим подихом для країни лише в тому разі, якщо більшість у
новій Раді візьмуть опозиційні демократичні сили. Інакше нам може загрожувати безконтрольне всепокриття України кровопролитною кремлівською «демократією». ■
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Ірина СОЙКО

Минає рік відтоді, як 21 жовтня
2019-го комітет iз петицій німецького парламенту розпочав процедуру
розгляду питання про визнання Голодомору актом геноциду. Ініційована в грудні 2018 р. петиція, завдяки активності української громади в
Німеччині, протягом півроку набрала понад 73 тисячі підписів (за необхідних 50 тисяч) для її розгляду. За
німецьким законодавством, комітет
із петицій має ухвалити рішення про
те, чи варто виносити це питання на
загальні парламентські дебати (ця
процедура триває зазвичай близько
року). На прийняття петиції до розгляду відреагував німецький уряд,
який iз цього приводу налаштований негативно. Державний секретар міністерства закордонних справ
ФРН Міхаель Рот чітко заявив, що
Німеччина не може визнати геноцидом зумисне винищення мільйонів
українців. Оскільки визначення
«геноцид» у міжнародному праві
з’явилося у 1948 р. й вступило у дію
1951 р., «німецький уряд і позиція
німців, що ґрунтується на основі
міжнародного права, не дозволяє
— у рамках міжнародного права
— розцінювати як геноцид події, які
відбулися до 1951 року» (зі стенограми засідання комітету 21 жовтня
2019 р.). Відтак пан Рот заявив, що
визнавати Голодомор геноцидом
недоцільно, а достатньо засудити
його політично.

Труднощі перекладу
Заява державного секретаря німецького МЗС не може не
викликати подиву. Той факт,
що Конвенція про запобігання
злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена в грудні 1948 р., ніяк не завадило Німеччині визнати актами геноциду винищення: циган під час
Другої світової війни (визнання відбулося 17 березня 1982
р.), африканських племен гереро і нама (готтентотів) у Німецькій Південно-Західній Африці
(тепер Намібія) у 1904–1907 рр.
(16 серпня 2004 р.), вірмен (23
квітня 2015 р. і повторно 2 червня 2016 р.) й ассирійців (2 червня 2016 р.) у Османській імперії в роки Першої світової війни.
Початок процедури розгляду петиції супроводжувався гострим виступом посла України у
ФРН Андрія Мельника, обурення якого викликала бездіяльність Німецько-української комісії істориків, яка була створена саме для того, аби покращити інформованість німецького
та українського суспільства про
складні та трагічні моменти історії, що пов’язували Німеччину та Україну у ХХ ст. За словами українського дипломата, періодичні прохання до українського співголови комісії Ярослава
Грицака, аби комісія сформулювала свою позицію напередодні
початку слухань у німецькому
парламенті, залишилися без відповіді. Вказавши на той факт, що
результатів діяльності комісії у
суспільному просторі Німеччини
не помітно, повноважний посол
запропонував переформатувати
її склад, зауваживши, що йдеться не стільки про німецьку, як
про українську частину.
Німецько-українська комісія
істориків була створена в лютому 2015-го задля сприяння поширенню знань про німецьку та
українську історію в обох країнах. У 2016-му комісія отримала патронат з боку зовнішньополітичних відомств Німеччини
та України. На офіційному сайті комісії сфера наукової діяльності комісії була визначена так:
«Перша та Друга світова війни в
Німеччині та в Україні, німецька окупаційна політика та Голо-

■ СКАНДАЛ

Геноцид з подвійними стандартами
Німецько-українська комісія істориків та Голодомор:
саботаж чи зрада національних інтересів?
кост». Про те, що «крім цього, комісія займається історією України в радянський період та темою
Голодомору», згадано в українському варіанті тексту на офіційній
сторінці комісії, але нічого немає
у її німецькому відповіднику. Німецький текст інформує, що «комісія також займається історією
України в умовах державного соціалізму», але про Голодомор не
згадує.
Принагідно зауважимо, що
це не єдині труднощі перекладу,
які виникли у ході співпраці німецьких та українських учасників комісії. У науковому журналі
«Європейські історичні студії»
(№ 8 за 2017 р., ст. 293—298.)
була опублікована рецензія професора Київського національного університету Сергія Стельмаха на науковий збірник, який
німецькомовний сайт комісії
представив як здобуток «німецько-української співпраці». Назву цього збірника український
професор-германіст переклав настільки довільно, що вона набрала винятково химерного вигляду
«Голодомори в Росії та Радянському Союзі в поліетнічних та
мультиконфесійних регіонах».
При цьому український науковець сором’язливо випустив хронологічні рамки, вказані у назві
публікації, — 1891—1947 рр.
Насправді ж у назві німецького
збірника було використано слово «голодування» (Hundersnote),
яке аж ніяк не означає «голодомори». У цьому збірнику було
вміщено публікацію одного із
представників
Німецько-української комісії істориків Ґвідо
Гаусселя, в якій він відзначив антиросійську спрямованість «тези
про Голодомор» як геноцид.
На цьому труднощі перекладу
не завершуються. Німецька частина комісії має власну сторінку
в «Фейсбуці» російською мовою.
Прикметно, що остання заява комісії з’явилася на сайті лише німецькою та англійською мовами,
без українського відповідника.

Вчені та «певні стереотипні
уявлення про голод»
Україна та Німеччина одразу домовилися, що діяльність комісії фінансуватиметься німецькою стороною. Кожна зі сторін
представила до складу комісії по
сім учасників. З німецького боку
учасниками стали: Ґвідо Гаусманн, Таня Пентер, Мілош Жезнік, Мартін Шульце Вессель (голова), Кай Струве, Ріхард Вульпіус, Анна Вероніка Вендланд.
Україна у складі комісії представлена Поліною Барвінською,
Геліндою Грінченко, Ярославом
Грицаком (голова), Владиславом
Гриневичем, Олександром Лисенком, Юрієм Шаповалом, Ігорем Щупаком. Жоден із учасників комісії не спеціалізувався на
вивченні Голодомору.
Основним фахівцем з німецького боку щодо питань Голодомору став Ґвідо Гаусманн, який
раніше видав дві книги — про річку Волгу як місце пам’яті та космополітичний світ Одеси початку ХХ ст. Наукова обізнаність
німецького вченого у проблемах
Голодомору залишає бажати кращого. Так, до прикладу, у апологетичній рецензії на книгу Енн
Еплбом «Червоний голод» пан
Гаусман зазначив, що в цій пра-

ці «пропонується вичерпна презентація «Голодомору», політично зумовленого масового голоду в
Україні 1932–1933 рр., який перед тим не був представлений ані
українськими, ані англомовними
історичними дослідженнями» (Es
bietet eine umfassende Darstellung
des «Holodomor», des politisch
herbeigefuhrten Massenhungers
in der Ukraine 1932/33, wie sie
zuvor weder die ukrainisch—
noch
die
englischsprachige
Geschichtswissenschaft vorgelegt
hat). Німецькому професорові,
який не володіє українською мовою, звісно ж, можна вибачити
незнання української історіографії, але про написані на тему Голодомору англійською книги Роберта Конквеста, Роберта Девіса та Стівена Віткрофта, Стівена Розфілда, Нормана Наймарка
та інших він мав би знати. Крім
цього, впадає у вічі, що шанований німецький професор у своїй
рецензії взяв слово Голодомор у
лапки.
Науковці, звісно ж, можуть
помилятися. Наукове середовище для того й існує, аби обговорювати складні проблеми, обмінюватися ідеями та інформацією,
розробляти концепції, які будуть
враховувати всю повноту доступного матеріалу. На превеликий
жаль, співпраця з українськими
науковцями не особливо вплинула на позицію німецької сторони
міждержавної комісії істориків.
Формами діяльності комісії
істориків мали стати семінари та
наукові конференції, літні школи та майстер-класи для студентів-маґістрів і аспірантів. Амбітною метою зазначено створення
інтернет-порталу, присвяченого
німецько-українській історії у
ХХ ст., який, щоправда, так і не
з’явився. Комісія надавала стипендії на дослідження молодим
науковцям, переважно тим, які
вивчали період Другої світової
війни та німецької окупації України і Голокост. Двоє дослідниць отримали стипендії для дослідження єврейства України у ХІХ
ст., хоча комісія й декларувала,
що зосереджується на вивченні
історії ХХ ст. Серед профінансованих комісією досліджень єдиною темою, яку віддалено можна
потрактувати як дослідження,
бодай мінімально наближене до
теми Голодомору, є проєкт «Товари для «квітів життя»: дитяче споживання в Радянській Україні у 1920-х — 1930-х рр.». Не
заперечуючи по суті можливості
такого дослідження, все ж можна поставити риторичне питання: чи відважилася б, приміром,
гіпотетична українсько-ізраїльська комісія істориків надати
грант на вивчення такої теми, як
«Товари широкого вжитку для
арійців у окупованій нацистами
Україні»?
Ситуація з комісією майже
не змінилася протягом року. На
початку вересня 2020 року увагу до її діяльності знову привернув посол України у Німеччині
пан Мельник. Він вказав на запланований Німецько-українською комісією істориків на 24 вересня вебінар під провокаційною назвою «Чи був Голодомор
геноцидом?», який мав відбутися замість наукової конференції
на тему голоду 1932—1933 рр.,
яку комісія збиралася провес-

ти, але мусила скасувати через
пандемію. Єдиним учасником
вебінару з українського боку
мав стати професор Георгій Касьянов, який відомий своїм запереченням Голодомору як геноциду українців. У своїх працях пан Касьянов обстоює точку зору, що «певні стереотипні
уявлення про голод 1932—1933
років, яким судилося стати масовими, набути статусу історичної пам’яті і наукового знання,
було сконструйовано і трансльовано в суспільство спочатку зусиллями громадських і політичних діячів української діаспори
Північної Америки, а згодом
легітимізовано через наукові
праці дослідників українського і неукраїнського походження, об’єднаних спільною ідеологемою» (Касьянов Г. Danse
macabre: голод 1932–1933 років
у політиці, масовій свідомості та
історіографії (1980-ті — початок
2000-х). Київ, 2010, С. 7).

Між міфами і правдою
Тема запланованого вебінару
викликала справедливе обурення громадськості та фахівців, які
займаються вивченням Голодомору. Український інститут національної пам’яті, Національний музей Голодомору-геноциду,
Інститут дослідження Голодомору, Світовий конгрес українців вказали на неприпустимість
такого безвідповідального жонглювання риторикою про ті трагічні події в історії України. Знову постало питання про переформатування української частини
комісії.
Реакція учасників комісії істориків на справедливу критику
була вкрай нервовою. Її німецький співголова професор Шульце Вессель в інтерв’ю «Німецькій
хвилі» заявив: «У Німеччині ніхто так багато не досліджував Голодомор, як члени нашої комісії.
Ніхто так часто публічно не говорив про Голодомор у Німеччині,
як це робив я, причому саме в українському ключі». Заява шанованого професора була, м’яко кажучи, перебільшенням. Німецькі члени комісії протягом 5,5
року існування спромоглися підготувати на тему Голодомору дві
статті та одну газетну публікацію,
яку, власне, й написав пан Шульце Вессель. Курйозною була його
відповідь на запитання, чому комісія не зайняла жодної позиції
щодо Голодомору. За словами німецького науковця, серед членів
німецької частини комісії ніхто
нібито не має сумніву, що Голодомор був геноцидом, але заяви
про це вони робити не хочуть, аби
вона не була використана з політичною метою. Натомість члени комісії почали звинувачувати критиків у спробах обмежити
академічні свободи.
Логічним наслідком такої позиції Німецько-української комісії істориків стало зняття патронату з її діяльності українського Міністерства закордонних
справ, про яке було оголошено 24
вересня 2020 р., саме в той день,
коли німецькі та українські науковці розмірковували на вебінарі, чи є Голодомор геноцидом,
чи, може, все-таки ні. Зважаючи
на негативну реакцію української громадськості, в останній
момент, крім пана Касьянова,

до участі у вебінарі була залучена Людмила Гриневич, очільниця громадської організації «Український науково-дослідний
та освітній центр вивчення Голодомору». У 2014-му пані Гриневич захистила дисертацію на
тему голоду 1928—1929 рр. в Україні. Дослідниця погоджується із тим, що Голодомор 1932—
1933 рр. був геноцидом, але водночас обстоює тезу, що на рубежі
1920-х — 1930-х рр. в Україні та
СРСР голодні роки повторювалися кілька разів. Така позиція не
могла не сподобатися німецьким
науковцям, які ще три роки тому
наголошували на тому, що «голодування» у Російській імперії та
СРСР повторювалося періодично, тому виникають сумніви, чи
потрібно окремо виділяти Голодомор як акт геноциду.
Низький рівень роботи Німецько-української комісії істориків засвідчує той факт, що ніхто не поінформував німецьких
урядовців про те, що Німеччина
аж ніяк не була стороннім і пасивним спостерігачем Голодомору-геноциду в Україні. У публічному просторі панує цілком хибне припущення, що Німеччина
жодним чином не підтримувала
диктаторський режим Сталіна
у 1932—1933 рр. Торік 21 жовтня держсекретар німецького
МЗС Міхаель Рот дещо плутано
заявив: «Німецька, Османська,
Кайзерська імперії перед Першою світовою війною були найбільш тісно пов’язані і навіть утворили союз, за умовами якого
Німецька імперія свідомо ігнорувала події в Намібії і, власне, дозволила Османській імперії скоїти злочин, за який вони несуть
відповідальність. У цьому теж є
різниця між Голодомором». Чиновник, вочевидь, мав на увазі,
що Німеччина повинна визнавати геноцидом тільки ті випадки,
в яких вона винна безпосередньо
(гереро і нама, цигани), або коли
Берлін тісно співпрацював із винуватцями масового винищення
(вірмени та ассирійці в Османській імперії). Але історична правда, власне, у цьому й полягає, що
під час Голодомору-геноциду Німеччина та СРСР продовжували
залишатися військовими союзниками, і цього не змінив навіть
прихід до влади наприкінці січня 1933 р. Адольфа Гітлера. Нацистський уряд Німеччини підписав із СРСР 25 лютого 1933 р.
угоду з фінансових та економічних питань, у якій було враховано всі побажання радянської сторони. 13 квітня 1933 р. Німеччина ратифікувала Протокол про
продовження дії Берлінського договору про співпрацю 1926 року,
який підписав уряд Генріха Брюнінґа ще 24 червня 1931 р. Спільні німецько-радянські військові
школи в Липецьку та Казані існували аж до осені 1933 р. Протягом 8—25 травня 1933 р. візит
до СРСР здійснила німецька військова місія під керівництвом генерала Альфреда фон Фоллярда
Боккельберга, який у той час завідував озброєнням рейхсверу. У
своєму звіті про результати візиту генерал писав: «Спільна робота із Червоною армією і радянською військовою промисловістю,
враховуючи грандіозність радянських планів, особливо бажана не лише з військово-політичних, а й з військово-технічних
міркувань». Принагідно варто
зауважити, що під час свого візиту до СРСР генерал А. Фоллярд
Боккельберг відвідав і Україну.
Хоча до кінця 1933 р. співпраця
Німеччини з СРСР була припинена, але сталося це з ініціативи
Москви, а не Берліна. ■
Продовження теми — в одному
з наступних номерів «УМ».
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Хворі замість
уболівальників

Кінець програми «золотих паспортів»

Коронавірус заповнює спортивні арени пацієнтами лікарень
Ігор ВІТОВИЧ

Друга хвиля коронавірусу поширюється день за днем. У лікарнях багатьох
країн починає бракувати місць для
постійно зростаючої кількості хворих,
тому уряди вдаються до нестандартних
методів у пошуку нових площ під розміщення пацієнтів у тяжкому стані.

Белградську арену заповнюють
із літа
Міністр оборони Сербії Александар Вулін відвідав з інспекційним візитом тимчасовий шпиталь для хворих на COVID, який військові за дорученням уряду розгорнули в липні
у спортивно-концертному комплексі «Штарк Арена» у Белграді. Разом
із ним новий польовий шпиталь оглянули чільні представники оборонного відомства Сербії. Зокрема, відповідальні за первинне переобладнання об’єкта цивільного призначення під лікувальний заклад улітку та
його розширення та модернізацію тепер, повідомляє сербська державна
інформагенція Tanjug.
Александар Вулін подякував медичному персоналу за велику відданість.
І наголосив: пишається тим фактом,
що впродовж усіх місяців роботи цієї
тимчасової лікарні не виявилося заражених лікарів, техніків та гігієнічного
персоналу, бо всі вони знали, як працювати в таких обставинах.
В останні вихідні тимчасову лікарню на спортарені прибрали та
продезінфікували, встановили додаткові ліжка та всі необхідні діагностичні прилади. Головний медичний
координатор медзакладу, підполковник д-р Предраг Богданович, заявив,
що місткість її розширили на 150 ліжок, розподілених на третьому поверсі зали, і загалом на сьогодні доступно 510 ліжок. Богданович уточнив, що наразі тут задіяно 10 лікарів
та 20 медичних техніків, зазначивши, що кількість медпрацівників
збільшуватиметься залежно від кількості пацієнтів.
«Штарк Арена», чи «Белградська Арена», як її частіше називають
мешканці, — одна з найбільших багатофункціональних спортивних
арен Європи, розташована в Белграді. Там проходив конкурс Євробачення 2008, чемпіонати Європи з
різних видів спорту, відбулися концерти десятків найбільших світових
рок- та поп-зірок. Комплекс, відкритий 31 липня 2004 року, вміщує 20
тисяч глядачів.
Раніше додаткові центри розміщення та ізоляції хворих на коронавірус відкрили в багатьох регіонах Сербії. У Белграді, Новому
Саді, Ніші та інших великих містах
країни «ковід-лікарні» обладнали у
великих спортивних центрах, школах і виставкових залах, включно з
найбільшим у країні Белградським
виставковим центром. Після закінчення першої хвилі епідемії COVID19 тимчасові центри розміщення
хворих на коронавірус були демонтовані. Через другу хвилю захворюваності та різке зростання числа інфікованих довелося повторно запустити в роботу частину раніше закритих імпровізованих шпиталів.

Шпиталі під патронатом польських
силовиків
Влада Польщі також ухвалила
рішення перетворити найбільший
стадіон держави на тимчасову лікар-
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Влада Кіпру з 1 листопада відмовляється від видачі громадянства в обмін на великі інвестиції в економіку країни.
Як повідомив офіційний представник уряду країни Кіріакос
Кусіос, таке рішення Рада міністрів ухвалила в тому числі
через зловживання положеннями програми. Раніше кіпрські
«золоті паспорти» користувалися популярністю у росіян та
українців. Як зазначає місцеве видання Politis, на заявках, поданих до цієї дати, та тих, що вже перебувають на розгляді,
це не позначиться. За даними Politis, наразі влада Кіпру повинна винести рішення по 700 заявах на громадянство в обмін на інвестиції. Програму «золотих паспортів» неодноразово піддавали критиці керівники інших країн Євросоюзу. Згідно з доповіддю Єврокомісії, опублікованою в січні 2019 року,
надання громадянства в обмін на інвестиції (також дозволене
на Мальті і в Болгарії) підвищує ризики відмивання в ЄС грошей злочинних угруповань. Адже в деяких випадках іноземцям вдається обійти фільтри і уникнути частини перевірок.
За даними Центру з дослідження корупції та організованої
злочинності, з 2008-го по 2018 рік Кіпр видав громадянство
більш як 1500 інвесторам. У листопаді 2019 року влада Кіпру позбавила громадянства 26 осіб, які отримали «золотий
паспорт» за інвестиційною програмою. Серед них виявилися
дев’ять росіян.

Франція заарештовує ісламістів

❙ Національний стадіон у Варшаві стане шпиталем.

Після засідання Ради оборони уряд Франції оголосив
про початок поліцейських операцій проти ісламістського
руху. Повідомляється, що з ранку понеділка розпочато операції щодо десятків його представників. За словами глави
МВС Жеральда Дарманена, вони продовжаться у найближчі
дні. Міністр внутрішніх справ зазначив, що операції спрямовані проти осіб, які не обов’язково проходять підозрюваними у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті. За даними
джерела AFP, йдеться про осіб, відомих спецслужбам своїми
«радикальними проповідями» і «ненависницькими» постами
в соцмережах. Напередодні президент Франції Емманюель
Макрон у ході засідання Ради оборони заявив, що «страх перейде в інший табір», й «ісламісти не повинні спати спокійно
в нашій країні». Засідання Ради тривало дві з половиною години. У ньому взяли участь президент, прем’єр-міністр Жан
Кастекс, п’ять голів профільних відомств і глава Національної
антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікар. Поліція
у Франції веде близько 80 окремих розслідувань і затримала десятки людей у справі вбивства та обезголовлення вчителя після того, як він показав учням у школі журнальні карикатури із зображенням пророка Магомета.

У Росії назвали ворогів

❙ А Белградська «Арена Штарк», яка свого часу приймала Євробачення, виконує
❙ госпітальні функції ще з липня.
ню. Заклад для пацієнтів з COVID-19
будується у конференційних залах
Національнго стадіону у Варшаві. Він
зможе помістити 500 пацієнтів. Там
будуть створені місця з можливістю
надати кисневу терапію людям, які
потребують шпиталізації. Як повідомив речник уряду Пйотр Мюллер, ці
дії відповідають планам уряду щодо
надзвичайних ситуацій. Політик додав, що держава активує резерви,
які були збільшені за останні місяці.
Стадіонний шпиталь має бути готовим до прийому пацієнтів упродовж
кількох найближчих днів.
У кожному воєводстві Польщі з’явиться тимчасовий польовий
шпиталь. Про це в ефірі Третього
канала Польського радіо повідомив
міністр здоров’я Адам Нєдзєльський. Окрім цього, частина повітових лікарень буде перетворена в інфекційні. «Йдеться про Варшаву,
Краків, Катовіце, Вроцлав, Лодзь,
Познань і Ґданськ. Там уже розглядають певні конкретні місця». Воєводи працюють над планом створення тимчасових лікарень, що будуть
філіями головних, насамперед під
патронатом міністерства внутрішніх справ і адміністрації та лікарень
міністерства національної оборони.
Додатково окремі повітові лікарні
перетворюватимуть в інфекційні для
хворих на COVID-19.

Комендантські години і тотальне
тестування
Керівництво різних країн намагається працювати якщо не на випередження, то принаймні на рівні викликів поточної ситуації, яка
стає все критичнішою. Уряд Італії
розглядає можливість запровадження нового карантину, але розуміє, що він остаточно доб’є економіку та викличе гострий спротив

населення. Тому Рим наразі наділив місцеву владу повноваженнями запроваджувати комендантську
годину. Мета — розбити ланцюжки
передачі інфекції. Найжорсткіші
заходи та обмеження — для запобігання нового тотального карантину. Ось які аргументи навів італійський прем’єр Джузеппе Конте:
«Ми не можемо втрачати час, нам
потрібно швидко реагувати і вживати всіх можливих заходів, щоб
не закривати країну. Ми не можемо собі дозволити зупинити життя,
щоб не завдати ще одного удару по
економіці».
Влада Словаччини підійшла до
проблеми найбільш радикально —
вирішила провести повне безкоштовне тестування всього населення
країни, за винятком дітей віком до
10 років.
А кількість заражених коронавірусом SARS-CoV-2 у світі в
минулі вихідні перевищила 40
мільйонів, повідомив американський Університет Джона Хопкінса у
Балтіморі. Понад половина з них —
у США, Бразилії та Росії. Померло
понад 1,1 мільйона осіб. У класифікації за кількістю активних інфекцій до першої десятки потрапила й
Україна. Ось розподіл місць серед
10 «лідерів»: США, Індія, Франція, Бразилія, Росія, Бельгія, Україна, Аргентина, Мексика, Італія.
11-те та 12-те місця посідають близькі до нас Чехія та Польща.
Рейтинг університету Джона Хопкінса базується на офіційних даних,
наданих національними органами
охорони здоров’я, та дослідженнях
таких установ, як Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) або
Європейський центр із профілактики та контролю захворювань. ■

Недавнє опитування російського дослідницького «Левада-Центру», проведене в серпні на репрезентативній групі
в 1605 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах Росії,
показало, що росіяни вважають своїми найбільшими ворогами США, Україну та Велику Британію. Респонденти самі могли назвати ворога, і вони могли назвати кількох ворогів. 82%
відсотки опитаних вважають, що в Росії є вороги. Це другий
найвищий результат за останні 10 років подібних опитувань.
2014 року, коли Росія анексувала Крим, аж 84% росіян відповіли, що в Росії є зовнішні вороги. Цікаво, що 10 років тому
лише 33% вважали США ворогом. А цього року там першу десятку ворогів розставили наступним чином: США (70% респондентів), Україна (14%), Велика Британія (10%), Європейський Союз (7%), Польща (7%), Захід (5%), Німеччина (5%),
Балтійські країни (Литва, Латвія та Естонія — 5%), Китай (4%)
та НАТО (3%).

Щирість чеської міністерки
Минулої неділі після телеінтерв’ю міністр праці та соціальної політики Чехії Яна Малачова, вже залишаючи телестудію, відважилася на кілька висловлювань із журналістами
про свого шефа, прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, не усвідомлюючи, що записуюча апаратура все ще працює. «Все,
що натворив Бабіш, це суцільний бордель, А тепер ми повинні за ним вилизувати», — сказала вона. І додала на прощання: «Прошу вибачити, але він — дебіл». Уже недільного вечора висловлювання пані міністерки потрапили в інтернет і
стали хітом у чеських ЗМІ. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш, як
і весь уряд Чехії, наразі стикається з гучною критикою опозиції та громадськості за те, що не впорався з другою хвилею коронавірусу. На цей час уряд Чехії поступово вводить
закриття окремих секторів і запроваджує обмеження, незважаючи на те, що кілька тижнів тому на пресконференціях Бабіш пообіцяв, що не вводитиме черговий локаут. І це ще одна
причина для критики глави уряду. Яна Малачова належить до
Соціал-демократичної партії CSSD, яка є частиною урядової
коаліції.

Кібератаки росіян
Мін’юст Сполучених Штатів звинуватив шістьох офіцерів
Росії у причетності до серії хакерських атак і поширення шкідливих програм для нападу на інфраструктури інших країн і
виборчі процеси в інтересах Росії. Про це повідомив телеканал ABC News. Представник американського мін’юсту заявив, що обвинувачені є співробітниками ГРУ. На думку обвинувачення, названі громадяни планували «підтримати зусилля російської влади у підривній та іншій дестабілізаційній
діяльності щодо України, Грузії, виборів у Франції та Олімпіади в Південній Кореї. Росія неодноразово спростовувала
звинувачення у спробах вплинути на демократичні процеси
в різних країнах. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров переконує, що ніяких доказів цьому немає. ■
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А льон
цвіте... в
Європі

Хліба буде менше

Україна програла
битву виробників
льону і хмелю
зарубіжним
компаніям
Інф. «УМ»
Протягом січня-серпня цього
року Україна експортувала насіння льону на 3,18 млн доларів,
що на 22,4% менше, ніж торік за
аналогічний період. За даними
Державної митної служби, експорт цієї продукції хоча й помітно зріс у серпні, залишається на
доволі низькому рівні. Так, у серпні ми мали зростання на 92%,
порівняно з липнем цього року:
із 316,7 до 607 тис. доларів.
Основним покупцем українського насіння льону залишається
ЄС із часткою 68,9% та сумою закупівель 2,19 млн доларів. Утім
це на 24,5% менше, ніж за вісім
місяців минулого року.
Країни Африки протягом січня-серпня імпортували насіння
льону з України на 469 тис. доларів, що у 3,6 раза більше, ніж
торік. До Азії цієї продукції було
експортовано на 287,9 тис. — на
52% менше.
На думку експертів, українське льонарство сьогодні перебуває
в занепаді. Але це аж ніяк не загальносвітовий тренд, адже у Європі ситуація діаметрально протилежна. Тодi як у нас вирощуванням цієї культури та її переробкою нехтують, на захід від
України, навпаки, нарощують
виробництво.
«На українському Поліссі —
ідеальні умови для вирощування льону, адже у нас дуже сприятливі серпневі роси. Для того,
щоб ми могли успішно вирощувати льон, обов’язково повинні бути
льонозавод і льонокомбінат»,
— зазначив директор Інституту
сільського господарства Полісся
Національної академії аграрних
наук України Сергій Рижук.
За його словами, деякі українські області, зокрема Житомирщина,
мають потенціал для відновлення
галузі. При цьому, як тільки в Україні стався занепад льонарства, в
Європі посівні площі льону одразу
зросли понад удвічі.
За словами вченого, чи не краща ситуація з відродженням традиційного для області хмелярства.
Ця галузь почала занепадати, коли на український ринок зайшли іноземні виробники
пива. «Виробники заявили, що у
нас ароматичні сорти хмелю займають 85% площ, а гіркі — 15%,
а для їхньої пивоварної технології потрібна пропорція 60 на 40%.
Коли ми досягли цих 60 на 40%,
то нам кажуть, що їм уже потрібен хміль не в мішках, а гранульований. Ми купили в Житомирі гранулятор, а нам через рік заявили, що гранули вже нецікаві,
а потрібна витяжка. Ми подали
законопроєкт про хміль і хмелепродукти, а він завис у парламенті. Там написано, що пивоварні заводи повинні обов’язково
купувати не менше 30% хмелю
вітчизняного виробництва», —
додав Рижук. ■

Україна збере суттєво менший урожай зернових, ніж планувала раніше. Ціна на збіжжя
виросла, але це не рятує аграріїв, що постраждали від посухи
Олег ГАНСЬКИЙ

Аналітики аграрних ринків оприлюднили
черговий прогноз валового збору зернових у нинішньому році. Цифри невтішні.
Про минулорічні рекорди, які українські
хлібороби дружно перевершували практично кожного року, доведеться забути.
Несприятливі погодні умови на тлі пандемії коронавірусу добряче «присадили»
аграрний сектор. Утiм ціни на вирощене
суттєво зросли.

Падіння за всіма показниками
Українська зернова асоціація у своєму
жовтневому звіті знизила прогноз валового збору врожаю зернових та олійних культур у 2020/2021 маркетинговому році з 95,6
до 87,5 млн тонн через несприятливі погодні умови. При цьому прогноз експорту в
нинішньому сезоні знижено з 56,3 до 53,9
млн тонн.
«Суттєво зменшено показник прогнозу
врожаю кукурудзи, оскільки несприятливі
погодні умови у серпні та вересні цього року
негативно вплинули на її врожайність, хоча
загальний показник урожаю залишається
доволі високим. Обсяг виробництва кукурудзи прогнозується на рівні 32,5 млн тонн
у порівнянні з вересневим прогнозом — 35,3
млн т. Водночас експорт кукурудзи прогнозується на рівні 27,2 млн тонн (раніше — 29
млн тонн)», — зазначили в Українській зерновій асоціації.
За їхніми прогнозами, значно зменшиться також валовий урожай соняшнику: з 16,1 до 12,9 млн тонн завдяки зниженню врожайності з прогнозних 2,5 т/га до
2 т/га через несприятливі погодні умови. Також УЗА у новому звіті провела уточнення
оцінки обсягів урожаю пшениці — показник знижено з 26,6 до 25,3 млн тонн. При
цьому оцінка експорту пшениці залишається на рівні 17,5 млн тонн, як і було домовлено в Меморандумі між учасниками ринку та
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Впаде і виробництво ячменю. Воно становитиме 8 млн тонн, хоча ще у вересневому
звіті оцінка була на рівні 8,3 млн тонн. Зменшиться й експорт цієї культури — до 4,2 млн
тонн, хоча ще у вересні експерти очікували
4,5 млн тонн.

Зовсім не надійний форвард
Тим часом «Аграрний фонд» уже розпочинає форвардні закупівлі зерна врожаю
2021 року. За повідомлення компанії, планується закупити 160 тис. тонн зернових.
Із них 150 тис. тонн пшениці і 10 тис. тонн
жита. За попередніми оцінками, на це Фонд
витратить близько 500 млн грн. Розмір
авансового платежу встановлений на рівні 40-80% від загальної вартості поставки
за договором, відповідно до системи оцінки
клієнтів. Відсоткова ставка за користування коштами попередньої оплати без урахування курсових коливань становитиме від
17% до 19%, з урахуванням курсових коливань — 11%.
Рівень цін осінньої кампанії форвардної програми, виходячи з яких здійснюватиметься підписка за договорами на зерно
пшениці 2-го класу, становитиме 5 тис. 800
гривень за тонну, пшениці 3 класу — 5 тис.
600 гривень за тонну, жита 2-го і 3-го класів
— 4 тис. гривень за тонну.
Водночас форвардна програма дозволяє
сільгоспвиробникам укласти угоди на поставку азотних добрив, вартість яких не перевищує розмір авансового платежу. Таким
чином азотні добрива можна не тільки придбати, а й обміняти на сільгосппродукцію за
ринковими цінами.
При цьому Фонд заявляє, що готовий
співпрацювати з великими агрохолдингами, малими та середніми фермерськими агрогосподарствами, які мають успішний досвід вирощування сільськогосподарських
культур, iз позитивною кредитною історією

❙ Зерна цьогоріч в Україні буде менше, але воно буде дорожчим.
❙ Фото з сайта agropolit.com.
і без податкової заборгованості. При цьому
існують вимоги до обсягу мінімальної партії:
для пшениці — 100 т, жита — 50 т.
На жаль, форвардна схема в українських реаліях спрацьовує не завжди. Так, за
даними галузевих експертів, 90% аграріїв у
цьому сезоні не хочуть виконувати форвардні контракти. «Кукурудзу, яка на момент
укладення форварда на елеваторах була по
4 тис. грн, а зараз коштує 6-6,2 тис. грн, не
продає ніхто. Ціна питання, наприклад, iз
5 тис. тонн — 11 млн грн. Найчесніші й непідкупні суди коштують на порядок дешевше, — каже директор компанії «Каїса Агро»
Руслан Рашко. І додає: — Сьогодні ситуація
така, що аграрію вигідніше повернути передоплату зі штрафними санкціями і продати
за вищими цінами».
За підрахунками експертів, тільки близько 20% компаній виконали зобов’язання
за форвардними угодами. І то тільки тому,
що у таких компаній у структурі продажів
форварди становили 10-20%. Умовно, на
тлі загального валу в 20 тис. тонн кукурудзи дві чи три тисячі тонн форвардних
продажів — це відчутно, але не катастрофічно. Адже невеликі фінансові втрати не
вартують втрати репутації. Якщо ж форвардні контракти становили 20-50% продажів, то фінансові втрати вже доволі суттєві. При 90% підприємство, на думку експертів, вже може оголошувати дефолт.

Більше фермерів, більше субсидій
Тим часом аналітики зазначають: небажання аграріїв виконувати умови контракту — не від жадібності, а від банального бажання вижити. Адже нинішній рік є дуже
непростим для сільськогосподарського працівника. Так, втрати українських аграріїв
цьогоріч через посуху оцінюються на рівні
118 млрд грн.
За словами голови Аграрного союзу України Геннадія Новикова, найбільше від негоди постраждали посіви кукурудзи — її
врожайність цього року на 40% менша, ніж
торік. Постраждав і соняшник: у частині регіонів урожайність становить усього 300-400
кілограмів iз гектара, що в 4-5 разів нижче за
торішні показники.
Влада України пообіцяла виділити
постраждалим аграріям по 5 тисяч гривень за гектар, хоча реальні втрати деяких господарств сягають 10-15 тисяч
гривень за гектар.
Утім, незважаючи на такі тенденції, кількість фермерських господарств у нашій державі не зменшується, а навпаки, зростає.
Так, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні
було зареєстровано 47 тисяч 603 фермерськi
господарства. Це, за даними Державної

служби статистики, на 178 одиниць більше,
ніж на 1 липня цього року, і на 1 тис. 31 більше, ніж роком раніше.
При цьому фермерським господарствам
держава нарахувала 71,5 млн гривень фінансової підтримки. Усього ж за бюджетною програмою «фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» у 2020
році передбачено 380 млн грн. За бюджетною програмою «фінансова підтримка на
зворотній основі», тобто безвідсоткові кредити, через Укрдержфонд передбачено видати 67 млн грн.
Кошти, які надійшли по лінії Мінекономіки, можуть бути використані для надання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки, для закупівлі насіння вітчизняного виробництва, для надання
бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь, на один гектар, фермерським господарствам.
«Для нас є важливим, щоб в Україні розвивався малий та середній бізнес на селі.
Фермерство на сьогодні отримує від держави
преференції та все більше змiцнює свої позиції на ринку. Ми забезпечили фермерам фінансову підтримку за багатьма напрямами.
Крім того, фермери не обмежені у користуванні державною підтримкою, документи
можна подавати за усіма програмами», —
прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Насіння з України
Україна отримає можливість експортувати насіння зі свого фонду після того, як Європарламент ухвалив рішення про визнання системи сертифікації
насіння, прийнятої в нашій країні. Крім того, як зазначають експерти, така система поліпшить якість
продукції.
Уже раніше національні виробники насіння різних культур отримали можливість поліпшити своє
становище і розширити ринки збуту продукції: українське насіння високої якості з задоволенням купуватимуть у країнах Євросоюзу.
Важливо також і те, що цей сегмент ринку стане
відкритим для іноземних інвестицій. Українські виробники поступово зможуть наростити кількість експорту, оскільки сьогодні вони завантажені максимум на 60-85%. З іншого боку, інвестиції сприятимуть поліпшенню якості насіння, виробленого в Україні.
Для нас це може бути величезним кроком уперед, адже, за твердженнями експертів, в Україні
часто підробляють насіння (особливо після масштабних рекламних кампаній нових продуктів), частка
підробок сягає 50-55%.

РЕГІОНИ
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

Харківський пресклуб провів серію інтерв’ю з місцевими фахівцями, які спробували проаналізувати економічні
перспективи регіону. Картина
вийшла як завжди невесела,
проте її традиційно сіру палітру цього разу урізноманітнили
ще сумніші відтінки, пов’язані
з коронавірусом. Виявляється, в області цього року сильно «просіла» торгівля не лише
через простій під час двомісячного карантину, а й тому,
що заробітчани не поїхали на
роботу за кордон, а іноземні
студенти не повернулися до
Харкова на навчання. Словом,
головні інвестори економіки в
мінусі, тому й прибутки покотилися донизу. Але в такому
разі виникає запитання з приводу самої економіки. Скажімо, чи залишилося в області
ще щось живе, окрім секторів
споживання,
фешніндустрії
та розваг, і чи аналізує бодай
хтось реальні, а не гіпотетичні
перспективи розвитку?
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■ ПЕРСПЕКТИВА

Точка прориву
Україна давно нагадує корабель, що пливе без курсу,
тому регіони на ходу латають «пробоїни»
й особливо не переймаються завтрашнім днем

але їм бракує обігових коштів.
Брати ж кредити мало хто зважується через високі банківські ставки. Скажімо, український мед наразі завдяки високій
якості продукту користується
високим попитом за кордоном,
але продається він після того,
як іноземні фірми розфасують
його по скляних баночках. «Ми
маємо добру сировинну базу,
тому до якості нашого продукту немає питань, — каже директор інституту тваринництва Євген Руденко. — Але є проблеми
з безпекою. Нашим бджолярам
бракує сертифікованого обладнання, на якому можна було б
переробляти вітчизняний продукт в умовах фактично медичної стерильності. Без цього ми
не зможемо виходити на міжнародний ринок із брендовим товаром, як це роблять традиційно пасічники Німеччини, Польщі, Болгарії, а віднедавна ще й
В’єтнаму та Китаю».

«Саме зараз для інвесторів
настав сприятливий час»

«Фінансова частка іноземців
у Харкові колосальна,
але вони не приїхали»
Харківці часто кажуть:
якщо предмет вашої забаганки
відсутній на нашому складі,
то ми або привеземо його вам
за два дні звідти, де він наявний, або виготовимо самі. У
цьому жарті — вся суть сучасного Харкова, який де-факто
вже втратив радянський титул
машинобудівного і наукового
центру, але натомість швидко
повернув собі дореволюційний
статус купецького міста.
Утім війна на Донбасі, а
потім ще й пандемія коронавірусу серйозно вдарили і
по цьому сектору економіки,
змусивши місцеве «купецтво»
підраховувати збитки. Андрій
Кудінов — експерт iз питань
торгівлі, директор найбільш
респектабельного в місті Сумського ринку — каже, що за час
весняного карантину виручка
з продажу товарів непродуктової групи тут впала на 80 відсотків. Відповідно, продавці не
мають достатніх коштів на повноцінну закупівлю осінньо-зимових колекцій і знову втрачають гроші. Звертатися до банків по кредит теж немає сенсу,
оскільки попит наразі спрогнозувати практично неможливо.
На це є одразу дві причини. Поперше, люди, налякані карантином, притримують кошти на
харчі та ліки. А по-друге, лави
потенційних покупців значно
порідшали. «Заробітчани наші,
в переважній більшості, залишилися через пандемію вдома
і нічого не привезуть із-за кордону, — прогнозує пан Кудінов. — До всього ще й студенти
перейшли на дистанційне навчання. Тобто фінансова частка
іноземців у Харкові колосальна, але вони не приїхали».
Сектор продуктової торгівлі весну пережив теж із певними втратами, проте ситуація не
була критичною завдяки тому,
що багато магазинів доставляють замовлене покупцям додому. Загалом, обсяги реалізації
товарів через інтернет зросли в
регіоні на 13 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Однак цей ріст
експерти не вважають стійкою
тенденцією з суто економічних
причин. «Для того, аби розвивати онлай-торгівлю, потрібно створити свій сайт і вкласти кошти в його «розкрутку»,
— каже Андрій Кудінов. —
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❙ Україна скористається своїм шансом чи знову його змарнує?
❙ Фото з сайта delo.ua.
Йдеться про суму від 5 тисяч
доларів. Але на такі витрати
наш малий та середній бізнес
зважується неохоче, оскільки сума немала і невідомо, як
швидко вона окупиться».

«ІТ-спільнота проти,
бо немає довіри»
За рівнем розвитку ІТ-сектору Харків наразі — другий
після столиці. Університети,
які колись спеціалізувалися на
підготовці інженерних кадрів,
тепер масово «випускають»
«айтішників». Фактично, це
єдина професія, яка може сьогодні прогодувати мозковиту
людину без виїзду за кордон.
Експерт із розвитку ІТ-індустрії Едуард Рубін каже, що
харківські компанії загалом пережили карантинний локдаун
без колосальних втрат, але порізному. Все залежить від того,
як впоралися з проблемою їхні
зарубіжні роботодавці. «В основному постраждали маленькі фірми, в яких невелика кількість замовлень, — каже він. —
Один проєкт закривається — і
все. Крупні ж структури зуміли подолати кризу, хоча багатьом довелося йти на скорочення персоналу, урізання зарплати і заміну офісів на більш
скромні за площею. Але в цілому ІТ-сектор уже адаптувався
до нових умов і працює далі».
Серед ризиків, які можуть
сьогодні ослабити цей бізнес, пан Рубін назвав не стільки проблемну реальність,
пов’язану з пандемією, скільки чергову спробу чиновників
знайти для «айтішників» нову
форму комунікації з державою.
Йдеться, знову ж таки, про
більш щедрі вливання до бюджету, хоча «диджиталізована»
влада маскує свій намір більш
модерними пропозиціями. Порушення раніше встановленого балансу Едуард Рубін називає поганою затією, оскільки
українські компанії працюють

у дуже складному конкурентному середовищі. Вижити вони
можуть лише за рахунок невисоких цін на свої послуги. І
якщо держава почне піднімати
податкову планку для них ще
вище, ІТ-бізнес виводитимуть
за кордон. Благо, ця індустрія
не прив’язана до конкретного
місця і може мобільно змінювати географію. Але ж тоді торгівля і будівельна галузь просядуть ще більше, оскільки саме
«айтішники» сьогодні фінансово спроможні бути в них постійними клієнтами.

тому полі віруси приживаються не так активно, як в залюднених містах. До того ж продовольча група товарів завжди
користуватиметься попитом.
Утім експертів серйозно турбує майбутнє вітчизняних
фермерів через закон про землю. «У нинішній формі він некоректний, — вважає Михайло Гагаркін, — оскільки захищає корпоративний сектор, і то
не український, а зарубіжний.
Навіть якщо хтось із вітчизняних аграріїв і почне лідирувати у придбанні землі, то я не

Нинішній період може стати сприятливим для
розвитку української промисловості, оскільки Китай
iз початком пандемії серйозно себе дискредитував.
До речі, спроба теперішніх
урядовців знайти додаткові
бюджетні резерви не в багатому олігархічному середовищі,
а в секторах малого та середнього бізнесу, що й так ледве зводять кінці з кінцями, експерти
називають надзвичайно згубною тенденцію. «Туди, де є бодай щось, що якось дихає життям, намагаються вставити букву закону для того, аби викачати гроші, — прокоментував
останні податкові ініціативи
уряду антикризовий менеджер
Михайло Гагаркін. — Кому це
піде на користь? В інших країнах просто вводять ліцензію на
ту чи іншу діяльність, у рамках
якої підприємці працюють. Є
фіскальний контроль і все. Але
для того, аби змінити ситуацію
в Україні, потрібна насамперед політична воля на системні
зміни. А її і у цієї влади немає».
Хоча на виборах обіцяли...

«У теперішній формі ринок
землі не коректний»
Аграрний сектор Харківщини від пандемії фактично
не постраждав, оскільки у чис-

виключаю, що за кілька років
їх поглинуть сильніші гравці. Я пропонував управлінцям
дещо іншу конструкцію, завдяки якій Україна б залучила під
відкриття цього ринку 135 мільярдів доларів, нічого не продаючи. Таких грошей у нас в
країні ніколи не бачили, проте була вибрана інша модель.
Із нею управлінці нашкребуть
від сили 10-15 мільярдів».
Ще одним мінусом аграрної галузі фахівці називають
той факт, що Україна і в XXI
столітті продовжує продавати
за кордон в основному сільськогосподарську сировину, а не
продукцію глибокої переробки. І це при тому, що інвестори, які б хотіли вкласти кошти у будівництво виробничих
потужностей, дійсно є. Справа не зрушується з місця в основному з трьох причин: проблемна судово-правова система, корумповане чиновництво
і відсутність кадрів, які б уміли працювати з сучасними технологіями.
Звісно, осилити переробку могли б і самі виробники,

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року,
ВВП в Україні впав на 14 відсотків, індекс інвестиційної
привабливості — на 15, критично поплив униз рейтинг
сприйняття корупції. «Ця ситуація дуже плачевна на тлі
колосальних дірок у бюджеті,
— каже засновник мережі небанківських фінансових установ Сергій Позняк. — Але водночас для інвесторів сьогодні в
країні настав сприятливий час,
оскільки за порівняно невеликі
кошти можна придбати рентабельний бізнес і ліквідні активи. Йдеться про підприємства
малого та середнього бізнесу
з коротким фінансовим циклом, а також про все, що створює додаткову вартість усередині країни. Нам уже пора припинити бути сировинним придатком для Європи. Тобто пора
продавати їм, умовно кажучи,
не зерно, а готові круасани».
Про доленосний момент для
України згадав також фахівець
із питань індустріальних і технопарків Валерій Кирилко. На
його думку, теперішній період
може стати сприятливим для
розвитку промисловості, оскільки Китай з початком пандемії серйозно себе дискредитував. «Багато виробничників
наразі шукають альтернативні
варіанти для розвитку бізнесу.
Особливо поблизу ринків збуту,
— каже він. — Україна в цьому
сенсі підходить для них ідеально. Саме час відновити програми з облаштування майданчиків, які б стали точкою прориву для певних галузей, але все
дуже непросто».
Головною проблемою для
інвесторів подібних проєктів
Валерій Кирилко називає не
стільки відсутність необхідної
правової бази, скільки її умовність. Жодне із зобов’язань,
що прописані у законі про індустріальні та технопарки не
було повноцінно виконане державними органами управління. Звісно, такий підхід відлякує потенційних партнерів,
які звикли працювати у сталому правовому полі. Вони не
розуміють, як може не бути
того, що прописано на законодавчому рівні. І, на жаль,
ця ситуація не змінюється роками. Саме тому експерти радять підприємцям усіх рівнів
об’єднуватися за інтересами,
створювати галузеві асоціації
і спільно виборювати свої права. Без ініціативи і тиску знизу
в Україні навряд чи настануть
бодай якісь зміни. ■
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■ ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ

Із сусідами
— на рівних
Україна — незалежна
держава, тож і поводитись
має відповідно
І. ШІМАНЧУК
Рівне
Вікові історичні події у відносинах із
Московією-Росією засвідчують, що сусід
північний — наш ворог вічний. Починаючи
з часів Богдана Хмельницького, який виборов волю українському народові, але вступив у переговори не на рівних із Московією,
а як менший брат, і заключив договір iз царем-деспотом. Тільки два успішні випадки
маємо у відносинах iз Московією-Росією,
коли ми виступали на рівних і перемогли.
Це перемога гетьмана Виговського над московітами під Конотопом, а також Брестський мирний договiр iз Німеччиною на рівних із Росією, завдяки мужності та героїзму
оборонців Крутів. На всіх інших перемовинах із сусідами ми завжди принижуємось,
виступаючи з позицій меншого брата.
Відновивши незалежність України,
наші президенти Кравчук і Кучма віддали Росії Чорноморський флот, який за
всіма правами належав Україні, і погодились на існування морської бази в Севастополі, що згодом стало ключовим фактором в анексії Криму. З нерівних позицій
Україна виступає і на міжнародній арені.
Проголосивши без’ядерний статус, маючи войовничого, агресивного сусіда під
боком, але при цьому також третій потенціал ядерної зброї у світі, наші названі
президенти, вихованці КПРС, були зовсім
байдужі до національної та державної безпеки і підписали нікчемний Будапештський меморандум, який, як показав час,
нікого ні до чого не зобов’язує. Порівняймо наших «мудрих» президентів із керівниками Ізраїлю, які в надважких умовах
протистояння зуміли не тільки забезпечити обороноздатність країни, а й створили свою ядерну зброю.
Відносини не на рівних продовжуються й надалі. Так, Порошенко підписав недолугі Мінські домовленості, які виконувати
неможливо без втрати окупованих територій Донбасу, адже Путін вимагає надання цим районам особливого статусу із записом цього в Конституції України. А чи чули
українці від наших президентів на адресу
Путіна, щоб той надав особливий статус у
Росії Кубані і Зеленому Клину? Не чули й
не почуєте, оскільки наші президенти — в
основному малороси, а не українці, які знають історію своєї країни.
Поляки у відносинах із Німеччиною поводяться як рівні, а Україна у відносинах
iз поляками, угорцями, румунами завжди
принижується, забуваючи, що вони окуповували свого часу наші землі, а дехто й
узагалі був союзником Гітлера. Угорщина
потопила в крові Закарпатську Україну, а
чого варта була пацифікація українців поляками, а також виселення їх зі споконвічних батьківських земель?
Президент Зеленський повинен зрозуміти, що на всіх переговорах треба виступати
на рівних, ніколи не принижуватися, війну з Росією треба так і називати не конфліктом, бо його немає, а війною. Загравати
з ворогом неприпустимо.
Події в Білорусі показали готовність
Путіна анексувати цю країну, що добре
розуміють країни Балтії. Повинна це зрозуміти й Україна, тобто її нинішні керівники, адже історичні події мають тенденцію
повторюватися. Згадаймо, як у минулому сторіччі Росія (тобто СРСР) прибрала
до рук частину Фінляндії, Бессарабії, Західні Україну та Білорусь. У ХХІ сторіччі
Росiя відхопила частину Грузії, Абхазію,
Придністров’я і зазіхнула на Україну. Але
зараз не 1939 рік, і новий рейх — РФ — на
чолі з фюрером Путіним обламає зуби об
Україну і буде знищений. ■

Я ВАМ ПИШУ...
■ МАТЧАСТИНА

Донбас — це Україна!
Відповідь усім «оголтєлим»
Іван ТАРАН
Ізюм, Харківська область
Доля окупованої частини Донбасу — це головний біль і болюча рана для України і для мене
особисто. Рання моя молодість пройшла на Донбасі. Перший запис у моїй трудовій книжці: шахта «Никанор», що в Перевальському районі Луганської області. Зараз це окупована територія.
Це досить відома, одна з найстаріших шахт Донбасу. За часів незалежної України було збудовано другу її чергу, проте доля її вже вирішена: очевидно, її вже закрили, адже такий намір був. А
люди приречені на безробіття.
Із приводу особливого статусу Донбасу, про
що йдеться у відкритому листі до Кравчука Л. М.,
скажу таке: простим людям, більшості громадян
він не потрібен, бо якщо його й буде прийнято,
це нічого не дасть. Хіба що для різних прихвостнів, наближених до керма, він має сенс, щоб їх
не відлучили від годівниці, не заважали грабувати народ. Повністю підтримую авторку відкритого листа, дякую їй за її позицію, порядність, патріотизм. Хоч як складно буде дискутувати з таким
світилом, як Чернов (Сергій Іванович Чернов —
голова Харківської обласної ради. — Ред.), усе
ж спробую. Вразила його фраза: «Во времена
УССР оголтелые националисты...». Однієї цієї
фрази досить, щоб зрозуміти, який рівень освіченості цієї людини. Усім відомо, що на той час
в Україні панувала тотальна русифікація. Це непідкріплена фактами примітивна, тупа тріскотня,
розрахована на такого ж читача. З 1955 по 1974
рр. я проживав на Луганщині, доводилось бувати і
в селах, і працювати в шахті. І скрізь на той час переважала українська мова, і тим «оголтєлим націоналістам» просто нічого було робити. Під час
навчання в технікумі кожен рік навчальний рік починався трудовим семестром — усіх посилали на
місяць на роботу в колгоспи. Жили в сім’ях місцевих жителів. Мабуть, «оголтєлиє» перед нашим приїздом уже встигали зробити свою справу, бо майже всі місцеві жителі говорили тільки
українською мовою. Дивно, але те саме і з шахтарями, бо в робітничому середовищі переважала

співоча. Не зрозуміло, як ці самі «оголтєлиє» уже
й тут встигали, адже в шахту сторонніх не допускали. Залишається загадкою, як вони туди проникали. Можливо, це пояснюється тим, що в шахтах
працювало багато селян із навколишніх сіл, адже
тоді шахти будували так, щоб поряд було хоча б
одне село. Селяни охоче йшли працювати в копальні, і, очевидно, це вони занесли цей вірус у
шахтарські колективи. Дивно, що такий маститий
ідеолог промовчав про те, що на той час ми семимильними кроками наближалися до світлого майбутнього всього людства — комунізму. Зовсім
трішки не дотягнули, зупинились біля самого порога, і знов цьому завадили «оголтєлиє». А я думаю, що треба було рухатись не семимильними,
а восьмимильними, а то й дев’ятимильними кроками, тоді б в «оголтєлих» не було б ніякого шансу.
Добре, що в «ЛНР/ДНР» із цим вірусом повний ажур, ніяких тобі «націоналістів», ніхто не заважає побудувати комунізм. Тільки прошу вас, не
пробуйте разом будувати, адже класики запевняли: тільки в окремій «ЛНР» і «ДНР», інакше нічого не вийде і на кого тоді звалити провину?
Думаю, варто Чернову навести ще кілька історичних фактів. Один із них ще з тих часів, коли не
тільки самого Чернова, а можливо, і його батьків
ще не було на світі. В Луганську, на тій самій вулиці, де розташовано Луганський тоді ще педінститут, відкрили новий універмаг, якому вже тоді
присвоїли назву «Росія». Багато луганчан висловлювали невдоволення: чому не «Україна»?
Знаю, не вірите. Зараз у це важко повірити, але
то були інші часи.
Минуло пів століття з часу проведення перепису населення 1970 р. Добре пам’ятаю вираз обличчя тієї пані, яка його проводила, коли на питання про рідну мову я відповів — українська.
«Как это? Да вы что?». Я наполягав на своєму,
але знаю багатьох, хто або під тиском, або з власної волі називали російську мову, хоча самі були
українцями. Маю близьких родичів в окупованій
Горлівці. У 2003 р. році, коли настав час їхній
доньці йти у перший клас, і вона і її батьки вирішили йти тільки в українську школу, і в цій школі

класи були переповнені. Маю ще один приклад,
як вправно працюють «оголтєлиє». Знав багатьох
тих, предки яких у довоєнні сталінські часи були
завезені з різних областей Росії. Усі вони з російськими прізвищами, але говорять українською і
своєю Батьківщиною вважають Україну, а от Чернова серед них не було. Донбас зажди був і буде
українським.
Істерика навколо постаті Тараса Шевченка —
це дикунство. Серед російськомовних та етнічних
росіян, які проживають в Україні, є різні люди.
Одні з них визнають право українців на свою мову
і багато з них самі переходять на українську, а є й
такі, як Чернов, який сам дуже влучно назвав таких, як він, «оголтєлиє». Бо саме вони і їхні поплічники на мовному ґрунті нагнітають проблему,
якої насправді немає і ніколи не було, що призвело до таких тяжких наслідків, як війна, розруха, розбрат і ненависть. А страждають від цього
прості громадяни. І винні в цьому саме ви, пане
Чернов, і такі, як ви. Це ви довели ситуацію до абсурду, точніше до кипіння. На рівному місці без
будь-яких підстав ви створили ситуацію, яка призвела до кровопролиття, щоб догодити Кремлю.
Злоба і ненависть затьмарили ваші чорні душі. З
часом історія, ви повинні це знати, розставить усе
по своїх місцях, і ви отримаєте те, чого ви варті за
свої злочини, за сльози, муки і кров ваших земляків-донбасівців і не тільки, а й тих, хто віддав
своє життя або здоров’я за їх порятунок. Вічна їм
пам’ять! Слава Україні! Героям слава!
P. S. І ще таке доповнення. І на радіо, і на
телебаченні, і серед людей, і серед журналістів
часто звучить такий вислів: «Донбас і Луганщина» чи навпаки. Очевидно, багато людей не
знають, що означає слово «Донбас», помилково
думаючи, що так називають Донецьку область.
Це неправильно. Донбас означає Донецький басейн — це скорочено, а повністю — Донецький вугільний басейн, тобто територія, на якій
розташовані вугільні родовища. Вони є і в Донецькій, і в Луганській, і частково в Дніпропетровській областях, і вся ця територія має назву
«Донбас». І так було ще тоді, коли Донецьк був
Сталіно. ■

Серед туристичних родзинок Тернопільщини не можна оминути Вишнівецький
замок (від назви поселення Вишнівець),
що входить у туристичний маршрут «Замки
Тернопільщини». Колись це був справжній
«малий Версаль», за визначенням Оноре
де Бальзака, який гостював у палаці, адже
в розкішному замку були і своя картинна
галерея, і велика книгозбірня, і навіть театральна зала. А володіли цим осередком
розкоші і краси князі Вишневецькі, серед
яких — і Байда Вишневецький.
Перша згадка про замок датується далеким 1395 роком, через століття укріплює
Ярема Вишневецький. Та дарма, адже
такий ласий шматок не міг не привабити
турків, які й зруйнували непокірну твердиню в 1675 р.
Окрім знаменитих власників, палац
відомий і своїми гостями — тут побував
і французький письменник Бальзак, і
наші поет Тарас Шевченко та дослідник й історик Микола Костомаров. Та й
сучасникам тут є на що подивитися і про
що довідатися.
Ігор ДЕМ’ЯНЧУК
Київ
Розпочали перегони
За одержання корони
Вірус, що прийшов зі Сходу,
Й цар російського народу.
А оцінкою змагання
Є відповідь на питання:
Чия дія принесла
Світу, людству більше зла?
Більше жертв у пандемії
Чи вождя «всєя Росії»?
Вірус викосив доволі,
Він в короні, на престолі.
Повно й в Путіна очок —

■ ПОЛІТПАРНАС

Два лиха
Бомби, «Гради», «Новічок»;
Цей агресор діє нині
У Сирії, в Україні.
В світі ризик війни виріс,
Путін — більше зло, ніж вірус,
Хоче світ весь захопити,
Як вже COVID встиг зробити.
Путін — вірусу: «Гей, ти!
Ти вбиваєш без мети,
Я ж вславляю «русскiй мiр»,
Батько Сталін — мій кумир».

Вірус, як усім відомо,
Смерть приносить несвідомо,
Має славу він погану
Та орудує без плану.
А від тактики Кремля
Потерпає вся Земля.
Маємо в душі надію:
Подолаєм пандемію,
Не накине Путін пута,
Марні зброя та отрута.
Хоча COVID у короні,
А злочинець «у законі», —
Переможем вірус ми,
Як було під час чуми.
Для нового ж Чингісхана
Закінчиться все погано.

ПІДПРИЄМНИЦТВО
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Купи-продай,
або Відверта розповідь про те, як одягнутися з голови
до ніг на оптовому ринку «7-й кілометр» в Одесі та...
не бути ошуканим
Ірина КИРПА

Востаннє я відвідувала відому всій Україні торгову «точку» років 10 тому, тепер там
усе по-іншому й від колишньої популярності не залишилося майже нічого. Вражають хіба що гігантські розміри «барахолки». Ті ж таки одесити вважають за краще робити сезонні покупки «для дому, для сім’ї» у супермаркетах, розташованих у
безпосередній близькості від свого місця проживання, а транспортні перевізники
навіть знизили ціну на проїзд із 15 до 10 гривень через відсутність попиту на колись
популярний маршрут. Причина банальна — ціни на оптовому ринку «7-й кілометр»
інколи навіть вищi, аніж у продавців на звичайних ринках. Але не все так просто:
як у кожному бізнесі, тут є свої підводні камені, обійшовши які, можна все ж таки
отримати відчутну користь для себе і свого гаманця.

Причини й мотивації
Особисто мене спонукала до поїздки
гнітюча одноманітність товару на місцевому ринку в Херсоні: продавці намагаються
закуповувати винятково ходові речі та економити на асортименті.
А ось в Одесі дійсно можна знайти унікальні моделі, цікаві кольори та відповідні розміри будь-якого одягу — це перший
плюс.
Ще можна відзначити той факт, що деякі категорії товарів, в основному йдеться про речі сезону «осінь-зима», на «7му кілометрі» можна зустріти у 2-3 рази
дешевшими, аніж зазвичай. Це дублянки, куртки з натуральної шкіри, якісне
взуття, а також постільна білизна з сатину або шовку.
Наприклад, та сама тепла шуба з натурального хутра, яку в Херсоні або Києві
люди охоче купують по 600-800 доларів,
на оптовому ринку в Одесі коштує 400
«зелених».
Та й демісезонні черевики з натуральної шкіри з лакованим задником та підошвою, що не стирається, оптовики віддадуть i за 850 гривень уроздріб, тоді як на
інших ринках країни такі самі коштуватимуть мінімум 1 тис. 200 (а от для максимуму й зовсім немає меж).
Що ж до постільної білизни із сатину,
то цілком можливо купити полуторний
комплект за 600-700 гривень від виробника — й це дуже добра ціна, бо у звичайних
магазинах вона може сягати позначки у
1 тис. 200-1 тис. 400 гривень.

Мінуси та причини занепаду
Та якщо ви, скажімо, дрібний комерсант-новачок, увесь ваш прибуток та
радість від демократичних цін (які часом
досягають 100-200-відсоткової економії)
з’їсть дорога, подобова оренда житла, а також витрати на харчування.
Наприклад, добратися із сусіднього Херсона до Одеси (три години їзди на
легковому автомобілі або шість годин —
поїздом) можна за ціною від 170 до 220
гривень.
Якщо ж ви живете у більш віддаленому
від півдня України місті, то вартість проїзду можна сміливо помножити на два, а то
й на три.
А ось торговцям-оптовикам доводиться ще доплачувати за провезення багажу,
що, як правило, подвоює вартість проїзду
до Одеси та назад.
Із цієї причини мало хто хоче витрачатися на подобову оренду житла: люди вважають за краще героїчно не спати всю ніч,
трясучись у транспорті, а потім — швиденько пробігтися по вже знайомих «точках» та щасливо виїхати додому в післяобідній час.
Мені у цьому питанні пощастило трохи більше, адже я все ж таки змогла знайти кімнату в центрі Одеси подобово по 200
гривень за ніч (у більш віддалених районах
можна знайти житло за 100-150 гривень на
добу).
Тож не дивно, що багато одеситів їдуть
на заробітки до Києва, адже вартість оренди житла у столиці України і в «перлині
біля моря» практично однакова.
А ось проїзд у маршрутці в південному

❙ Відомий на всю Україну оптовий ринок зазнає збитків через карантин, але не здається,
❙ адже тут є все та навіть більше.

місті вже доріс до 7 гривень в один бiк, тролейбус i трамвай подорожчали до 6 гривень
за одну поїздку, що також можна порівняти з витратами на громадський транспорт
у Києві.

Одеський колорит та місцевий менталітет
До слова сказати, маючи у запасі кілька днів на вивчення Одеси, я в першу чергу вирушила у «розвідку боєм» — вивчати
заміський оптовий ринок.
Автобусів у цьому напрямку ходить
досить багато, найпопулярнішi ті, що зупиняються біля Одеського залізничного
вокзалу.
Ціна питання — 10 гривень за квиток в
один бік та можливість їхати сидячи, незважаючи на те, що водії везуть винятково у
випадку повного завантаження салона пасажирами.
Перше, що мене вразило, коли ми вже
під’їжджали до місця призначення, це
житловий масив із багатоповерхових будинків, що розкинувся праворуч дороги,
яка веде на ринок «7-й кілометр».
Новобудови ще не відсвяткували навіть 10-річний ювілей, проте, судячи з оголошень у газетах, дуже популярні в покупців. Тому будівництво сучасних будинків
під Одесою йде повним ходом, забезпечуючи роботою сотні одеситів та прихильників робочої міграції.

❙ Найбільш дисципліновані на ринку — китайці, які сумлінно носять маски та показують
❙ добрий приклад усім іншим продавцям та покупцям.
вий та досить нав’язливий бізнес.
Що характерно, на величезному торговельному майданчику я не зустріла жодного китайця без маски та антисептика, а
ось українці сміливо ходять із відкритим
обличчям, посміхаються, мабуть, вважаючи страшилки про COVID-19 підступною
змовою ЦРУ та Пентагону.
Та й не зупиняє ніхто з правоохоронців
ані продавців, ані покупців, лише перелякані китайці головою хитають, мовляв, ой,
дарма не вірите ви в те, що підступна хвороба таки існує!

Одягни маску та вимий руки кожен,
хто сюди входить!

Поле чудес у країні дурнів

Сам оптовий ринок під Одесою нагадує
окреме містечко, зі своїм менталітетом та
місцевими особливостями.
Безсумнівна перевага — безліч безкоштовних туалетів різного ступеня комфортності, що для відвідувачів ринку — просто
бальзам на душу.
Не секрет, що на «7-й кілометр» щодня
з’їжджається з усіх куточків нашої країни
приблизно по 50-200 тисяч продавців та покупців, а це гігантські цифри.
Але особисто мені відразу згадалися туалети у курортному Залізному Порту під
Херсоном, де відпочиваючих не менше у
літній сезон, та при цьому — жодного (!!!)
безплатного туалету на узбережжі Чорного
моря немає. А «сортирні» бізнесмени встановили «таксу» в 5-10 гривень за одноразове відвідання туалету, через що більшість
туристів воліють безкоштовно справляти
нужду в солоній морській воді.
Результатом людської жадібності стало
екологічне лихо у Залізному Порту у вигляді навали незвичних для тутешніх країв
чорних водоростей, які активно й регулярно розлякують туристів наприкінці літа.
Але повернімося на «7-й кілометр»
під Одесою, де ви зможете побачити ще й
неймовірну кількість китайців, які привозять у портове мiсто свій товар iз метою
продажу.
Деякі з них стоять просто на вході до
ринку й щось наполегливо пропонують
усім, хто входить. Спочатку мені здалося,
що вони говорять, мовляв, «одягніть маску, коронавірус не дрімає!»
Але трохи пізніше я зрозуміла, що китайці ламаною українською наполегливо
пропонують поміняти долари, євро та рублі на гривні, оце такий у них тут додатко-

Ще одна унікальна особливість «7-го
кілометра» полягає в тому, що тут розташовано відразу декілька ринків.
І дуже помилиться та людина, яка вирішить, що якщо ринок — оптовий, то весь
товар там повинен бути за однією ціною на
всій території.
На щастя, про існування справжнього «Поля чудес» на теренах знаменитого
торгового містечка мене попередили заздалегідь.
Свою назву це місце цілком виправдовує, тому що там продавці чекають тих, хто
приїхав на ринок уперше, ні в чому ще не
розбирається, легко втрачає орієнтацію у
просторі та перетворюється на здобич для
кмітливих ділків.
Саме ці люди їдуть звідси дуже розчарованими через високі ціни та невеликий
асортимент товару, а потім розносять по
всіх містах та селах України інформацію
про те, що «Одеса — вже не та, отже, й їхати на оптовий ринок сенсу просто немає».
Насправді на «7-му кілометрі» існує
три окремi майданчики, де ціни кардинально відрізняються.
Наприклад, якщо на одній «точці»
мене мало не з ганьбою прогнали з торгового намету за те, що заявила: мовляв, 1
тис. 400 гривень за шкіряну сумочку —
надзвичайно дорого, то на іншій — охоче
запропонували такий самий товар за ціною
у 650 гривень. Бачила я й сучасні замшеві
сумочки по 400-500 гривень, і шкіряні лаковані рюкзачки зі стразами за 550 гривень за штуку та навіть знайшла вельми
симпатичні варіанти аксесуарів за смішні
300 гривень.
Ось таке воно, «Поле чудес» на оптовому ринку, тож тут треба бути насторожі,

товар із рук не випускати й не реагувати
на продавців, які намагаються надавити
на вас авторитетом, адже, швидше за все,
вам трапився хитрий перекупник.

Ех, Одеса, ти справжній Вавилон біля
моря
Центр торгового життя біля Чорного
моря був, є й залишиться однією з визначних пам’яток України, де роблять бізнес,
нехай уже й не такий жвавий, як це було у
«буремні 90-ті», комерсанти всіх мастей.
На просторах оптового ринку можна,
як у популярній пісні, прогулятися по
Абрикосовій вулиці, повернути на Рожеву або Блакитну, вибрати товар на Зеленій
або поторгуватися з продавцем у Сірому
провулку.
А потім, удома, розглядати свою «здобич» для всієї родини та подумки прикидати, скільки сотень гривень можна «наварити» на кожній покупці, якщо ризикнути на роздрібний перепродаж. Зазначу, що
при хорошому розкладі можна розраховувати на реальний прибуток у 5-8 тисяч гривень, тобто на зарплату не набагато вищу,
аніж «мінімалка» за нинішніми мірками.
Але все це без урахування податків, витрат
на транспорт та перевезення товару тощо,
за умови, що ціна буде розумною, тобто такою, щоб спонукати жвавий товарообіг.
Звичайно, деякі примудряються продавати штани, куплені в Одесі за 500 гривень,
за нечувані 1,5 тис. на ринку свого міста,
але навряд чи вони зможуть розраховувати на масовий попит.
Ті ж оптовики з «7-го кілометра» визнають, що з початком коронавірусної пандемії купівельна спроможність українців
упала в 10 разів, тому іноді доводиться віддавати товар iз мінімальною накруткою,
якщо є потреба виїхати по свіжий товар.
Але якщо поставити перед собою мету
не просто купити товар дешевше, а й задовольнити бажання подивитися красиві
місця Одеси, помилуватися Чорним морем
i просто відпочити душею у знаменитому
місті «гумору й славетної історії», то воно
того варте.
І тоді невелика триденна подорож на
південь України залишить у вашій душі
теплі спогади та стратегічний запас необхідних для життя речей, куплених у життєрадісних китайців та привітних продавців родом з Одеси. ■
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СоціУМ
■ СИЛА ДУХУ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

21-річний Володимир Малуха із селища Білики Кобеляцького
району від народження хворіє на дитячий церебральний параліч,
внаслідок чого прикутий до інвалідного візка («Гепа в кріслі —
спосіб життя», — так він жартує над самим собою в одній зі своїх
проб пера). Через це все життя для нього — суцільна боротьба. Не
в змозі самостійно пересуватися, середньої школи тямущий хлопчина не відвідував — навчався вдома за індивідуальною програмою і в підсумку отримав золоту медаль. А ще він пише реп, причому як тексти, так і музику. Із чого розпочалося це захоплення,
розповідає сам Володимир: «У мене, вважай, уся родина творча.
Зокрема, мама пише вірші, дідусь малює. Від них ці таланти, мабуть, передалися й мені. У дитинстві я почав малювати, пробував
писати дитячу поезію, казки. А якось до мене навідалися місцеві
хлопці й запропонували послухати реп у виконанні Ярмака, музичного гурту «АК-47». Після цього й сам почав писати реп-тексти.
Але ж реп — це не тільки ритмічна поезія, тут не обійтися без
музики. Постало питання: а як писати музику? У мене ж не було
навіть комп’ютера...»

Містер Щастя
Комп’ютер і олівець у зубах — усе,
що потрібно хлопцю з ДЦП для творчості

❙ Володимир із земляком — відомим фотохудожником із Кобеляк
❙ Костянтином Бобрищевим.
❙ Фото автора та Костянтина БОБРИЩЕВА.
❙ Усе життя Володимира Малухи — суцільна боротьба.
«У моїй голові весь час звучить
музика»
Виручив мамин старенький
ноутбук. В інтернеті хлопець
знайшов навчальні програми для
майбутніх композиторів — отак
із їх допомогою й почав освоювати музичне ремесло.
«Нотною грамотою на ту пору
взагалі не володів — і це ускладнювало навчання. Довелося за
допомогою інтернету освоювати
і її. Тепер багато хто стверджує,
що в мене вже народжуються
цілком непогані мелодії, — хвалиться наполегливий парубок.
— Можна сказати, у моїй голові увесь час звучить музика. А от
пишеться мені найкраще вночі,
оскільки я «сова»: буває, творю
й до 4-ї, і до 5-ї години ранку».
Бабуся Володимира — Наталія Войткевич — пригадує,
що, аби підтримати захоплення
онука музикою, якось запросили додому вчителя музики: «Ну,
звичайно ж, у Володі практично
не працюють не тільки ноги, а й
руки, тобто навіть простий рух
для нього є складним для виконання. То вчитель, подивившись
на таку безрадісну картину, тільки руками розвів: «Який із нього
музикант? Що тут вдієш? Нічого
не вийде». Але, як бачите, таки
вийшло».
У цьому, за словами ВолоЛюдмила НІКІТЕНКО
У Черкасах біля стін обласної державної адміністрації
урочисто передали десятьом
загальноосвітнім навчальним
закладам області 10 нових
шкільних автобусів.
Як повідомили «УМ» у Черкаській ОДА, ще чотири автобуси прибудуть у школи регіону до кінця жовтня. Це стало
можливим завдяки підтримці уряду та співфінансуванню
з бюджетів громад Черкащини. Вартість одного автобуса
сягає 1 млн 840 тис. гривень.
70% від його ціни профінансовано з держбюджету, а 30% —
зі скарбниці громад.
«Школи Черкащини — з
автомобільним поповненням,
— відзначає голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. —
В умовах децентралізації, в
ході освітньої реформи та за-

димира Малухи, значну роль
відіграв один інтернетівський
друг — доволі цікавий репер Ілля
«Танк» Шилов. Якось житель Біликів написав йому повідомлення в соцмережі про те, що слухає
його реп і є поціновувачем його
творчості. Репер відповів — отак
і зав’язалося це знайомство.
«Я розповів Іллі, що також
є композитором-початківцем. А
він, у свою чергу, попросив скинути якусь музичну композицію
— описує деталі спілкування Володимир. — Звичайно, на ту пору
мої музичні твори були іще слабенькими, але Ілля, аби «не обламати» мене, ні словом про це
не обмовився. На Новий рік він
надіслав мені тепле відеопривітання. Допомагав і матеріально: підкинув кошти на студійні колонки, навушники. Завдяки цим пристроям моя музика
набула зовсім іншого звучання.
Коли торік надіслав на суд Іллі
свої нові твори, він не лише похвалив мене, а й замовив одразу
10 треків. І навіть скинув передоплату в розмірі 150 доларів.
Це мене підбадьорило, адже давно мріяв вийти на якийсь заробіток. Практично на одному подиху десь за місяць написав вісім
мелодій. Двох завершити не
встиг, оскільки мій старенький
ноутбук, що давно вже на ладан

дихав, урешті-решт «гавкнув».
Оскільки в родини Володимира (його мати працює в Ліщинівському психоневрологічному будинку-інтернаті, а дідусь із бабусею — пенсіонери)
особливих заощаджень немає,
хлопцеві не лишалося нічого іншого, як написати пост у «Фейсбуці» про те, що йому конче потрібен комп’ютер, бо без нього він
зовсім безпомічний — нічого не
може робити. Відтак на нову техніку скинулися люди з усіх усюд
— кошти надсилали не лише з
України, а навіть зі Швейцарії,
Канади. Завдяки цим пожертвам
у Володимира Малухи і з’явився
новенький комп’ютер, який він
наразі налаштовує й до якого
потроху призвичаюється.
«Я ж рукою не можу взяти
комп’ютерну мишку, бо руки
мене не слухаються, тому натискаю на чутливий елемент або сенсор носом — отак і керую електронним пристроєм. А текст набираю в такий спосіб: беру в зуби
олівець або ручку й натискую на
клавіші клавіатури. Суто технічно це не так уже й складно», —
запевняє Володимир, хоч у мене
це твердження викликає великі
сумніви.

«Головне — знайти першу ноту»
Загалом, як стверджує композитор-початківець із Біликів,
у нього вже понад 300 «мінусі-

вок» — він свідомо збирає їх із
самого початку. Звісно, вони різного рівня. Володимир ділиться,
що час від часу прослуховує свої
старі роботи, аби порівняти їх із
новими й таким чином відчути
творче зростання, що його надихає. «До речі, спілкуюся з допомогою інтернету з іще одним професійним музикантом та звукорежисером Сергієм Баликом,
котрий понад 20 років проживає
в Німеччині, має там чотири професійні студії, дуже розуміється на музиці. Він іноді вказує на
мої помилки, що для мене як самоука дуже важливо», — наголошує Володимир Малуха.
Відповідаючи на запитання,
чи є в нього якісь секрети творчості, життєрадісний і весь час
оптимістично налаштований Володимир посміхається: «Головне
— знайти першу ноту. Буває, напишу її, потім слухаю звук кілька секунд, далі піднімаю його на
півтона вище — і отак шукаю
ноту, що відповідає моєму настрою. Коли знаходжу, далі все
йде як по маслу».
Талановитого хлопчину, безпосереднього та щирого, уже
встигли полюбити журналісти. Володя зізнається, що навіть
звик до такої уваги й не боїться
їхніх запитань та телекамер. А
зйомки в телепередачі «Стосується кожного» узагалі сприймає як
цікаву пригоду у своєму здебіль-

шого одноманітному житті.
«Спочатку знімальна група, приїхавши до Біликів, три дні знімала мене тут, удома, — відтворює
хід подій Володимир Малуха. —
Потім у Києві, куди я прибув із
групою підтримки: мамою, бабусею, двоюрідною сестрою й моєю
колишньою вчителькою, телевізійники влаштували для мене
справжній сюрприз: я побував у
професійній студії, якої наживо
ніколи в житті не бачив. Більше
того, у цій студії записали трек
«Запам’ятай одне: я тебе кохаю». Це мій авторський текст,
щоправда, музику до нього створили свою, бо я написав «мінусівку» до цих слів іще три роки тому
— на ту пору навіть музичної грамоти не знав. Наступного дня відбувалися зйомки програми в телевізійній студії, де були присутні кілька гостей, зокрема співак
Олександр Кривошапко, члени
рок-гурту The Hardkiss, музичний продюсер Юрій Фальоса. Таким чином, я мав змогу поспілкуватися з відомими особистостями, почути від них поради. Усі
вони тепер серед моїх «фейсбучних» друзів. Був іще один сюрприз, на який я аж ніяк не очікував: телевізійники зв’язалися
з Іллею Шиловим, котрий нині
тимчасово живе в Голлівуді, на
той час там була четверта година ранку, попри це, він вийшов
на зв’язок у «Скайпі». Тож я
був дуже вражений. Та й на цьому сюрпризи не закінчилися, бо
потім мій трек прозвучав у виконанні репера Вови зі Львова.
І знову я був просто шокований.
Аж тут із-за лаштунків вийшов
сам реп-виконавець...»
Окрім усього, за словами Володимира, Юрій Фальоса пообіцяв вирішити наболіле питання з ходунками (їх виготовляють аж в Італії), аби парубок
міг самостійно хоч якось пересуватися. «У мене торік зламався електричний візок, тож
от уже цілий рік гуляю тільки
в тому разі, якщо хтось із місцевих хлопців згадає про мене й забере, а так сиджу вдома», — пояснює головний герой цього матеріалу.
А ще, як уже згадувалося,
він мріє про постійний заробіток, аби не бути тягарем для
рідних людей. «Принаймні я
все для цього роблю: розвиваюся, працюю над собою, — зазначає. — І як-не-як уже маю замовлення на написання треків. Іще
дуже хотілося б бодай одну кімнатку переобладнати під студію.
Бо ця кімната в хаті дідуся й бабусі, в якій нині пишу музику,
узагалі для цього не придатна. І
це просто диво, що я все ж якось
примудряюся це робити». ■

■ КОЛЕСА

Мобільна освіта
Черкащина одержала 10 нових шкільних
автобусів
провадження Нової української школи питання транспортування — один і важливих
аспектів. Тож продовжуємо
реалізовувати обласну програму «Шкільний автобус». У вересні спрямували субвенцію з
обласного бюджету семи місцевим на придбання ще 8 таких автобусів».
У Черкаській ОДА кажуть,
що наразі у сільській місцевості Шевченкового краю до
місця навчання і додому підвозять 11,3 тис. учнів та 1,8 тис.

педагогічних працівників. Забезпечення шкіл новими автобусами дасть можливість розвантажити маршрути, відмовитися від орендованих транспортних засобів та оновити
існуючий автопарк. На сьогодні учнів та вчителів довозять до 182 шкіл Черкащини.
На маршрутах — 220 автобусів
та 51 орендований транспортний засіб.
Новенькі автобуси вже поїхали у Цибулівську опорну
школу, в Моринський, Хрис-

❙ Нові шкільні автобуси біля Черкаської ОДА чекають на юних пасажирів.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської облдержадміністрації.
тинівський та Балаклеївський
ліцеї, Чижівську, Вергунівську, Боровицьку, Чорнобаївську школи, у Драбівський нав-

чально-виховний комплекс i
Степанецький ліцей-опорний
заклад загальної середньої освіти. ■

КУЛЬТУРА
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Любов Колесникова: Не потрібно боятись чогось
невідворотного, адже це просто наступна стадія буття
Півсторіччя на чернігівській сцені акторки, яка перевтілювалася в Юнону, Бабу Палажку і ще сотню образів
Ангеліна ВЕЛИКА

Коли вперше бачиш Любов Степанівну Колесникову не на сцені, а в житті, можна подумати, що це директриса школи чи тренер гандбольної команди, чи бізнесвумен дев’яностих років: сильна, впевнена,
активна, незалежна... Словом, iз таких жінок, з якими знайомитись треба обережно.
Потім, коли вже справа доходить до інтерв’ю, дивуєшся — настільки затишно і душевно протікає розмова з актрисою Чернігівського академічного театру імені Тараса Шевченка, заслуженою артисткою
України, лауреаткою премії імені Марії Заньковецької.
Спочатку здається: на сцені Любов Степанівна має грати винятково бойових жінок, осіб королівської
крові і традиційних українських бабів з обов’язковою домішкою відьомської натури. Вона такі ролі
грає справді розкішно, взяти хоча б Секлету Лимериху із «За двома зайцями» чи Бабу Палажку в
«Кайдашевій сім’ї», чи Отаманшу у «Сніговій королеві».
Але поряд iз тим вона грає ролі, що здаються для неї неймовірними — скажімо, наївно-простодушну
Бабу Соньку у виставі «Вій. Докудрама» Наталки Ворожбит, зворушливу до сліз Євгенію у «Танго»
Славомира Мрожека.
За п’ятдесят років на сцені актриса зіграла понад сто різнопланових ролей. Від драматичних та ліричних до комедійних та характерних. У 2018 році за роль Баби Соньки у виставі «Вій. Докудрама» у постановці Андрія Бакірова одержала президентську стипендію та звання заслуженої артистки України.
Знімається в кіно. Одна з останніх робіт — роль Палажки у серіалі «Спіймати Кайдаша».
Щира, відкрита, ранима та весела водночас Мама, Дружина, Бабуся, Актриса, Жінка з великої літери
та добрим серцем розповідає про себе та своє життя...
«Доволі рано усвідомила, що
хочу бути актрисою, і озвучила це мамі. У тринадцять років,
коли грала першу роль — Анни
у виставі «Сині роси» за п’єсою
Зарудного. У народному театрі
в місті Овруч, що на Житомирщині, куди бігала малою після
школи. Сама я родом iз села Острів, тож дорога до театру була
неблизькою, доводилось долати
чотири кілометри, пішки, у спеку і в мороз. Бувало, як занесе все
снігом, що не проїхати, не пройти, а я йшла, бо знаходила там
щось своє, не буденне, що стало
справжньою віддушиною, захопленням на все життя.
Мама хотіла, щоб я стала лікарем. За тяжкою роботою в колгоспі, бідністю, клопотами з малими дітьми, їй на мене не завжди вистачало часу, і я жила своїми мріями, тож і поїхала так
рано з дому. Тепер, на жаль, не
часто вдається приїхати, погостити в родичів у селі. Планувала

на весну, так завадив карантин,
усе ніяк не виберусь.
Мій перший театр — Ніжинський. У 1971 році до нас в
Овруч приїхав на гастролі театр
імені Михайла Коцюбинського
з Ніжина. Мені на той час щойно виповнилось 19 років, і я вирішила, що доля дає мені шанс,
попросилась до трупи акторкою,
і мені не відмовили. Так почалось
моє творче життя. Там я пропрацювала сім років, вчилася в хороших акторів i режисерів, зіграла багато гарних ролей: Варку в
«Безталанній», Оленку в «Голубих оленях», Вальку в «Іркутській історії».
До Чернігова приїхала у 1978
році. Мене побачив головний режисер чернігівського театру Рудницький, в Ніжині у ролі Маші
у виставі «Найщасливіша», і запросив до Чернігова. Пам’ятаю,
спочатку театр поїхав на довгі
гастролі, а я лишилась на базі,
працювати в кравецькому цеху,

Ігор САВЧУК

■ ВИСОКА НОТА

Київський квартет саксофоністів
— чи не найтитулованіший ансамблевий колектив України —
відзначає своє 35-річчя. Ювілей
припав на концертне турне. Цього разу музикантів оплесками вітали маріупольці. На сході України, обпаленому війною, артистів
завжди чекають із нетерпінням,
бо їхня творчість для прифронтового міста є і живильною силою, і простором для відновлення втрачених форпостів.
До ювілею музиканти також
підготували «Український саксофон» — аудіальну антологію
квартетного саксофонного виконавства, куди ввійшли кращі
записи колективу.
Київський квартет саксофоністів Національної філармонії України було засновано у 1985 році. Появу колективу на культурній мапі України 1980-х можна передовсім пов’язати з новими віяннями часу,
коли саксофон стрімко набирав обертів як
повноцінний інструмент академічної педагогіки та виконавства. У той час поява квартету з першокласних саксофоністів спричинила кардинальні зміни у розвитку цього
мистецького явища. Далі була тісна співпраця з українськими композиторами, котрі
щедро дарували квартетові свої твори. Серед митців, прем’єрне виконання композицій яких здійснив саме Київський квартет
саксофоністів: Ганна Гаврилець, Віталій
Годзяцький, Жанна і Левко Колодуби, Василь Пилипчак, Сергій Пілютиков, Володи-

шила костюми акторам, та по
поверненні мене взяли в роботу,
і все закрутилось... Дебютувала
в ролі Уляни у виставі «Іваном
звуть його».
За п’ятдесят років у театрі я
зіграла понад сто різних ролей.
Відбулась як героїня і як характерна, комедійна актриса. Достойними роботами вважаю роль
Вальки в «Іркутській історії»
О. Арбузова, Анни у виставі
«101-й кілометр» О. Галіна, Юнони в «Енеїді» І. Котляревського.
З останніх робіт — це роль
Мамулі у виставі «Каліка з острова Інішмаан» Мартіна Макдонаха, та Баба Сонька у виставі «Вій.
Докудрама» Наталії Ворожбит.
Я вірю, що кожна роль приходить актору в потрібний час, з
якоюсь метою, щоб він щось усвідомив, зрозумів. У мене так було з
Євгенією у виставі «Танго». Саме
вона допомогла мені знайти відповідь на питання, яке цікавило
мене в той час. Я збагнула, що все

❙ Харизматична Любов Колесникова.
в житті має приходити і відходити
вчасно, звільнивши місце наступному, прийдешньому... Як пори
року змінюють одна одну: весна
— зиму, літо — весну, осінь —
літо, а зима — осінь, і знову приходить весна... Усе циклічно в нашому світі, і не потрібно боятись
чогось невідворотнього, адже це
просто наступна стадія буття.
Моя Баба Сонька з вистави «Вій. Докудрама» — це моя
мама... Працьовита, добра, проста, ніжна... Ніколи не сказала
поганого слова, не образила нікого. Любила все живе: людей, природу, тварин, дітей жаліла...
Доля не надто жалує мене,
і, може, завдяки цьому з мене
вийшла добра актриса. Так склалось, що онука виховую сама.
Дитина потребує великої уваги та любові, і часу на себе залишається не багато, а вже ж вік такий, що хочеться відпочити. Багато хто в мене запитує, як я все

У Монреалі й Маріуполі
Київський квартет
саксофоністів
за 35 років зіграв
понад 3000 концертів
та випустив
10 компакт-дисків
мир Рунчак, Іван Тараненко, Кармелла Цепколенко, Володимир Шумейко та багато інших нині визнаних українських митців.
Широкою і різноманітною є конкурсна і фестивальна діяльність колективу.
Київський квартет саксофоністів, котрий є
лауреатом багатьох престижних міжнародних та національних конкурсів, було визнано кращим колективом на Міжнародному
фестивалі сучасної музики «Київ Музик
Фест» (1993), на Міжнародному конкурсі
у Ростоку (Німеччина, 1997), Міжнародному фестивалі слов’янської музики в Парижі (1998). Український колектив неодноразово брав участь у найпрестижніших світових форумах саксофоністів — Всесвітньому конгресі саксофоністів, присвяченому
150-річчю створення саксофона (м. Анже,
Франція, 1990), Х Всесвітньому конгресі
саксофоністів (м. Пезаро, Італія, 1992), Європейському конгресі кларнетистів та сак-

❙ Київський квартет саксофоністів — ювіляр.
софоністів, м. Будапешт (Угорщина, 1996),
XI Всесвітньому конгресі саксофоністів (м.
Монреаль, Канада, 2000), XIV Всесвітньому
конгресі саксофоністів (м. Любляна, Словенія, 2006), Європейському форумі саксофоністів (м. Вроцлав, Польща, 2018).
За час свого існування Київський квартет саксофоністів зіграв понад 3000 концертів та випустив 10 компакт-дисків, позначених високим професійним рівнем інтерпретації української та світової музичної спадщини. Завдяки цьому утворилося широке
коло шанувальників саксофонної культури.
Унікальним явищем останнього часу є

«Український саксофон» — аудіальна антологія квартетного виконавства, створена
колективом. Музичний простір цього проєкту, реалізованого відповідно до історичної взаємозумовленості та процесуальності
розвитку культури через саксофонну інтерпретацію кращих її зразків, увібрав широку
панораму композиторської творчості — від
українського бароко до авангарду і джазової імпровізації.
Перший iз трьох дисків зосереджений
на інтерпретації прадавніх музичних шарів
інструментальної творчості. Творча панорама композицій у перекладенні для кварте-

це встигаю: про сім’ю дбати і ролі
грати, а я відповідаю: напружуюсь і йду... Доглядати чоловіка,
виховувати онука, облаштовувати побут, так, як і всі жінки. В
нас немає іншого вибору.
Любов — це те, з чого створений наш світ і що його тримає.
Хоча любов буває різною. Любиш батька, матір, Батьківщину... А кохаєш милого.
Чесно кажучи, мені останнім
часом хочеться просто елементарної поваги.
Ніхто не залишиться довіку молодим чи вагітним, чи ще
щось... Тож до часу в мене ставлення філософське, вважаю, що
свій вік потрібно любити і поважати. Все минає, і лишається досвід, мудрість. Хтозна, якби я
була такою мудрою в двадцять,
можливо б, не зробила тих помилок, і життя склалось по-іншому,
а може, і добре, що була «дурною»
і все склалось так, як є». ■
ту Юрія Василевича, одного із засновників
колективу, увібрала як твори Й. С. Баха, Д.
Бортнянського, Турдйона, Г. Берда, К. Жерве — видатних світових майстрів бароко,
так і доробок анонімних українських авторів. Наступний контент «Українського саксофона» — це твори сучасних українських
композиторів. Саме вони багато років поспіль складали основу концертних академічних програм колективу. А відтак успішна та
наснажена концертна діяльність колективу в різних куточках України та за її межами, у свою чергу, сприяла розширенню
аудиторії слухачів саксофонної академічної музики та створенню на міжнародних
теренах позитивного іміджу про високий
рівень українського виконавства. Останній
з трьох CD-дисків «Українського саксофона» присвячений популярній культурі. Наснажений джазовими опрацюваннями відомих класичних і популярних шлягерів
— «Щедрик» М. Леонтовича, композиції
А. П’яццолли, джазові п’єси Є. Дергунова,
— диск дає змогу вкотре пересвідчитися у
високому виконавському рівні колективу,
привабливості його тембральної палітри та
органічному камерно-інструментальному
вмінні гри в ансамблі.
На сьогодні реалізований проєкт «Український саксофон» став важливим кроком у промоції найкращих досягнень сучасного українського саксофонного мистецтва.
У складний час, спричинений пандемічними
подіями, у просторі яких ми чи не вперше за
повоєнну історію відчули свою безпорадність
і крихкість, такі естетичні дарунки дають сили
для виживання. Може, саме тому ще з більшою наснагою кожен з нас жадає зустрічі з
прекрасним, та як ніколи відчуває важливість
появи нових творчих проєктів. ■
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■ ДО СЕЗОНУ

Хрумкість у капусті, ніжність у паштетах
Нові рецепти улюблених страв від Валентини Кузьмової з Хмельницького
Тетяна ЗІНЧЕНКО

У мене з нашою сьогоднішньою кулінарною порадницею Валентиною Кузьмовою
відразу вималювалося спільне бажання:
як тільки дивишся на пляцки — барвисті,
кремово-ягідно-горіхові, з багатьма цікавими шарами і прошарками, хочеться
навчитися такі пекти також. Хоча б для
душі, бо навіть спостерігати таке — це
також певного роду насолода. І поки я,
так би мовити, на шляху до цієї мрії, пані
Валентина її вже втілила в життя. Її неймовірно гарну і смачну випічку, а також
інші страви дуже шанують господині. Аж
так, що кулінарка із Хмельницького Валентина Кузьмова стала переможницею
в осінньому конкурсі смаколиків, отож
і сьогоднішні рецепти у нас — від переможниці.
Валентина Кузьмова за освітою — бухгалтер, за покликанням — чудовий кулінар. «Маю чоловіка, двох доньок і внучку,
тому готувати є для кого. Дівчата мої дуже
гарно готують, але не печуть, кажуть: нам
вистачає маминої випічки, — розповідає
пані Валентина. — А от внучка Діана любить пекти — піцу, млинцi з різними начинками».
Напевне, бабусине захоплення і добра
місія нагодувати родину смачно і красиво, передалася і внучці. Як свого часу Валентині Кузьмовій передалося вміння уже
її бабці готувати.
«Бабуся готувала, і я завжди була поряд. Свій перший борщ зварила, коли
мені було 14 років. Дуже переживала,
але всі їли, хвалили, просили добавки.
Я була щаслива. Завжди на свята до нас
приїжджали родичі з Тернополя, і ця їхня
випічка, ці пляцки — це щось неймовірне! І я ще в школу ходила, але вже тоді
поставила собі таку ціль, що я теж буду
так пекти. Пекла багато, навіть родичам
на весілля. Зараз печу на дні народження
і на свята. Коли я побачила велику і дуже
цікаву кулінарну групу Лілії Цвіт, я відразу захотіла поділитись iз людьми тим, що
я знаю, та навчитись чогось від них».
Ось так передаються гарні рецепти: від
покоління до покоління, від сучасниці
— сучасниці. Щось є в цьому доброму і
смачному колообігу, раз внучки беруться
за тісто, бо так пекла їх бабуся, і раз господині дякують іншим господиням, що
вчать їх.
«Дуже люблю бісквітні пляцки, паски, а з
перших страв це, звичайно, борщ, ну і голубці. Мій улюблений тост: «Не жалійте,
що було, не гадайте, що буде, бережіть,
що є!» — додає Валентина Кузьмова з
побажанням нашим читачам усіх благ.

Сезон соління грибів і хрумкої
капусти
Так, це — пізня осінь: iз грибами, з
качанами капусти. У пані Валентини
є рецепт особливої квашеної капусти
— так готувала бабуся. «Я коли спробувала за цим рецептом, то квашу вже
більше 10 років. Капуста не перекисає,
не темніє. Зберігатись у погребі може
до двох років і буде біленька, хрумка,
апетитна і дуже корисна», — розповідає господиня і ділиться рецептом.
На літр води — по повній столовій
ложці солі та цукру.
Нашинкувати капусту і моркву (моркви багато не потрібно, гарно, коли капуста біленька), перемішати.
Розкласти в банки під легким пресом, щоб не м’яти. Залити розсолом, накрити кришками з дірками (для зливу
води), щоб надходило повітря. І залишаємо на 3 дні в теплому місці.
Коли капуста уквасилася, викидаємо з банок у велику миску і залишаємо на 30-40 хвилин, щоб вийшла гіркота. Тим часом помити банки і щільно
вкласти капусту разом із соком. Закриваємо пластмасовими кришками і ставимо на холод. А взимку до картоплі в
мундирах або зі шкварочками — те, що
треба!

❙ Капуста, яка зберігається дуже довго.

❙ Солодкі ромбики.

❙ Апетитні грибочки.

❙ Такої курки ви ще не готували.

Мариновані грибочки

Потім до молока з маргарином додаємо 400 г крекеру з цибулею (подрібненого), перемішуємо і даємо постояти 510 хвилин.
Додаємо до маси з печінкою, все перемішуємо і викладаємо у форму, змащену і застелену пергаментом.
Випікаємо при температурі 170 градусів годину. Готовність визначаємо
шпажкою. Розмір форми — 22-30 см,
а висота — 6-7 см.
Це красиво, ошатно, святково і
дуже смачно!

Якраз грибний сезон у розпалі.
Майстриня з Хмельницька розповідає,
як їх гарно і смачно замаринувати.
Почистити, помити і відварити гриби до готовності.
На літр відварених грибів готуємо такий маринад: 0,5 л води, 2 чайні ложки солі, 1 ч. ложка цукру, 3 ст.
ложки оцту 9%, лавровий лист, перець горошком. Коли закипить маринад, кидаємо гриби і варимо 10-15 хвилин, а після цього розкладаємо в сухі
стерилізовані банки і закручуємо. Це,
безперечно, дуже смачно!

Пухкі соковиті котлети
Восени до тушкованих овочів часто хочеться покласти щось соковите і
м’ясне, приміром котлетку. За рецептом пані Валентини вони вдаються на
диво смачними. «Їх так люблять гості»,
— пишуть у відгуках господині.
На 1-1,5 кг м’яса (свинячий ошийок
і лопатка) потрібно 3-4 яйця, велика
цибулина, 2-3 зубці часнику, 1/3 батона, сіль, перець за смаком.
М’ясо і сиру цибулю перекрутити
на м’ясорубці двічі, часник пропустити через часникодавку. Батон замочити у воді, коли добре розмок — відтиснути і додати до фаршу разом з яйцем.
Посолити, поперчити, добре вимішати
і відбити. Коли фарш добре відбитий —
то котлети тугенькі й добре тримають
форму. Нагріти пательню, додати олію
і посмажити.
Гостям сподобаються! І нехай рідні
будуть бажаними гостями!

Паштетна ніжність
«Хочу поділитись iз вами дуже
смачним, ніжним на смак і простим у
приготуванні паштетом iз печінки», —
продовжує невтомна господиня Валентина Кузьмова.
Потрібно кілограм печінки (свинячої чи яловичої). Сиру печінку перекрутити на м’ясорубці, 2 середні цибулини протушкувати на олії до прозорого кольору і теж пропустити на
м’ясорубці.
Додати 4 яйця, сіль і чорний мелений перець за смаком, усе старанно перемішати. Затим 0,5 літра молока гріємо до гарячого і додаємо пачку маргарину (маргарин має розтопитись у молоці).

❙ Валентина Кузьмова.

Курка з млинцями — інтригуюча
страва!
Такого я ще не бачила! Гляньте, яка
цікава ця страва: незвична й інтригуюча. Як помістити млинцi в курку так,
щоб це виглядало, як курячий торт, і
було за смаком — дуже і дуже, пані Валентина розповідає із задоволенням.
Каже, що також дуже любить цю страву — і готувати, і пригощати нею, і смакувати.
Отож, за її рецептом, спочатку слід
зняти шкурку з курки обережно по
колу. Підрізаємо крила і гомілки, щоб
потім курка мала гарну форму. Усе інше
виймаємо, відділяємо від кісточок, перекручуємо через м’ясорубку (господиня каже, що ще додає свинячого ошийка, щоб фарш був соковитим). Смажимо 2 цибулини, 1-2 морквини, солимо,
перчимо за смаком, додаємо 3-4 яйця.
Вимішуємо (відбиваємо) фарш. Сирим
фаршем начиняємо млинці, як на налисники. Перед тим як начиняти курку, кожен налисник обмокнути в яйця
(3-4), збиті з 1-2 столовими ложками
майонезу, для того, щоб вони тримались купи і не розсипались.
Запікаємо до зарум’янення, приблизно годину. Маєте страву — хоч на
свято, хоч для будня!

Родзинково-лимонні ромбики
для осені
До гарячого напою, особливо коли
на вулиці холодно, вони дуже смакують: iз лимонними нотками, з горішками та родзинками, акуратні і дуже
смачні. Валентина Кузьмова каже, що
цей рецепт давно перевірений і ці тістечка давно стали улюбленими в її родині.
Потрібно 200 г маргарину (масла)
кімнатної температури, 200 г смета-

❙ Паштет і котлети виходять дуже ніжними.
ни, 2 склянки борошна, чайна ложка
соди, столова ложка оцту (щоб погасити соду), дрiбка солі.
З усіх цих інгредієнтів замісити тісто й поставити в холодильник. А тим часом готуємо начинку.
Начинка: лимон, склянка горіхів,
склянка родзинок без кісточок, склянка цукру, яйце.
Лимон ошпарити й натерти на тертці, кісточки вибрати. Горіхи подрібнити качалкою. Міксером збити яйце
і цукор. Родзинки залити окропом
на 20 хвилин. І коли все пiдготували,
з’єднати — начинка готова.
Повертаємось до тіста — ділимо на
дві частини. Одну частину розкачуємо
на пергаменті і з пергаментом ставимо
на деко. Викладаємо начинку і накриваємо зверху другою частиною тіста,
проколюємо виделкою, щоб не здувалось. Печемо при температурі 180 градусів 40-50 хвилин.
Ще гарячим ріжемо на ромби або
хто як хоче. Коли вистигнуть, посипати цукровою пудрою.
Похолодало, а смачна і корисна їжа
може суттєво поліпшити і настрій, і
зміцнити імунітет. І додати фарб, смаку, натхнення. Кулінарні майстрині не
стомлюються щоразу говорити про любов. Напевне, вони добре знають про це
почуття, коли збирають за столом родину. Смачного! ■
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СПОРТ
Олександр Савицький
головний тренер ХК «Кременчук»
Григорій ХАТА
Так уже склалася в останнє
десятиліття традиція, що після кожної літньої Олімпіади
в українській легкій атлетиці відбувається звітно-виборний конгрес, на якому делегати оцінюють роботу керівника
профільної федерації та визначають вектор діяльності організації на наступний олімпійський цикл.
Попри те, що через коронавірус заплановані на 2020-й
рік Ігри в Токіо не відбулися,
згідно з регламентом, наприкінці поточного календарного року у вітчизняному легкоатлетичному господарстві відбулися чергові вибори президента.
Упродовж восьми минулих
років посаду очільника Федерації легкої атлетики України
обіймав Ігор Гоцул. Прагнув
досвідчений спортивний менеджер переобратися й на ще
одну чотирирічну каденцію.
Відтак усі свої минулі напрацювання та успіхи, а також
майбутні обіцянки він виклав
у Маніфесті.
Розповідаючи в ньому про
свою діяльність на президентській посаді, Ігор Гоцул висловив переконання, що його
команді вдалося суттєво змінити на краще стан справ у
вітчизняній легкій атлетиці.
«Із типової пострадянської інституції ФЛАУ перетворилася на успішну, сучасну організацію, яка сповідує
європейські цінності. За моєї
ініціативи відбувся суттєвий
перерозподіл владних повноважень від президента до колективних органів управління та територіальних федерацій. Тож більшість рішень
тепер ухвалюється колегіально, вперше до цього процесу активно залучено і спортсменів. Принцип прозорос-

«Уся фінальна серія проходить настільки вперто й цікаво. Хлопці з обох
сторін демонструють такий хокей, що відзначати по-особливому якийсь
окремий матч узагалі немає сенсу».

■ ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Такий близький і
далекий водночас
Новим керівником вітчизняної легкоатлетичної федерації став
колишній очільник Професіональної футбольної ліги

❙ Бронзова призерка Олімпіади-2000 Олена Говорова стала першим віцепрезидентом легкоатлетичної
❙ федерації України.
❙ Фото з сайта womo.ua.
ті нині є домінуючим у нашій
діяльності», — наголошував
Гоцул.
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За його словами, транспарентною та справедливою
стала система відбору спорт-

сменів на міжнародні змагання, прозорою також виглядає й процедура розподілу фі-

нансів для підготовки атлетів.
При цьому найголовніше, що
в минулому залишилася безправність спортсмена та його
особистого тренера.
Водночас, висвітлюючи
свої перспективні бачення,
Ігор Євгенійович зробив одну
суттєву ремарку, в якій наголосив, що не може пообіцяти
право голосу комітету спортсменів на звітно-виборній
конференції ФЛАУ.
Водночас опонент Гоцула у своїй передвиборній програмі, не надто сперечаючись
зі своїм візаві в основоположних програмних засадах, зробив діаметрально протилежну заяву щодо волевиявлення спортсменів, пообіцявши у
разі свого обрання надати «атлетам і тренерам право голосу в керівних органах федерації».
Вочевидь, саме ця заява в
підсумку й зробила можливим обрання доволі віддаленої
від легкої атлетики людини —
лікаря за освітою, колишнього керівника Професіональної футбольної ліги, очільника Державної служби молоді
та спорту в уряді Миколи Азарова — Равіля Сафіуліна — на
посаду президента легкоатлетичної федерації України. У
боротьбі за цей високий пост
Равіль Сафович на свою підтримку зібрав 16 голосів, Ігоря Гоцула підтримали 11 делегатів.
Коли ж iшлося про обрання першого віцепрезидента
федерації, голоси делегатів
уже звучали в унісон. Кандидатуру Олени Говорової —
бронзової призерки Ігор-2000
у Сіднеї в потрійному стрибку — вони підтримали одноголосно. Схоже, її перебування у президії федерації якраз
і покликане зробити гучним і
впливовим голос атлетів. ■

■ ХОКЕЙ

Дивовижна
закономірність
Перед завершальним у «золотій» серії поєдинком
її учасники ніяк не могли перемогти опонента
в рідних стінах
Григорій ХАТА
Дивлячись на цікаву закономірність,
котра спостерігалася в шести поєдинках
фінальної серії хокейного чемпіонату
країни між «Кременчуком» та «Донбасом», коли суперники здобували перемоги лише в гостьових поєдинках, можна було припустити, що переможцем сьомого, вирішального, поєдинку має стати
команда, що гратиме його в гостях.
За підсумками регулярного сезону,
статус «сіяної» з найвищим номером у
«плей-оф» команди дістався «Кременчуку». Однак, з огляду на дивовижну тенденцію у «золотій» серії, домашній майданчик ще жодного разу не допоміг підопічним Олександра Савицького переграти «Донбас».
«Три поразки вдома, але це нічого не
значить. Розберемо свої помилки, дамо
супернику бій і нарешті візьмемо своє

■ ТАБЛО

Чемпіонат України. «Плей-оф». Фінальна серія до чотирьох перемог. «Донбас» —
«Кременчук» — 1:2, 3:2. Рахунок у серії — 3:3.
чемпіонство», — напередодні сьомого
матчу заявляв захисник «Кременчука»
Олександр Боєвих.
Зрозуміло, що в таборі донецького
клубу, котрий проводив чемпіонат у статусі переможця попереднього розіграшу, перед вирішальним двобоєм панувала абсолютно протилежна думка.
Гравець «червоно-чорних» Андрій
Григор’єв наголошував: «Донбас» —
це чемпіонські традиції, для нас виграти золоті нагороди — це справа престижу».
Нагадаємо, що донецький клуб —
шестиразовий чемпіон України, тоді
як «Кременчук» — ще жодного разу

❙ «Кременчук» та «Донбас» довели справу в чемпіонській гонці до вирішального, сьомого,
❙ матчу.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
не піднімався на найвищу сходинку
п’єдесталу. При цьому за свою історію
представники Полтавщини програли
вже чотири фінальні серії.
Цікаво, що в «золотих» серіях українського хокею раніше жодного разу
справа не доходила до сьомого матчу.
Сам же поєдинок на кременчуцькій
ковзанці «Айсберг», що завершився у
вівторок уже після здачі цього номера до
друку, мусив проходити без глядачів.
Починаючи з 19 жовтня, після того
як Кременчук потрапив до помаранчевої

коронавірусної зони, в місті почали діяти додаткові протиепідемічні обмеження, з огляду на які спортивним уболівальникам більше не дозволялося відвідувати спортивні заходи.
Здавалося б, серйозний удар по команді господарів. Утім, з огляду на те,
що на очах своїх уболівальників «Кременчуку» ніяк не вдавалося здолати у
фінальній серії «Донбас», позбавлення
команди Олександра Савицького глядацької підтримки, навпаки, могло піти їй
на користь. ■

Читайте
в наступному
номері:

16

Зіштовхнули письменників із засновником УНР
Захисники столичного скверу, на який зазіхають забудовники, опинилися серед тих,
хто не підтримує перейменування цього місця з імені Чкалова на імені Євгена Чикаленка

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 ЖОВТНЯ 2020

■ КАР’ЄРНІ СХОДИ

Мендес
повертається,
або Амбіції материнству не завада
Шість років тому, знявшись
у крайній стрічці «Як упіймати монстра», гаряча штучка Єва
Мендес — голлівудська зірка з
кубинським корінням — пішла у
довготривалу декретну відпустку
після народження первістка, вирішивши повністю присвятити себе
сім’ї. Поява доньки Есмеральдіти
в 2014-му перевернула погляди
на життя 40-річної жінки, адже
це було таке бажане материнство,
та ще й від коханої людини — володаря найчарівнішої і найзагадковішої посмішки Голлівуда Раяна Гослінга. Через два роки у пари
народилася друга донечка — Амада, тож про кінематограф довелося на деякий час забути. Проте час
іде, а акторські амбіції ще ніхто не
відміняв, тож Єва планує повернутися на знімальний майданчик.
«Я аплодую жінкам, які поєднують роботу і турботу про малюків, але я не одна з них», — поділилася зі ЗМІ зірка. Жінка задоВарка ВОНСОВИЧ
Пандемія коронавірусу охопила увесь світ, тож навіть малюки
знають усі необхідні засоби убезпечення від захворювання на цю
підступну хворобу. Те, що руки
потрібно мити, знають усі дітки,
а тепер вони дізналися, що їх необхідно ще й дезінфікувати. Ось
і маленька жителька Лівінгтона,
що в Шотландії, захопила із собою
в школу пляшечку з, як вона думала, дезінфектором. Як же здивувалася (і це ще м’яко сказано) її
мама, коли вирішила перед пранням витрусити кишеньки курточки своєї п’ятирічної донечки і
знайшла там флакончик з інтимною змазкою. Як виявилося, дівчинка вже вміє читати, тож, по-

волена, що мала змогу
весь цей час не працювати, а повністю присвятити себе материнству, і вона
була щаслива всі ці шість
років. Поте зараз донькам,
відповідно, шість і чотири
роки і час подумати про продовження кар’єри, адже для
жінок у кінематографі час —
не найкращий напарник.
Нагадаємо, Єва Мендес
та Раян Гослінг познайомилися в 2011-му на
знімальному майданчику фільму «Місце під соснами», і
хоча між акторами різниця у віці
7 років (не на користь Єви), а також чимало попередніх романів,
проте пара вже 9
років разом і, судячи з усього, щаслива у стосунках. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №101

❙ Єва Мендес.

■ ОВВА!

Інтим не пропонувати!
Маленька школярка взяла в школу засіб
для покращення... сексу
бачивши на пляшечці своє прізвище та ще й ім’я — Енн Саммер,
— вирішила, що це санітайзер, виготовлений в аптеці саме для неї,
тому і взяла його з собою у школу.
Там вона не тільки сама «дезінфіковувала» собі ручки, а й щедро
ділилася з однокласниками.
Річ у тім, що на флакончику й справді було написано Ann

Summers, але це назва фірми, яка
випускає засоби для інтиму. Звісно, змазка не могла нашкодити дитині, проте батькам потрібно обачніше ставитися не лише до ліків, а
й до подібних засобів. До речі, рідина дитині сподобалася — Енн розповіла мамі, що рукам було приємно і гаряче, що й не дивно, адже
змазка була розігріваючою. ■

■ ПОГОДА
22 жовтня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень +16...+18.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: вночi +4...+6, удень +13...+15. Яремче: вночi +6...+8,
удень +15...+17. Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +12...+14.
Рахiв: уночi +5...+7, удень +12...+14.

Північ
мінлива
хмарність

+3…+8
+13…+18
Схід

хмарно

20 жовтня висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай —
немає, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — немає, Пожежевська — 6 см.
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По горизонталі:
1. Англійський візок за викликом, прообраз таксі. 7. Хвороба попереку та старечих суглобів. 8. Козацьке прізвисько князя Дмитра Вишневецького. 9. Спосіб покращити стан
здоров’я. 12. Сленгова назва долара. 15. Порода собаки. 16. Улюблений час для учнів під час шкільних
занять. 17. Окрема «кімната» у вагоні. 18. «Червона ...» — популярний фестиваль сучасної української
пісні. 19. Невеличка тахта, на якій
зручно сидіти удвох. 20. «По всьому
світу стала новина: Діва Марія сина
родила. Дитя породила, в ... положила Господнього Сина» (колядка).
21. Головна священна книга в юдаїзмі. 23. Схематичне зображення земної поверхні. 26. Одна низка намиста. 28. Український учений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки
й теорії космічних польотів. 29. Частина тенісного поєдинку.
По вертикалі:
1. Геометричне тіло, усі грані
якого є квадратами. 2. Сигнальний
поплавок на річці, озері для обмеження безпечної для плавання акваторії, а також для позначення мілизни чи підводних каменів. 3. Стиль
плавання. 4. Машина. 5. Міжнародна угода великого політичного зна-

чення. 6. Людина, що незаконно захопила владу або присвоїла собі
чужі права. 10. Те, що отримав Василь Ломаченко в бою з Теофімо Лопесом. 11. Рідкісна річ. 13. Столиця
Парагваю. 14. Погода, коли на термометрі +35°С. 15. Один із лідерів
якобінців, убитий Шарлоттою Корде.
22. Зелений острівець у пустелі, навколо джерела. 23. Король франків,
який об’єднав під своєю владою простір від Біскайської затоки до Адріатики. 24. Військовий підрозділ. 25.
Дугоподібне перекриття між стінами
чи стовпами. 27. Найбільша у світі
тварина. ■
Кросворд №100
від 20 жовтня

■ ПРИКОЛИ
Анонс: «Високопосадовець терміново шукає двійника для візиту в Генеральну прокуратуру. Матеріальну допомогу сім’ї гарантує».
***
— Я не розумію, чому якісь
штани ви мені шили впродовж місяця. Адже Бог цілий світ створив
лише за шість днів.
— Ви таки подивіться на цей
світ і на ці штани!
***
Суддя запитує підсудного:
— У вас зарплата 10 тисяч гривень, а будинок ви собі побудували
за 10 мільйонів доларів. Як ви це поясните?

— Дайте час подумати.
— Сім років вистачить?
***
— Як потрапити на Привоз?
— Ще три зупинки.
— Але ж мені сказали вийти
тут.
— Ви ж в Одесі. Той, хто порадив, напевно, стояв, а ви сиділи.
***
До продавця на ринку підходить жінка і просить зважити згорток. Продавець зважує:
— Тут рівно кілограм двісті грамiв. А що там у вас?
— Два кілограми м’яса, які я
купила у вас п’ятнадцять хвилин
тому.
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