Козацький Батько, дослідник
Дніпровських порогів

Шукайте проліски у грудні

Як Дмитро Яворницький подорожував
на Соловецькі острови, був у засланні
в Ташкенті та чому досліджував історію
запорозьких козаків
» стор. 6

Арктичне повітря
принесе в Україну
перші морози, а на
Закарпаття — сніг
» стор. 2
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Від п’єдесталу —
до колиски
Королева гімнастики
Ганна Безсонова
вперше стала мамою
» стор. 16

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 28,137 грн
1 € = 33,424 грн
1 рос. руб. = 0,361 грн

Бай-бай, Трампе
46-м президентом США став Джо Байден,
який обіцяє зробити штати Америки знову «сполученими»

❙ Трамп не хоче визнавати поразку й планує завалити суди позовами.
❙ Фото з сайта glavcom.ua.

» стор.

5

2

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020

ІнФорУМ

«Так само, як і в минулому році, нас чекає нетипове «зимове бабине літо», коли на
тлі різкого похолодання погода настільки ж стрімко змінюватиме курс, радуючи
небувалими відлигами й сонячними днями».

Наталія Діденко
народний синоптик

■ ПОГОДА

■ НА ФРОНТІ

Шукайте
проліски у
грудні

І буде вам «Щастя»

Арктичне повітря
принесе в Україну перші
морози, а на Закарпаття
— сніг
Ірина КИРПА
Після невеликого потепління, спровокованого антициклоном
Ramesh, українців чекають сильні
опади, нічні заморозки, густі тумани та сильний північно-західний вітер.
Синоптики попереджають, що
дощова погода з 10 листопада 2020
року захопить у полон практично
всі регіони нашої країни, зробивши
особливий акцент на центральних та
південно-західних областях.
Якщо на вихідних нас радувала
золота осінь з ясною сонячною погодою й цілком комфортними 15 градусами тепла, то з початком нового
тижня доведеться серйозно задуматися про опалення у будинках, а також про парасольки, куртки й речі з
теплої вовни.
Адже температура повітря вдень
знизиться до 3-5 градусів тепла, а ось
уночі нас чекають перші заморозки
на ґрунті до мінус 2-3 градусів.
Найхолодніше традиційно буде
за заході України, де прогнозують не
лише морози вночі, а й мокрий сніг
упереміш із холодними дощами.
Жителі Карпат та Закарпаття
укотре милуватимуться сніжинками, що летять із неба, адже перших
«білих мух» тут спостерігали вже наприкінці жовтня.
Але якщо для листопада ці температурні показники є цілком прийнятним, то у грудні ми зіткнемося з
аномально теплими днями, причому
справжній сніг може так і не випасти в жодному з регіонів країни аж до
середини січня.
— Так само, як і в минулому році,
нас чекає нетипове «зимове бабине
літо», коли на тлі різкого похолодання погода настільки ж стрімко
змінюватиме курс, радуючи небувалими відлигами й сонячними днями,
— розповіла народний синоптик Наталія Діденко. — Незважаючи на різкі зміни погоди, жовтень 2020 року в
Києві видався надзвичайно теплим:
за даними дослідників, за цей осінній місяць температура у столиці чотири рази поспіль побила рекорди
140-річного періоду спостережень.
Отже, цілком логічно, що температурні аномалії ще порадують киян
несподіваним теплом серед зими...
Кліматологи попереджають, що
справжньої зими не буде в усьому
світі аж до 2025 року через зміну сонячної активності, що відбувається
кожні 200 років.
Тепла погода у грудні небезпечна
збільшенням числа захворювань на
ГРВІ, грип та коронавірус COVID-19,
адже віруси та мікроби, яким морози
не загрожують, зможуть вільно циркулювати повітрям.
Ситуацію
частково
може
пом’якшити дощова погода, а також,
сподіваємося, висока свідомість українців, які на Новий рік замість закордонних курортів віддадуть перевагу спокійному затишку домашнього вогнища. ■

Новий контрольний пункт в’їздувиїзду облаштували як місце надання
послуг: фінансових, поштових,
адміністративних
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
Президент
Зеленський укотре побував у районі проведення Операції
Об’єднаних сил. Розцінюємо це як поглиблення розуміння президентською
командою реальної ролі
Збройних сил та загалом
ситуації на фронті в загально-політичному розкладі
та коригування системи
комунікацій відповідно до
висновків. Цього разу президент Зеленський із головнокомандувачем генералом Хомчаком та виконуючим обов’язки командувача
Об’єднаних сил генералом
Ганущаком разом із представниками дипломатичних місій оглянули новий
контрольний пункт в’їздувиїзду «Щастя», який планується вже скоро відкрити. Акцент було зроблено на
облаштуванні КПВВ як місця надання послуг, у першу
чергу адміністративних.
Зокрема, на КПВВ розташо-

вано відділення Ощадбанку, пошту та ЦНАП, який
надаватиме 88 адміністративних послуг.
Починаючи з 8.00 10 листопада, згідно з рішенням командувача Об’єднаних сил,
в усіх КПВВ у районі проведення Операції Об’єднаних
сил відновлюється пропуск
осіб і транспортних засобів
через лінію розмежування. На території Донецької
області через КПВВ «Гнутове»,
«Новотроїцьке»,
«Мар’їнка», «Майорське»,
а на Луганщині – через
КПВВ «Станиця Луганська» та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду
«Щастя» та «Золоте». Пропуск громадян і транспортних засобів проводитиметься щоденно з 8.00 до 18.00.
При в’їзді на територію, підконтрольну уряду України,
проводитиметься температурний скринінг громадян.
Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та до-

тримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної
розмітки. Для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення
заходів обов’язкової самоізоляції з використанням
єдиного електронного сервісу «Дій вдома» або обсервації, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020.
Разом із президентом у
поїздці були посли Німеччини, Швеції, Франції, Канади, заступник посла Великої Британії, спеціальний
представник чинного голови ОБСЄ в Україні, координаторка системи ООН в Україні, тимчасова повірена у
справах США. Таким чином
українська влада демонструє міжнародній спільноті свою налаштованість
до дипломатично-політичних методів вирішення ситуації в результати дії режиму тиші. Проте от тут
якраз і є на що звернути увагу. Бо, з одного боку, режим
тиші таки дав результати
— кількість бойових втрат
i поранень зменшилася в
рази. Проте говорити власне про «тишу» можна лише
умовно. Бо наразі, навпаки,
спостерігається зростання
кількості вогневих провокацій. Утім це традиційний
метод російського агресора: як тільки Україна бере
перевагу у політично-дипломатичній площині, посилюється військовий тиск на
лінії фронту. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Загалом за минулі чотири доби ситуація в
районі проведення операції залишається стабільною та повністю контролюється підрозділами Об’єднаних сил. За цей час було зафіксовано 22 випадки порушення дотримання
режиму тиші російськими окупаційними військами. Поряд із Водяним зафіксовано застосування противником великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем i стрілецької зброї з боку тимчасово окупованої Ужівки.
Окрім того, ворог застосував міномети калібру 82 міліметри. Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного
озброєння оборонці Водяного рішуче придушили ворожу активність i змусили противника припинити обстріли. Неподалік населеного пункту Гнутове ворог застосував стрілецьку
зброю. Поблизу Старогнатівки противник провокував наших захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. На ділянках неподалік населеного
пункту Попасна противник провокував наших захисників вогнем iз великокаліберного
кулемета. Окрім того, задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ17 над позиціями Об’єднаних сил. Унаслідок
підриву ВОГ-17 один військовослужбовець
Об’єднаних сил отримав осколкові поранення.
Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр iз контролю та координації питань припинення вогню
та стабілізації лінії розмежування сторін. На
жаль, у районі Операції Об’єднаних сил була
й небойова втрата — за інформацією «УМ»,
слідство розглядає дві версії загибелі 20-річного десантника 80-ї аеромобільної бригади
— самогубство або необережне поводження
зі зброєю.

■ ДО ДАТИ

Не коней треба міняти, а переправу
Мосту Патона виповнилося 67 років, він давно потребує капітального ремонту
Тарас ЗДОРОВИЛО
Легендарному столичному
мосту Патона, що з’єднує береги Дніпра, збудованому за унікальною технологією, днями
«виповнилося» 67 років. Це
перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1 тис. 543
метри, без використання традиційних з’єднань. Безпосередню участь у проєктуванні та будівництві моста брав
академік Євген Патон (1870—
1953), на честь якого й названо
цю споруду. (З його ініціативи
було створено Електрозварювальну лабораторію при Академії наук України, яку в 1934
році реорганізовано в Інститут
електрозварювання, директором і науковим керівником
якого до кінця життя незмінно був Євген Оскарович).
Будівництво моста було розпочато 1939 року й припинено
у вересні 1941 року через відступ радянських військ із Києва. Втім уже на початку 1942
року на зведених опорах мосту нацисти продовжили будівництво. Побудований тимчасовий міст отримав назву на
честь німецького воєначальника часів Третього рейху, генерал-фельдмаршала Вальтера
фон Райхенау. Будівельні роботи проводили угорськi сапернi частини. Міст фон Райхенау
добре видно на аерофотознімках люфтваффе 1943 року. Во-

сени 1943 року, при відступі нацистів, цей міст було знищено.
Сучасний
міст
введено в експлуатацію 5 листопада 1953 року. У його проєктуванні та будуванні брали участь: столичні Інститут
«Укрпроектстальконструкція», Трест Мостобуд №1, Інститут електрозварювання імені
Є. Патона АН УРСР та Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І. Бабушкіна.
Міст має балочні конструкції, з суцільними головними балками двотаврового перерізу довжиною 58 і
57 м, висотою 3,6 м, 26-пролітний, з опорами на кесонній основі. Пролітні споруди складаються з 264 однотипних блоків довжиною
29 м, під час монтажу яких
було зварено 10 тис. 668 м
швів.
Ширина проїжджої
частини 21 м, ширина тротуарів — по 3 м. Для покращення безпеки руху в 1968 році
на мосту Патона була влаштована напівжорстка декоративно-художня огорожа
(вперше в СРСР). Її виконало підприємство з м. Донецьк
«Ремкомун елект ротранс».
Із 1 листопада 1954 року і до 9
червня 2004 року по мосту
проходила трамвайна лінія.
В’їзд на міст зі сторони правого берега оформлений пропілеями доричного ордера (конструкцією парадного в’їзду з ко-

❙ 67. Потрiбно «лiкувати».
лонами), з лівого — двома колонами висотою 20 м.
Зараз це диво архітектури,
на жаль, перебуває в досить
жалюгідному стані. Вперше
про ремонт моста Патона заговорили ще 30 років тому, але
тоді все так і закінчилося розмовами. У 2008 році знову порушили питання реконструкції у зв’язку з підготовкою
до Чемпіонату Європи з футболу-2012, який мав проходити, зокрема, і в Києві. Був навіть розроблений проєкт, за
яким планували зняти залізобетонне покриття і замінити
більш легким металевим. За
рахунок зменшення навантаження несучі балки, таким чином, зможуть витримати вісім
смуг руху замість шести. Загальну ширина мосту планували збільшити з 21 до 38 мет-

рів. Утім через фінансові проблеми реконструкцію відклали на невизначений термін.
У 2018 році міст почав руйнуватися, й на його огляд виділили понад чотири мільйони гривень. У 2020 році міст
було визнано аварійним, проте на підготовку всіх документів потрібно ще два роки. На
мосту наразі вже закрили дві
крайні смуги через небезпеку.
За найоптимістичнішими прогнозами фахівців, реставрація моста, яка мляво почалася кілька місяців тому, може
бути закінчена не раніше 2025
року.
Додамо, що міст Патона увіковічнено на пам’ятній срібній
монеті «Євген Патон» номіналом 5 гривень, випущеній в
обіг Нацбанком України у лютому 2010 року. ■

ІнФорУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020

■ ЗАРАЗА

Під домашнім «арештом»
Кількість хворих на коронавірус в Україні за останні
три дні зменшилася, однак у Кабміні наполягають
на карантині вихідного дня
Катерина БАЧИНСЬКА
Із понеділка в Україні оновили карантинну мапу. Всі регіони опинилася в «помаранчевій» і «червоній» зонах. Повністю
в «червоній» зоні — Полтавська та Житомирська області. Найжорсткішi обмеження
планують запровадити в понад десяти обласних центрах. Там не працюватимуть кафе та
ресторани. Під забороною буде і робота громадського транспорту та відвідування закладів освіти. Водночас із понеділка набуло чинності й покарання за відсутність маски на обличчі. Минулого тижня Верховна
Рада посилила відповідальність за неносін-

ня засобів захисту в громадських місцях.
Респіратори та маски — обов’язкові, якщо
громадяни перебувають у приміщенні чи в
громадському транспорті. Засоби захисту
повинні закривати рот і ніс. Інакше доведеться заплатити від 170 до 225 гривень. До
того ж правоохоронці зможуть штрафувати
безпосередньо на місці. Не штрафуватимуть
українців за відсутність маски лише на вулиці. Не каратимуть також і неповнолітніх
— навіть у громадських місцях.
Тим часом за попередню добу COVID-19
виявили у 8 тис. 687 жителів України, госпіталізували 1 тис. 100 хворих, померли 115
пацієнтів, одужали 2 тис. 277 осіб.

Про це повідомив міністр охорони
здоров’я Максим Степанов під час щоденного брифінгу. Так, за попередню добу найбільша кількість підтверджених випадків
зареєстрована у столиці, Харківській, Запорізькій, Житомирській i Київській областях.
У Міністерстві охорони здоров’я говорять, що ситуація з коронавірусом напружена. У зв’язку з цим вирішили посилити карантин. Але повного локдауну не витримають малий i середній бізнеси. Тому в
МОЗі пропонують карантин вихідного дня.
Напружена ситуація з коронавірусом
і в окупованому Криму. Міністр із питань
тимчасово окупованих територій Олексій
Резніков заявив в інтерв’ю «Радіо «Свобода», що Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом.
Це пов’язано з активним поширенням коронавірусу i дефіцитом ліків на півострові.
Нині Меджліс кримськотатарського народу ініціює збір допомоги хворим COVID-19
у Криму. До цього там закликали Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні та
моніторингову місію ООН iз прав людини
відвідати анексований півострів через «катастрофічну епідемічну ситуацію». ■
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■ ПРОВОКАЦІЇ

Відлуння
Карабаху
У Харкові двоє
молодиків
обстріляли
Почесне
консульство
і культурноінформаційний
центр
Азербайджану
Лариса САЛІМОНОВИЧ

■ ПРОТЕСТИ

Влада ображає
«малих»
Підприємці провели
попереджувальну акцію,
перекривши рух транспорту
на автошляху Київ — Харків
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава
У Полтаві близько сотні представників малого та середнього бізнесу
з обласного центру, а також із Миргорода, Карлівки, Нових Санжар,
Глобиного приєдналися до всеукраїнської акції «Право на працю», на
деякий час перекривши
рух транспорту на трасі
Київ — Харків у районі
авторинку.
Приватні
підприємці заявили, що
виступають проти запровадження касових апаратів та за збереження
спрощеної системи оподаткування. Вони переконані, що тотальна фіскалізація ФОПів і впровадження програмних
РРО є наступом на малий та середній бізнес.
«Хочемо
зберегти
своє право на працю. Відтак самі напрацювали законопроєкти №3853-1,
3853-2 та 3993 і 3 листопада під час багаточисленної акції підприємців у Києві вимагали від
Верховної Ради розглянути їх. Депутати, які
спілкувалися з нами, а
також голова ВРУ Дмитро Разумков переконливо пообіцяли, що ухвалять рішення про відтермінування введення
касових апаратів. Ми їм
повірили й роз’їхалися
по домівках. Проте наступного дня вони «провалили» це голосування.
Відтак ми проводимо попереджувальну акцію,
бо насправді доведені до
відчаю. Хочемо привернути увагу народних депутатів і змусити їх хоча
б розглянути написані

нами законопроєкти»,
— повідомила приватний
підприємець із Миргорода Леся Золотарьова.
Як відомо, хвилю
протестів викликав підписаний президентом
Володимиром Зеленським закон, що набирає
чинності з 1 січня наступного року, який
зобов’язує ФОПів 2-4-ї
груп платників єдиного податку використовувати реєстратори
розрахункових операцій. «Що це означає для
підприємця? Насамперед зростає вартість ведення бізнесу, адже нововведення пов’язані зі
значними витратами.
По-перше, необхідно
купити касовий апарат
(або смартфон), по-друге, треба ідентифікувати всі товари й закодувати їх у цей касовий
апарат, а це робота не
одного дня, — пояснює
Леся Золотарьова. —
Окрім усього, вводяться жахливі штрафи за
порушення
касової
дисципліни. А, згідно з
офіційною статистикою
фіскальної служби, сто
відсотків перевірок касової дисципліни закінчуються штрафами. Розумієте? У нас же податкова служба не є сервісною — це насамперед
каральний орган. Наші
опоненти маніпулюють
фактами, розказуючи,
що ми не хочемо платити податки. Насправді ж ми виборюємо право бізнесу працювати
легально і сплачувати
податки. Бо ті вимоги
закону, за якими маємо працювати з 1 січня, унеможливлюють

❙ Підприємці Полтави та області приєдналися до всеукраїнської акції «Право на працю».
❙ Фото автора.
легальну
діяльність
ФОПів».
«Запеклий ворог малого та середнього бізнесу — нардеп Данило Гетманцев — вважає, що
впровадження касових
апаратів
спричинить
контроль за контрабандою. Тобто не в змозі навести порядок на митниці, нинішня влада вирішила затягнути зашморг
на шиї представників
малого та середнього бізнесу, — додає один з організаторів акції протесту Анатолій Волинець.
— І хай не розказують,
що у світі обов’язково використовують фіскальні
пристрої при здійсненні готівкових розрахунків. Я знаю, що, скажімо, в Іспанії, Туреччині,
Грузії тощо касовий апарат слугує не для фіскальних звітів, а для
внутрішнього обліку товарів. Потрібно відрізняти товарний чек від фіскального. Ми завжди виписуємо чек на вимогу
клієнта».
Підприємець із Полтави Ліна Кривоколіско, котра працює у своєму магазині по черзі з
продавчинею,
зазначає: придбати реєстратор розрахункових операцій, а крім того, узяти
на роботу бухгалтера, без
якого із впровадженням

нововведень навряд чи
обійдешся, — для неї непідйомна ноша. «Кажу
відверто: такого фінансового навантаження
просто не потягну, адже
у зв’язку з падінням
купівельної спроможності наших людей торгівля теж дуже впала»,
— ділиться вона.
Полтавський підприємець Людмила Ковтун скаржиться: «Я працюю підприємцем понад 20 років, зрозуміло,
маю певне накопичення
товару. Тепер мені його
треба взяти й викинути
(адже первинних документів, які б вказували
на його походження, не
маю), в iншому разi мені
можуть виписати штраф
у розмірі 51 тисяча гривень. Та я таку суму
можу заробити хіба що
за пів року! Розуміємо:
перекривши рух транспорту, ми створюємо
незручності для інших
людей. Та, ухвалюючи
«драконівські» закони,
влада нас просто «дістала». Ми роками по крупинці вибудовували свій
бізнес, при цьому нічого
не просили в держави. А
тепер держава хоче наш
бізнес знищити».
Окрім усього, підприємці вимагали однакових умов ведення бізнесу для всіх без винят-

ку. «Навесні, під час «велюрового» карантину,
ФОПи зупинили бізнес
і, два місяці не маючи
заробітку, сплачували
податки, орендну плату, кредити. А мережа
торгових центрів «Епіцентр», ресторан нардепа Миколи Тищенка «Велюр» тощо, попри заборону, у цей час працювали, — обурюється Леся
Золотарьова. — Тож ми
вимагаємо: якщо карантин, то однаковий для
всіх!»
Учасники акції протесту попередили: якщо
нагорі до них не дослухаються, вони змушені будуть вдатися до жорсткiших кроків. ■

■ ДО РЕЧІ
Згідно з результатами
дослідження соціологічної
групи «Рейтинг», 74 відсотки опитаних українців висловилися за те, щоб навіть
малі підприємства та ФОПи
видавали фіскальні чеки покупцям. При цьому понад 70
відсотків респондентів переконані, що розмір податків потрібно збільшувати для
олігархів та великого бізнесу, і стільки ж — виступають
за те, щоб зменшити або залишити на колишньому рівні податки для малого та середнього бізнесу.

Війна у Нагірному Карабасі несподівано нагадала про себе у Харкові. Невідомі зловмисники днями
випустили вісім куль по
вікнах та дверях консульства і культурного центру Азербайджану. Інцидент стався вночі, тому в
будівлях, на щастя, нікого не було. Камери спостереження зафіксували двох
молодиків зi зброєю, що
нагадує пістолет, оснащений глушником.
За цим фактом правоохоронці вже відкрили
кримінальне провадження
і кваліфікують подію як
хуліганство із застосуванням зброї. Якщо нападники будуть знайдені, вони
можуть бути засуджені на
термін від трьох до семи
років. За розпорядженням
міського управління Нацполіції консульства Азербайджану та Вірменії взяли під цілодобову охорону.
Водночас міністерство
закордонних справ Азербайджану вже розповсюдило заяву, в якій харківський інцидент розглядається «у контексті
погроз радикальних сил»
противника. «Ми рішуче
засуджуємо погрозливі й
небезпечні для життя напади радикальних вірменських сил на азербайджанських
дипломатів
за кордоном, а також на
членів місцевої азербайджанської спільноти, —
йдеться у повідомленні.
— Відповідні органи нашої країни будуть взаємодіяти з місцевими правоохоронними органами
зарубіжжя, аби притягти
до відповідальності винуватців у таких злочинах».
Прокоментував подію
також керівник азербайджанського культурно-інформаційного центру Харкова, відомий скульптор,
народний художник України Сейфаддін Гурбанов. «Я
не знаю, хто це зробив, —
сказав він. — Я живу тут 35
років і ніколи не стикався ні
з чим подібним. Не хочу нікого звинувачувати та привертати зайву увагу, адже
ми з усіма дружимо. Тут
працюють галереї, виставки, ми відкрили центр, аби
люди могли знайомитися з
азербайджанською культурою». ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

Провладна депутатська фракція
«Слуга народу» зробила все, аби
Державний бюджет 2021 року
було ухвалено вчасно, тобто упродовж листопада. Щоби до 1
грудня не тільки виконати норму
Бюджетного кодексу за датою ухвалення, а й дозволити місцевим
органам влади сформувати місцеві бюджети на основі державного. Але якщо з турборежимом у послідовників президента
Володимира Зеленського все
більш-менш добре, то з якістю
головного фінансового документа країни не все так однозначно.
Або якщо точніше, то особливою
якістю він не вирізняється. Експерти, які проаналізували різні
варіанти держкошторису України, сходяться на думці: помилок,
прорахунків у бюджеті є дуже багато, а сам документ несе величезні ризики для держави.

Влада сподівається на краще
Основні показники урядового проєкту державного кошторису наступного року: номінальний
ВВП складе 4,5 трлн грн, а його
зростання — 4,6%. Експорт повинен вирости на 2,9%, а імпорт
— на 10,6%, при цьому середньомісячна зарплата складе 13,6
тисячі грн, рівень безробіття —
9,2%, інфляція планується на
рівні 7,3%.
Також у проєкт Державного
бюджету закладено підвищення
мінімальної заробітної плати.
На даний момент вона становить
5 тисяч гривень. З 1 січня 2021 її
планують підвищити до 6 тисяч,
а з липня — до 6,5 тис. грн: зростання з першого місяця наступного року сягне 20%. А разом
із липневим підвищенням зростання складе 30% у порівнянні з
нинішнім рівнем.
При цьому розмір прожиткового мінімуму в сумі 2 тис. 189
гривень уряд пропонує на пів
року заморозити, тоді як фактичний мінімум становить 3тис.
763 гривні. На цьому наголосив
із парламентської трибуни голова Рахункової палати Валерій
Пацкан.
Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
чесно зізнався: урядовий законопроєкт не розрахований на вирішення проблеми бідності, незважаючи на підвищення оподаткування. «Що стосується
надходжень до бюджету, то ми
очікуємо значне зростання. Для
цього депутати ухвалили законопроєкт №2110 про акцизний
збір на тютюн, у якому збільшили ставки оподаткування на
TЕНи в 3,5 раза, на сигарети з
фільтрами — на 20%. Якщо говорити про алкогольну продукцію, то детінізація цього ринку
спричинить такі ж наслідки. Я
думаю, що в першій версії проєкту бюджету деякі доходи були
занижені, і бюджетний комітет
це виправив. Візьмемо для прикладу ситуацію з доходами від
грального бізнесу, доходів узагалі не було, поки я і мої колеги
не внесли приблизно 20 правок.
Ці фактори вплинули на надходження, які можна направляти на
фінансування соцпрограм. Усі
повинні розуміти: наразі фінансове становище країни не в найкращому стані, економіка падає», — сказав депутат.
І не менш чесно продовжив.
«Давайте казати відкрито, в бюджеті на 2021 рік не буде коштів,
щоб істотно вирішити проблеми
бідності та збільшення фінансування соціально незахищених
верств населення. Тому ми говорили, що збільшення прожиткового мінімуму на 9,3%, в порів-

ЕКОНОМІКА
■ НАШІ ГРОШІ

Фантазії на тему бюджету
Кабмін підготував нереальний проєкт держкошторису-2021, який не стимулює розвиток
економіки і дозволить громадянам заледве зводити кінці з кінцями
нянні з поточним роком, — такий
собі захід у боротьбі з бідністю.
Великі кошти витрачаються на
вирішення коронавірусної кризи, ми витрачаємо гроші на обслуговування і на виплату державного боргу, який дістався нам у спадок. Це все певні обставини, які не
дозволяють нам вийти з ситуації,
що склалася. Потрібен системний підхід. Тому парламентарії
очікують від уряду програму розвитку України до 2030 року, яка
була анонсована і президентом, і
прем’єр-міністром, оскільки вона
і є вирішенням проблеми», — зазначив Гетманцев.

Видатки зростають
Голосування за цей законопроєкт, як відомо, відбулося 5
листопада. Це дивно, адже сам
проєкт був поданий, як і належить, 15 вересня. Бюджетний
комітет повинен був до 15 жовтня розглянути 2тис. 451 поправку, внесену депутатами, а 20
жовтня планувалося голосування. Але через низку причин —
офіційних і не дуже — голосування відклали. До числа пер-

Кабмін видає бажане
за дійсне
Аналітики вважають дещо
дивним і величезне як для посткарантинної економіки України
зростання ВВП на 4,6%, — як пояснює уряд, із метою відновлення
економіки на рівні річної давності.
Більшість експертів зазначає: кабінет Дениса Шмигаля вперто видає бажане за дійсне. Адже якщо в
умовах світової економічної кризи
українська економіка не падатиме, то це вже можна назвати досягненням, а прогнозоване зростання
на 4,6% є і зовсім фантастичним.
Особливо на тлі показників нинішнього року.
Адже ВВП України до кінця
2020 року, за оцінками аналітиків МВФ, впаде на 7,2%. Тільки в
жовтні індекс ділової активності
знизився з 49,4 до 47,8 пункта.
Це при тому, що значення нижче 50 означає, що в економіці держави переважають песимістичні настрої.
Відтак, як виходить із декларованих урядом цифр, Кабмін
бавиться в імітації: плануючи
зростання ВВП, чиновники на-

«Усі повинні розуміти: наразі фінансове становище
країни не в найкращому стані, економіка падає».
ших належить перерва у роботі
Ради через випадки коронавірусу в кількох депутатів, неофіційна — проведення місцевих виборів у державі, а отже, «слуги народу» та просто народні обранці
вирішили без потреби не нервувати свій електорат.
Висновок комітету був представлений на початку листопада.
Після розгляду всіх поправок Кабміну запропонували збільшити
витрати бюджету на 20 млрд грн
при підготовці до другого читання. Найбільше планують збільшити витрати Мінфіну: на 7,4
млрд грн має зрости субвенція
на соціально-економічний розвиток, яку ще називають депутатським фондом.
Побажали депутати збільшити видатки Міністерству культури та інформаційної політики на
2,5 млрд грн. Ще 3 млрд грн додатково отримає Міністерство
інфраструктури на розвиток інфраструктури аеропортів, і додатково півтора мільярда — на
аеропорт у Дніпрі. Пів мільярда отримає Держспоживслужба на утримання апарату. Нарешті півтора мільярда додатково
обіцяють МОЗ для Національного інституту раку.
Потреби у видатках зазвичай
зростають у період між читаннями цього документа в парламенті. Сьогоднішня бездонна діра —
боротьба з «ковід-19», яка може
потребувати суттєвого збільшення фінансування.
Але планувати видатки —
це навіть не пів справи. Адже,
як переконані аналітики, Держбюджет-2021, найімовірніше, не
буде виконано. Як не буде виконано і бюджет нинішнього року. І
позаминулих... За словами політолога Дениса Гаєвського, традиційною для України є практика,
коли бюджет регулюється в ручному режимі. І це несе величезні
ризики для держави.

справді й не планують піднімати економіку в реальності. Через нестачу коштів функції уряду зводяться до розподілу фінансових потоків, які генеруються
валютними надходженнями від
трудових мігрантів, від експортерів і зовнішніх позик. Про те,
щоб створювати стимули і точки
зростання, як заявляють експерти, не йдеться взагалі.
Навіть навпаки. Намагаючись сподобатися потенційному виборцю і піднімаючи йому
заробітну плату, влада тим самим закладає міну вповільненої дії під економічними процесами у державі. Адже показник
мінімальної зарплати насамперед пов’язаний зі збором податків, і лише опосередковано — з
виплатами працівникам. Відтак невмотивоване підвищення
зарплати може спричинити суттєве зростання тіньового сектору — працівників почнуть переводити на пів ставки. Також
різке збільшення мінімальної
заробітної плати без зростання
ВВП, тобто без зростання продуктивності праці, може призвести до інфляції.
У проєкті Держбюджету вказано, що уряд планує залучити
549,1 млрд грн за рахунок облігацій внутрішньої держпозики.
Але незалежні експерти назагал
не вірять, що владі вдасться цей
крок. Насамперед тому, що світові фондові ринки останнім часом постійно оновлюють максимуми своїх біржових індексів.
Іншими словами, ми різко стали
непривабливими для інвесторів в
українські держоблігації. Такої
думки, зокрема, дотримується
економіст Олександр Гончаров,
публікуючи її на своїй сторінці у
«Фейсбуці».
Валерій Пацкан також констатував: на виплату зовнішніх
боргів передбачено третину витрат держбюджету, що становить

❙ «Намалювавши» у проєкті Держбюджету нереальні показники, влада
❙ намагатиметься виконувати його за допомогою інфляції і девальвації гривні.
❙ Фото з сайта konkurent.ua.
майже 620 мільярдів гривень. За
його словами, тільки на обслуговування держборгу піде кожна
сьома гривня. «Обсяг державного та гарантованого державою
боргу зросте до 2,9 трильйона
гривень — майже 65% ВВП, що
перевищить встановлену Бюджетним кодексом межу», — констатував Пацкан.

Субсидії уріжуть, ліки можуть
не закупити
Проблеми з Державним бюджетом наступного року, як вважають експерти, ми відчуємо вже
у перші місяці 2021 року. «Дуже
складно прогнозувати економічне зростання на наступний рік,
коли ми не знаємо точно, яке буде
падіння в цьому році. Взагалі в
таких турбулентних умовах прогнозувати щось на більше, ніж на
три місяці, неможливо. Тому я б
рекомендував розглядати цей
бюджет як тимчасовий, який
обов’язково буде змінений, можливо, вже в першому кварталі,
тому що починаючи з другого чи
з першого місяця — не виконуватиметься. Реальність може бути
зовсім іншою, ніж закладається в
цей бюджет», — зазначив Олександр Савченко, додавши, що,
за його прогнозом, економіка в
останньому кварталі нинішнього року рухатиметься у коридорі
плюс-мінус 1%, — і без жодного зростання. «Тому і в першому
кварталі наступного року, якщо
ми і будемо рости, то не більше,
ніж на 1%, максимум 1,5%», —
додав експерт.
За його словами, оскільки в
цьому році економіка падала,
значить, порівняльна база буде
невисокою. І навіть при цьому
економіка не може зрости більше, ніж на 2,5-3%, але ніяк не
на 4,6%. Адже карантинні обмеження триватимуть щонайменше до кінця року, триває рецесія
в промисловості та інших галузях, зменшилося кредитування
економіки і приплив іноземного
капіталу.
«Рахункова палата неодноразово акцентувала увагу на зміні
підходів до формування розміру
прожиткового мінімуму», — заявив Валерій Пацкан, зазначивши, що на боротьбу з епідемією
коронавірусу в проєкті Держбюджету-2021 передбачено 19,4
млрд грн, з яких 2,6 млрд грн —
на проведення вакцинації. «Ми
бачимо ризики закупівлі за завищеними цінами медичних то-

варів і недостатньо досліджених
вакцин», — сказав глава Рахункової палати.
За його словами, на виплату
пільг і житлових субсидій передбачено на 561 млн грн менше,
ніж у 2020 році, при цьому оголошено істотне підвищення цін
на газ уже з листопада 2020 року,
що призведе до подорожчання
житлово-комунальних послуг та
збільшення кількості одержувачів субсидії, а значить, і бюджетних витрат.

Інструменти уряду —
інфляція і девальвація
«Головним недоліком цього бюджету є збільшення податкового тиску на бізнес і на людей, що теж не відповідає гаслам
правлячої партії і президента.
Відбувається все навпаки. Якщо
додати до абсолютного збільшення податків плутанину в менеджменті їх сплати, то зовсім погана
картина. Я аналізував методично
всі ці податки і дійшов висновку,
що жодна нормальна компанія в
Україну не зайде, прямі іноземні інвестиції майже неможливі.
З бізнесу вимиватимуть усі оборотні кошти за рахунок збільшення податків, рентних платежів. Промовиста цифра 12%
— середнє збільшення акцизів,
рентних платежів, при тому, що
інфляція в цьому році буде дуже
мала, напевно, 3%. Це теж нонсенс. Це означає, що ми залазимо в кишеню бізнесу і будемо відбирати оборотні кошти в умовах
відсутності кредитування. Це
дуже сильно вдарить по бізнесу»,
— сказав Олександр Савченко.
При цьому аналітики викоремлюють три фактори, за рахунок яких можна наповнити бюджет. Перший — це реальне зростання економіки. Але піти цим
шляхом влада зараз не готова. «А
тому існують іще два інші чинники — це девальвація гривні; чим
більша девальвація, тим більше
наповнення бюджету. Цей інструмент і зараз застосовується в четвертому кварталі, це дає істотний
приплив. І інфляція. Можна виконувати бюджет за рахунок економічного зростання, а можна за
рахунок інфляції та девальвації.
Як правило, за рахунок цих факторів і виконується бюджет. Основне джерело наповнення бюджету — це ПДВ з імпорту, а там
пряма залежність від курсу національної валюти», — резюмував Олександр Савченко. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ

У суботу, 7 листопада, кандидат
від Демократичної партії Джо
Байден нарешті зумів набрати
понад 270 голосів виборників,
необхідних для перемоги на
президентських виборах. Відтак
Джозеф «Джо» Робінетт Байден
молодший — американський
політик ірландського походження, обраний 46-м президентом
США. Сенатор США від штату
Делавер та колишній віцепрезидент США обійме посаду президента США 20 січня 2021 року.
Переломний момент стався після того, як було встановлено, що
Байден здобув перемогу у двох
чергових штатах, Пенсильванії
та Неваді, які дають йому додаткові 26 голосів, та 290 голосів у
всіх штатах (при 270 необхідних
для перемоги). Претендент від
Республіканської партії, чинний
президент США Дональд Трамп
здобув 214 голосів виборників.
Надалі не завершено підрахунок
голосів у штатах Аляска та Північна Кароліна, де наразі лідирує
Трамп, та у штаті Джорджия, де
лідерство з незначним відривом
за Байденом. Але результати голосування в цих трьох штатах
будуть мати репутаційне значення для того чи іншого претендента, але вже жодним чином не
вплинуть на загальну перемогу
Байдена. Загалом, підрахунок
голосів триватиме до кінця листопада, бо в останню чергу оброблятимуть голоси, віддані за
кордоном. А йдеться про п’ять
мільйонів американців iз правом
голосу, які мешкають за межами
США.
Байден уже оголосив себе обраним президентом і почав приймати привітання від світових
політиків. Але вітань від свого
суперника він не дочекається:
штаб Дональда Трампа оприлюднив заяву, в якій повідомив
про відмову визнавати Байдена
переможцем і намір домагатися
правильного підрахунку голосів
в суді. Адвокати Трампа хочуть
завалити суди позовами про
перерахунок голосів. Законодавство дозволяє здійснювати
перерахунок, якщо результат
двох кандидатів становить менше одного відсотка. Юристи можуть знайти й інші приводи для
перерахунку.

Хто керуватиме США наступні
чотири роки
Джо Байден — один із найдосвідченіших членів Демократичної партії. Свою політичну кар’єру він почав майже 50
років тому, коли 30-річним обрався сенатором від штату Делавер. Уже тоді, в першій половині 1970-х, журнал «Тайм»
включив його в список «200
осіб майбутнього, які робитимуть історію». Майбутній президент США провів у сенаті 35
років до того моменту, коли Барак Обама запропонував йому
стати напарником на виборах
2008 року. Президент доручав
йому роботу на таких важливих напрямах, як реформа охорони здоров’я або врегулювання української кризи.
46-й президент США Джо
Байден стане найстаршим американцем в історії, який обіймав цю посаду. На момент інавгурації йому вже виповниться
78 років. Байден відразу заявив, що йде на один президентський термін і не претендуватиме на переобрання через чотири роки.
Його напарниця по виборах
56-річна Камала Гарріс стане
першою жінкою і першою афроамериканкою на посаді віцепрезидента. І, певне, наступ-
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Бай-бай, Трампе
46-м президентом США став Джо Байден, який обіцяє зробити
штати Америки знову «сполученими»

❙ Джо Байден і його дружина Джилл: ось вона, перемога!
ною кандидаткою від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Батько
Камали — іммігрант із Ямайки африканського походження, а мати — іммігрантка з Індії. Сама Гарріс, за повідомленнями, ідентифікує себе як афроамериканка. Своє походження
вона зробила одним із визначальних моментів своєї політичної кар’єри. Попри іммігрантське походження, родина Камали
належала до вищого середнього
класу. Батько був університетським професором, а мати займалася науковими дослідами в
галузі боротьби з раком. Вищу
освіту Гарріс здобувала спочатку в Канаді, а потім у Говардському університеті — одному з
найвідоміших закладів вищої
освіти, який почав приймати
темношкірих. Далі вона вступила до Каліфорнійського університету в Гастінгсі, де вивчилася на юристку.

ти: по-перше, боротьба з пандемією коронавірусу та її подолання і, по-друге, об’єднання
країни, яка за роки правління Трампа перетворилася на
два ідеологічно непримиримі
ворогуючі табори. Він заявив,
що хоче зробити американські штати знову СПОЛУЧЕНИМИ. Під час свого звернення
він зробив особливий акцент
на спробі примирення з табором прихильників його суперника у виборчих перегонах Дональда Трампа. «Тим, хто голосував за Трампа, — я розумію
ваше розчарування сьогодні. Я
й сам програв декілька виборів.
Але зараз — давайте дамо одне
одному шанс. Аби досягти прогресу, ми маємо перестати вважати наших опонентів ворогами. Ми — не вороги. Ми — американці», — заявив Байден.
Уже наступного дня, 8
листопада, штаб Джо Байдена та Камали Гарріс запустив

Чинний президент Трамп продовжує чіплятися за
крісло і стверджує, що були фальсифікації виборів.
Він не може і не хоче повірити в свою поразку.
Більша частина кар’єри Камали Гарріс і була пов’язана з
юриспруденцією. У 2003 році
вона стала окружною прокуроркою Сан-Франциско, а в
2010-му — генпрокуроркою
штату Каліфорнія, першою
темношкірою жінкою на цій
посаді. Генпрокуроркою Каліфорнії Гарріс пробула майже два повні терміни, здобувши позитивну репутацію в Демократичній партії. Цим вона
й скористалася, успішно пройшовши до Сенату (верхня палата парламенту США) в 2017
році. Камалу Гарріс відносять до лівого, так званого «соціалістичного», крила Демократичної партії.

Пріоритети нової
адміністрації США
Перший виступ Джо Байдена вже як президента-електа
в рідному штаті Делавер мав,
швидше, урочистий характер,
тому обраний президент назвав лише два свої пріорите-

вебсайт BuildBackBetter.com,
присвячений процесу передачі
та пріоритетам майбутньої адміністрації демократів, повідомляє Сі-Ен-Ен. Серед перших
викликів, з якими зіткнеться нова адміністрація Байдена, сайт виділяє епідемію коронавірусу, економічну кризу,
расову нерівність та зміну клімату. Було запевнено, що новий президент та його команда
займатимуться цими питаннями з першого дня перебування
на посаді. «Американці заслуговують на термінову, надійну
та професійну реакцію на ескалацію кризи в галузі громадського здоров’я та на економічну
кризу, спричинену спалахом
коронавірусу», — читаємо на
вебсайті.
Команда Байдена та Гарріс, відповідальна за планування процесу переходу влади
від поточної адміністрації Дональда Трампа до нового кабінету Байдена, обіцяє збільшення можливостей для тестуван-

ня на коронавірус, справедливого розподілу ліків та вакцин
(за наявності) та співпраці з
державними та місцевими органами влади щодо запровадження загальнонаціонального
обов’язкового носіння масок.

Будуть радикальні зміни
в зовнішній політиці
Адміністрація Дональда
Трампа за чотири роки встигла нажити собі ворогів навіть
серед найближчих друзів Америки та впливових міжнародних організацій. Тому Європа та світ не приховують позитивне ставлення до перемоги Джо Байдена і сподіваються
на відновлення міцних старих
зв’язків.
У Брюсселі сподіваються на посилення трансатлантичних відносин iз приходом
у Білий дім адміністрації Байдена. Генсек НАТО теж очікує
покращення відносин між ЄС
і США. Лідери Європейського
Союзу й Північноатлантичного альянсу (НАТО) привітали
Джо Байдена з перемогою на
виборах. Так, голова Європейської Комісії Урсула фон дер
Ляйєн висловила свої вітання Джо Байдену й Камалі Гарріс. Очільниця Єврокомісії написала, що вона з нетерпінням
чекає зустрічі з Байденом якомога раніше. До привітань iз
перемогою на адресу Байдена
й Гарріс приєднався й голова
Європейської Ради Шарль Мішель.
Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
наголосив на важливості провідної ролі США в Організації
Північноатлантичного договору. На думку Столтенберга,
нині лідерство США як ніколи
важливе. Він висловив надію
на тісну співпрацю з новообраними президентом США та віцепрезиденткою з метою «подальшого зміцнення зв’язків
між Північною Америкою і Європою».
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєсус привітав Джо
Байдена з перемогою і наголосив на важливості спільної боротьби з пандемією коронавіру-

5

су. Раніше чинний президент
США Дональд Трамп прийняв
рішення вивести США з ВООЗ
до липня 2021 року. Вашингтон звинуватив організацію в
неефективності боротьби з пандемією і фальсифікації доказів
причетності китайської влади
до її появи.

Як сильно Трамп грюкне
дверима
Чотири роки правління Дональда Трампа пройшли в атмосфері скандалів, і його прощальний акорд також обіцяє
бути гучним. Про перемогу
Байдена на виборах повідомили найбільші ЗМІ країни.
Чинний президент Трамп продовжує чіплятися за крісло і
стверджує, що були фальсифікації виборів. Трамп не може і
не хоче повірити в свою поразку, хоча це радять зробити навіть однопартійці, найближчі
співробітники і навіть члени
його родини.
У неділю телеканал Сі-ЕнЕн повідомляв, що Джаред
Кушнер, радник і зять президента США, і перша леді Меланія Трамп закликають республіканця визнати свою поразку на виборах. Утім прессекретар кампанії Трампа
Джейсон Міллер заперечив,
що Кушнер обговорював такий
крок iз президентом. «Ця історія не відповідає дійсності»,
— зазначив він.
Президент від Республіканської партії США Джордж
Буш, який керував країною в
2001-09 роках, особисто привітав Джо Байдена та Камалу Гарріс iз перемогою на президентських виборах. Буш сказав, що
американці можуть бути впевнені, що вибори були «в основному чесними». «Незважаючи
на наші політичні розбіжності,
я знаю, що Джо Байден — хороша людина для об’єднання
США», — додав Буш. За його
словами, він сказав Байдену,
що «молиться за його успіх» і
допомагатиме йому. Та нагадав, що висловив подібні побажання своїм попередникам —
демократу Бараку Обамі та республіканцю Дональду Трампу
— після того, як вони перемогли на виборах.
Колишній президент додав,
що Трамп має право оскаржувати результат виборів у судах
і просити про перерахунок голосів, але результат очевидний. «Ми повинні об’єднатися
заради добра наших сімей та
сусідів, для нашої нації та її
майбутнього», — звернувся
Буш до своїх співвітчизників.
Перебіг передачі влади у
США може бути драматичним,
але, запевнив Байден, у демократів є способи, як випровадити Трампа з Білого дому. Один
iз запрошених «Голосом Америки» політичних оглядачів
навіть прогнозує, що Трамп
може повернутися до старої
професії телеведучого. Тільки
цього разу не на якомусь американському телеканалі, а
на російський пропагандистський телересурс RT (Russia
Today), на якому буде вести
з Ростова-на-Дону програми
про гнилу американську демократію та як підступні демократи організували в США
державний переворот і незаконно позбавили його влади.
А в перервах між програмами
грати в його улюблені гольф чи
теніс. Тим більше, що в Ростові
для нього вже є інший «високий» партнер, великий шанувальник тенісу, колишній президент України Віктор Янукович. ■
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ІСТОРІЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020

Наталія ОСИПЧУК

Нинішній — рік 165-ліття легендарного Дмитра Яворницького,
українського історика, археолога, етнографа, фольклориста, письменника. Завдяки йому
побачило світ комплексне дослідження з історії українського Запорозького козацтва. Цій
тематиці він присвятив низку
праць, але найголовніша з них
— фундаментальна тритомна
«Історія запорозьких козаків».

Як став Еварницьким
Майбутній історик народився 6 листопада 1855 року в
селі Сонцівка на Харківщині в
родині дяка Івана Якимовича
та селянки Ганни Матвіївни.
Родина була бідна, хоча коріння мали шляхетне. Хоча батько вмів читати лише по складах, але для дітей це було свято. Шестирічний Дмитрик захоплювався твором Миколи
Гоголя «Тарас Бульба». Пізніше Яворницький згадував:
«Як дочитали до того місця,
як Бульбу вішають, сльози,
дитячі сльози, градом котилися у мене з очей». Отак у життя маленького Дмитра ввійшла тема козаччини, яка не відпускала його протягом усього
життя.
Початкову освіту Дмитро отримав удома. А в 12-річному віці розпочав навчання
у повітовому училищі Харкова. Саме там стався дивний випадок з його прізвищем. «Дід і
батько мій писалися «Яворницький», а у школі якийсь дурень причепив букву «Е», —
констатував пізніше. Після
того випадку вчений майже
п’ятдесят років підписувався неправильним прізвищем
і зміг остаточно його змінити
лише після 1918 року.
Успішно закінчивши училище, Дмитро Яворницький
за наполяганням батьків вступив до Харківського духовного
училища. Та швидко зрозумів,
що це не його покликання.
У 1877 році, не довчившись у семінарії, юнак вступив до Харківського університету на історико-філологічний
факультет. Одразу визначився
з темою дослідження: «Історія
козацтва», почав збирати матеріали в архівах. Проте архівами вчений не обмежився —
організовував краєзнавчі, етнографічні та фольклорні експедиції.
На формування світогляду
майбутнього вченого вплинули лекції Олександра Потебні
та Миколи Сумцова. В університеті цінували талановитого дослідника, відтак залишили позаштатним стипендіатом для підготовки до професорського звання. Саме в цей
період Дмитро Яворницький
починає читати в Харкові та
інших містах авторські лекції
про козацтво, які збирали зацікавлених слухачів.

«Ваші запорожці нам
не потрібні»
Праця науковця «Виникнення і будова Запорозького
Коша» стала справжньою сенсацією. Натомість в університеті його позбавили... стипендії. Опікун харківського навчального округу генерал-лейтенант Максимович заявив:
«Ваші запорожці нам не потрібні. Пишіть про Фінляндію». Проте молодий дослідник наполіг на своєму, тож не
дивно, що залишився без засобів до існування. Крім того,
його звинуватили в політичній
неблагонадійності, сепаратиз-

■ ПОСТАТЬ

Козацький Батько, дослідник
Дніпровських порогів
Як Дмитро Яворницький подорожував на Соловецькі острови, в Ташкенті
та чому досліджував історію запорозьких козаків

❙ Дмитро Яворницький.
❙ Архівне фото.
мі та українофільстві.
Цькування та переслідування не минули безслідно для
вченого. Він важко переживав
своє вигнання, захворів на запалення мозку і, не досягнувши 30-літнього віку, посивів.
«І не думав, і не думаю бути
сепаратистом, — писав Яворницький. — Люблю клаптик
землі! Люблю тому, що не знаходжу іншої розради, люблю
тому, що там є широкий простір для моєї роздольної натури, люблю тому, що в чистих
річкових водах своєї України
бачу сумний образ своєї особи.
Ех, знали би люди, як важко
мені жити на світі! Одна втіха
— кинутися в степ, заглибитися в дні давно минулого часу...
Так хіба це сепаратизм?».

давати уроки, співати у капелі) продовжував вивчати історію запорозьких козаків.

Злети і падіння
Дмитро Яворницький заприятелював з культурно-громадськими діячами української громади. Особливо цінував дружбу з видатним художником Іллею Рєпіним. Їхнє
знайомство відбулося у лютому 1866 році і збереглося
до кінця життя. Як згадував
Дмитро Яворницький, їх познайомила і здружила робота
над картиною «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Дмитро Іванович став
першим консультантом Рєпіна
з козацької теми, давав речі зі
своєї приватної колекції, під-

Яворницького і Рєпіна здружила робота над картиною
«Запорожці пишуть листа турецькому султану».
Історик навіть позував в образі козака-писаря.
В особистому житті теж
було не все просто. Вченого
не підтримала і пішла від нього дружина Варвара Кокіна.
Напевно, по-іншому не могло
бути, адже Дмитро Яворницький одружився з нею... за наполяганням батьків.
За спогадами сучасників, в
житті Дмитра Яворницького
було трагічне кохання — він
був до безтями закоханий в
Єлизавету Щоголів. Проте разом бути не судилося — Єлизавету віддали заміж за іншого. Аби допомогти синові впоратися з драматичною ситуацією, батьки познайомили
сина з Валентиною Кокіною.
Утім щасливе подружнє життя не склалося.
Аби підтримати вченого,
друзі радили йому залишити Харків і Україну. Хоча на
душі було тяжко, Яворницький змушений був переїхати
до столиці Російської імперії.
Так розпочався новий етап у
житті Дмитра Яворницького.
Попри зайнятість (доводилося працювати в декількох приватних навчальних закладах,

шуковував натурників і, зрештою, сам позував в образі козака-писаря. Саме під впливом
Яворницького у творчому доробку Іллі Рєпіна з’явилися й
інші картини із запорозької тематики. У свою чергу, художник виконав декілька ілюстрацій до книг ученого.
У 1887 році історик вирушив у важку подорож на Соловецькі острови задля дослідження тамтешніх архівів.
Яворницькому вдалося зібрати свідчення про багаторічне
ув’язнення і смерть останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського. Вдалося навіть знайти надгробну плиту з могили кошового.
Петербурзький
період
став доволі плідним у дослідницькій діяльності вченого. Вийшли друком 56 статей
і 7 монографій: «Запорожье
в остатках старины и преданиях народа» (1888, 1889),
«Вольности запорожских козаков» (1890), 1-й том тритомної монографії «История запорожских козаков» (1892).

Патріотичні погляди вченого не залишилися поза увагою
імперської влади. За Яворницьким було встановлено нагляд поліції, відбувся обшук,
а згодом і звільнення «за тенденциозное проявление в лекциях антипатии к московской истории и правительству
и пристрастие к истории Малороссии».
У 1892 році, на вимогу
тодішнього міністра освіти історика заслали у відрядження — на три роки до Ташкента
з забороною читати лекції. Та
навіть у Середній Азії Дмитро
Яворницький не відрікся від
головної справи свого життя:
тут він написав другий том «Історії запорозьких козаків» та
монографію про Івана Сірка.
Згодом настав так званий
московський період. Наприкінці 1896 року Яворницький
влаштувався приват-доцентом
на історико-філологічному факультеті Московського університету. За свідченням сучасників, саме тут яскраво спалахнув його талант педагога та
лектора. Проте над ним тяжіло тавро «вільнодумства», через що вчений тривалий час не
міг захистити дисертацію.
Викладацька робота, активна громадська робота, лекторство по всій Російській імперії, десятки надрукованих
книг — все це підносило авторитет ученого-дослідника.
Саме в цей період Яворницького почали називати «Батьком
запорозьких козаків» та «Козацьким Батьком». Він досягнув визнання, його авторитет
як ученого був незаперечним,
проте... Не було ані добробуту, ані матеріального забезпечення. Найбільшою мрією вченого було повернення на рідну
землю, в Україну.

Дослідив пороги перед
затопленням
Нарешті Яворницькому
вдалося повернутися в Україну. У 1902 році вченого запросили до Катеринослава на посаду директора новоствореного історико-краєзнавчого музею імені О. Поля. Зрештою,
це запрошення не було випадковим. Ім’я Дмитра Івановича
було добре відоме на Катеринославщині як історика, археолога, лектора. Серед його приятелів був і легендарний Олександр Поль — засновник гірнорудничої промисловості краю,
завзятий колекціонер та власник приватного музею старожитностей. Починаючи з 1890
року, після смерті Олександра
Поля, вчений на шпальтах газет і журналів закликав місцеву громаду Катеринослава долучитися до створення Музею
старожитностей.
Учений не просто став директором — служив справі
свого життя натхненно та
самовіддано.
Очолюваний
ним музей став культурним
осередком
Катеринослава,
об’єднавши активну громаду

міста. Вчений очолював музей понад тридцять років, за
цей час були сформовані його
фонди. Невдовзі музей став
одним із найбагатших в Україні, зберігаючи більше 80
тисяч експонатів. У 1905 році
в Катеринославі за активної
участі Яворницького відбувся
XIII археологічний з’їзд, який
став знаковою для Російської
імперії подією. Багато сил та
енергії доклав Дмитро Іванович, аби організувати та провести його на високому рівні.
Працюючи в Катеринославі,
вчений доклав чимало зусиль
для його культурного ренесансу. Саме Дмитро Яворницький
вважається автором запропонованого у 1918 році топоніма
Січеслав. Учений мріяв, аби
ця назва назавжди залишилася на мапі міста.
Під час української революції 1917—1921 років цю
назву використовували національні українські сили та
представники української інтелігенції. І хоча в межах процесу декомунізації колишній Катеринослав-Дніпропетровськ було перейменовано на
Дніпро, нині ця назва є найбільш поширеною серед проукраїнських сил.
У 1927 році стало відомо
про плани будувати Дніпровську ГЕС. Дивовижний витвір
природи — дніпровські пороги — та недосліджені історичні пам’ятки скіфсько-алансько-козацького часу мали назавжди опинитися під водою.
Коли професорові Яворницькому стало відомо про те, що
пороги мають зникнути, занепокоївся. Та для себе вирішив:
час діяти. Вчений запропонував Академії наук дослідити
територію, яку мають затопити. Він сам плив на пороги, що
і де потрібно сфотографувати,
брав участь у розкопках, спав
у наметах. Результатом цих
експедицій стали 37 тисяч експонатів, фотознімки всіх порогів — Яворницький ретельно зафіксував історію створення кожного експонату.
Попри численні наукові досягнення, життя вченого не
було безхмарним. Репресії 30х
років не оминули цю видатну особистість. За доносом одного зі співробітників Дмитра Яворницького звільнили з
музею, обвинувативши в «буржуазному націоналізмові». У
1937 році вченого зарахували
до верхівки так званого «Українського націоналістичного
контрреволюційного підпілля». На щастя, арешту вдалося
уникнути, хоча здоров’я вченого було остаточно підірвано.
Він пішов з життя на 85 році
життя, 5 серпня 1940 року. Видатний вчений-патріот залишив нам заповіт: «Працюй, не
задивляючись уперед і не озираючись назад; працюй, поки
б’ється живе серце у твоїх грудях; працюй на користь твого народу й на пожиток краю,
який тобі дорогий». ■

БАТЬКИ І ДІТИ
Анастасія ПАСІЧНА,
журналістка проєкту «Дружня школа»
(Інтернет-видання «Українська правда. Життя»)

Все частіше можна побачити, як батьки
вже з перших шкільних років переймаються, яку професію обере їхня дитина.
Чи буде цей вибір «правильним», чи
принесе цей фах достатньо грошей та
задоволення. А головне — чи потрібно
підштовхувати дитину і як це зробити.
Про це з нами поговорили експертки:
Ольга Колеснікова-Чмель, сімейний та
дитячий психолог, та Марина Вєжис,
психологиня у сфері дитячо-батьківських відносин, нейропсихологиня.

Як допомогти дитині зробити
професійний вибір та чи потрібно
допомагати
На думку сімейного та дитячого психолога Ольги Колеснікової-Чмель, абсолютно нормально бажати дитині найкращого.
Проте варто правильно розставляти
акценти та формулювати свої батьківські задачі.
Ось кілька моментів, які варто враховувати:
* Допоможіть дитині розкритися
«Батьки повинні з малих літ допомагати дитині розкриватися. Це можливо
тільки за умови безумовного прийняття:
коли батьки приймають дитину — її таланти, схильності та обдарування та навіть слабкі сторони, — зазначає психологиня. Тут узагалі йдеться не про професійний вибір, а про глибші поняття
— побудову з дитиною довірливих стосунків, аби, зрештою, вона сама зробила цей вибір».
* Створіть середовище для розвитку
Ольга Колеснікова-Чмель переконана, що дорослі мають «дотримуватись
правила послідовності: спочатку безпека, потім гра, а вже потім — розвиток».
«Перебуваючи у безпеці та відчуваючи
підтримку батьків і педагогів, дитина
зможе проявити всі свої таланти (які,
вона звісно, має!), пояснює експертка.
У цьому безпечному ігровому середовищі дитина вчитиметься отримувати
задоволення від власних успіхів, приймати поразки та наслідки власних дій».
У свою чергу, нейропсихологиня Марина Вєжис звертає увагу на те, що віковою особливістю молодших школярів є
саме бажання розібратися в устрої світу:
«Їх цікавлять «великі» об’єкти: материки, динозаври, вікінги, льодовикові періоди, сонячна система. Саме
цей інтерес і потрібно розвивати і вчитися розбиратися й цікавитися. Це забезпечить хороший «заділ» пізнавальному інтересу».
* Допоможіть дітям із концентрацією та емоціями
На думку психологині, батьки разом
з іншими важливими дорослими — педагогами, тренерами тощо — повинні
перебрати на себе частину функцій контролю та регулювання поведінки дитини. «В 1-4 класах дитині ще важко повною мірою контролювати власні емоції, посидючість, увагу. Відділи мозку,
які за це відповідають ще не сформувалися, — пояснює експертка. — А отже,
в цьому мають допомагати дорослі. Робити це потрібно м’яко, збалансовано і
на власному прикладі, щоб не відбити в
дитини бажання вчитися та пізнавати
нове через надмірний тиск та обмеження».
* Підтримуйте дитячі мрії
Ще одне важливе завдання дорослих
— підтримувати дитячі мрії та навчити
їх реалізовувати, підкреслює психологиня. «Якщо дитина сьогодні хоче бути
пожежником, не варто її одразу відмовляти через небезпеку або особисті переконання, — радить психологиня. Підтримайте цікавість дитини. Розкажіть,
яка саме ця професія. Якими вміннями
володіють пожежники та які навички
мають розвивати найбільше. Запропонуйте тренуватися, вчитися тощо. Не
варто залякувати: «Це не для тебе!».
Дитина ще може сотню разів передумати, але кожного разу знатиме, що може
поділитися з батьками й отримати підтримку».
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■ КИМ БУТИ?

«Погано вчитимешся
— у двірники підеш»
Як говорити про професії з дитиною, і як не треба
Як разом із дитиною говорити про
професії, а не нав’язувати свою думку
В 1-4 класах дитина ще не обирає професію, а приміряє на себе різні варіанти.
І тут головне — не нав’язувати свої.
Ольга Колеснікова-Чмель пригадує
зі своєї терапевтичної практики багато випадків, коли 40-річні клієнти плакали на консультаціях через поведінку
батьків: «Вони часто згадують, як, на
приклад, у дитинстві просили батьків
відвести на музику, а батьки змушували ходити на танці. Так за рахунок дітей батьки втілювали власні бажання і
мрії.
Така поведінка руйнує контакт дитини з батьками та змушує втрачати
зв’язок зі своєю унікальністю.
Часто нав’язування
може бути не-

потреби, можливості та зони найближчого розвитку.
Навчити дитину думати про себе та розуміти себе. Тому
завдання батьків полягає у тому, щоб відМарина Вєжис, психологиня
класти власні пережиу сфері дитячо-батьківських
Ольга Колеснікова-Чмель,
вання, досвід та стравідносин, нейропсихологиня.
хи за майбутнє вбік.
сімейний та дитячий
Варто бути поруч із
свідомим. Адже, окрім своїх
психолог.
дітей, у кожного дорослого є
дитиною, допомагающе власна внутрішня дитина зі своїми чи їй краще зрозуміти себе».
мріями та бажаннями. І тут головне не
переплутати, кого чує дорослий та чиї Топ фраз, які не варто говорити дитині
бажання хоче здійснити.
щодо професій
Просто запитайте себе: «Хто хоче
У жодному разі не можна казати:
цим займатися насправді?». Якщо від- «У тебе нічого не вийде». А тим паче не
повідь буде: «Та це ж я колись хотіла спі- можна залякувати представниками різвати/Та це ж я у дитинстві бажав вивча- них професій, мовляв:
ти карате», ну то записуйте себе у гурток
— Не будеш слухатись, тебе забере
співу/карате».
поліцейський.
Ваші особисті дитячі мрії мають здій— Будеш так верещати, приїде лікар
снюватися у вас, а не у ваших дітей.
і зробить тобі укол.
Такі фрази стигматизують уявлення
Також психологиня радить навчитися чути свою внутрішню дитину та спри- дитини про ці професії.
ймати свою особистість, адже це допомаТакож не повинно бути жодних яргає зрозуміти та вибудовувати контакт із ликів та зневаги щодо будь-яких провласними дітьми.
фесій:
— Будеш сміттярем.
Продовжує цю думку Марина Вєжис:
«Батькам варто навчити дитину розумі— Обереш цю професію — завжди бути себе, свої сильні та слабкі сторони, деш бідним.

❙
❙
❙

❙
❙
❙

Як реагувати, якщо батькам не
подобається вибір дитини
Якщо батькам не подобається вибір дитини, вони можуть озвучити
об’єктивні плюси та мінуси (якщо є запит від дитини) та власні переживання.
Батьки відповідальні за власні емоції і ніяк не можуть вирішувати за дитину, ким їй бути. Вибір дитини — це її
досвід, і батьки можуть тільки підтримати і дати зворотний зв’язок. Знову ж
таки, якщо дитина його попросить.
Дитині дуже важливо робити власний вибір і отримувати наслідки. Право
на помилку має кожен. Тож учіться любити навіть тоді, коли вам не подобається вибір дитини.
Щоб дитина завжди знала і відчувала:
— Батьки на моєму боці!
— Я можу! Я впораюсь!
— А якщо не вийде, я спробую ще
раз! ■
P.S. Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та міністерства закордонних справ
Фінляндії. Висловлені в цьому матеріалі
думки жодним чином не відображають
офіційний погляд Європейського Союзу чи міністерства закордонних справ
Фінляндії.

До наших читачiв
На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер
газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий),
друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки
постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала конкуренцiю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна
iнформацiя була доступною для читачiв. Невелике
зростання вартостi за 2019-2021 роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її
роботи з доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену
газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiзнес.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо забезпечувати читачiв об’єктивною iнформацiєю. Ми також робитимемо все можливе для відстоювання головних

нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності України в час, коли за сприяння влади промосковськi сили рвуться до реваншу.
Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив
«України молодої»
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Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ,
кандидат філологічних наук,
науковий співробітник Інституту
літератури імені Тараса Шевченка
НАН України

Серію публіцистичних статей на тему «малої української історії» останніх шести
років, тобто періоду війни,
представлено в книжці Олега
К. Романчука «Не бійсь. Не
зраджуй. Не мовчи. Публіцистика воєнного часу. Вибрані
тексти 2014–2019: статті, есе»
(Львів, 2020). Під поняттям
«малої історії» маю на увазі
дослідження, в центрі якого
— український наратив, передусім внутрішній: осмислення
політичних,
соціально-економічних, соціогуманітарних
проблем усередині України.
Акцент автора — саме на історії повсякдення, послуговуючись поняттям представників
школи Анналів.
Книжка Олега К. Романчука
хоча й складається зі статей,
у різний час опублікованих в
українських і міжнародних виданнях, проте сукупно — це
цілісна хроніка подій останніх
шести років, осмислена в контексті державницької політики, яка була утверджена в період війни з Росією.

Фундамент нації не може
бути «гібридним»
Автор часом вдається до
надміру фактів, але як інакше
зупинити ту вакханалію абсурду, посилену технологіями гібридної війни? Олег К.
Романчук пропонує свою відповідь: фіксувати, співставляти й аналізувати, причому
аналіз здійснено на широкому
історичному тлі процесів націєтворення в Україні. Такий
погляд видається переконливим і вкрай важливим, бо в основі пропонованої методології
— увага до світогляду як фундаменту державної політики.
Без зміцненого фундаменту неможливо говорити про політику, спрямовану на досягнення
блага для громадян. Бо ж тоді
виникає запитання: громадян
чого? України?
А що в своїй суті означає
бути громадянином України?
Ті, хто воюють проти України сьогодні, вчора були її громадянами, принаймні за паспортом. Ті, хто жили в Криму,
спілкувалися іншою мовою,
потребували інших культурних цінностей, зрештою, вони
склали зброю, коли ворог увійшов на територію, яка, згідно
з міжнародним правом і нормами закону, була територією
України.
Але ж чому ворог зміг так
легко підкорити тих, хто формально є громадянами України?
За Олегом К. Романчуком, такий підхід не спрацьовує, бо паспортної ідентифікації недостатньо. Громадяни — це ті, хто живуть в одному світоглядному полі, маючи
спільні цінності. І фундамент
не може бути «гібридним», бо
інакше в історії з’являються
покручі й політичні «почвари», котрі, ідучи вперед, водночас тягнуть країну назад до
свого колоніального минулого, бо просто не можуть інакше. Як тут не згадати формули Мішеля Фуко: «Ми бачимо
світ так, як нас навчено його
бачити».
І саме тому політичною елітою в Українській державі мають бути ті, хто знають, що
таке держава, на яких принципах вона будується. І що таке

■ КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Інтелект проти гібридної війни
Без міцного фундаменту спільних цінностей неможливо збудувати сильну державу

❙ Олег К. Романчук.
Україна як особливий семіотичний історико-національний
соціокультурний простір. Альбер Камю говорив про те, що
абсурд можна подолати тільки шляхом його «препарування» на складники, з якими має
боротися інтелект, доводячи,
що той чи той чинник абсурду
— фейк, який не існує в реальності. Технології гібридної війни спрямовані на мультиплікацію фейків, які з реальності
створюють гібрид. У такій реальності громадяни не знають,
де добро, а де зло. А неправда,
повторена тисячу разів, перетворюється на правду.
Олег К. Романчук у своїй
новій книжці каталогізує абсурд гібридного воєнного часу,
структурує його на складники
й знищує, провадячи жорстку,
неприємну, без цирліх-манірліх аналітику, в якій говорять
або «голі фрази», без коментарів, або ж, навпаки, навколо
певної події виникає дискусія,
побудована на аналізі, в основі
якого — прагнення дійти суті
з погляду української державної політики, а не політики загалом. Політика не може бути
абстрактною аберацією, а тому
не може містити готових формул чи відповідей, котрі можуть бути використані в аналогічній ситуації для іншої
країни. Політика, яка твориться тут і тепер, національна, бо ж від неї залежить світогляд країни. І такий ракурс
осмислення проблеми викликає повагу й довіру.

Не варто загравати
з електоратом, який
симпатизує Росії
Олег К. Романчук пропонує
аналітичний огляд ключових
питань українського суспільно-політичного буття, вдаючись до філософських сентенцій як східних мудреців, так і
західних письменників і політиків. Такі епіграфи до розділів показують, що в світі все
вже було. Водночас такі міркування переконують у тому,
що ніколи не потрібно складати рук, якою б абсурдною або
безвихідною видавалась ситуація.
Аналітичні статті автора
розвивають традиції національно-філософського способу осмислення політичного
буття, коли важливо не лише
фіксувати політичні ініціативи, не лише зіставляти їх із
нормами європейського права,
а й проводити аналогії з подібними ситуаціями та рішеннями в українському минулому
(за часів УНР, під час Гетьманату Скоропадського тощо).

Тобто основний акцент автора
— розробити дорожню мапу з
політичного управління Українською державою, в якій
ключовим вектором має бути
саме національний. Вироблення державної політики неможливе без усвідомлення політичними гравцями того факту, до якої держави вони належать, яку культуру асоціюють
із собою.
Зрештою, без такої соціокультурної ідентифікації неможливо й побудувати грамотної політики в царині культури, на чому наголошує автор
у кількох статтях із розділу
«2018 рік». Така книжка розвиває традицію публіцистичного дискурсу, представленого працями Ave, Europa! Оксани Пахльовської, «Україна
в епіцентрі світового шторму»
Юрія Щербака, «І знову я влізаю в танк» Оксани Забужкотощо, тобто йдеться про конструювання політичного наративу, в якому аналіз подій
шести останніх років спрямований на осмислення помилок
і знахідок у процесі витворення державної політики. І в такому разі неможливо уникати
неприємних тем, певних табу,
про які б воліли не згадувати.
У книжці Олега К. Романчука є критичні інвективи й стосовно політики Петра Порошенка щодо формування соціогуманітарного вектора розвитку, принаймні окремі рішення
автор маркує як запізнілі. Гострою є критика діяльності окремих каналів, як, наприклад,
телеканала «Інтер», якому присвячено окрему статтю, а в низці інших не раз згадано ту згубну роль, яку канал відігравав
упродовж останніх шести років
у плані розмиття національної політики. «Ілюзій з приводу того, що, приміром, телеканал «Інтер» стане проукраїнським, немає. Досить лише
згадати скандальну новорічну програму і не менш контраверсійну, м’яко кажучи, «Мрію
про Україну». Телеканал продовжує справно виконувати
місію «культурного інтегратора», «культуртрегера»-«цивілізатора», поширюючи міфи про
«щасливе й радісне» совєтське
минуле, пропагуючи фальшиву
совєтську героїку тощо. Ліцензії «Інтер» так і не позбавили».
Автор вважає помилковими ті
рішення президента й державних чиновників найвищого рангу, які були спрямовані на загравання з електоратом, який
має симпатії до Росії.

Натомість Олег К. Романчук знаходить доволі ґрунтовне пояснення тому, що відбулося: українцями вважали всіх тих, хто проживав у
1991-му на території України.
І з огляду на таку методологію
до категорії громадян України
увійшли представники «п’ятої
колони», тобто групи осіб, які
дотримуються антидержавницьких позицій і які упродовж
десятиліть працювали над розхитуванням основ української
державності, над формуванням політики (олігархічної
чи ні), орієнтованої на утвердження залежності України
в парадигмі цінностей, спільних із російським світом. Так
і утворився парадокс, на якому наголошував блискучий перекладач Ростислав Доценко.
«Чудна річ: Україна вийшла зі
складу Росії, а вона ще впертіше сидить у складі України
й навіть підказує їй вектори
поведінки!» — цей напрочуд
влучний афоризм пана Доценка, колишнього дисидента, якнайкраще характеризує реалії
українського сьогодення. «Від
євроінтеграції до росорієнтації — такий розмах українського політмаятника». Це знову ж таки Ростислав Доценко.
Краще не скажеш...

Дорога до себе
Україна, з’явившись на
геополітичній мапі світу, насправді так і не знайшла дороги до себе, а протягом багатьох
років перебувала в імперському проросійському полі, яке
тільки посилювалося за допомогою телеканала «Інтер» та
інших проросійських медіа.
Саме тому в умовах відвертої
війни України з Росією однією
з потужних форм розхитування позицій усередині держави
стала гібридна війна.
Технології гібридності протягом тривалого часу були реалізовані в соціогуманітарному вимірі. Олег К. Романчук
пропонує фундаментальний
проєкт — дослідження медіа
в плані осмислення ключових політичних, соціальних i
культурних подій в Україні в
провідних медіа, показуючи,
в який спосіб ті виконували
роль «п’ятої колони», поширюючи сенси й меседжі, котрі
під час війни з Росією мали б
ґлорифікувати російську масову культуру. Діяльність канала «Інтер» — вершина безвідповідальності, хоча насправді потрібно кваліфікувати дії цього канала як відверто
антидержавницькі, коли за допомогою «Різдвяних зустрічей» та інших концертів утверджувався дискурс ресентименту, ностальгії за символами
радянсько-російського
минулого. Український компонент був мінімізований або ж
асимільований до колоніального наративу. Ідея не закривати російськомовні школи,
ігнорування
проросійської
діяльності телеканалів тільки
загострила політичну кризу й
стала чинником уповільненої
самоідентифікації. Все це —
елементи гібридної війни, завдання якої — підсвідомо запустити вірус, що українці й
росіяни — «брати», незважа-

ючи на кров і убивства «старшим братом» «молодшого».
Культура в умовах шовіністично-ідеологічної імперської
пропаганди може бути небезпечним чинником утвердження гібридної політики. Наслідок такої політики — нерозрізнення семіотики політичного й суспільного життя,
не ідентифікація того, хто ворог, а хто друг, у чому полягають справжні цінності модерної України, яка прагне жити
в майбутньому, а в чому міазми колоніального минулого,
як приховано небезпечні хвороби меншовартості, які ще
в 90-ті роки усвідомили такі
визначні державні діячі, як
Левко Лук’яненко (а ще раніше — Євген Маланюк).
Те, що пропагує в книжці
Олег К. Романчук, безпосередньо стосується дня сьогоднішнього, бо війну не завершено,
Українську державу не збудовано, а тому пошук відповідей
має бути частиною нашого щоденного буття, незалежно від
того, маємо ми стосунок до
політичного життя безпосередньо чи ні. Ті, хто прагнуть сформувати справжнє, а не удаване
громадянське суспільство, потребують таких праць як свіжого повітря. В Україні не лише
конституційна криза, як показує ця книжка, а й криза інституту держави, бо політичні керманичі навіть упродовж
останніх шести років забували
про те, що нове політичне буття твориться на крові тих, хто
віддали життя за Україну. І це
вже не метафора.
Автор у книжці «Не бійсь.
Не зраджуй. Не мовчи» визначив те, що можна було б назвати квінтесенцією української
національної ідеї: державна
політика має провадитись винятково в інтересах української нації, тобто тих, хто ідентифікує себе з Україною через мову й культуру, повагу
до історії та державних і національних символів. Неможливо проводити державницьку політику за умови власної
неідентифікації себе з матрицею української культури, її
історією та цінностями. Цінності постають ключовим концептом у книжці Олега К. Романчука, оскільки всі контент- i дистрибутивні аналізи
українських медіа й соціогуманітарної та соціополітичної реальності загалом спрямовані саме на виявлення порушень (свідомого потурання
з боку як окремих державних
керманичів, так і інституцій,
як олігархів, так і контрольованих медіа) цінностей української державності, аберацій, які стосуються основ національного мислення.
Тож «Не бійсь. Не зраджуй.
Не мовчи» — важливий документ доби, фундаментальна
праця, у якій за допомогою дистрибутивного й контент-аналізу представлено історію останніх шести років російсько-української гібридної війни в оптиці медіарепрезентацій. Це
праця, якій довіряєш, бо саме
така аналітика вкрай потрібна сьогодні, щоб утвердити не
абераційний, а посутній курс
державного управління. ■
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Кадри сучасності й перемоги
«Атлантида», «Номери» і «Погані дороги» — українське кіно про сьогодення, ментальну
спадщину, бажання і можливості
Валентина САМЧЕНКО

Інтенсив iз 19 фільмів за 7 днів та з обговореннями українських і
зарубіжних експертів — це четвертий Київський тиждень критики,
який у карантинний період зібрав понад 4 тис. 200 переглядів стрічок у столичному кінотеатрі «Жовтень». Четвертий рік цей молодий
кінофестиваль знайомить глядачів із найкращими новими фільмами,
обраними професійними українськими кінокритиками. Міжнародна
секція була представлена сімома стрічками — від США до Тайваню.
Це були фільми-призери та учасники світових кінофестивалів — Санденса, Берлінале, Роттердама, Торонто і Венеції.
У рамках цьогорічного фестивалю відбулися перші київські покази
головних українських фільмів року у «Фокус: Україна—Франція»
— пілотній програмі Київського тижня критики та Українського інституту, який організовує шоукейси українського кіно для міжнародної
фахової спільноти. Щороку програма змінюватиме географічний фокус, наголошують організатори. Цьогоріч її партнером виступав Французький інститут в Україні. Критики обох країн обрали для фестивальної програми «Атлантиду» Валентина Васяновича, «Погані дороги»
Наталки Ворожбит і «Номери» Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва.
А перед показами, на відкритті Київського тижня критики, уже за традицією, нагороджували переможців. Третьої національної премії кінокритиків «Кіноколо» удостоєні: як найкращий фільм «Атлантида»,
Валентин Васянович отримав звання кращого режисера, а «Погані
дороги» стали відкриттям року. Незважаючи на те, що без нагороди
цього кінофестивалю залишилися «Номери», ці три стрічки — варті
уваги, їх варто дивитися, щоб мати власні враження.

Розкопуємо історію сучасної
війни
«Атлантида» Валентина Васяновича, національний претендент
на премію «Оскар» від України у
категорії «Міжнародний повнометражний фільм», із 5 листопада вже розпочала кінотеатральний прокат. Світова прем’єра
фільму відбулась на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти», де драма здобула історичну для України перемогу. І це
стало приводом, щоб біснувалися
всі російські телеканали, бо європейські експерти визнали одним
із кращих фільм про перемогу
України у війні, яку на сході нашої держави веде РФ.
«Атлантиду» нагородили на
кінофестивалях в Одесі, Токіо,
Севільї, Тромсе, Мінську та Les
Arcs Film Festival у Франції та
продали для стримінгової платформи HBO Eastern Europe. Хоча
це не просте для сприйняття
кіно, не «маскульт». Про омріяну більшістю українців iз 2014
року перемогу; з усвідомленням
того, що посттравматичний синдром переслідуватиме учасників
ще багато років, а нашпигована
мінами, зруйнованими будівлями, отруєною водою і тілами загиблих українська земля Донбасу ще довго буде Атлантидою —
територією, яка через воєнні дії
останніх років зникає з мапи як
місце для звичайного мирного
життя у ХХІ столітті.
Чи не найвідоміший кадр із
«Атлантиди» — де головний герой у 2025 році у наповненому водою ковші екскаватора, який знизу підігріває вогонь. Візуалізація
намагання очищення, яке в реаліях — без нашарувань бравади
й пафосу про перемогу — нагадує
про пекло кожної війни. Коли, нехай і у відповідь, доводиться стріляти, — багатьом не уникнути думок, для кого кипітиме вода в казанах у потойбічному світі.
А в реальному світі — де післявоєнна розруха, викопані останки загиблих українських побратимів, ополченців і російських найманців, транспорт із безжальною цифрою «200» — однак
рятівною лишається любов. Щоб
вірити в тепло та взаєморозуміння та докопатися до правди про
цю сучасну війну.

Інфрачервоні початкова й фінальна сцени, які ніби «заокруглили» фільм, з’явилися не відразу, а після рішення режисера й
продюсера Валентина Васяновича відмовитися від фільму, який
був би лише про світ чоловіків і
машин. Дознімали і добудували
практично до готової стрічки ще
п’ять сцен.
В «Атлантиді» знято непрофесійних акторів. Виконавці —
колишній розвідник, волонтер
благодійного фонду «Повернись
живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки
фільму проходили у Маріуполі та
Києві. Бачимо й епізодичну роль
врятованої представниці ОБСЄ.
Лілі Хайд — британська журналістка, яка написала художню прозу про життя кримських
татар на півострові після повернення з депортації. У 2014-му,
після окупації, переклад роману
Dreamland вийшов в Україні.
Валентин Васянович каже,
що від початку, в 2017-му, був
не класичний сценарій, а сценарна основа, яку коригували побачені локації й фактура. Режисер
працював зі знімальною групою
з близько пів сотні людей і багатьма одиницями техніки.
До речі, після перемоги «Атлантиди» у Les Arcs підійшов
хтось із членів журі і сказав Валентину Васяновичу про бажання дати фільму нагороду за музику, але у титрах не був указаний
композитор. У фільму справді немає композитора. Утім звукорежисер Сергій Степанський створював своє тонове рішення для
кожної сцени. Він є змінний, є
статичний, зі звуками дощу, натовпу, ранкової гнітючої тиші
у розтрощеному приміщенні —
і глядачам це додає емоцій. По
факту, все створено лише шумовими засобами.

Номер 9 й інші
Фільм «Номери» Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва виходить у широкий прокат 19 листопада. У 2021 році на каналі «Україна» відбудеться телевізійна
прем’єра фільму.
В основі фільму «Номери» лежить однойменна п’єса, написана кримчанином Олегом Сенцо-
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❙ «Атлантида».

❙ «Номери».

Однією з трьох програм Київського тижня критики були «Дивні дні» —
підбірка футуристичних фільмів про
те, якою могла б бути наша сучасність,
але так і не стала. Глядачі переглянули відреставровану версію «2001 рік:
Космічної одіссеї» Стенлі Кубрика та
дізнались, яким режисери 60—90-х
років бачили недалеке майбутнє, яке
ми називаємо сьогоденням.
Цього року на фестивалі була заснована індустрійна секція «Перший
погляд». До неї увійшли студентські
фільми «Течія» Поліни Горобець, «Потерпи трошки» Любові Гончаренко,
«Чачьо» Віталія Гавури, «Піца, паста і
баста» Валерії Ободянської та «Двоє»
Влада Вітріва. На закритому показі
вони були попередньо представлені
провідним українським продюсерам,
відбірникам кінофестивалів i кінокритикам. Відбором фільмів займалися
студентки, які вивчають кіномистецтво: Валерія Плєхотко (Національний
університет «Києво-Могилянська академія»), Поліна Яковлева (КНУТКіТ ім.
І. Карпенка-Карого), Тетяна Осадчук
(Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка).
Кураторами фестивалю виступають співзасновниця Спілки кінокритиків України Дарія Бадьйор, кінознавець Станіслав Битюцький, критик та
колумніст Сергій Ксаверов i кінокритикиня, журналістка DTF Magazine
Анна Дацюк. Організатор фестивалю
— компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України
з питань кіно.
У рамках Тижня критики відбулися також онлайн-дискусії, серед яких —
презентація рейтингу «100 найкращих
українських фільмів всіх часів», а також дискусія кінокритиків «Нова реальність: кіно під час пандемії».
У 2021 році фестиваль відбудеться
з 21 по 27 жовтня.
Production за підтримки Polish
Film Institute), Чехії (Сeskа
Televize) та Франції (Canal+).
Композитор — Милош Єлич, хореограф-постановник — Олена
Шоптенко.

Жінки на війні

❙ «Погані дороги».
вим ще до Революції гідності, у
2011 році. Фінальна редакція
була зроблена вже під час його
ув’язнення Російською Федерацією за надуманими звинуваченнями, у слідчому ізоляторі в
Лефортово в Москві. Співрежисером, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику, став Ахтем Сеітаблаєв.
Уже коли почалася робота над
фільмом, Олег Сенцов перебував у виправній колонії №8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангу, на той період припадало 145денне голодування українського
політв’язня Кремля. Він передавав листами свої побажання,
за якими Ахтем Сеітаблаєв керував знімальним процесом. Останнє слово завжди було за Сенцовим.
Світова прем’єра фільму відбулася в лютому 2020 року в межах програми Berlinale Special
ювілейного Берлінського кінофестивалю (Berlinale). А перша
презентація проєкту була 2018
року на пітчингу Одеського міжнародного кінофестивалю, де
продюсерка Анна Паленчук показала лист Олега Сецова з наміром працювати над фільмом
з-за ґрат. Тоді ж, два роки тому,
була поставлена вистава, над
якою працювали режисеркапостановниця Тамара Трунова
та художник-постановник Юрій
Ларіонов.
Ігровий фільм «Номери» за
багатьма параметрами схожий
на виставу. Плюс цього — вираз-

ний показ кожного «гвинтика»
суспільної системи, яка звикла діяти не за правилами здорового глузду, а так, як « записано в правилах». Як глядач Олега
Сенцова асоціюєш із номером 9.
Інші з десяти героїв звикли бігти
по колу та харчуватися у суворо
визначений час. І лише одиниці
допускають можливіть вибирати, як жити й кого любити. Ну,
на жаль, i куди в нашому житті без перевертнів і пристосуванців? Ними стають як представники старої гвардії «бігунів», так і
новонароджені.
У ролях: Олександр Ярема,
Ірина Мак, Віктор Жданов, Лорена Колібабчук, Денис Роднянський, Олена Узлюк, Євген Черніков, Агата Ларіонова, Олександр
Бегма, Марія Смолякова, Максим Девізоров, Євген Лебедін,
Олег Карпенко, Олександр Лаптій, Віктор Андрієнко. Талановиту акторську гру в «Номерах»
відзначають вітчизняні й іноземні експерти.
Не всім зрозуміла фінальна
сцена, яка дисонує за стилістикою з усім попередньо показаним.
Але варто згадати, що на момент
зйомок фільму Олег Сенцов ще
був в ув’язненні і навряд чи сподівався на швидке звільнення чи й
узагалі його ймовірність, тому голова Номера 9 — на пласі в іншому часовому просторі.
Фільм «Номери» — це копродукція України (435 FILMS за
підтримки Міністерства культури України), Польщі (Apple Film

«Погані дороги» — це дебютний ігровий фільм Наталії Ворожбит як режисерки, екранізація її однойменної п’єси. Стрічка
складається з окремих новел про
мешканців Донбасу та українських військових по обидва боки від
лінії розмежування. Їхньою основою стали реальні історії, занотовані Наталкою безпосередньо на
сході України, акцент — на жіночих долях різного віку.
Ця стрічка здобула приз Веронського кіноклубу (Verona
Film Club Award) на 35-му Міжнародному тижні кінокритиків
у Венеції — паралельній програмі Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Нагорода присуджується «найбільш інноваційному фільму конкурсу».
Фільм, зрозуміло, відмінний
від однойменної уже титулованої нагородами вистави у постановці режисерки Тамари Трунової у київському Театрі драми і
комедії на Лівому березі. Однойменну п’єсу Наталки Ворожбит
уперше поставили в Лондонському театрі Royal Court у жовтні 2017 року.
Нагороду «Кіноколо» за найкращу чоловічу роль цьогоріч
здобув актор Юрій Кулініч за роботу в стрічці «Погані дороги», а
в номінації «Найкраща жіноча
роль» перемогла його колега за
фільмом Оксана Черкашина.
Фільм створено за підтримки Українського культурного
фонду, що виділив на нього 11
млн грн. Український глядач побачить «Погані дороги» в кінотеатрах на початку 2021 року. ■
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ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 10 ЛИСТОПАДА 2020

■ Є ПРОБЛЕМА

Усе як у тумані...
Чому катаракта «молодшає», як попередити недугу
і коли необхідно йти до кабінету офтальмолога
Мирослава КРУК

Кожен чоловік і жінка зрілого віку мають
регулярно навідуватись у кабінет окуліста для профілактичного огляду. На цьому наголошують лікарі-офтальмологи,
зауважуючи, що одна з найпоширеніших
і найскладніших «вікових» хвороб очей
— катаракта — здатна повністю «забрати» зір. Аби не поринути в цілковиту темряву, зазвичай достатньо кількох зважених кроків. Насамперед — уваги до
себе. Адже хвороби очей тривалий час
можуть ніяк себе не проявляти. І в цьому
їх підступність.

Коли кришталик мутніє
«Кришталик — «природна лінза»,
розташована всередині ока між райдужкою та скловидним тілом», — розповідає хірург–офтальмолог Віктор
Красуцький. — У молодої людини він
прозорий і може змінювати свою форму, «наводячи фокус». При катаракті
відбувається часткове або повне помутніння кришталика, відтак знижується
зір, і людина бачить нечітко. З роками
захворювання прогресує. Якщо вчасно
не провести лікування, катаракта може
спровокувати сліпоту».
Катаракта — переважно вікове захворювання, яке розвивається у літніх
людей. Однак це не означає, що молоді
люди застраховані від цього лиха. Пускові механізми недуги залежать від обмінних процесів в організмі, від порушення злагодженої роботи внутрішніх
органів, наявності будь-яких зовнішніх
агресивних факторів.
Віктор Красуцький каже, що хвороба часто виникає на тлі цукрового діабету, атеросклерозу, гіпертонії. Хоча є
випадки, коли причини розвитку катаракти встановити неможливо. «Недуга
розвивається самостійно і за різний час,
— застерігає лікар. — У когось катаракта залишається на одній стадії роками.
В інших повне помутніння кришталика прогресує за лічені місяці. Усе залежить від індивідуальних особливостей
організму. На жаль, у багатьох випадках попередити помутніння кришталика неможливо. Насамперед тому, що це

віковий процес. До того ж, позначається недбале ставлення людини до власного здоров’я — незбалансоване харчування, нехтування відпочинком, байдужість до спортивних занять».
Окислення кришталика відбувається найчастіше після 50-60 років. Винятками можуть бути травматичні чи вроджені катаракти. Майте на увазі, що недугу може спровокувати також стрес,
тому намагайтеся оминати гострі емоційні піки.

Вітамінні краплі не гальмують процес
Дуже тривожна тенденція — катаракта значно «молодшає». І навіть у пацієнтів середнього віку виявляють проблему. Що є причиною? Вплив цивілізації? Екологія? Все це, безумовно, має
вплив.
Основні симптоми недуги — затуманення, яке не минає впродовж доби, погіршення зору, поява ореолів навколо
джерел світа, двоїння, підвищена чутливість до яскравого світла. Ознаками
хвороби може бути зниження зору, розпливчастість букв при читанні. Поступово ці явища посилюються, аж до зниження зору до рівня світловідчуття.
Тобто людина фактично сліпне.
Віктор Красуцький зауважує, що недуга розвивається індивідуально на кожному оці. «При класичному варіанті розвитку захворювання внаслідок процесів
старіння катаракта може розвиватися
симетрично на обох очах, при цьому на
одному з них вона, як правило, більш виражена», — додає фахівець.
Як лікувати катаракту? Найефективніше вирішення проблеми — операція. Вона дозволяє практично повністю відновити зір. За допомогою сучасних методик, розповідає лікар, в око
імплантують штучний кришталик. Але
операцію із сучасними технологіями
краще робити при незрілій катаракті,
застерігають фахівці. Адже при запущеній стадії недуги людині вже неможливо «вживити» м’який кришталик,
відтак доведеться ставити жорсткий,
старої моделі.
«На жаль, зміни в кришталику мають незворотний характер, — конста-

❙ Вчасна діагностика — запорука здоров’я очей.
❙ Фото з сайта odrex.ua.
тує лікар-офтальмолог. — Жодні краплі, спеціальні окуляри, вправи та дієта не можуть «змусити» його знову стати прозорим. Існує думка, що вітамінні
краплі гальмують процес розвитку катаракти. Однак жодне серйозне дослідження цього не підтверджує».
Після операції пацієнт повинен провести самостійне лікування, від якого
багато в чому залежить позитивний результат. Зокрема, як наголошує медик,
протягом 4-6 тижнів необхідно прокапати спеціальні краплі, які допоможуть подолати запальний процес, запобігти потраплянню інфекції в око.
Аби післяопераційний період пройшов
без ускладнень і якомога швидше, пацієнт має дотримуватися загальних лікарських рекомендацій. Зокрема, не
робити різких рухів, не піднімати важких предметів, не терти оперовані очі й
не натискати на них. Перші два місяці
після операції необхідно утримуватися
від відвідування лазні, басейну, сауни,
обмежити заняття спортом. Застосовувати косметику для очей можна не раніше, ніж через місяць після операції.

Уникайте стресів і готуйте... борщ
І найважливіше: як зберегти очі здоровими, а зір гострим на довгі роки? Офтальмолог радить дотримуватися простих правил. «Наше тіло любить відпочивати, і очі — також. Тіло потребує
зарядки, а зір — спеціального тренування. Тому корисно раз чи двічі на тиждень грати в теніс, бадмінтон, волейбол,
— рекомендує пан Красуцький. — Це —

тренування тіла і гімнастика для очей,
оскільки гравець уважно стежить за
рухомим предметом. Надзвичайно корисне плавання. У плавця активно рухається шия, посилено працюють судини головного мозку, тому поліпшується
робота очних м’язів».
Аби урівноважити проблеми із зором, лікарі-офтальмологи рекомендують зелені салати з капустою, цибулею, кропом, шпинатом, петрушкою.
А також будь-які страви, багаті на вітаміни А, Е, бета–каротин, антиоксиданти. Бета-каротин найкраще засвоюється з жиром, тому овочевий салат
корисно приправляти олією, а до свіжого соку додавати ложечку сметани або
вершків. Чудовий засіб для лікування
і профілактики хвороб очей — улюблена страва українців: борщ! Адже в ньому є все — і жиророзчинні компоненти,
і необхідні вітаміни та мікроелементи.
Підвищити гостроту зору, на думку Віктора Красуцького, допоможуть
чорниця і морква — вони мають цілий
комплекс корисних вітамінів і мікроелементів. Чорницю можна вживати в різному вигляді — і свіжою, і у
складі вітамінних препаратів. Також
надзвичайно важливо відмовитися від
шкідливих звичок — алкоголю, тютюну. Лікар радить зменшити кількість
часу, проведеного перед телевізором та
комп’ютером, особливо шкодять зору
смартфони з маленьким екраном. Майте це на увазі і старайтеся менше «втикати в телефон». А також уникайте
стресів і перевтоми. ■

■ ПІД КУТОМ 400

■ ОВВА!

Тихий убивця?

... І порцію десерту
— для талії

Навіть келих вина
здатен викликати
алкогольну залежність.
Як не перейти межу?
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Безпечних доз алкоголю не існує. Навіть якщо ви вирішили «лише
скуштувати задля товариства». Один
келих вина, застерігають лікарі, так
само шкідливий, як і три склянки
горілки. Бо рано чи пізно викликає алкогольну залежність. Так вважає багаторічний керівник департаменту охорони здоров’я Великої Британії, лікар
і науковець Дункан Селбі. Адже відомо, що багато людей не бачать жодної
проблеми в тому, аби випити по келиху вина наприкінці робочого дня. Але
мало хто розуміє, скільки він насправді випиває. Це комплексна проблема,
пов’язана з тим, що останнім часом середній розмір келиха для вина помітно... збільшився.
Селбі називає алкоголь «тихим убив-

❙ Істина не у вині, а в здоровому глузді.
❙ Фото з сайта wworld.com.ua.
цею» і з сумом констатує: починаючи з 1970-х років рівень захворювань,
пов’язаних із розпиванням спиртних
напоїв, зріс на 500%. «Це третя причина смертності серед людей працездатного віку», — застерігає фахівець. За даними видання The Daily Mail, тільки в
Британії та Фінляндії (якщо брати європейські країни) простежується помітне
зростання кількості пацієнтів із хворобами печінки. Причина — надмірне захоплення алкоголем.
Відтак лікарі закликають до помірного споживання вина. Цей напій, вважають вони, корисний для судин і серця. Зокрема, вино підвищує рівень «хорошого» холестерину (ліпопротеїнів високої щільності). За даними Всесвітньої
організації охорони здоров’я, помірне
споживання вина — це 0,2 літра для жінок і 0,3 літра для чоловіків не більше
п’яти разів на тиждень. ■

Любителі ласощів не погладшають,
якщо сумлінно дотримуватимуться
трьох правил
Ілона ТИШКЕВИЧ
Іноді
науковцям
вдається неабияк нас
здивувати. І оголосити
про свої відкриття, які
змушують іншими очима поглянути на звичні
речі та відмовитися від
усталених стереотипів.
Наприклад, на одній із
конференцій Європейської асоціації кардіологів прозвучала доповідь,
автори якої спростували звичні уявлення про
дієтичне харчування.
І запевнили, що в боротьбі із зайвою вагою
обов’язково треба відмов-

лятися від солодкого.
Автори доповіді переконані: вживання солодощів не тільки не шкодить фігурі, а й навіть...
захищає її. Дослідники
вважають, що любителі
ласощів ніколи не погладшають, якщо сумлінно дотримуватимуться трьох правил. А саме:
не їстимуть солодощів на
ніч, кластимуть на тарілку невелику порцію десерту, а сам десерт вибиратимуть якісний.
Лікарі-дієтологи і
раніше радили вживати десерти тільки вдень,
оптимально — до обіду.

А були й такі, хто вважав: десертом краще
смакувати до основного
прийому їжі, а не як зазвичай — після трапези.
Мовляв, якщо з’їдати
солодке перед обідом, то
кількість спожитої їжі
під час обіду зменшується. Твердження суперечливе, але хто сказав, що
рацію мають тільки автори консервативних
ідей? У будь-якому разі
фахівці радять обмежувати себе невеликими
порціями ласощів: шматочок шоколаду, невеличке тістечко або одна
порція морозива в день.
Тим, хто полюбляє шоколад, варто
пам’ятати, що молочний
шоколад із різними наповнювачами — родзинками, горішками тощо,
— це «повноцінний» десерт, відтак його слід обмежувати. Натомість гіркий шоколад — продукт
дуже корисний. Дієтологи «дозволяють» з’їдати
його 50-70 грамів у день.
А в дні підвищених розумових навантажень —
навіть 100 грамів. ■
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■ БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Кому і в неволі жити непогано
Як у вітчизняних зоопарках дбають про тварин та долають проблеми, спричинені пандемією коронавірусу
Ірина КИРПА

Українські зоопарки цьогоріч організовано зустріли Всесвітній день
захисту тварин. Навіть пандемія коронавірусу не завадила проведенню одного з найвеселіших свят на честь братів наших менших, яке за
традицією відзначили нещодавно.
Справжнє шоу в Одесі, Миколаєві, Харкові та інших містах країни
влаштували для відвідувачів співробітники звіринців за прикладом
Європи та інших країн.
Цікаво, що День захисту тварин придумав німецький письменник та
зоозахисник Генріх Циммерман іще у 1925 році, його ідею підтримали активісти з Німеччини, Австрії, Швейцарії та Чехословаччини.
У 1931 році на Міжнародному конгресі, що проходив в італійському
місті Флоренція, ініціювали встановити щорічний Всесвітній день захисту тварин як данину пам’яті відомого католицького священника
Франциска Ассизького.

Як вітають тварин у світі
За даними Європейської організації захисту тварин, в Україні та Туреччині разом проживає понад два мільйони бездомних тварин.
Для порівняння: у Франції цей показник не перевищує
двадцяти тисяч, а у Нідерландах
не виходить за рамки восьми тисяч бездомних собак та кішок.
Коронавірус вніс свої поправки у свято. В Англії, наприклад,
священники місцевих церков
кропили свяченою водою домашніх тварин разом із їхніми господарями просто в їхньому особистому транспорті.
А ось у США волонтери провели акції та концерти зі збору
коштів на користь бездомних
тварин, після чого обійшли всі
притулки та принесли братам нашим меншим різні смаколики.
Цікаво, що в Росії саме на
свято спалахнув приголомшливий скандал: Росдержцирк в односторонньому порядку вирішив
розірвати контракт з успішними
прокатниками.
Циркачів вигнали на вулицю разом із рідкісними тваринами, та ще й у Всесвітній день на
їх захист, що виглядає особливо
цинічно.
Бездомні леви, слони, кенгуру, бізони, верблюди, пітони та
інші екзотичні звірі з циркових
програм «Принц цирку» та «Слони й тигри» стали заручниками
ситуації нібито через пандемію
коронавірусу.
Та дресирувальники стверджують, що чиновники просто хочуть скупити за безцінь їхнє обладнання, яке не можна зберігати просто неба.

Окуповані зоопарки Криму
Не краще йдуть справи й на
півострові Крим, де переживають важкий період ялтинський
зоопарк «Казка», два дельфінарії (Євпаторія та Коктебель), а
також парк левів «Тайган».
Улітку тварини страждали через нестачу прісної води,
викликану аномальною посухою на півострові, а хижаки проти волі опинилися на жорсткій
дієті через брак м’яса.
— У вольєрах у левів — каламутна рідина зеленого кольору, тварини виглядають недоглянутими та дуже нещасними,
— описав те, що відбувається,
турист Олександр Шеховцов,
який нещодавно приїхав із Криму. — Саме таку картину я побачив у всіх зоопарках, куди вирішив навідатися разом із сім’єю.
Кримський керівник сафаріпарку «Тайган» та зоопарку «Казка» Олег Зубков обурений діями
Ялтинського водоканалу, який

❙ Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчій вигодовував
❙ тигренят, яких покинула мама-тигриця, у своєму кабінеті цілий місяць,
❙ поки для них готували вольєр.

❙ В Англії священник окропив святою водою домашніх улюбленців разом
❙ із господарями, які не вийшли з автомобіля через карантин.
виставив рахунок... за дощові
опади на території його закладу!
Бізнесмен опублікував документ за підписом керівника
Арбітражного суду республіки
Крим.
— Деяким санаторіям ПБК
виставили рахунки на 1,5—2
мільйони рублів за дощ, а Ялтинському зоопарку «Казка»
виставили «пробний» рахунок на
68 тисяч рублів за сніг із дощем,
який випав у зоопарку ще на початку 2020 року, — обурюється
Олег Зубков. — Ми відмовилися
оплачувати божевільний рахунок, і тоді проти мене порушили
чергову кримінальну справу під
фейковим приводом...

Найзнаменитіший —
в Асканії-Нові
Набагато веселіше, ніж деінде, живеться тваринам у заповіднику імені Фальц-Фейна, розташованому в Херсонській області,
куди охоче приїжджають туристи з Європи.
Ще у 1984 році Рада ЮНЕСКО
внесла Асканію до переліку еталонних територій планети, а пізніше її визнали одним із семи чудес України.
Безумовно, пандемія коронавірусу внесла корективи й у
життя Асканії-Нови, доводиться
йти на поступки туристам, придумувати нові цікаві маршрути,
розширювати список екзотичних
тварин та посилювати співпрацю
з країнами ЄС.
— Ми подбали про додаткові
заходи захисту для відвідувачів
нашого зоопарку, — розповів директор закладу в Асканії-Нові Віктор Гавриленко. — Найближчим
часом меценати допоможуть нам
придбати термінал для безконтактної оплати екскурсій, електронні
термометри й іще багато іншого.
Відзначимо, що на території
біосферного зоопарку «АсканіяНова» проживають 2,5 тисячі особин 60 рідкісних видів фауни, які

підпадають під охорону «Червоної книги» та декількох міжнародних конвенцій — Вашингтонської, Бернської та Боннської.
Серед них африканський страус,
австралійський ему та американський нанду.

Найбагатшою колекцією тварин
пишаються в Миколаєві
Найстарішим вважається
зоопарк у Миколаєві, який відзначив свій 100-річний ювілей
іще у 2001 році.
Цікаво, що вольєри, ставки й
загони з тваринами розташовані
на «кістках», тобто на території
знесеного 200-річного кладовища, що викликає різні забобони у
відвідувачів.
Але це не завадило миколаївському зоопарку стати найкращим у Європі з підбору тварин
та найкрасивішим в Україні.
Крім традиційних левів, тигрів, лебедів, жирафів та бізонів,
є тут і такі рідкісні види, як
сибірський козерог, пара такін,
екзотичні оксамитові коти, василіск, едипові тамарини, олень
Давида та багато інших тварин,
яких в інших зоопарках не зустрінеш.
— Багатьох унікальних вихованців ми отримали за міжнародною програмою обміну рідкісними видами, — розповів директор зоопарку Володимир Топчій.
— Так, у Таллінн ми віддали мадагаскарських лемурів, до Риги
відправили білохвостого орлана, а звідти взяли самку та самця
такін. Процес доставки рідкісних
тварин затягнувся на два роки,
але втішає те, що тварин нам передали безкоштовно.

Чому невесело найвеселішому
звіринцю в Україні?
Особливо радісно пройшов
Всесвітній день захисту тварин в
Одеському зоопарку, де влаштували показове годування ведмедів
та екзотичних тварин.

А ще провели безліч цікавих
конкурсів і пізнавальних розваг
для дітей та дорослих.
— Зоопарк — досить безпечне місце для тварин. Вони тут і
живуть довше, й розмножуються активніше, бо їх у звіринці не
підстерігають ті негаразди, які
є на кожному кроці у дикій природі, — розповів директор зоопарку Ігор Бєляков. — Тому в День
захисту тварин ми дали можливість усім одеситам розширити свої знання про братів наших
менших і тим самим підняли настрій людям у період карантину.
Проте директор Одеського
зоопарку визнає, що унікальна
установа переживає не найкращі часи, й просить допомоги в городян: «Ми не бар, який можна
просто закрити, у нас понад 250
тварин, і ми не можемо випустити
їх у природу. Ареал їх проживання занадто далеко, та й усі вони
народилися у неволі. За тваринами необхідний постійний догляд, їм потрібне якісне годування. У нас 35 великих кішок, леви
разом із тиграми з’їдають по 350
кг м’яса на день. Особливого догляду вимагають жирафи, великі
мавпи. Це не просто тварини, це
наша сім’я. Кожного знаємо на
ім’я, у них унікальний характер,
і ми дбатимемо про наших вихованців, скільки вистачить наших
сил та ресурсів. У нас працює 18
фахівців, яким потрібно платити
заробітну плату. Ми не можемо їх
відпустити, адже вольєри потрібно прибирати, тварин потрібно годувати та лікувати... Якщо одесити хочуть допомогти нам прогодувати тварин у цей важкий період
карантину, ми будемо їм за це
дуже вдячні».

Хижаки київського зоопарку
Просторі вольєри у центрі
української столиці ніколи не
страждали через брак відвідувачів, хоча були в історії Київського
зоопарку вельми непрості часи.
Та за останні чотири роки тут
встигли запустити унікальний
проєкт для людей із проблемами
зору, а також презентувати тактильну зоокарту України та фігурки й сліди тварин у вигляді
3D-рельєфів.

Уже понад рік у Київському
зоопарку триває велика реконструкція, робітники встигли змонтувати унікальний дерев’яний
навіс між будівлями нового входу. Біля нього вже встановлено
яскраву 15-метрову скульптуру
жирафа, завдання цього красеня — зустрічати відвідувачів разом з усім уже відомими левицею
та зубром, які давно стали символами столичного зоопарку.
А ось у двоповерховій будівлі
на території Київського зоопарку
облаштовують океанаріум, який
працюватиме на кошти інвесторів
та пожертвування власників ресторанів швидкого харчування.

Як ховрашок потрапив
до Червоної книги
Не є таємницею те, що саме існування зоопарків дозволяє зберегти рідкісні види птахів, рослин і тварин, занесених до Червоної книги. Наприклад, зоопарки
Києва та півдня України (Миколаїв, Одеса) об’єднала спільна
програма з порятунку європейського ховраха. Так вийшло, що цей
вид вимер по всій території нашої
країни ще у 90-ті роки, хоча раніше без цього милого звірка неможливо було уявити заміський
пейзаж. Тепер же вся надія лише
на працівників зоопарків, які ретельно вивчають життя єдиної колонії ховрахів у Бессарабії.
Спочатку ховрахів навчаться розводити у штучно створених
умовах вольєрів, і лише після цього стане можливою подальша реінтродукція звірят у дику природу.
Саме таким чином співробітникам зоопарку в Асканії-Нові
раніше вдалося відновити популяцію коней Пржевальського,
хоча цей вид також вважався вимерлим.
Тепер же цілі поселення цих
конячок із веселим окрасом населяють не лише простори біосферних заповідників у Херсонській
області, а й вельми успішно обживаються у Київській області, на
території Чорнобильської зони.
Вчені вже переконалися, що
коні Пржевальського пречудово
там почуваються, й це дає надію
на воскресіння фауни раніше занедбаних полів, лісів та парків. ■
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■ АРТ-ПРОСТІР
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Осінніми днями, які в усі часи надихали на творчість та філософські роздуми
художників і поетів, у приміщенні Полтавського літературно-меморіального
музею І. П. Котляревського відкрилася виставка творчого доробку полтавського митця, представника особливого напрямку в художньому мистецтві
Олексія Соболевського, яка триває майже місяць і вже добігає кінця. Здобувши професійну освіту в Кримському художньому училищі й Київському державному художньому інституті (нині — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури), відомий графік працює, зокрема, і в унікальній
техніці естампа — відбитка з певної форми-матриці (в Україні все менше й
менше митців вдаються до неї через складність і тривалість цього процесу).
А ще запалює творчу іскру в молодих серцях, викладаючи графічне мистецтво на образотворчому факультеті Луганського національного університету
імені Т. Г. Шевченка, який у зв’язку з гарячими подіями на Донбасі переїхав
до Полтави. Роботи Олексія Соболевського були представлені на багатьох як
всеукраїнських, так і міжнародних виставках (зокрема, в Токіо, Празі тощо).
А от щодо персональних, то нинішня виставка — лише третя в його житті.
Усе тому, що художник не надто полюбляє «світитися». «Для мене це такий
стрес», — зізнається.
Через карантинні обмеження на відкриття виставки завітало не так багато людей. Утім це компенсувалося великою кількістю приємних, щирих, добрих слів,
сказаних на адресу художника.
«Це якраз той подвижник, який працює самовіддано й натхненно, будучи дуже
самокритичним, думаючи не про кількість, а насамперед про якість своїх робіт,
— похвалив митця голова Полтавської обласної організації Національної спілки художників України Юрій Самойленко. — Це дуже переконливі роботи.
Ясно, що Олексій Соболевський давно доріс до звання заслуженого художника
України. Його творчість треба споглядати дуже уважно — і щоразу це все цікавіше й цікавіше».
«Хоч і не вперше бачу ваші роботи, але знову вражена. Ви, без перебільшення,
є однією з найяскравіших зірок у сузір’ї полтавських митців, і ми щасливі, що
є вашими сучасниками, — сказала, звертаючись до винуватця події, провідна
наукова співробітниця музею Євгенія Стороха. — Ви зуміли донести до нас
розуміння вашої нелегкої праці, дуже непростих мисленнєвих пошуків. Я вітаю
з цією виставкою не стільки вас, скільки всіх нас. Ми будемо щасливі прожити цілий місяць серед ваших робіт, досліджувати їх, помічаючи якісь малі
деталі».

Займатися офортом
мріяв іще в
художньому інституті
Роботи на цій справді розкішній виставці
не об’єднано якоюсь темою. Це підтверджує й
сам автор: «Захотілося
зобразити перлину українського архітектурного модерну — будівлю
Полтавського краєзнавчого музею — зобразив. Захопився історичною тематикою — і от
вам готова композиція
«Гайдамаки». Нерідко
перед тим, як узятися
за роботу, занурююся в
іншу епоху, аби зрозуміти її, вжитися в неї, вивчаю одяг, зброю тощо.
Узагалі з кожною роботою в мене пов’язані
якісь спогади. От, скажімо, задумав створити
цілу серію робіт із ляльками-мотанками, які з
давніх-давен були оберегами нашого народу. І
коли перша з них під назвою «Новорічні свята»
була готова, виставив її
в інтернеті, після чого
мав шквал критики від
майстринь, які виготовляють ці ляльки: і одяг,
мовляв, не такий, і орнамент. Тож я зрозумів,
що не надто глибоко розбираюся в обраній темі
і, в підсумку, відмовився від задуму щодо цілої серії таких робіт. А
з роботою «Чумацький
шлях» пов’язана своя історія. Це було якраз перед падінням Берлінської стіни. Ангела Меркель, яка на ту пору була
молодим політиком із
НДР, у межах офіційного візиту відвідала Київ.
А тоді чомусь були в моді
неформальні відвідини
закордонними політиками майстерень наших
художників. До однієї з
таких майстерень і завітала пані Ангела Меркель у супроводі почту.

А я саме друкував там
свої роботи — напросився до колеги, бо нічого
свого не мав, а хотілося ж щось розтиражувати, продати. Побачивши мою роботу тількино з друку, пані Ангела
дуже схвально відгукнулася про неї, тож мені
не лишалося нічого іншого, як подарувати їй
своє творіння. Вона у
відповідь презентувала мені конверт з якоюсь ексклюзивною маркою (на жаль, я його загубив). Так, був і такий
епізод у моєму житті».
Після закінчення художнього інституту в
складні 90-ті роки минулого століття, коли
на наших теренах твори
художників стали незатребуваними, Олексій
Соболевський перебрався до Праги й заробляв
на життя малюванням:
спочатку писав олійними фарбами, потім акварельними, а тоді захопився й офортами. Із того
празького циклу тиражних робіт у художника
збереглася тільки одна.
Усі інші осіли в приватних колекціях — митець
пригадує, що вони чудово продавалися: «Якось,
даючи інтерв’ю, я згадав один кумедний випадок зі свого життя у
Празі: одного разу акварель із зображенням
Києво-Печерської лаври
в мене купили дві дівчини. Коли поцікавився в
них, звідки вони, ті відповіли: з Лаосу. А взагалі я навіть не знаю, у
яких країнах знайшли
«прописку» мої роботи. От уявіть собі, отаких відбитків графічного малюнка «Прага»
було приблизно триста
— в мене лишився тільки один, решта ж десь
гуляють по світу».
Техніка офорту, за

словами Олексія Валерійовича, подобалася йому ще в художньому інституті — вже тоді
він мріяв про власне обладнання для друку (на
жаль, купити його в ту
пору суцільних дефіцитів було нереально).
У 1998 році пан Олексій
приїхав до Полтави, де
проживали його батьки,
і, придбавши квартиру,
осів тут. Обладнавши
маленьку майстерню,
обзавівся друкарським
верстатом — отак і почав займатися офортом.

❙ Колись ось про такий офортний верстат Олексій Соболевський тільки мріяв.

Художник і
На виставці відомого графіка представлено роботи,
виконані в унікальній техніці естампа,
а також ліногравюри, офорти

На найменшу офортну
роботу витрачає не
менше місяця, а на
велику — буває, й рік
«Офорт вважають королем графіки — у цій
техніці можна виконувати складні високохудожні речі. Відомий
живописець, офортист,
великий майстер світлотіні, найбільш яскравий представник «золотого» століття голландського живопису Рембрандт ван Рейн першим
довів, що в офортній техніці можна створювати шедеври, після чого
розпочався розквіт цього різновиду гравюри
на металі, — «просвітлює» мене Олексій Валерійович. — Хоч загалом я люблю й акварелі,
і портрети. А чому вирішив виставити саме роботи, виконані в естампній техніці? Бо хочу, аби
полтавці дізналися, що
це за техніка і який широкий діапазон можливостей вона відкриває.
В естампі є своя культура — тут не можна помилятися, а тому доводиться дуже довго працювати
над ескізом, вимальовуючи кожну лінію, потім
— над формою-матрицею, що є дзеркальним
відображенням графіч-

❙ «Полтава. Краєзнавчий музей»
ного малюнка, і тільки
після цього за допомогою верстата отримуєш
твір друкованої графіки. На найменшу таку
роботу витрачаю не менше місяця, а на велику
— буває, й рік».
От зараз над однією
роботою
художникграфік працює вже пів
року. Це знову ж таки
зображення будівлі нашого краєзнавчого музею — пан Олексій хоче
зробити його ще кращим
за зроблене раніше, тобто, по суті, перевершити
самого себе.
Багато робіт, представлених на виставці,
монохромні. Автор погоджується, що віддає
перевагу монохромії,
хоч при цьому полюбляє
вводити й інший колір.

«У роботі «Гайдамаки» моїм завданням було
якомога точніше передати не лише обриси тієї
доби, а й якусь емоцію,
тому, як бачите, я ввів
червоні плями (більше
кольору й не треба) —
вони створюють своєрідну напругу. Натомість
оця робота — «Веснянки» — повна протилежність «Гайдамакам»: тут
практично немає чорного кольору. Створити кольоровий відбиток, звичайно, набагато важче.
І друкувати таку роботу
доводиться значно довше».
Мені
пощастило
відвідати святая святих
художника — його майстерню в батьківській
хаті на Дублянщині. У
своїй стихії Олексій Ва-

лерійович почувається
мов риба у воді. Мене ж
тут дивує все. Дивом є
вже хоча б те, що художник-графік працює й у
техніці обрізної гравюри
на дереві або ксилографії, яка досі дуже популярна в Японії (японські
гравюри не сплутаєш із
будь-якими іншими). Це
коли кліше створюється на зрізі дерева твердих порід. Пан Олексій
демонструє мені зразки
таких кліше як на поздовжньому зрізі, так і
на поперечному (оскільки останній твердіший,
це дає можливість проробляти деталі). А от використовує він для цього висушену деревину
груші (сушить її сам),
яка, до речі, сохне всього... по два сантиметри
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❙ «Прага» — робота з празького циклу.

його матриця
❙ «Новорічні свята».

❙ Художник демонструє підготовлену до друку форму-матрицю з міді.
на рік. На відшліфовану поверхню дошки наносить малюнок, після
чого лінії цього малюнка обрізає з обох боків
гострим ножем (цей
процес нагадує різьблення по дереву). Потім
зверху накатує валиком
фарбу й насамкінець тиражує малюнок за допомогою граверного верстата, що працює за принципом преса.

Технологія, якій
чотириста літ,
практично не
змінилася
Окрім усього, у своїй
творчості герой цього
матеріалу вдається й до
такого різновиду станкової графіки, як ліногравюра. Ця техніка
схожа з торцевою ксилографією, тільки лі-

ногравюра створюється
через вирізання малюнка на лінолеумі чи подібних полімерно-пластичних матеріалах. «Ліногравюра мені цікава тим,
що може бути яскравою
й лаконічною. І якщо
хочу створити щось
осяйне, соковите, то однозначно вдаюся до цієї
техніки. Серед її переваг
є й те, що лінолеум витримує значне тиражування зображення. Водночас у цій техніці мені
бракує дрібних деталей.
Тому переважно працюю в офорті», — пояснює Олексій Соболевський.
Художник-графік
визвався продемонструвати мені й сам процес,
попутно коментуючи основні моменти: «Технологія, якій 400 літ,

❙ «Сонячний вітер».
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

практично не змінилася, бо тут важко ще щось
придумати. Як бачите,
віддаю перевагу мідній
пластині, бо цинк, на
відміну від міді, порівняно м’який, він швидше зношується, а тому
наступні відтиски стають усе гіршими й гіршими. Таким чином, я
беру мідну пластину й
покриваю її тонким шаром спеціального стійкого до кислоти лаку. Після цього голкою роблю
малюнок, а заглиблення елементів зображення посилюю через травлення металу кислотою
— як бачите, тепер пластина нагадує ювелірний
виріб. Після цього витравлені місця заповнюю спеціально приготовленою фарбою. І нарешті на офортному верстаті друкую відбиток
на зволоженому папері. Оцих двох верстатів
для високого і глибокого
друку мені цілком вистачає для того, аби всі свої

задуми втілити в життя.
До речі, у тому ж офорті
багато різних підтехнік.
Я навіть пробував поєднувати високий друк із
глибоким — це ще один
технічний прийом, якого не вчать в інституті й
до якого доходиш сам,
якщо хочеш домогтися
несподіваного ефекту».
Є ще одна знахідка,
що належить саме цьому
художнику. Одна з його
робіт під назвою «Погляд у минуле», що експонується на виставці,
надрукована на... шматку натуральної шкіри.
«Найідеальніший матеріал для друку, який
зустрічав у своєму житті, — це не до кінця оброблена шкіра, — стверджує Олексій Валерійович. — Коли робиш
відбиток на папері, у
формі-матриці лишається незначна кількість
фарби. Коли ж друкуєш
малюнок на унікальному матеріалі, про який
ідеться, знімаєш форму,

а там порожньо — вся
фарба з неї перейшла на
поверхню шкіри».
«Тепер ви знаєте, що
таке мистецтво друку,
— говорить насамкінець
пан Олексій. — Так, я
обрав нелегкий шлях
(не дивно, що всі роботи, представлені на виставці, виконав упродовж
понад 20 років), але він
мені до душі. Адже тиражні техніки дають
ефект, якого неможливо добитися, створивши
просто графічну роботу».
До речі, нині можна
познайомитися і з офортними роботами учня
Олексія Соболевського
— Дениса Зозулі. Вони
представлені на виставці в полтавському пабі
«Сто доріг». «Чи не всі
роботи Дениса — з філософським
підтекстом. Він дуже талановитий, тільки не говоріть
йому про це, щоб не зазнався», — посміхається вчитель. ■
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СПОРТ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Вірусна справа
Виснажені коронавірусом та напруженим
ігровим графіком динамівці зазнали
розгрому в українському «класико»
Григорій ХАТА
Повторний прихід Мірчи Луческу в український чемпіонат
став запорукою пожвавлення
в «золотій» гонці. За короткий
час свого перебування на тренерському містку «Динамо» досвідчений румун не тільки вивів
«біло-синіх» до групового раунду
Ліги чемпіонів. Підняв він свою
нову команду й на лідируючу позицію в УПЛ. З появою Луческу біля динамівського керма домінування «Шахтаря» на внутрішній арені вже не виглядає настільки однозначно.
Протистояння ж румуна зі
своєю попередньою командою
розпочалося з перемоги в Суперкубку країни. Утім минулих
вихідних донецький клуб переконливо реваншувався за ту невдачу, завдавши динамівцям розгрому в матчі 9-го туру ЧУ й скоротивши таким чином своє відставання від них до мінімуму.
Очне протистояння двох найтитулованіших команд країни
завжди має мегапринципове значення, хоча, слід визнати, далеко
не завжди доля чемпіонства вирішується в їхніх очних протисто-

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єрліга. 9-й тур. «Дніпро-1» — «Колос» — 0:2, «Олімпік» — «Маріуполь» — 3:3, «Олександрія» —
«Львів» — 1:0, «Десна» — «Минай»
— 1:0, «Рух» — «Інгулець» — 2:2,
«Динамо» — «Шахтар» — 0:3 (Мораес, 34; Марлос, 66; Патрік, 73; вилучення: Сидорчук, 45 («Д»)), «Зоря» —
«Ворскла» — 0:0.
Турнірне становище: «Динамо» — 20, «Шахтар» — 19, «Ворскла», «Десна» — 16, «Колос» —
15, «Олімпік», «Олександрія» — 13,
«Маріуполь» — 12, «Зоря» — 11,
«Дніпро-1» — 8, «Інгулець» — 7,
«Минай» — 6 (8 матчів), «Рух» — 4,
«Львів» — 4 (8).
Бомбардири: «Кулач («Ворскла»), «Захедітабар («Олімпік») — 5.
яннях. Приміром, не так давно
динамівці здобули чемпіонство,
не вигравши у «гірників» жодного матчу за сезон.
Тож, думається, й останню
поразку «біло-синіх» «Шахтарю» трагедією вважати не слід.
Значно гірше сприймається
факт інфікування коронавіру-

❙ «Шахтар» краще за «Динамо» виявився готовим до першого в новому сезоні офіційного «класико».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
сом одразу 12 динамівців, без
яких у недільному «класико»
динамівський колектив аж ніяк
не виглядав боєздатною одиницею.
Не маючи можливості в
умовах напруженого календаря провести адекватну кадрову
ротацію, у грі проти «гірників»
«біло-сині» виглядали фізично
та психічно втомленими.
Коли ж Катерина Монзуль
за грубу гру вилучила з поля
динамівського капітана Сергія
Сидорчука, в очах київських
футболістів узагалі з’явилася
повна приреченість.

«Сьогодні виграв COVID, але
програв «фейр плей». Я б ніколи не грав у таких умовах такий
важливий матч, навіть якби
представляв іншу сторону. Долю
чемпіонату повинні вирішувати
команди на полі, а не вірус», —
сказав після «класико» Луческу, засмучений тим, що «гірники» не підтримали пропозицію підкошеного коронавірусом
«Динамо» про перенесення гри.
Хай там як, а ігрові спади переживають навіть гранди. Свіжий тому приклад — розгромна
поразка «Баварії» «Хоффенхайму» — 1:4, а також дві поспіль

невдачі мадридського «Реала»
— в протистояннях із «Кадісом»
та «Шахтарем».
Упродовж трьох турів поспіль не міг перемогти в чемпіонаті й ковалівський «Колос».
Після виснажливої кваліфікаційної єврокампанії команда
Костишина прогнозовано потрапила до функціональної ями.
Однак у Дніпрі ковалівці знову
продемонстрували свої амбітні наміри. Переможний м’яч у
матчі — на рахунку їхнього зіркового новачка Євгена Селезньова, котрий із позначки забив уже
свій третій гол у сезоні. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Луганська «Зоря» поступилась і у третьому матчі групового етапу ЛЄ, програвши у Запоріжжі «АЕКу» Дмитра
Чигринського та Євгена Шахова. Підопічні Віктора Скрипника відзначились одного разу, проте через помилки у захисті
пропустили аж чотири м’ячі. Тепер шанси «біло-чорних» вийти у «плей-оф» зведені до мінімуму, наступний матч вони
проведуть уже після перерви на поєдинки збірних.
Груповий етап. 3-й тур. Група А. «Рома» (Італія) —
«ЧФР Клуж» (Румунія) — 5:0 (Мхітарян, 2; Р. Ібаньєс, 24;
Б. Майораль, 34, 84; Педро, 89), «Янг Бойз» (Швейцарія)
— «ЦСКА Софія» (Болгарія) — 3:0 (Мамбімбі, 2, 32; Сулеймані, 19).
Турнірне становище: «Рома» — 7, «Янг Бойз»,
«ЧФР Клуж» — 4, «ЦСКА Софія» — 1.
Група В. «Рапід Відень» (Австрія) — «Дандолк»
(Ірландія) — 4:3 (Любічіч, 22; Аразе, 79; Хофманн, 87; Демір, 90+1 — Хобан, 8; Макміллан, 81 (пен.), 90+6 (пен.)),
«Арсенал» (Англія) — «Мольде» (Норвегія) — 4:1 (Хеуген, 45 (у свої ворота); Сінюан, 62 (у свої ворота); Н. Пепе,
69; Уіллок, 88 — Еллінгсен, 22).
Турнірне становище: «Арсенал» — 9, «Мольде» —
6, «Рапід Відень» — 3, «Дандолк» — 0.
Група С. «Славія» (П, Чехія) — «Ніцца» (Франція)
— 3:2 (Кухта, 16, 71; Сіма, 43 — Гуірі, 33; Д. Ндойє, 90+3),
«Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — «Байєр» (Німеччина) —
2:4 (Аколатсе, 12, 35 — Бейлі, 5, 75; Дадья, 39 (у свої ворота); Віртц, 88).
Турнірне становище: «Славія», «Байєр» — 6, «Ніцца», «Хапоель» — 3.
Група D. «Бенфіка» (Португалія) — «Рейнджерс»
(Шотландія) — 3:3 (Голдсон, 2 (у свої ворота); Р. Сілва, 77;
Д. Нуньєс, 90+1 — Гонсалвеш, 24 (у свої ворота); Г. Камара,
25; Морелос, 52), «Лех» (Польща) — «Стандард» (Бельгія) — 3:1 (Скураш, 14; Ісхак, 22, 48 — Лестьєн, 29).
Турнірне становище: «Рейнджерс», «Бенфіка» —
7, «Лех» — 3, «Стандард» — 0.
Група Е. «ПАОК» (Греція) — «ПСВ Ейндховен» (Нідерланди) — 4:1 (Шваб, 47; А. Живковіч, 56, 66; Цоліс, 59
— Е. Захаві, 20 (пен.)), «Омонія» (Кіпр) — «Гранада» (Іспанія) — 0:2 (Еррера, 4; Суарес, 64).
Турнірне становище: «Гранада» — 7, «ПАОК» —
5, «ПСВ Ейндховен» — 3, «Омонія» — 1.
Група F. «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «АЗ» (Нідерланди) — 1:0 (Порту, 58), «Рієка» (Хорватія) — «Наполі» (Італія)
— 1:2 (Муріч, 13 — Демме, 43; Браут, 62 (у свої ворота)).
Турнірне становище: «АЗ», «Наполі», «Реал Сосьєдад» — 6, «Рієка» — 0.
Група G. «Лестер» (Англія) — «Брага» (Португалія)
— 4:0 (Іхеаначо, 21, 48; Прат, 67; Меддісон, 78), «Зоря» (Ук-

раїна) — «АЕК» (Греція) — 1:4 (Кочергін, 81 — Танковіч, 7;
Манталос, 34; Лівайя, 54, 82; «З»: М. Шевченко, Вернидуб,
Абу Ханна, Кочергін, Хомченовський (Д. Фаворов, 59), Іванісеня, Громов (Сайядманеш, 46), Циганікс, Юрченко, Луньов
(Назарина, 46), Кабаєв (Гладкий, 59); Шахов — до 70 хв., Чигринський — 90 хв. (обидва — «А»).
Турнірне становище: «Лестер» — 9, «Брага» — 6,
«АЕК» — 3, «Зоря» — 0.
Група H. «Селтік» (Шотландія) — «Спарта» (П, Чехія)
— 1:4 (Гріффітс, 85 — Юліш, 26, 45, 76; Крейчі, 90), «Мілан»
(Італія) — «Лілль» (Франція) — 0:3 (Язіджі, 22 (пен.), 55, 58).
Турнірне становище: «Лілль» — 7, «Мілан» — 6,
«Спарта» — 3, «Селтік» — 1.
Група I. «Сівасспор» (Туреччина) — «Карабах»
(Азербайджан) — 2:0 (Османпаша, 11; Кайоде, 88), «Вільярреал» (Іспанія) — «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — 4:0
(Бакка, 4, 52; Баена, 71; Ніньйо, 81).
Турнірне становище: «Вільярреал» — 9, «Маккабі» — 6, «Сівасспор» — 3, «Карабах» — 0.
Група J. «Лудогорець» (Болгарія) — «Тоттенхем»
(Англія) — 1:3 (Кешерю, 50 — Г. Кейн, 13; Лукас Моура, 33; Ло Чельсо, 61), «Антверпен» (Бельгія) — «ЛАСК»
(Австрія) — 0:1 (Еггештайн, 55).
Турнірне становище: «Тоттенхем», «Антверпен»,
«ЛАСК» — 6, «Лудогорець» — 0.
Група K. «Динамо» (З, Хорватія) — «Вольфсберг» (Австрія) — 1:0 (Атьємвен, 76), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «ЦСКА» (Росія) — 3:1 (Хапс, 63; Кекчю, 71;
Гертрейда, 72 — Сенесі, 80 (у свої ворота)).
Турнірне становище: «Динамо» (З) — 5, «Вольфсберг», «Фейєноорд» — 4, «ЦСКА» — 2.
Група L. «Црвєна Звєзда» (Сербія) — «Гент»
(Бельгія) — 2:1 (Саного Жуніор, 12; Катаі, 59 — ОдіджаОфое, 31; Яремчук («Г») — 90 хв., асист), «Хоффенхайм»
(Німеччина) — «Слован» (Л, Чехія) — 5:0 (Даббур, 22,
29; Грілліч, 59; Адамян, 71, 76).
Турнірне становище: «Хоффенхайм» — 9, «Црвєна Звєзда» — 6, «Слован» — 3, «Гент» — 0.

сі» — «Шеффілд Юнайтед» — 4:1 (Т. Абрахам, 24; Чілуелл,
35; Т. Сілва, 77; Вернер, 81 — Макголдрік, 9), «Вест Хем» —
«Фулхем» — 1:0, «Вест Бромвіч» — «Тоттенхем» — 0:1
(Г. Кейн, 88), «Лестер» — «Вулверхемптон» — 1:0, «Манчестер Сіті» — «Ліверпуль» — 1:1 (Габріел Жезус, 31 —
Салах, 13 (пен.)), «Арсенал» — «Астон Вілла» — 0:3.
Лідери: «Лестер» — 18, «Тоттенхем», «Ліверпуль»
— 17, «Саутгемптон» — 16, «Челсі», «Астон Вілла» (7
матчів) — 15.
Бомбардири: Варді («Лестер»), Калверт-Льюїн
(«Евертон»), Сон Хин Мін («Тоттенхем»), Салах («Ліверпуль») — 8.

Іспанія
Після невдалого старту у Ла Лізі каталонська «Барселона» поступово набирає форму, а лідер «синьо-гранатових»
Лео Мессі уперше у сезоні забив не з пенальті, а з гри.
Абсолютним провалом завершився матч мадридського «Реала» проти кризової «Валенсії»: підопічні Зідана привезли на свої ворота аж 3 пенальті, а у відповідь забив лише
лідер «вершкових» Карім Бензема.
Український голкіпер мадридців Андрій Лунін традиційно залишився у запасі.
Прімера. 9-й тур. «Ельче» — «Сельта» — 1:1, «Уеска»
— «Ейбар» — 1:1, «Барселона» — «Бетіс» — 5:2 (У. Дембеле, 22; Грізманн, 49; Мессі, 61 (пен.), 82; Педрі 90 — Санабрія, 45; Морон, 74), «Севілья» — «Осасуна» — 1:0 (Окампос, 58 (пен.)), «Атлетіко» — «Кадіс» — 4:0 (Ж. Феліш, 8,
90+1; М. Льоренте, 22; Л. Суарес, 53), «Хетафе» — «Вільярреал» — 1:3, «Реал Сосьєдад» — «Гранада» — 2:0, «Вальядолід» — «Атлетік» — 2:1, «Леванте» — «Алавес» —
1:1, «Валенсія» — «Реал Мадрид» — 4:1 (Солер, 35, 52,
61 (усі — з пен.); Варан, 45 (у свої ворота) — Бензема, 23).
Лідери: «Реал Сосьєдад» — 20, «Вільярреал» — 18,
«Атлетіко» (7 матчів) — 17, «Реал Мадрид» (8 матчів) —
16, «Гранада» (8 матчів), «Кадіс» — 14.
Бомбардир: Ойарсабаль («Реал Сосьєдад») — 6.

Італія
Англія
В очному дербі два лідери минулого сезону — «Манчестер Сіті» та «Ліверпуль» — розписали бойову мирову,
яка вартувала підопічним Клоппа лідерства у таблиці. Представник національної збірної Олександр Зінченко цього разу
залишився у запасі.
У поєдинку з новачком АПЛ «Фулхемом» лондонський
«Вест Хем» Андрія Ярмоленка вирвав перемогу на останніх
хвилинах, проте екскапітан «Динамо» на поле не виходив.
Прем’єр-ліга. 8-й тур. «Брайтон» — «Бернлі» — 0:0,
«Саутгемптон» — «Ньюкасл» — 2:0, «Евертон» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3 (Бернард, 19 — Б. Фернандеш, 25,
32; Кавані, 90+5), «Крістал Пелас» — «Лідс» — 4:1, «Чел-

«Аталанта» Руслана Маліновського зіграла внічию з «Інтером», 27-річний хавбек вийшов у старті, проте нічим особливим не запам’ятався, натомість у першому ж матчі в Серії А
забив його конкурент по позиції, росіянин Олексій Міранчук.
На останніх хвилинах вирішувалась доля матчів за участі
«Ювентуса» та «Мілана». Туринці зусиллями Кріштіану Роналду вийшли вперед у зустрічі з «Лаціо», проте не втримали
перевагу, пропустивши вже у компенсований час. А от «россо-нері», навпаки, зробили кабмек після 0:2, рятівний гол в
активі нестаріючого Златана Ібрагімовіча.
Серія А. 7-й тур. «Сассуоло» — «Удінезе» — 0:0,
«Кальярі» — «Сампдорія» — 2:0, «Беневенто» — «Спеція» — 0:3, «Парма» — «Фіорентина» — 0:0, «Лаціо» —

«Ювентус» — 1:1 (Кайседо, 90+5 — Роналду, 15), «Аталанта» — «Інтер» — 1:1 (О. Міранчук, 79 — Л. Мартінес,
59; Маліновський («А») — до 59 хв.), «Дженоа» — «Рома»
— 1:3, «Торіно» — «Кротоне» — 0:0, «Болонья» — «Наполі» — 0:1 (Осімхен, 23), «Мілан» — «Верона» — 2:2
(Маньяні, 27 (у свої ворота); Ібрагімовіч, 90+3 — Барак, 6;
Калабрія, 19 (у свої ворота)).
Лідери: «Мілан» — 17, «Сассуоло» — 15, «Наполі»,
«Рома» — 14, «Ювентус», «Аталанта» — 14.
Бомбардир: Ібрагімовіч («Мілан») — 8.

Німеччина
Мюнхенська «Баварія», перестрілявши свого головного
конкурента — «Боруссію» із Дортмунда, — одноосібно очолила турнірну таблицю, а головний форвард чемпіонів Німеччини Роберт Левандовський очолює гонку бомбардирів.
Натомість «Боруссія» з Менхенгладбаха після феєричного успіху в першому матчі ЛЧ iз «Шахтарем» не змогла
взяти очки в протистоянні з «Байєром». Нападник гладбахців Валентино Лазаро забив один із найкрасивіших голів
року так званим «ударом скорпіона», але лише скоротив
відставання своєї команди до мінімуму.
Перша Бундесліга. 7-й тур. «Вердер» — «Кельн» —
1:1, «Аугсбург» — «Герта» — 0:3, «Майнц» — «Шальке» —
2:2, «РБ Лейпциг» — «Фрайбург» — 3:0 (Конате, 26; Забітцер, 70 (пен.); Анхеліньйо, 89), «Уніон» — «Армінія» — 5:0,
«Штутгарт» — «Айнтрахт Франкфурт» — 2:2, «Боруссія» (Д) — «Баварія» — 2:3 (Ройс, 45; Холанд, 83 — Алаба, 45; Р. Левандовський, 48; Л. Сане, 80), «Вольфсбург» —
«Хоффенхайм» — 2:1, «Байєр» — «Боруссія» (М) — 4:3
(Аларіо, 27, 41; Бейлі, 68; Баумгартлінгер, 82 — Штіндль, 18
(пен.), 31; Лазаро, 90+4).
Лідери: «Баварія» — 18, «РБ Лейпциг» — 16, «Боруссія»
(Д), «Байєр» — 15, «Уніон» — 12, «Вольфсбург» — 11.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 11.

Франція
«ПСЖ», як і в попередніх сезонах, не помічає суперників у внутрішній першості: навіть без Мбаппе та Неймара парижани без надзусиль розгромили бронзового призера минулого сезону «Ренн». А після поразки «Лілля» відрив підопічних Тухеля від конкурентів збільшився до 5 пунктів.
Ліга 1. 10-й тур. «Страсбур» — «Марсель» — 0:1, «Бордо» — «Монпельє» — 0:2, «ПСЖ» — «Ренн» — 3:0 (М. Кін, 11;
ДіМарія,21,73), «Брест» — «Лілль» — 3:2(П’єр-Габріель,15;Перро,20;Кардона,42—Б.Їлмаз,45(пен.),58),«Ланс» — «Реймс» —
4:4, «Лор’ян» — «Нант» — 0:2, «Мец» — «Діжон» — 1:1, «Нім»
— «Анже» — 1:5, «Ніцца» — «Монако» — 1:2 (Ліс-Мелу, 69 —
Дізазі, 23; Діоп, 53), «Ліон» — «Сент-Етьєн» — 2:1.
Лідери: «ПСЖ» — 24, «Лілль» — 19, «Ренн», «Марсель» (9 матчів) — 18, «Ліон», «Монако» — 17.
Бомбардир: Діа («Реймс») — 8. ■
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СПОРТ
Олег Шафаренко
головний тренер ХК «Сокіл» (Київ)

Григорій ХАТА
Відтоді як РФ розпочала
свою агресію щодо України у
спортивному світі було вирішено звести до мінімуму можливість зустрічей на міжнародній арені українських та російських команд, особливо тих, що
мають великий суспільний резонанс.
Так, власне, під час процедури жеребкувань клубних турнірів i змагань національних
збірних Європейський футбольний союз i досі розводить по різних групах представників Росії
та України. Водночас інші міжнародні федерації, які не мають
занадто багато простору для
подібних маневрів, вживають
превентивних заходів дещо іншого характеру, влаштовуючи
поєдинки між українськими та
російськими командами на нейтральній території.
У цьому плані прийнятною
точкою дотику для обох сторін
виглядає Білорусь. Саме там
чоловічі гандбольні збірні Росії
та України й провели свої матчі
групового раунду кваліфікації
чемпіонату Європи-2022. Попри те, що в календарі їхні поєдинки були розписані на другий
та шостий тури відповідно (листопад 2020-го та травень 2021
року), російсько-українська дуель відбулася у формі спареної
дуелі — під час першого ігрового вікна євровідбору.
До свого відбіркового квартету збірна України потрапила
з третього рейтингового кошика, однак у протистоянні з титулованішими росіянами «синьо-жовті» боролися на рівних.
Особливо це добре було видно в
їхньому першому поєдинку,
котрий якраз і завершився бойовою нічиєю.
«Дуже важливо розпочати
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«За старт сезону ставлю команді тверду «четвірку» за п’ятибальною
системою».

■ ГАНДБОЛ

Психологічний відбір
Кваліфікацію на майбутній чемпіонат Європи українські гандболісти
розпочали з подвійного побачення з росіянами

■ ТАБЛО
Чемпіонат Європи-2022. Кваліфікація. Група 3. Україна – Росія –
27:27, 28:30.

❙ У спареному протистоянні з потужною збірною Росії українські гандболісти взяли одне очко.
❙ Фото з сайта handball.net.ua.
кваліфікацію з хорошого результату, щоб гравці були впевнені у собі. Нічия — це не поразка. Різниця в рахунку була невеликою, обидві команди претендували не перемогу і зрештою
прийшли до нічиєї. Ми взяли

очко, зробимо висновки і будемо готуватись до наступного
матчу», — так прокоментував
євростарт своїх підопічних головний тренер збірної України
Микола Степанець.
Після відставки з поста кер-

манича української команди
Сергія Бебешка (тренерський
місток він залишив після не
надто вдалого виступу у фінальній частині Євро-2020) команда залишилася під крилом
його асистента. Загалом Степа-

нець непогано знайомий майже
з усіма збірниками, тож закономірно, що вже в першому матчі
на високому посту його підопічні досягли позитивного результату.
Щоправда, розвинути успіх і поповнити очками залікову скарбничку після другого
матчу з росіянами українським
гандболістам не вдалося. За словами президента ФГУ Андрія
Мельника, вирішальне значення в повторному матчі мала психологія, і перемогла та команда, котра виявилася кращою в
цьому компоненті. Утім у збірній оптимістично дивляться на
кваліфікаційну кампанію, адже
навіть одне набране в матчах iз
росіянами очко може зіграти
важливе значення у відборі на
Євро-2022, куди, згідно з регламентом, окрім двох кращих команд кожної з відбіркових «пульок», потраплять також і кілька кращих «третіх» колективів.
Хай там як, а попереду на збірну України чекають поєдинки
з командами Фарерських островів i Чехії, в яких, власне, й
вирішиться турнірна доля команди Степанця. ■

■ ХОКЕЙ

Бажання та
самовіддача
Останній iз трьох новачків нового
хокейного чемпіонату відсвяткував
свою першу перемогу
Григорій ХАТА
Перед стартом чергового чемпіонату для його організаторів збільшення кількості учасників національної першості виглядало справою принциповою. Рік п’ятої річниці проведення змагань під егідою
української хокейної ліги її натхненникам дуже хотілося відзначити
якимось прогресивним показником.
У цьому контексті вісім замість шести клубів-учасників чемпіонату України — хороший хід.
Щоправда, вирости у кількісному
плані виявилося не так уже й просто. Найбільшою проблемою стали пошуки восьмого учасника. Проте після запуску в Краматорську місцевої
ковзанки у великий хокей почали
грати й там. Краматорська команда
пізніше за інших учасників чемпіо-

■ ТАБЛО
Чемпіонат України. «Маріуполь» —
«Краматорськ» — 1:2, «Дніпро» — «Донбас» — 2:5, «Сокіл» — «Білий барс» — 3:2
ОТ, «Кременчук» — «Крижані вовки» —
5:1.
Турнірне становище: «Донбас» — 10 (5
матчів), «Кременчук» — 8 (5), «Сокіл» — 6
(4), «Дніпро» — 4 (5), «Білий барс» — 3 (4),
«Краматорськ» — 2 (2), «Маріуполь» — 2
(5), «Крижані вовки» — 0 (4).
нату змогла вийти на лід — лише наприкінці жовтня у вихованців білоруса Павла Микульчика з’явилася
така можливість.Однак цей факт не
завадив «Краматорську» гідно провести свій дебютний поєдинок в ЧУ.
У своєму першому в історії офіційному матчі підопічних Микульчика ек-

❙ Свою першу в історії перемогу «Краматорськ» здобув над земляками з «Маріуполя».
❙ Фото з сайта УХЛ.
заменував чинний чемпіон країни —
«Кременчук», й хлопці Олександра
Савицького обмежилися лише мінімальною перевагою.
Друга гра на офіційному рівні принесла «Краматорську» значно більше позитивних емоцій. У дуелі регіонального рівня, опонуючи іншому новачку УХЛ — «Маріуполю», хокеїсти
«Краматорська» відсвяткували перемогу. «Зрозуміло, що ми дуже мало
тренувалися на льоду, але на це в команді ніхто не нарікає. Поки хлопці
мають бажання й демонструють велику самовіддачу — завдяки цим аспектам ми й будемо перемагати», — наголосив Павло Микульчик.
Очевидно, що подібні аргументи
в своїй роботі доводиться використо-

вувати й наставнику третього нового учасника чемпіонату. Після багаторічної перерви на велику льодову
арену київський «Сокіл» повернувся
в доволі молодому складі, використовуючи в грі вихованців своєї дитячо-юнацької школи. Попри те, що
в їхній кар’єрі зовсім мало ігрового
досвіду, в перших чотирьох ігрових
турах «соколята» здобули три перемоги. Наразі невдачею для них завершився лише поєдинок з титулованим «Донбасом», який, до слова, залишається єдиною командою на старті, що йде без очкових втрат.
«За старт сезону ставлю команді
тверду «четвірку» за п’ятибальною
системою», — зазначив головний тренер «Сокола» Олег Шафаренко. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Люби життя — і воно додаватиме
тобі сили»

Мешканка
Ірпеня
Валентина
Кулініч, яка днями відсвяткувала
100-річчя, вважає, що рецепт її
довголіття дуже простий

КАЛЕЙДОСКОП
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■ БЕБІ-БУМ

Від п’єдесталу — до колиски
Королева гімнастики Ганна Безсонова
вперше стала мамою
Дара ГАВАРРА
Днями наша славетна гімнастка, королева м’яча і булави, 36-річна Ганна Безсонова народила первістка. Про це щаслива
матуся повідомила у своєму «Інстаграмі»,
опублікувавши світлину, на якій тримає у
своїх долонях ніжку синочка.
Дворазова олімпійська призерка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики віднедавна проживає в США, Маямі,
куди переїхала, вийшовши заміж за фітнестренера Дмитра Момота. Нагадаємо, у грудні 2017-го на матчі НБА Дмитро привселюдно зробив пропозицію руки і серця коханій,
на що щаслива Ганна відповіла згодою. Відтоді, проживаючи в США, олімпійська чемпіонка продовжувала займатися улюбленою
справою — навчати діток гімнастики. Звісно, народження малюка внесе певні корективи в життя молодої мами, проте навряд чи
Безсонова покине своє покликання, якому

присвятила все своє життя.
Ганна народилася у спортивній сім’ї: батько — футболіст легендарного на той час «Динамо»,
мама — чемпіонка світу у групових вправах із художньої гімнастики, тож, попри намагання
батьків відмовити доньку, вибрала й собі спортивну стезю. Наполегливість, важка праця й одержимість
Ганни дали свої плоди — всі її нагороди сумарно перевищують призи батьків за всю їхню спортивну
кар’єру. Колишня легенда київського
«Динамо» Володимир Безсонов каже,
що щасливий бути просто батьком Ані
Безсонової, а тепер — іще й дідом її синочка. Ми також пишаємося нашою королевою гімнастики, яка багато років захищала й відстоювала позиції українського спорту. Бажаємо здоров’я й щастя
Ганні та її малюку. ■
Ганна Безсонова.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №109

❙

■ ДИВО-ТРУНОК

Ілон Маск — алкогольний магнат?
Від жарту — до реальності
Ілон Маск уже давно довів і
собі, і всьому світу, що, попри веселий характер і здатність кепкувати, деякі жарти він сприймає
буквально і дуже серйозно. Чого
вартий його дотеп про батут, який
працює, — філігранний ляпас зарозумілим росіянам щодо того,
чим американці збираються запускати своїх астронавтів на космічні станції, відмовившись від
послуг росіян. Нещодавно дотепники отримали ще один приклад,
як потрібно жартувати, від сучасного «Кулібіна».
Два роки тому фото у «Твіттері», на якому нібито п’яний

Маск спить на тлі своєї «Тесли»
поряд із порожніми пляшками
текіли, було підписано, що автомобільна фірма Ілона, ймовірно, збанкрутувала і йому не залишається
нічого іншого, як торгувати цим
напоєм. Правда, ніхто не звернув
увагу, що це повідомлення виклали на сторінці 1 квітня — у всесвітній День дурнів. Проте сказано —
зроблено. І ось нещодавно на сайті
компанії було презентовано новий
продукт — Tesla Tequila, високоякісний напій, виготовлений із
ферментованого соку голубої агави, розлитий в ексклюзивні пляшки оригінального дизайну у вигляді блискавки на підставці. Ціна
цього товару преміум-класу також

некисла — 250 доларів за пляшку. Проте, знаючи якість усього,
що виготовляє Маск, бажаючих
буде чимало, враховуючи обмежену партію та те, що цей ексклюзив
можна придбати лише на сайті і не
більше двох пляшок «на руки», як
і передбачає законодавство США,
та й то не в усіх штатах.
Виготовляє цю текілу аньєхо
компанія Nosotros Tequila, продаючи її по 40-50 доларів за пляшку.
Проте є одне «але»: цей напій, на
відміну від трунку, запропонованого компанією Маска, не витриманий упродовж чотирьох місяців
у французьких дубових діжках та
не розлитий в оригінальні пляшки
під «дороговартісним» брендом. ■

■ ПОГОДА

Кросворд №105
від 4 листопада

■ ПРИКОЛИ

11 листопада за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Уночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi мінлива
хмарність
0...+2, удень +3...+5.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Славське: вночi +1...+3, удень +6...+8.
Яремче: вночi +1...+3, удень +6...+8.
Мiжгiр’я: вночi +3...+5, удень +6...+8.
Рахiв: уночi +3...+5, удень +6...+8.

Захід

-2…+3
+1…+6

-2…+3
+4…+9
Схід

хмарно

Центр

-2…+3
+4…+9

-3…+2
+1…+6

дощ
сніг

Південь -1…+4
+5…+10
дощ,
гроза

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

леді Росії, дружини Бориса Єльцина.
7. Самоцвіт. 8. Кілька звуків, що звучать одночасно. 12. Давня міра довжини, приблизно на довжину руки
від плеча до долоні. 13. Популярний
у тюркських народів літній охолоджуючий кисломолочний напій. 15. Найнижчий учений ступінь, що свідчить
про здобуття базової вищої освіти.
18. Найгірша оцінка в школі. 19. Одне
з імен біблійного Бога-отця. 20. Гора
в Болгарії, де відбувалася одна з ключових битв російсько-турецької війни
1877—1878 років. 22. Один із різновидів державних податків, що накладається на алкоголь, тютюнові вироби тощо. 24. Село на Городенківщині,
де проходив Фестиваль українського
формату. 25. Найменша з трьох територій на крайньому Північному Заході
Канади. ■

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Фаєчко, як тобі подобається
моя нова сукня?
— Вибач, але я так поспішаю,
що мені зараз не до скандалів.
***
Турист розповідає про свою подорож до Мексики:
— Це було просто жахливо.
Уявляєте, індіанці праворуч, індіанці лiворуч, індіанці переді мною. І навіть ззаду теж індіанці.
— І що ж ви зробили?
— Що мені було робити? Довелося купити одну з тих ковдр, які
вони пропонували.

***
Хлопець iз дівчиною домовляються про побачення:
— Як я тебе впізнаю?
— Я буду в синіх джинсах, зріст
приблизно 165, вага 54.
— Добре, а я буду в світлій куртці з вагами і рулеткою.
***
Зачинившись у кабінеті, чиновник
за хвилину до арешту спалив 3 мiльйони гривень. На допиті поліцейські йому
пояснили, що він дурень: якби не спалив, ніякого арешту не було б, бо всі
питання вирішили б легко. ■
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Варка ВОНСОВИЧ

По горизонталі:
1. Священна річка Індії. 3. Знаменита картина Леонардо да Вінчі. 9. Породистий східний бойовий
кінь. 10. В давньогрецькій міфології — морські німфи. 11. Звертання до черниці. 13. Турецький шпигун у пригодницькому романі Бориса
Акуніна «Турецький гамбіт». 14. Плавання у морі по волі вітру і хвиль, без
участі людини. 16. Триатомна молекула кисню, шар яких захищає атмосферу від космічного випромінювання. 17. «Он, бачиш, там питає дика ...:
«Чи я хороша?». А ясень їй киває в
верховітті: «Найкраща в світі!» (Леся
Українка) 19. «Гниле море», яке лежить на шляху з материкової України
до Криму. 21. Український письменник і поет, автор романів «Ворошиловград» та «Депеш мод». 23. Занижена рівнинна частина суходолу. 26.
Державна установа, відповідальна за
курс валют. 27. «... — морська глибина. Хто в ній пірне аж до дна, той, хоч
і труду мав досить, дивнії перли виносить» (Максим Рильський). 28. Ім’я
фаворитки Наполеона Бонапарта. 29.
Іновірець, зрадник у народів Кавказу.
По вертикалі:
1. Передбачення для різних знаків зодіаку. 2. Жіноча прикраса. 4. Роман, новела, повість, оповідання. 5.
Одне з найвизначніших міст-держав
у Середземному морі, де проповідував апостол Павло. 6. Ім’я екс-першої

