
Вівторок, 17 листопада 2020 року №112 (5714)

стор. 9»стор. 6»

Їж ананаси 
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Чому захворювання на 

цукровий діабет набуває 

масштабу епідемії і як 

уберегтися від важкої недуги

На півдні України 

висаджуватимуть сади 

мигдалю, цитрусові 

та бобові, а ось посіви 

кукурудзи й пшениці 

доведеться скоротити

«Солодка» кров — гіркий діагнозЇй — на Захід, 
йому — на Схід

стор. 5»

На президентських виборах 

в Молдові перемогу здобула 

проєвропейська кандидатка 

Майя Санду

Великі площі землі в Україні обробляються «в тіні», відтак бюджет недоотримує мільярди гривень.
Фото з сайта agro-business.com.ua.
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,115 грн 

1 € = 33,211 грн

1 рос. руб. = 0,362 грн

Землю — 
на чисту воду
Через тіньові оборудки бюджет України втрачає мільярди гривень
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«За інформацією Центру громадянських свобод, станом на сьогодні щонайменше 
234 українці перебувають у полоні в ОРДЛО, а також у тюрмах Російської 
Федерації та Криму утримують близько 99 громадян України за політичними 
мотивами. З них — 76 кримських татар».

Тетяна Терен
виконавча директорка Українського ПЕН

УКРАЇНА МОЛОДА

Катерина БАЧИНСЬКА

 «Порожні стільці» — 
саме так називається акція 
на підтримку бранців Крем-
ля, яку провели у Києві 15 
листопада. Стільчики розста-
вили на Софійській площі, й 
на кожному написали ім’я та 
прізвище українця чи крим-
ського татарина, які й досі 
перебувають у в’язницях 
Росії, анексованого Криму та 
ОРДЛО. Цей день у світі є 
Днем ув’язненого письмен-
ника, або Днем порожніх 
стільців. 
 Відомі люди стали го-
лосами заручників Крем-
ля і розповіли їхні історії. 
Участь в акції взяли пись-
менники Андрій Курков та 
Лариса Денисенко, акто-
ри Антоніна Хижняк, Оле-
ся Жураковська та Ахтем 
Сеітаблаєв, музикант Олек-
сандр Сидоренко (Фоззі), 
журналісти Юрій Макаров 
i Вахтанг Кіпіані.
 Акторка та громадська 
діячка Олеся Жураковська 
читала історію українки Оле-
ни Пєх. 49-річна горлівчан-
ка працювала старшим нау-
ковим співробітником міс-
цевого художнього музею. 
Однак 9 серпня 2018 року 

жінку затримали бо йовики 
так званої «ДНР» у її влас-
ній квартирі в місті Горлів-
ка. Відтоді вона перебуває в 
ув’язненні. «Олена — типо-
ва інтелігентка. У Горлівці 
вона викладала німецьку, 
російську мову та літерату-
ру в школі, працювала в тех-
нікумі, згодом — у худож-
ньому музеї. Проводила екс-
курсії, писала наукові статті, 
брала участь у конференціях 
по всій Україні. Донька Іза-
белла, філолог за освітою, 
на відкриттях виставок гра-
ла на саксофоні й фортепіа-
но. А потім Росія розв’язала 
війну в Україні», — зазначає 
Олеся Жураковська. 
 В Одесі на пані Олену че-
кає її дочка Ізабелла, яка 
постійно пише мамі лис-
ти. Вона розповідає, що се-
ред тих, хто катував її маму, 
було дві групи людей. Одна 
група — місцеві, а інша — 
росіяни. «Мама розповіда-
ла, що їй регулярно підклю-
чали струм, через що зараз  
постійні проблеми з ногами. 
Тепер вона живе з сильними 
болями в ногах, і їх загасити 
нічим не можна. Після стру-
му відливали холодною во-
дою, тому в неї почались на-
пади епілепсії. Коли її тру-

сило, з неї сміялись, а коли 
просила допомоги — гово-
рили: «Ми тебе вилікуємо», 
— розповідає дочка. Олені 
присудили 13 років позбав-
лення волі за нібито шпи-
гунство на користь України.  
За словами доньки, 3 червня 
2020 року Олена була ета-
пована в 127-му жіночу ко-
лонію м. Сніжне Донецької 
області. Іноді Олені вдаєть-
ся передавати записки з-за 
ґрат. Так в Ізабелли опиня-
ються мамині вірші, напи-

сані в полоні до дочки. 
 Як зазначають організа-
тори правозахисної акції, 
мета заходу — нагадати ук-
раїнцям і світовій спільноті 
про кримінальні справи про-
ти громадян України, засуд-
жених та ув’язнених у Росії 
та Криму з політичних мо-
тивів, а також закликати 
представників української 
влади використовувати кож-
ну можливість для їх звіль-
нення, відзначають організа-
тори. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Початок безстрокової 
благодійної акції «Нагодуй 
бідного», яку реалізовува-
тимуть на Тернопільщині 
представники Тернопіль-
сько-Зборівської архiєпар-
хії Української греко-ка-
толицької церкви та Бла-
годійного фонду «Карітас-
Тернопіль», приурочили 
до Всесвітнього дня бідних, 
що відзначається 15 листо-
пада. Як повідомляє прес-
служба «Карітас», її мета 
— допомогти продуктами 
харчування людям, котрі 
перебувають у фінансовій 
скруті.
 «Йдеться не про однора-

зову справу, а про активіза-
цію такого типу соціально-
го служіння в наших пара-
фіях загалом. Бо питання 
харчування, забезпечен-
ня базових потреб наших 
людей направду буде од-
ним із великих соціальних 
викликів цієї зими і наступ-
ної весни», — зазначив гла-
ва УГКЦ Блаженнійший 

Святослав Шевчук, який 
ініціював цю акцію. 
 Новий напрямок бла-
годійної діяльності розпо-
чався з того, що, окрім тра-
диційного гарячого обіду, 
кожен із понад сотні підо-
пічних тернопільського 
«Карітаса» отримав про-
дуктові набори: олію, кру-
пи, макарони, овочі, кон-

серви тощо загальною вар-
тістю до 300 гривень. «Ми 
завжди повинні допомага-
ти одне одному, ділитись 
одне з одним, підтримува-
ти одне одного, молитись 
одне за одного, бо в такий 
спосіб впускаємо в своє сер-
це Ісуса Христа, — сказав 
владика Теодор, єпископ-
помічник Тернопільсько-
Зборівський, благословля-
ючи продовольчі набори. 
 Отець Андрій Марчук 
закликав усіх небайдужих 
долучитись до акції «На-
годуй бідного». Зробити це 
може кожний бажаючий, 
принісши продукти у бла-
годійну їдальню «Каріта-
са» чи до храму у своїй па-
рафії УГКЦ. ■

ДОБРА СПРАВА

Нагодуй бідного
Гарячі обіди й продуктові набори для 
незахищених

■

ЗА ГРАТАМИ

«Катували маму...»
У Києві нагадали про українських 
політв’язнів у Росії, анексованому 
Криму та ОРДЛО

■

Олеся Жураковська читала історію горлівчанки Олени Пєх.
Фото зі сторінки акторки у «Фейсбуці».
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ДО ДАТИ

І червона 
печатка короля
Для чого українцям ДНК-тест 
князя Януша Острозького?
Анастасія ФЕЩУК, Олексій КОСТЮЧЕНКО 

 920-річчю першої писемної згадки про міс-
та Дубно й Острог та 560-річчю мецената та 
полководця князя Костянтина Івановича Ос-
трозького був присвячений історико-куль-
турний форум Ost-Fest 2020, який через ка-
рантинні обмеження відбувся онлайн. Заходи 
проводили у межах Року промоції культурної 
спадщини Рівненщини.
 «Постать князя Костянтина Івановича 
Острозького ще потребує вивчення, — заува-
жив мистецтвознавець, керівник Арт-класте-
ру Острозької академії Микола Бендюк у теле-
мості. — Актуальними залишаються питання 
справжнього року його народження та роду, з 
якого він походить. Я вже багато років зверта-
юся до Посольства Польщі в Україні та нама-
гаюся переконати їх зробити ДНК-тест князя 
Януша, аби зрозуміти, до якої гілки належить 
рід Острозьких: Рюриковичів чи Гедимінови-
чів. І все ж, ми говоримо про Костянтина Іва-
новича як про лідера своєї епохи. Крім статусу 
великого воєначальника, його можна назва-
ти християнином у широкому розумінні цьо-
го слова».
 Керівник Центру вивчення спадщини кн. 
Острозьких Ігор Тесленко, кандидат історич-
них наук, доцент Києво-Могилянської ака-
демії констатував: «Унікальна особливість 
Костянтина Івановича як фундатора та ме-
цената полягала у тому, що він зводив та ма-
теріально підтримував храми поза межами 
своїх володінь. Саме як великий політик ця 
персона дуже цікава, але мало досліджена. Ві-
домо, що князь мав особливу повагу з боку ко-
роля та привілей — червону печатку. Та час-
то перебував на монаршому дворі у позавоєн-
ний час. У цієї людини були серйозні амбіції 
як одного з лідерів Руського народу у Велико-
му князівстві Литовському». 
 Виокремлено обговорювали теми лідерс-
тва ХХІ століття у контексті цінностей та 
спадщини князів Острозьких. Учасники дис-
кусії з Острога, Рівного і Києва намагали-
ся з’ясувати, чи має сучасна Україна політи-
ків та меценатів формату князів Острозьких, 
яку роль відіграє політична особистість у часи 
кризи та чи вигідно займатися меценатством 
у сьогоденній країні. 
 «Мабуть, мало хто входить в історію 
справжніми лідерами — саме такими, як 
князі Острозькі. Притаманні їм моральна 
та християнська складові дали можливість 
дійти до високих досягнень. Особливої ува-
ги заслуговує Острозька Біблія, поява якої 
була справжнім проривом світогляду люди-
ни тих часів», — зауважив ректор Національ-
ного університету «Острозька академія» Ігор 
Пасічник.
 А на території Державного історико-куль-
турного заповідника міста Дубно урочисто від-
крили оновлену Тронну залу, в якій відтворе-
но елементи автентичного вигляду приміщен-
ня. Презентація зали, що містить портретну 
галерею з копій 14 портретів, адміністратив-
но-виставкову частину та «Тронне» крісло 
князя Острозького, відбулася у приміщенні 
надбрамного корпусу замку князів Острозь-
ких. Нагадаємо, що були збережені відомості 
про це крісло, яке перебувало в колекції го-
щанського поміщика Злотницького. Саме ті 
описи елементів узяли для відтворення його 
сучасної репліки. 
 Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль 
зазначив, що 2021-й стане роком відновлення 
культурних та архітектурних об’єктів у рам-
ках президентської програми «Велике будів-
ництво», і це допоможе реставрувати важливі 
об’єкти області та дати їм нове життя. «Також 
ми будемо працювати над тим, аби Дубенсь-
кий замок отримав статус національного», — 
зауважив він. ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Ситуацію на фронті кон-
тролюють українськi захис-
ники. Упродовж минулих 
чотирьох діб у смугах від-
повідальності українських 
бригад зафіксовано 14 пору-
шень режиму припинення 
вогню з боку збройних фор-
мувань Російської Федера-
ції. 
 У районі населеного пун-

кту Мар’їнка ворог вів во-
гонь зі стрілецької зброї, а 
неподалік Старогнатівки 
застосував підствольний 
гранатомет. Поблизу насе-
леного пункту Водяне одно-
часно із застосуванням гра-
натометів різних систем, 
стрілецької зброї зафіксо-
вано роботу ворожого снай-
пера з боку тимчасово оку-
пованої Ужівки. Для збе-
реження життя та здоров’я 

українських захисників 
наші воїни дали адекватну 
відповідь, після чого режим 
тиші було відновлено.
 Неподалік населених 
пунктів Новолуганське та 
Авдіївка противник вів во-
гонь iз гранатометів різ-
них систем. Також ворог 
знехтував домовленостя-
ми про режим тиші поблизу 
Кам’янки, застосувавши мі-
номет калібру 82 міліметри. 

 Ще на одній ділянці, 
в районі Шумів, російсь-
кі окупанти застосували 
БПЛА, обладнаний для 
скидання пострілу ВОГ-17. 
Засобами радіоелектрон-
ної боротьби Об’єднаних 
сил безпілотник против-
ника було успішно приду-
шено.
 Бойових втрат i поранень 
серед українських воїнів не 
було. ■

НА ФРОНТІ

Ворожий снайпер iз напрямку Ужівки
Плюс 14 порушень режиму припинення вогню

■
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«Корона» 
бізнесу як 
зашморг
Анархія місцевої влади стосовно 
пандемічних обмежень
Катерина БАЧИНСЬКА

 За недільну добу в Україні зафіксували ще 
9 тисяч 832 хворих на ковід. Найбільше нових 
заражень у столиці, Дніпропетровській та За-
порізькій областях. У суботу та неділю Україна 
повернулася до жорстких обмежень. Хоча чима-
ло українських міст відмовились запроваджува-
ти карантин вихідного дня. Ба більше, очільники 
населених пунктів, які не виконували обмежен-
ня, найближчим часом збираються звернутися до 
Конституційного Суду стосовно законності обме-
жень. 
 Серед міст-бунтарів — Черкаси. Там міська 
влада відмовилася виконувати рішення Кабіне-
ту Міністрів. Тож у вихідні у Черкасах працюва-
ли торговельні центри, кафе, ресторани та мага-
зини. Закрили лише нічні клуби. Для Черкас це 
не перший спротив центральній владі, у травні 
там послаблювали карантинні обмеження і доз-
воляли працювати малим підприємцям. 
 Ігнорувати вказівки уряду вирішив і міський 
голова Тернополя. Аргумент один — це знищить 
економіку міста повністю. Щоправда, пригро-
зив, що штрафуватиме підприємців, які ігнору-
ють масковий режим. Після рішення уряду, вже 
пізно ввечері, зібрались і депутати Львівської 
міської ради. Вони проголосували, що всі субо-
ти та неділі до 30 листопада у місті — робочі дні. 
Тож, відповідно, карантин вихідного дня запро-
вадити не зможуть, бо працюватимуть без вихід-
них. 
 Міський голова Житомира також виступив 
проти карантину вихідного дня. Пояснив, що не 
має права  вводити обмеження, бо люди не ма-
тимуть за що годувати родини. Водночас жито-
мирська влада вирішила провести ІФА-тести для 
всіх працівників шкіл. У Рівному міський голо-
ва вирішив, що рішення про локдаун вихідного 
дня має приймати комісія з техногенної безпеки, 
але засідати вони будуть лише в понеділок. Тож 
на вихідних ніяких обмежень не було  і всі закла-
ди працювали. Проти запровадження карантину 
на вихідних до кінця листопада виступила місце-
ва влада й у інших містах, зокрема в Івано-Фран-
ківську, Луцьку, Мукачевому. У кількох мен-
ших містах, таких як Краматорськ i Слов’янськ, 
карантин не ввели через рішення комісій.
 «У міських голів немає повноважень дозволя-
ти або забороняти дію рішень уряду на території 
окремо взятої територіальної одиниці. Рішення 
уряду діють безумовно і підлягають виконанню 
всіма суб’єктами господарювання, які розташо-
вуються на території України. Карантин вихід-
ного дня стосується винятково визначеного пе-
реліку суб’єктів господарювання, які є на тери-
торії України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він 
має бути закритий протягом вихідних», — зазна-
чив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
 Тим часом частина українських міст таки ви-
рішила виконати розпорядження Кабміну. Се-
ред них і столиця. Однак деякі заклади, попри 
рішення центральної та місцевої влади, таки 
були відкриті. Поліція була змушена складати 
адміністративні протоколи. На жаль, столиця— 
у лідерах негативної статистики. Кількість по-
мерлих від коронавірусу в Києві наближається 
до тисячі. Про це написав Віталій Кличко у своє-
му «Телеграм»-каналі. ■

СТАТИСТИКА

 У світі ж за добу COVID-19 діагностували майже у пів 
мільйона людей. У країнах Європи лідерами рейтингу за 
кількістю нових випадків захворювання є Італія, Франція, 
та Британія. Україна займає 7-ме місце. Тим часом Всесвіт-
ня організація охорони здоров’я повідомляє: найбільшу кіль-
кість нових випадків зараження коронавірусом фіксують 
саме у вихідні. 
 Приміром, 14 листопада у світі було виявлено рекорд-
ні 660 тис. 905 випадків інфікування коронавірусом. Це най-
більший добовий приріст від початку пандемії. Попередній 
рекорд було зафіксовано днем раніше, у п’ятницю, 13 лис-
топада, — 645 тис. 410 випадків, а перед тим — у суботу, 7 
листопада, — коли було виявлено 614тис 013 випадків зара-
ження.

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Жителі Новобаварського райо-
ну Харкова за право дихати чис-
тим повітрям борються вже кілька 
років поспіль. Недавно, аби домог-
тися закриття шкідливих підпри-
ємств, навіть перекривали дорогу. 
Втім екологічні служби, що переві-
рили діяльність найпроблемнiшого 
«Коксохіму», спромоглися лише на 
одну «каральну» дію — оштрафува-
ли посадовців заводу на... 272 грив-
ні. І це при тому, що життя містян 
поблизу «страшної труби» перетво-
рилося на справжнісіньке пекло. 
Люди скаржаться, що через їдкий і 
смердючий дим вони не можуть від-
чиняти вікна і прогулюватися на ву-
лиці. Кількість хворих на онколо-

гічні, алергічні, серцево-судинні та 
легеневі недуги, за даними медиків, 
тут значно перевищує середні показ-
ники по місту. 
 Не знайшовши підтримки у міс-
цевих органів влади, жителі району 
відправили на сайт президента пе-
тицію, в якій просять розібратися з 
проблемним підприємством хоча б 
на державному рівні. Днями цей до-
кумент набрав 25 тисяч голосів, не-
обхідних для його розгляду. Тепер 
харків’яни чекають реакції на свою 
проблему Володимира Зеленського. 
 Автор петиції  Олександр Кон-
стантінов попросив заодно провес-
ти екологічну перевірку на п’яти 
інших заводах хімічної галузі, що 
теж розташовані у Новобаварсько-
му районі поблизу великого жит-
лового масиву. Він каже, що в умо-

вах пандемії неконтрольована робо-
та цих підприємств може призвес-
ти до непередбачуваних наслідків і 
численних смертей. Адже, як відо-
мо, брудне повітря шкодить у пер-
шу чергу органам дихання, які най-
більше страждають від COVID-19.
 Автор петиції вважає, що згадані 
хімічні виробництва повинні пра-
цювати лише після того, як встанов-
лять системи технічного контролю 
та сучасні очисні споруди. А до того 
часу мусять бути закриті  спеціаль-
ним наказом Кабміну та профіль-
ним комітетом Верховної Ради. 
 Як «УМ» уже повідомляла, під 
тиском громадськості Державна 
екологічна інспекція недавно завер-
шила перевірку заводу «Коксохім». 
Спеціалісти зафіксували високе за-
бруднення навколишнього середо-
вища, але, оскільки у підприємства 
немає формального дозволу на ви-
киди, порушники відбулися лише 
скромним штрафом. У підсумку, 
місцеві жителі вирішили не чека-
ти, поки чиновники з виробнични-
ками «узаконять» обсяг допустимих 
норм, і почали шукати правду у сто-
лиці. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Дебати щодо введення реєстраторів розра-
хункових операцій для бізнесменів будь-якого 
штибу тривають уже давно. Але наразі настала 
точка кипіння, викликана провалом 4 листопа-
да Верховною Радою проєкту закону щодо від-
термінування впровадження касових апаратів 
для ФОП. Депутати відправили законопроєкт 
на повторне перше читання. Після чого розпо-
чалася безстрокова Всеукраїнська протестна 
акція #SaveФОП, мета якої — захистити малий 
бізнес від додаткового фінансового наванта-
ження.  Уже минулого тижня люди перекрива-
ли трасу в Чернігівській області. Проєкт зако-
ну передбачав відтермінування до 1 січня 2022 
року впровадження реєстраторів розрахунко-
вих операцій для платників єдиного податку II-
IV груп (фізичних осіб підприємців), обсяг до-
ходу яких протягом календарного року не пе-
ревищує 1 млн грн.
 Нагадаємо, що з 1 серпня почався пер-
ший етап запровадження програмних касових 
апаратів. Відтоді бізнес за бажання може ко-
ристуватися спеціальним додатком — так зва-
ним «РРО в смартфоні». З початку наступного 
року використання РРО для певних видів діяль-
ності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців мало 

стати обов’язковим. А з 1 квітня 2021 року мав 
початися третій етап — РРО (традиційний або 
програмний) стане обов’язковим для фізич-
них осіб-підприємців, які є платниками єдино-
го податку ІІ-IV груп незалежно від видів діяль-
ності.
 Показовими є результати опитування, прове-
деного соціологічною групою «Рейтинг» із 29 жов-
тня по 2 листопада: 51% опитаних українців вва-
жають, що розширення застосування касових апа-
ратів (РРО) — це, швидше, наведення порядку у 
сфері сплати податків. Водночас 37% переконані, 
що це, швидше, утиски малого підприємництва.
 Зазначається, що думка про утиски малого 
підприємництва особливо поширена серед тих, хто 
має власну справу (63%). При цьому, дві третини 
погоджуються з твердженням, що посилення кон-
тролю за дiяльнiстю бiзнесу з боку держави пок-
ращує якiсть товарiв та послуг, а третина — про-
тилежної думки. Близько половини (54%) згодні, 
що якiснi товари та послуги можуть надавати тiль-
ки тi продавцi, якi чесно сплачують податки.
 Думки фахівців iз приводу тотального запро-
вадження РРО можна розділити на два основнi суд-
ження. Користь від запровадження касових апа-
ратів полягає у: збільшенні надходжень до бюдже-
ту; виведенні частини малого бізнесу з тіні; припи-
ненні використання частини ФОП для ухилення від 

сплати податків великим бізнесом; спрощенні внут-
рішнього обліку для самого підприємця; мінімаль-
них додаткових витратах — якщо йдеться про про-
грамне РРО; використанні європейського досвіду 
оподаткування малого бізнесу.
 А ось до шкоди від запровадження ка-
сових апаратів експерти відносять: критич-
не збільшення витрат на обслуговування РРО 
(дрібні сільські підприємці старшого  віку, мало 
обізнані з інтернетом та й часто просто позбав-
лені якісного інтернет-покриття, називають по-
чаткову суму вкладення для забезпечення ви-
конання закону вже з 1 січня 2020 року — до 60 
тис. грн), додаткову звітність та облік, а відтак 
«фактичну ліквідацію спрощеного оподаткуван-
ня»; доступ нереформованої фіскальної служ-
би до всіх операцій малого бізнесу, що загрожує 
збитками від штрафів та перевірок та зростан-
ням корупції; параліч мікробізнесу в сільській 
місцевості, де підприємці можуть не дати ради 
з програмним РРО чи касовим апаратом, зокре-
ма і через поганий зв’язок.
 Не треба бути великим фахівцем, аби спро-
гнозувати, що дрібний бізнес із дуже малим обо-
ротом, особливо в теперішній  період пандемії, 
не «потягне» додаткових витрат навіть у кілька 
десятків тисяч гривень. А  те, що законотворці не 
виокремлюють підприємців із малим доходом, 
свідчить про те, що працюють  вони на  інтереси 
тих, хто має доходи понад у 1 млн грн. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах після наро-
дження жінкою дитини під 
дверима лікувального закла-
ду в обласній лікарні розпо-
чали службове розслідуван-
ня. Як повідомляє заступ-
ниця голови ОДА Лариса 
Кошова, наразі у медичній 
установі триває перевірка, 
аби похвилинно відтворити 
ситуацію тієї ночі. Лікарі, 
медична бригада, працівни-

ки приймального відділен-
ня пишуть пояснювальні за-
писки з описом своїх дій, iз 
чіткими часовими межами.
 Нагадаємо, що недавно 
вночі черкащанка народила 
дитину на землі під дверима 
цієї лікарні. Жінка мала по-
зитивний тест на COVID-19, 
і чоловік з області привіз її в 
обласну лікарню, де прийма-
ють хворих на коронавірус. 
Але відділення було зачине-
не. Чоловік породіллі тричі 

бігав і до іншого виходу та 
просив про допомогу, але не 
отримав її. 
 Тим часом дружина по-
чала народжувати на курт-
ці, яку він розстелив на зем-
лі. Під час пологів на лікар-
няному подвір’ї приїхала 
лікарка, якій сім’я дзвони-
ла ще по дорозі до медично-
го закладу. Водночас iз лі-
карні вийшла і бригада ме-
диків.
 На щастя, iз породіллею 
та немовлям наразі все добре.
 За словами заступницi 
голови ОДА Лариси Кошо-
вої, упродовж дня в жінки 
болів живіт. Перейми поча-
лися орієнтовно о 1-й годині 
ночі. І лише о 3.30 пацієнтка 
звернулася до лікарки Чер-
каської ЦРЛ, яка вела її з ва-
гітністю.
 «Пацієнтка вже в актив-
ній фазі пологів виїхала в об-
ласну лікарню. Пологи були 

стрімкими. О 4:30 жінка на-
родила в присутності лікаря-
акушерки обласної лікарні, 
третій період пологів від-
бувався у приміщенні мед-
закладу», — зазначає Лари-
са Кошова. 
 Заступниця голови ОДА 
Лариса Кошова обіцяє пові-
домити про результати служ-
бового розслідування. Каже, 
винні будуть притягнуті до 
відповідальності. «Але про-
шу і громадян, у свою чергу, 
не забувати про відповідаль-
ність за своє ж здоров’я та 
життя», — каже посадови-
ця. І підсумовує: після роз-
слідування у закладі вдоско-
налять алгоритм надання 
допомоги породіллям, вра-
хують iмовірність повторен-
ня вказаної ситуації.
 Загалом лікарі Черкась-
кої обласної лікарні прийня-
ли вже 10 пологів у пацієн-
ток із СOVID-19. ■

РЕЗОНАНС

Пологи на вулиці
Чому жінка з «короною» 
народжувала під дверима 
медзакладу

■

ЕКОЛОГІЯ

«Коксохім» або життя
Людям не  дають дихати шкідливі підприємства

■

ОБЛІК

Підтримка штанів 
мільйонерів
Руками дрібних підприємців намагаються 
залишити в тіні доходи тих, хто прибідняється

■
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ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Обираймо український 
шлях

■

Дарія Гусяк, 1943 р.❙

Інна СТЕПАНЧУК

У чотирьох обласних містах — Лу-
цьку, Сумах, Одесі та Херсоні — ми-
нулої неділі відбувся другий тур 
виборів мера. Свій вибір між двома 
кандидатами мали також зробити 
мешканці Краматорська (Донецька 
область), Українки (Київська область) 
та Кам’янця-Подільського (Хмельни-
цька область). 

Голосувати прийшло ще менше 
 Другий тур ознаменувала ще мен-
ша явка виборців, ніж це було під час 
першого голосування, 25 жовтня. Як 
зафіксувала Центральна виборча ко-
місія, середня явка виборців мину-
лої неділі становила 24 відсотки, тоб-
то на дільниці прийшов лише кожен 
четвертий мешканець із правом голо-
су. Як ідеться у повідомленні Центрви-
борчкому, найвища явка — 34,29% — 
у Кам’янцi-Подільському, 31,46% — 
у місті Українка. В обласних центрах 
голосували значно млявіше. Напри-
клад, у Херсоні явка склала 20,89%, 
у Сумах — лише 19,02%. У ЦВК нага-
дали, що ці дані не мають офіційного 
характеру, оскільки, відповідно до по-
станови ЦВК від 20 жовтня 2020 року 
№404, вони надходять до комісії від 
органів ведення Державного реєстру 
виборців, які, в свою чергу, отримують 
цю інформацію від територіальних ви-
борчих комісій будь-якими засобами 
зв’язку, зокрема телефоном або елек-
тронною поштою. Втім загальну тен-
денцію ці дані досить яскраво демон-
струють. Нагадаємо, що середня явка 
по Україні в день голосування 25 жов-
тня склала 36,88%.
 І хоча виборців на дільниці при-
йшло вкрай мало, а в бюлетенях зна-
чилося лише двоє кандидатів, що 
спрощувало підрахунки, станом на-
віть на обід учорашнього дня по жод-
ному з міст iще не було офіційних ре-
зультатів. Тож доводиться орієнтува-
тися на дані екзит-полів або ж пара-
лельного підрахунку голосів.

Одеса: Труханов залишається 
 В Одесі за крісло міського голо-
ви змагалися чинний міський голова 
Геннадій Труханов, висуванець полі-
тичної сили «Довіряй ділам», і кан-
дидат від «Опозиційної платформи — 
За життя» Микола Скорик. За даними 
екзит-полу, який проводив Київський 
міжнародний інститут соціології, у 
другому турі перемагає Геннадій Тру-
ханов, за якого віддали свої голоси 
56,7% виборців. Микола Скорик от-
римав підтримку в 42,8 відсотка. 
 Нагадаємо, у першому турі пан 
Труханов отримав 38,35%. Відтак 
йому не вдалося повторити успіх 
минулої виборчої кампанії — п’ять 
років тому Труханов був обраний ме-
ром уже в першому турі з 52,2% під-
тримки виборців. 
 Микола Скорик, який раніше був 
членом «Опозиційного блоку» та 
«Партії Регіонів», потрапив до дру-
гого туру з результатом 19,47% го-
лосів. Політолог Володимир Ци-
булько написав у «Фейсбуці» напе-
редодні другого туру: «На пост мера 
Одеси, надскладного міста, претен-
дує Микола Скорик — кандидат від 
ОПЗЖ... Його не бентежать ні вели-
чезний відрив від свого опонента, ні 
повна власна інфантильність — не 
найкраща підмога в роботі мера. Зго-
дом, ймовірно, Скорик ще довго буде 
жалкувати через те, що взагалі вплу-
тався в цю гру. В якій головний приз 
— Одеса — йому явно не до снаги». 
Пан Цибулько додає, що «Скорик 
цілком і повністю керований персо-
наж, котрий особисто не вирішує ні-
чого і ніде. Власне, саме так його і на-

звав свого часу Рабiнович — один iз 
колишніх «господарів» Скорика». А 
ще з нагоди виборів, зазначає політо-
лог, «злопам’ятні журналісти витяг-
ли на світ Божий купку «досягнень» 
Скорика, серед яких: i банкрутство 
«Імексбанку» з тисячами обдурених 
вкладників, і знищення знаменитого 
одеського футбольного клубу «Чорно-
морець», і домовленості з київськими 
будівельними магнатами про забудо-
ву одеського узбережжя». От тільки 
комбінація «слухняний мер — під-
контрольне місто» не вдалася. 

Суми: керуватиме Лисенко 
 У Сумах у другому турі зійшлися 
чинний мер Олександр Лисенко, який 
балотується від партії «Батьківщина», 
і кандидат від «Європейської Солідар-
ності» Вадим Акпєров. Дані екзит-
полів по цьому місту не були оприлюд-
нені, проте штаби обох кандидатів про-
водили паралельні підрахунки. Вони 
свідчать, що перемога буде за Олексан-
дром Лисенком: штаб чинного мера дає 
йому понад 61 відсоток голосів, водно-
час штаб Акпєрова нарахував у кон-
курента 63%. Сам Вадим Акпєров на-
брав 38,8% голосів. Офіційних резуль-
татів голосування ще немає. Нагадає-
мо, в першому турі виборів Олександр 
Лисенко та Вадим Акпєров набрали по 
44,2% і 14,7% голосів.

Херсон: від’ємний Сальдо 
 У Херсоні в другому турі зустрі-
лися Ігор Колихаєв («Партія Ігоря 
Колихаєва «Нам тут жити!») та Во-
лодимир Сальдо (партія «Блок Во-
лодимира Сальдо»). Згідно з опиту-
ванням, яке проводила на дільницях 
політична сила «Нам тут жити!», пе-
ремагає Ігор Колихаєв з результатом 
понад 67% голосів. У його суперника 
— майже 33% симпатій виборців. Ко-
лихаєв є чинним народним депутатом 
і належить до партії «За майбутнє», 
попри це балотувався в мери від своєї 
регіональної партії «Нам тут жити». 
У 2012 році був обраний до Верховної 
Ради від Партії регіонів, активно під-
тримував Віктора Януковича та голо-
сував за диктаторські закони 16 січня 
2014. Володимир Сальдо був тричі ме-
ром Херсона. У 2015 році знову йшов 
на цю посаду від партії «Наш край». 
У першому турі посів друге місце з 
16,88% голосів, але потім зняв свою 
кандидатуру, заявивши про тиск на 
себе. І ось — знову поразка. 

Луцьк: переміг кандидат від Палиці
 Місто, яке вже три роки існує без 
мера, нарешті обрало нового кермани-
ча. Бій за крісло розгорнувся між дво-
ма колишніми очільниками Луцька. 
Як свідчать дані попереднього підра-
хунку голосів, отримані зі штабу од-
ного з кандидатів, перемога буде за 
кандидатом від партії «За майбутнє» 
Ігорем Поліщуком, який лідирував і в 
першому турі. Як повідомляють «Во-
линські новини», за Ігоря Поліщука 
віддали голоси 54,53% виборців, са-
мовисуванець і колишній мер Богдан 
Шиба отримав 42,92% голосів.
 Ігор Поліщук у 2017 році,після 
смерті чинного глави міста Мико-
ли Романюка, певний час викону-
вав обов’язки мера. До цього працю-
вав юрисконсультом і заступником 
голови правління фонду Ігоря Пали-
ці «Тільки разом». Богдан Шиба теж 
уже був на посаді мера Луцька, втім 
цей досвід не допоміг йому вдруге сіс-
ти в уже знайоме крісло. 
 Нагадаємо, ще один другий тур 
виборів відбудеться найближчої не-
ділі, 22 листопада. Тоді обиратимуть, 
зокрема, мерів Львова, Дніпра, Ми-
колаєва, Полтави, Рівного, Ужгоро-
да та Черкас. ■
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Мерський ТУРнір
У Луцьку, Сумах, Одесі та Херсоні обрали керманичів

■

Шановні львів’яни!
 Цивілізаційна тибет-
ська мудрість вчить нас: 
«ЖИТТЯ — це лише три 
дні... Вчора, сьогодні і за-
втра... ВЧОРА уже мину-
ло, і ми нічого вже не мо-
жемо у ньому змінити. 
ЗАВТРА ще не настало і 
може не настати... Тому 
спробуємо СЬОГОДНІ про-
жити так, щоб ЗАВТРА не 
було соромно і не жаліти 
про вчорашній день...»
 22 листопада вам 
укотре доведеться зроби-
ти вибір між учорашнім і 
завтрашнім — між мину-
лим і майбутнім.
 Ви обираєте не лише 
свого міського голову. В 
ситуації російської аг-
ресії ви вибираєте свій єв-
ропейський український 
світо глядний шлях у май-
бутнє або залишаєтесь на 
старому сміттєзвалищі... 
 У минулому році Львів 
і область були єдині в Ук-
раїні, які не піддалися 
одурманюванню сценіч-
ним образом «Голобо-
родька» — піаніста-без-
штанька «Янелоха». У 
вас єдиних виявився стій-
кий імунітет проти за-
хворювання на «ЗЕ-коро-
навірус».
 Ви зберегли генетич-
ний кристал — ядро ук-
раїнської нації, віддавши 
свої голоси за партію «Єв-
ропейська Солідарність», 
чим врятували Україну 
від ганьби на весь світ. Ви 
— Дух Української нації!
 Ніколи не забуду, як у 
вересні 1992 року я і очо-
лювана мною Спілка офі-
церів України вперше в іс-
торії України провели від 
Києва до Одеси громад-
сько-політичну акцію ве-
теранів Червоної армії та 
Української Повстансь-
кої армії. Після її завер-
шення ветерани підписа-
ли спільне звернення до 
Українського народу про 
громадянське примирен-
ня і національну злагоду 
заради збереження неза-
лежності України. Стоїть 
під цим зверненням і мій 
підпис...
 Усе життя буду 
пам’ятати, як навес-
нi 1997 року львів’яни 
виступили на мою під-
тримку і захист, прово-
дячи у Львові на майдані 
Тараса Шевченка багато-

людні мітинги «Руки геть 
від полковника Григорія 
Омельченка!».
 В той час, очолюючи 
парламентський Комітет 
iз питань боротьби з ко-
рупцією і організованою 
злочинністю і будучи чле-
ном ТСК у справі «Блас-
ко», я виявив за кордо-
ном валютні рахунки сина 
президента Кравчука, «сі-
мейства» президента Куч-
ми і його помічника Вол-
кова та прем’єр-мініст-
ра Лазаренка на десятки 
мільйонів доларів, що під-
тверджувалося отримани-
ми мною фінансово-бан-
ківськими документами. 
Я направив генеральному 
прокурору і голові СБУ 
депутатські запити про 
порушення кримінальної 
справи і притягнення вин-
них до відповідальності. 
 Але за вказівкою Куч-
ми і Лазаренка справу по-
рушили проти мене, зви-
нувативши, що я підробив 
ці документи і як депутат 
перевищив свої повнова-
ження. Завдяки вашій 
підтримці ми вистояли і 
перемогли! 
 Не тільки я, а й мої діти 
і внуки будуть зберігати як 
пам’ять портрет головно-
командуючого УПА Рома-
на Шухевича, подарова-
ний мені його зв’язковою 
Дарією (так звали і мою 
маму) Гусяк з її підписом 
восени 2009 року у Львові 
під час зустрічі.
 Завдяки своїй професії 
я знаю майже все про ко-
лишню і нинішню так 
звану «зелену» політичну 
еліту. Слава Богу, народ 
почав одужувати від цієї 
«зеленої чуми» і прихо-
дити до тями. А приклад 
стійкості проти цієї «зе-
леної зарази» у бороть-

бі за ідеали незалежної 
України продемонстру-
вали ви, шановні і дорогі 
львів’яни!
 Від імені ветеранів 
українських офіцерів, у 
пам’ять про борців за не-
залежність і волю Украї-
ни, з якими мене звела 
доля, прошу вас, шановні 
львів’яни, прийти 22 лис-
топада на вибори місько-
го голови і підтримати на-
родного депутата Украї-
ни від партії «Європей-
ська Солідарність» Олега 
Синютку! 
 Мій вибір — це і моя 
відповідальність! Щоб 
«ЗАВТРА не було соромно 
за ВЧОРАШНІЙ день».

З повагою і вдячністю за 
довіру,
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, кавалер 
ордена ООН «Діяння на 
благо народів» (2011), 
вищої почесної відзнаки 
Королівського канадського 
легіону імені Пилипа 
Коновала «Хрест Вікторія» 
(2002), відзнаки Союзу 
колишніх вояків УПА 
у Канаді — Хрест «За 
заслуги у розбудові 
і обороні Української 
держави» (1996), народний 
депутат України 2-6 
скликань, член ПАРЄ (2006-
2010), генерал-лейтенант, 
почесний голова Спілки 
офіцерів України

Роман Шухевич.❙
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Агропромисловий сектор України з нетер-
пінням чекає на скасування мораторію на 
продаж земель сільськогосподарського 
призначення. Головні сподівання — він 
дасть поштовх до розвитку економіки та 
зростання ВВП і зробить відносини в аг-
рарній сфері прозорішими. Що, у свою 
чергу, також сприятиме розвитку нашої 
економіки

Дірка у 5 мільярдів і «сірі» схеми 
 На думку галузевих експертів, бю-
джети різних рівнів в Україні бага-
то років поспіль недоотримують кош-
ти через тіньову оренду сільськогоспо-
дарських земель та інші шахрайські 
оборудки з землею. Ліквідація цих схем, 
за оцінками експертів, і взагалі земель-
на детінізація можуть принести додат-
ково у бюджет мільярдні надходження.
 «Дефіцит бюджету в нинішніх умо-
вах, коли ми маємо проблему, пов’язану 
з економічною кризою та наслідками 
коронавірусу, має бути перекритий, і 
ми повинні мати впевненість у цьому, 
— сказав президент Української аграр-
ної конфедерації Леонід Козаченко. — 
Наприклад, якщо це робити за рахунок 
цінних паперів, емісію яких проводить 
уряд, — це створює ще більшу небезпе-
ку, ніж ми маємо сьогодні». 
 Тож, на думку експерта, у нас є інші 
джерела покриття дефіциту, безпеч-
ніші: детінізація ринку землі. «Ми має-
мо безліч прикладів, коли суб’єкти гос-
подарювання обробляють землю в «ті-
ньовому» режимі і не сплачують жод-
них податків. Втрати бюджету від цього 
оцінювалися в 2018 році приблизно 
в 4,7 млрд грн. Вважаю, що зараз ця 
сума навіть збільшилася, адже у нас 
збільшилися суми орендної плати в пе-
рерахунку за гектар. Тож суми неспла-
чених податків приблизно перевалили 
за 5 млрд грн», — прокоментував Леонід 
Козаченко.
 Владі, яка намагатиметься закрити 
бюджетні дірки, доведеться попрацюва-
ти чимало. Так, на думку голови Держ-
геокадастру Романа Лещенка, напри-
клад, 40% із понад 500 тис. га земель 
Міністерства оборони досі не внесені до 
Державного земельного кадастру.  
 «Землі оборони повинні працюва-
ти на підвищення обороноздатності 
країни, а не на тіньовий ринок. Раніше 
Держ геокадастр уже оприлюднював 

факти про те, як на деяких військових 
полігонах замість танків їздять тракто-
ри і комбайни, а сама така діяльність за-
вдає збитків державі на сотні мільйонів 
гривень», — заявив Лещенко. 
 «Після публікації на кадастровій 
карті інформаційного шару земель Мін-
оборони, ми побачили, що на них є і при-
ватні наділи по 2 гектари, навіть цілі 
житлові райони. Інвентаризація при-
пинить процес «дерибану» землі Міно-
борони та покаже, де ще відбулися про-
цеси, які потребують втручання право-
охоронних органів», — наголосив він.
 Лещенко додав, що бачить  щире 
прагнення керівництва Міністерства 
оборони України вивести землі відом-
ства з тіні, й тому Держгеокадастр зро-
бить усе можливе, щоб допомогти міні-
стерству в проведенні інвентаризації.

Побоювання перебільшені
 Думка, що наші співвітчизники не 
можуть дочекатися скасування мора-
торію на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення, аби одразу ж 
позбутися належних їм гектарів ріллі, 
надто песимістична. На думку експер-
тів, які спрогнозували можливий роз-
виток ситуації, українці схильні до кон-
сервативного розвитку подій, а тому не 
поспішатимуть продавати свої земельні 
ділянки. 
 На думку керівника відділу земель-
ної політики та майнових відносин аг-
роіндустріального холдингу МХП Во-
лодимира Нагорного, переважна біль-
шість — 70-75% власників паїв — 
це жителі сільських населених пунктів. 
Середній вік — 55-65 років. Решта 25-
30% — в основному, люди у віці 45-55 
років, які не проживають у місцевості 
розташування паю. Відповідно, основ-
на група, рішення якої впливатимуть 
на кількісні показники угод із продажу 
земель, складається з місцевих жителів 
зрілого та похилого віку. 
 Офіційно пенсійний вік в Україні 

— 60 років. Фактично незначна части-
на сільських жителів має достатню пра-
цездатність в такому віці. «Для забезпе-
чення життєвих потреб їм потрібні засо-
би для існування. Розмір середньої за-
робітної плати, за даними Держстату, 
близький до 9 тис. 750 грн. Зрозуміло, 
що в сільських населених пунктах він 
значно нижчий, приблизно вдвічі, або ж 
можливість заробляти взагалі відсут-
ня.  При цьому дохід сільського жите-
ля — це часто вже не заробітна плата, 
а пенсійні виплати та плата за передачу 
землі в оренду», — пояснює спеціаліст і 
додає, що у розвинених сільськогоспо-
дарських регіонах розмір орендної пла-
ти з вирахуванням податку на доходи 
фізичних осіб становить 3,5-4 тис. грн 
за кожен гектар або 8-9 тис. грн за пай. 
«Іншими словами, 45% свого річного 
доходу середньостатистичний житель 
села отримує від того, що передав пай 

в оренду. Думаю, не слід детально ні-
кому пояснювати, що 45% від річного 
доходу є досить важливим для людини 
з низьким рівнем працездатності, який 
живе на межі бідності», — каже Нагор-
ний. 
 І саме цей фактор — важливість зем-
лі в житті середньостатистичного влас-
ника — і буде причиною того, що ук-
раїнці не продаватимуть свої паї, оскіль-
ки власники значною мірою фінансово 
залежать від цього майна. «Звичайно, 
я не  заперечуватиму наявність бажання 
у деяких власників продати свою зем-
лю. Однак уже сьогодні спробую спро-
гнозувати, що в перший період після 
скасування мораторію, що станеться в 
другій половині 2021 і упродовж 2022 
року, вирішать продати землю не біль-
ше 3% власників. Це не матиме істотно-
го впливу на відносини землекористу-
вання в Україні», — резюмує він. ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 Агровиробники можуть суттє-
во зменшити свої накладні витра-
ти, використовуючи дешевші види 
транспортування своєї продукції. 
Так, наприклад, річковий транс-
порт є альтернативним дешевшим 
видом транспортування, що може 
успішно розвантажити дороги, а 
його сезонність, активний період 
якої триває майже 9 місяців, суттє-
во не впливає на рентабельність. 
 «Річка може взяти на себе 20-
30%, якщо розвивати річковий 
транспорт і водну логістику, дода-
вати «зернопереправи». Заванта-
женість автодоріг безпосередньо 
поєднана з тим, що якийсь період 
залізниця не працює так, як треба, а 
річкові шляхи практично відсутні. 
У цивілізованому світі перевезення 
автотранспортом найдорожче. Річ-
ка — одна з найдешевших», — за-
значив президент Центру аграрної 
логістики та інфраструктури Вла-
дислав Белах.
 При цьому, за словами експерта, 
вантажовідправник керується ви-
нятково вартістю і швидкістю, тож 
якщо надати йому опцію внутріш-
нього водного транспорту, то части-
ну вантажів він відправлятиме річ-
кою.
 Та, попри це, обсяги вантажопе-
ревезення по Дніпру продовжують 
зменшуватися. У січні-серпні 2020 
року перевезення по річці склали 
6,14 млн тонн. Це на 10,8% нижче в 
порівнянні з аналогічним періодом 
2019 року, коли цей показник дося-
гав 6,88 млн тонн. 

 За даними статистики, транс-
портування зернових знизилося 
на 28,3%: з 2,85 млн тонн до 2,04 
млн тонн. Але перевезення будма-
теріалів та інших вантажів зросло 
на 0,7%: з 2,95 млн тонн до 2,97 млн 
тонн, металопродукції — на 3,5%: 
з 1,05 млн тонн до 1,09 млн тонн, а 

нафтопродуктів — на 28,3%: з 30,7 
тис. тонн до 39,4 тис. тонн. 
 Без втручання держави у цей 
процес, лобіювання екологічніших 
та дешевших шляхів транспорту-
вання продукції перспективи роз-
витку вітчизняного АПК можуть 
залишитися нереалізованими. ■

Ставка на спаржу 
 Чергові віяння нової харчо-
вої моди українців — цього разу 
на споживання спаржі — дають 
шанс агровиробникам збільшити 
частку ринку, а заодно  і свої при-
бутки. Так, за даними статистики, 
в Україні за останні 6 років площі 
під спаржею зросли понад утричі 
й на минулий рік сягнули 100-120 
га. 
 На сьогоднішній день основ-
ні виробники українського спар-
жевого ринку перебувають у Хер-
сонській області та Києві. Є дещо 
менші господарства на заході Ук-
раїні. Як пояснюють самі аграрії, 
більшість із них цьогоріч не змог-
ли впоратися з амбітними плана-
ми щодо виходу на міжнародні 
ринки через посуху, але отрима-
ти свій урожай та посилити вплив 
на внутрішньому ринку змогли 
без особливих проблем. 
 Спаржа, за їхніми словами, 
на пік урожайності виходить на 4-
5-й рік роботи. При цьому умови 
для вирощування спаржі у нашій 
країні кращі за європейські. Що 
дозволяє непогано почуватися на 
ринку. 

Мільйони на травах
 Вітчизняні аграрії мають іще 
одну перспективну галузь для 
роботи, при цьому для успіху їм 
не потрібні чорноземи, виста-
чить закинутих, малоцінних ґрун-
тів. Йдеться про вирощування лі-
карських трав, рентабельність 

яких у перші чотири роки стано-
вить 46%. За словами технолога-
консультанта компанії «Шлесем-
Україна» Олександра Губанова, 
щоби закупити «з нуля» техніку 
та обладнання, на старті бізнесу 
потрібно витратити близько 2,5 
млн грн. Ще близько 4 млн грн 
складуть поточні виробничі вит-
рати.
 Проте виручка від збуту ви-
рощеної сировини досягне 9,2 
млн грн, з яких 2,9 млн грн  — 
чистий прибуток. Техніка, за сло-
вами фахівця, окупається за пер-
ші 4 роки, і далі виробник несе 
лише поточні витрати, тому при-
буток зростатиме. Втім, на його 
думку, успіх чимало залежить 
від видового складу рослин.
 Новачкам у цьому бізнесі аг-
рономи радять вирощувати квіти 
ромашки, календули, безсмер-
тника, м’яти, подорожника, коз-
лятника, материнки, алтея, шав-
лії, наперстянки, лаванди, подо-
рожника, валеріани, ехінацеї, роз-
торопші тощо. 
 Причому починати вирощу-
вання лікарських трав варто з 2-3 
га. Оптимальна площа для стар-
ту бізнесу коливається від 1 до 5 
га. При цьому, на думку Губано-
ва, ринок збуту в Україні цілком 
достатній. Сировина зазвичай 
іде на виготовлення лікарських 
засобів: до 40% тих, що реалізу-
ються в аптечній мережі, виготов-
лені на основі екстрактів та витя-
жок з лікарських рослин. ■

Чимало сільськогосподарської землі в Україні обробляють «на чорно», 
в обхід державного бюджету.
Фото з сайта agro-business.com.ua.
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АГРОПЕРСПЕКТИВИ 

Землю — на чисту воду
Через тіньові оборудки бюджет України втрачає мільярди гривень

■

НОВИНИ ПЛЮС■

Важливий елемент підтримки українських агровиробників — дешевше 
транспортування продукції по воді — наразі залишається тільки у планах влади.

❙
❙

РЕЗЕРВИ РИНКУ

Економія для селянина
В Україні досі нехтують розвитком річкового 
транспорту, який міг би суттєво здешевити 
логістику вантажів у сільському господарстві

■
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НОВИНИ ПЛЮС

Трамп і «вкрадена» 
перемога 
 Дональд Трамп уперше фактич-
но визнав, що на президентських ви-
борах переміг його суперник Джо Бай-
ден. Але при цьому Трамп укотре за-
явив, що це стало можливим через 
«фальсифікації на виборах», проте 
не надав жодних доказів. Зазвичай у 
таких фальсифікаціях звинувачують 
владу, але Трамп примудрився зроби-
ти винною... опозицію. «Він переміг, 
тому що вибо ри були сфальсифіко-
вані», — написав Трамп у «Твіттері». В 
іншому дописі Трамп стверджував, що 
всі технічні «збої», котрі фіксувалися 
у ніч після виборів, були спробою де-
мократів «вкрасти голоси виборців». 
Раніше, виступаючи на пресконферен-
ції в саду Білого дому, Трамп уперше 
публічно засумнівався у власній пере-
мозі, допустивши, що результати пре-
зидентських виборів можуть скласти-
ся не на його користь. Кажучи про бо-
ротьбу з пандемією коронавірусу, він 
заявив: «Нинішня адміністрація не 
піде на локдаун. Що б там сталося у 
майбутньому — хтозна, яка це буде ад-
міністрація, думаю, час покаже». У не-
ділю в Вашингтоні зібрався мітинг на 
підтримку Трампа. Прихильники чин-
ного президента зажадали припинити 
«крадіжки». На «марш мільйонів» на 
підтримку республіканців вийшли кіль-
ка десятків тисяч осіб.

Країни АСЕАН домовилися 
про створення найбільшої 
зони вільної торгівлі
 У Ханої країни, що входять в Асо-
ціацію держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН), підписали угоду про вільну 
торгівлю. Договір про всебічне регіо-
нальне економічне партнерство (ВРЕП) 
став найбільшою угодою про вільну 
торгівлю — 30% світового ВВП при-
падає на країни, що ввійшли в торгове 
об’єднання. На підготовку угоди піш-
ло 8 років. Документ підписали Китай, 
Японія, Південна Корея, Малайзія, Ін-
донезія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, 
В’єтнам, Камбоджа, М’янма, Лаос, Бру-
ней, а також Австралія і Нова Зелан-
дія. Лідери країн висловили надію, що 
ВРЕП допоможе підтримати національ-
ні економіки і відновити їх після кризи, 
спровокованої пандемією COVID-19. 
Угода передбачає зниження або скасу-
вання мит на ввезення більшої частини 
товарів. Зниження і скасування прохо-
дитимуть поступово впродовж 20 років 
із моменту укладення договору. Індія 
— один із найбільших торгових парт-
нерів АСЕАН — брала участь у перего-
ворах, які передували укладенню до-
говору, проте потім прийняла рішення 
не підписувати угоду через побоюван-
ня, що на індійський ринок хлинуть ки-
тайські товари за доступними цінами і 
це не дозволить Індії розвивати влас-
не виробництво. Не стали приєднувати-
ся до ВРЕП і США, які раніше вийшли з 
Тихоокеанського партнерства.

Зачинені французькі 
церкви 
 Сотні католиків молилися в неді-
лю перед зачиненими церквами бага-
тьох французьких міст (у Страсбурзі, 
Бордо, Нанті, О-де-Сені, Валенсі, Вер-
салі, Руані, Пуатьє) через пандемію 
коронавірусу, вимагаючи відкрити їх. 
Деякі ставали на коліна перед будів-
лями храму, незважаючи на негоду та 
дощ. Віряни вимагали відкриття цер-
ков та відправлення недільних мес. 
Біля храмів були виставлені поліцей-
ські патрулі, відповідне рішення при-
йняв міністр внутрішніх справ Жерар 
Дарманен. Перед тим міністр попере-
див, що хоча він не хоче направляти 
поліцію та жандармів для покарання 
вірян, які зібралися перед церквами, 
але «якщо це буде незаконна діяль-
ність, таке станеться». Французький 
єпископат та частина вірних не сприй-
мають адміністративної заборони від-
правляти меси з прихожанами, яка діє 
у Франції з 3 листопада.

■

Ігор ВІТОВИЧ

Перемогу в другому турі президентсь-
ких виборів у Молдові, які відбулися у 
неділю, 15 листопада, здобула колишня 
прем’єрка, а тепер глава проєвропейської 
Партії дії і солідарності (PAS) Майя Санду, 
повідомляє Центральна виборча комісія 
після підрахунку 98% голосів. Один iз 
найбільш проросійських політиків на пост-
радянському просторі, чинний президент 
Ігор Додон не зумів переобратися на дру-
гий термін.

Реванш Санду 
 Майя Санду отримує 54,32% голосів 
виборців, а Ігор Додон — 45,68%. Біль-
шість непорахованих голосів — це бюле-
тені з діаспори, де сильніша підтримка 
Санду. Кілька опитувань в день голосу-
вання також віддавали перемогу Санду. У 
першому турі Майя Санду заручилися під-
тримкою 36,1% виборців, а чинний пре-
зидент Ігор Додон -— 32,6%.
 Проведені соціологами Дослідницької 
компанії Intellect Group і громадської асо-
ціації SPERO опитування у день виборів 
також засвідчили суттєву перевагу Сан-
ду над її опонентом. Згідно з результатами 
цього опитування, за Санду віддали свої го-
лоси 54,8 відсотка виборців. Водночас за 
чинного президента Ігоря Додона прого-
лосувало 45,2 відсотка виборців Молдови, 
передає агенція новин «Рейтер».  Ще одне 
опитування, проведене телефоном, пока-
зало схожі результати — 55,3 відсотка за 
Санду, 44,7 відсотка — за Додона, передає 
«Інтерфакс». Тобто дані екзит-полів до-
сить чітко відобразили симпатії виборців. 
 Обидва опитування проводилися все-
редині країни і не враховують голоси жи-
телів Придністров’я, а також діаспори, 
що проживає за кордоном, попри те, що 
й ті, й інші голосували як ніколи актив-
но. У виборах взяли участь понад 40 ти-
сяч жителів Придністров’я і понад 250 
тисяч громадян Молдови за кордоном. І 
якщо жителі Придністров’я в більшості 
своїй голосують за Додона, то діаспора 
країн Європи — переважно за Санду. Ігор 
Додон закликав молдаван, які перебува-
ють у Росії, активніше голосувати в дру-
гому турі й обіцяв забезпечити за допомо-

гою російського президента Володимира 
Путіна міграційну амністію тим, хто візь-
ме участь у виборах.
 Явка на виборах президента в Мол-
дові становила 52,63%, тобто перевищи-
ла дані першого туру (42,74%) майже на 
10%. Про це повідомляє сайт Центрвибор-
чкому. Відзначається, що серед виборців, 
що проголосували, жінок було 54,34%, а 
чоловіків — 45,66%. За даними ЦВК, на 
виборах проголосували більше 1,643 млн 
осіб.
 У 2016 році, на попередніх виборах, 
до другого туру також пройшли Санду і 
Додон, однак тоді перемогу здобув лідер 
Партії соціалістів. Додон став третім об-
раним президентом Молдови. Пані Сан-
ду стає четвертою президенткою країни. 
Майя Санду очолить Молдову на найбли-
жчі чотири роки. За неї знову проголо-
сували великі міста країни, молодь і ве-
ликі діаспори з європейських країн. Іго-
ря Додона підтримали сільські райони, 
мешканці Придністров’я та молдавани-
заробітчани з Росії. Ігор Додон дуже при-
хильний до «старшого брата», любить зус-
трічатись iз керівництвом Росії та РПЦ. 
Але цього виявилось недостатньо, щоб за-
лишитися на другий термін.

Збудувати функціональну державу 
 Лідерку партії «Дії та солідарність» 
Майю Санду вважають прозахідним полі-
тиком. Санду стала прем’єром у червні 
2019 року в результаті коаліційної угоди 
між Партією соціалістів, в яку до свого об-
рання входив Додон, і політичним блоком 
ACUM. На посаді прем’єра вона відразу 
заявила, що пріоритетом її уряду буде на-
лагодження відносин з Євросоюзом. Вона 
додала, що відкрита до діалогу з Росією, 
але у неї залишився імідж політика-націо-
наліста, створений не без участі передви-
борчого штабу Ігоря Додона. У листопаді 
того ж року парламент оголосив її уряду 
недовіру за ініціативи соціалістів. Проєв-
ропейські сили опинились в опозиції.
 Повноваження президента Молдо-
ви обмежені, й країна є парламентсько-
президентською республікою. Аналітики 
очікують, що Майя Санду намагатиметь-
ся ініціювати дочасні вибори парламенту, 
повідомляє Бі-Бі-Сі. Санду, колишня еко-

номістка Світового банку, виступає за тіс-
ніші відносини з Європейським союзом. 
«Наше перше завдання після виборів — 
об’єднати суспільство навколо спільних 
цілей, ми всі хочемо жити вдома, хочемо 
мати державу, яка нас захищатиме, нам 
потрібна розвинена економіка, щоб лю-
дям не треба було їхати на заробітки», — 
заявила Санду.
 Кандидат від партії «Дія та солідар-
ність» Майя Санду брала участь у виборчій 
кампанії під гаслом «Час порядних людей». 
Вона обіцяє оголосити корупцію загрозою 
національній безпеці, наполягати на роз-
слідуванні резонансних справ, отримати 
допомогу зовнішніх партнерів на бороть-
бу з пандемією COVID-19 і вивести Молдо-
ву з міжнародної ізоляції. «Нам необхідно 
відновити відносини з Румунією, Києвом і, 
так, нам потрібні хороші відносини з Росій-
ською Федерацією», — заявила Санду, на-
гадуючи, що за чотири роки свого прези-
дентства Ігор Додон жодного разу не відві-
дав сусідні країни Україну та Румунію, зате 
багаторазово бував у Москві. 
 «У неділю корупція буде замінена на 
транспарентність, кумівство — на ком-
петентність, брехня — на правду», — за-
явила Санду. «Молдова — на роздоріжжі. 
Вона або стає функціональною державою 
з компетентним керівництвом, або стає 
неспроможною державою. Функціональ-
на держава — це, перш за все, держава, 
яка припиняє корупцію в країні, заохо-
чує бізнес, який, у свою чергу, створює 
робочі місця, виплачує пенсії та зарпла-
ти», — наголосила Санду. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У неділю, 15 листопада, марші пам’яті 
під назвою «Я виходжу» відбулися у кілька-
надцяти містах Білорусі. Їх учасники вша-
новували пам’ять 31-річного Романа Бон-
даренка, який після жорстокого побиття 
міліцією помер у лікарні. «Я виходжу» — 
останні слова, які перед смертю надіслав 
друзям у месенджері Роман Бондаренко. 
Після побиття міліція привезла Бондарен-
ка до лікарні, де він уже не вийшов зі стану 
коми, його смерть лікарі констатували вве-
чері 12 листопада.
 Як і в попередні вихідні, силовики засто-
сували тактику попередження об’єднання 
окремих людських потоків в одну колону, 
оскільки менші групи людей легше розга-
няти. Тож у Мінську міліція та ОМОН на-
магалися заблокувати людей, щоби запобіг-
ти великій демонстрації. Для розгону лю-

дей міліція використовувала сльозогінний 
газ, шумові гранати та гумові кулі. Також 
відбувалися масові арешти учасників ак-
цій протесту. Попри перешкоди, на «Пло-
щі змін» у Мінську зібралося кілька тисяч 
людей. Нагадаємо, саме тут було затримано 
31-річного Романа Бондаренка, який після 
побиття силовиками помер у лікарні. Зго-
дом Telegram-канал «Країна для життя» 
закликав жителів Мінська відновити на-
родний меморіал пам’яті Романа Бонда-
ренка у дворі, що отримав назву «Площа 
змін». Люди приносять на площу квіти та 
лампадки. Силовики спочатку оточили на-
товп людей, котрий прийшов до меморіа-
лу, а потім стали зривати плакати і прапо-
ри, розбивати лампадки на імпровізовано-
му меморіалі пам’яті. Десятки людей від-

вели в автозаки, затримання проводили 
досить жорстко, тож є постраждалі. Опера-
цію розгону натовпу силовики провели за 
якісь 9 хвилин. 
 За даними правозахисного центру «Вес-
на», білоруські силовики 15 листопада за-
тримали загалом понад тисячу людей. Пра-
возахисники повідомляють, що більшість 
затримань відбувалися в Мінську, де сило-
вики в чорному спорядженні застосували 
сльозогінний газ і світлошумові гранати, 
щоб розігнати тисячі демонстрантів. Також 
людей затримували в інших містах: Гомелі, 
Гродні, Могилеві, Бресті, Новополоцьку. За 
даними асоціації журналістів Білорусі, се-
ред затриманих — щонайменше 18 пред-
ставників ЗМІ, із них — четверо авторів бі-
лоруської служби «Радіо «Свобода». ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Їй — на Захід, йому — на Схід
На президентських виборах в Молдові перемогу здобула 
проєвропейська кандидатка Майя Санду

■

Майя Санду обіцяє вивести Молдову з 
міжнародної ізоляції.

❙
❙

ПРОТЕСТ

«Я виходжу»
У білоруських містах 
відбулися марші пам’яті 
вбитого силовиками 
опозиціонера

■

Понад тисячу людей затримали білоруські спецназівці. ❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА 2020УКРАЇНА І СВІТ

Світлана ГУДКОВА, 
Катерина ЧЕРНОВОЛ
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Вірмено-азербайджанський 
конфлікт показав, як постій-
ний розвиток та модернізація 
армії, а також застосування 
високотехнологічної зброї до-
помагають отримати перевагу 
в ході бойових дій. Україна має 
звернути увагу на досвід Азер-
байджану та розвивати свої 
зброй ні сили, аби бути готовою 
будь-якої миті дати гідну відсіч 
агресивним намірам Російської 
Федерації та відбити у неї будь-
яке бажання продовжувати аг-
ресію проти нашої країни. Про 
це та про багато іншого в ефірі 
«Апостроф Live» розповів за-
ступник секретаря РНБО Сергій 
Кривонос.

Небезпека для будь-якої 
точки Європи
 ■ Нещодавно секретар РНБО 
Олексій Данілов заявив про те, 
що в Криму може бути ядерна 
зброя. Наскільки серйозною є 
небезпека?
 — Можливості Російської 
Федерації щодо зберігання та 
розташування ядерної зброї 
на території окупованого Кри-
му достатньо великі. Ще з ра-
дянських часів там існували де-
кілька об’єктів, які використо-
вували для зберігання ядерної 
зброї. Один з об’єктів — це так 
звана «Феодосія-13», нині це 
село Краснокам’янка.
 Татарською мовою це уро-
чище Кизилташ, де з початку 
50-х років протягом 6 років ве-
лося велике будівництво бази 
зберігання. Це колишнє 12-те 
управління міністерства оборо-
ни СРСР, яке відповідало якраз 
за ядерну зброю. Об’єкт був у 
використанні до 1996 року, а 
остання зброя звідти була виве-
зена у середині 1990-х років.
 Це величезний об’єкт, це 
понад 30 км тунелів розміра-
ми, як у метрополітені, а в де-
яких моментах — значно біль-
ші. Об’єкт було частково закон-
сервовано, частково  розкраде-
но. За нашою інформацією, 
після анексії Криму Росія по-
чала проводити певні роботи 
на цих об’єктах.
 Другий об’єкт, який є на те-
риторії Криму, — це Балакла-
ва, де розташовані підводні 
човни РФ. Також там додатко-
во, і це перевірена інформація, 
зроблені штольні для підвод-
них човнів.
 ■ Це ми зараз говоримо про 
стратегічну ядерну зброю. Є ще 
тактична. Наскільки вона не-
безпечна для України?
 — Якраз у цих сховищах 
зберігали зброю й тактичного 
рівня, й оперативного, й опе-
ративно-стратегічного. Тому 
розміщення на території Рес-
публіки Крим навіть тактичної 
зброї, яка дозволяє її викорис-
товувати у вузькому компонен-
ті, створює велику небезпеку 
як для Європи, так і безпосе-
редньо для нас.
 ■ Який радіус дії такої зброї 
та яку максимальну шкоду 
вона може нам завдати?
 — Залежно від еквіваленту 

ядерного боєприпасу. Якщо він 
тактичної дії, то одного боєпри-
пасу буде достатньо, аби підір-
вати, наприклад, Київську 
гідроелектростанцію і ство-
рити величезну проблему для 
міста Київ. При підриві гідро-
електростанцій той обсяг води, 
який зберігається у водосхови-
щах, немов цунамі, зноситиме 
усе на своєму шляху. Біля Киє-
ва висота першої хвилі буде від 
18 до 21 метра, залежно від на-
повненості водосховища.
 ■ Крим називають назем-
ним авіаносцем. Куди може 
потрапити ракета, випуще-
на, наприклад, iз Балаклави? 
Якою є загроза для різних час-
тин України та Європи?
 — Питання полягає не тіль-
ки в ракетах. Наприклад, при 
базуванні там бомбардуваль-
ників Ту-22М3 вони можуть за-
грожувати навіть Великій Бри-
танії.
 ■ Якщо говорити про онов-
лення ядерної зброї, яка зараз 
є в Російській Федерації, чи ба-
гато там з’явилося нового оз-
броєння?
 — Важко сказати, якого 
типу ядерні боєприпаси вони 
там розміщують, нового чи ста-
рого. Але все це створює вели-
ку небезпеку для будь-якої точ-
ки Європи.
 ■ Чи може Росія викорис-
товувати Крим як фактор гео-
політичного впливу не лише 
щодо України, а й Європи в ці-
лому?
 — Звичайно, тому що якраз 
Крим і цікавив Росію як фак-
тор розміщення там своїх вій-
ськових контингентів. У пер-
шу чергу це базування Чорно-
морського флоту, тому що тіль-
ки Севастополь та Донузлав за 
своїми характеристиками під-
ходили для розташування вели-
кої кількості військових кораб-
лів. Той самий Новоросійськ за 
своїми природними факторами 
не підходив, тому вони й трима-
лися, бо їм не було куди піти.
 Та кількість аеродромів 
стратегічного рівня, які існу-
вали на території Криму, якраз 
дозволяла авіації РФ злітати 
та завдавати за необхідності 
ударів у далеких точках. Це до-
датковий трамплін для досяг-
нення дальніх цілей.

Роботи теж воюють
 ■ Росія має зараз найбільше 
ядерних боєголовок у світі — 6 

тис. 490, а США — лише 5 тис. 
800. Наскільки важливо збері-
гати паритет?
 — Насправді цифри ці спри-
ймаються тільки арифметич-
но. Навіть третини того, що 
є в США та Росії, достатньо, 
щоби знести в попіл усю тери-
торію нашої планети. Тобто 
кількість ракет значно пере-
вищує кількість об’єктів, які 
цікавлять ворога. США та РФ 
розуміють, що це значно біль-
ше, ніж потрібно. Вони врахо-
вують, що частина засобів до-
ставки ядерних боєприпасів 
може бути знищена, тому ство-
рюється запас, необхідний для 
того, щоб ці ядерні боєприпаси 
все ж таки досягли мети.
 ■ Тобто це ракети про за-
пас? Навіщо тоді нарощується 
цей потенціал?
 — Дивіться, частина наро-
щується, а частина знімаєть-
ся та йде на утилізацію. Тому 
це процес постійної заміни. А 
кожна сторона хоче мати біль-
ше зброї. Це такий двосторон-
ній процес, який дуже важко 
зупинити. Зараз знову цей ма-
ховик запущений, спіраль хо-
лодної війни розкручується.
 ■ Можна сказати, що коли 
одна сторона отримає суттєву 
перевагу, то станеться щось по-
гане? Зникне фактор ядерного 
стримування?
 — Уже переглянуті певні 
питання стосовно можливо стей 
ведення війни. Зараз усі ро-
зуміють, що війни, які ще три-
вають, та війни майбутнього — 
це війни безпосередньо високо-
точних боєприпасів, точкових 
ударів. Це використання ро-
ботів на війні, і в першу чергу 
— використання безпілотних 
літальних апаратів, які дуже 
ефективно себе показують. На-
віть останні події вірмено-азер-
байджанської війни доводять, 
наскільки ефективно працю-
ють турецькі «Байрактари», 
знищуючи техніку.

І Росiя може програвати
 ■ Ми знаємо, що в конфлік-
ті в Нагірному Карабаху дня-
ми було підписане перемир’я. 
Це дійсно перемога Азербайд-
жану, який повернув свою те-
риторію?
 — Це дуже яскравий при-
клад, адже крок за кроком 
керівництво Азербайджану, 
розуміючи необхідність по-
вернення цих земель та маю-

чи підтримку власного народу, 
готувало свої збройні сили для 
того, аби завдати удар у потріб-
ний момент. Готували політич-
ну підтримку, у першу чергу це 
є підтримка Туреччини.
 Азербайджан чітко вибрав 
той момент, коли країнам Вели-
кої сімки було не до конфлікту 
в Нагірному Карабаху. По-пер-
ше, вони врахували проблему з 
коронавірусом. По-друге, вибо-
ри у Сполучених Штатах Аме-
рики, невизначеність країн Єв-
ропи — Німеччини та Франції. 
Коли всі ці факти були чітко 
враховані, було завдано удару.
 ■ Завдяки чому Азербай-
джан був сильнішим у військо-
вому плані?
 — Велика увага з боку 
керівництва країни приділя-
лася зростанню спроможності 
азербайджанської армії. Пре-
зидент постійно контролював 
розвиток і модернізацію армії, 
це було ним чітко визначено, і 
ми знали про це ще до початку 
цього конфлікту.
 Крім того, було правильно 
оцінено сучасні реалії ведення 
війни. На даному етапі, особли-
во з урахуванням того гірсько-
го рельєфу, ані танки, ані БМП, 
ані БТР не дали б того ефекту, 
який міг бути на рівнині. Це по-
перше. По-друге, використан-
ня сильної системи радіоелек-
тронної боротьби, сильної сис-
теми розвідки та високоточних 
боєприпасів — точкові удари — 
паралізували елементи критич-
ної інфраструктури вірменсь-
ких збройних сил.
 Якщо розглядати збройні 
сили Вірменії як людський ор-
ганізм, то ударів було завдано 
саме в больові точки, і це знач-
но зменшило їх спроможність 
до опору. Ми бачимо, що на-
віть із патріотичним посилом 
із боку двох армій усе одно тех-
ніка вирішувала значно біль-
ше. Військово-технічний по-
тенціал країни — це дуже важ-
ливо.
 ■ Азербайджан, Вірменія 
та Росія підписали угоду про 
перемир’я. Росія програла в 
цьому конфлікті як союзник 
Вірменії чи виграла від цієї си-
туації?
 — Як кажуть військові, 
Росія програла кампанію, але 
ще не програла війну за своє 
панування на Кавказі. Вони 
впродовж майже 5 років там 
перебуватимуть, намагати-
муться впливати на певні си-
туації. Вони хочуть зараз усу-
нути Туреччину, щоб вона не 
брала участі в усьому, що сто-
сується введення миротвор-
ців. Уже була заява, що й Ту-
реччина розглядає цю мож-
ливість. Тому наразі постає 
питання щодо впливу не тіль-
ки на Вірменію, а й на Азербай-
джан. Тому що Азербайджан — 
це розвинена економічно й ба-
гата за своїм енергетичним по-
тенціалом країна.
 Азербайджанська нафта — 
це якраз спроможність конт-
ролювати цю країну. Їхня на-
фта зможе витіснити російсь-
ку з європейського та східного 
ринку. Ми побачили, що ситу-
ація з падінням цін на нафту 

дуже сильно вдарила по Росій-
ській Федерації. З урахуван-
ням того, що Росія не є високо-
технологічною країною, вона 
заробляє більше на сировині. 
Для неї важливо зберегти свої 
ринки збуту й у першу чергу 
в Європі, тому що Європа є ос-
новним споживачем російської 
нафти та газу. Якраз ці гроші 
дозволяють Росії триматися на 
плаву. Якщо російські енерго-
ресурси ніхто не купуватиме, 
то країна достатньо швидко 
розсиплеться.
 ■ Ми можемо сказати, що 
Росія фактично віддала Вір-
менію під військову поразку й 
хоче тепер дружити з Азербай-
джаном?
 — Я думаю, що Росія ще на-
магатиметься керувати лідера-
ми Вірменії i впливати на Азер-
байджан.
 ■ Україні є що винести з цьо-
го конфлікту?
 — Звичайно. Якраз для мене 
як для військового та заступни-
ка секретаря РНБО чітко зро-
зуміло, що армію треба посилю-
вати. Навіть якщо ми намагає-
мося наблизити мир на Донбасі, 
усе одно крок за кроком ми має-
мо робити свою армію сильною, 
аби прибрати будь-яке бажання 
РФ продовжувати агресію про-
ти нашої України.
 Війна має декілька вимірів. 
Це і війна в кібернетичному 
просторі, і війна в інформацій-
ному просторі, і війна, яка сто-
сується ведення бойових дій у 
повітрі та на землі. Завдання 
№1 — ми повинні бути готові. 
Питання не в тому, щоб готува-
тися до війни, коли вона вже по-
чалася. Треба завжди готувати-
ся до війни, аби в будь-яку мить 
дати гідну відсіч будь-яким аг-
ресивним намірам ворога.
 ■ Азербайджану допомогла 
Туреччина. У нас є хтось по-
руч, хто може нам допомогти?
 — У першу чергу це краї-
ни Балтії та насамперед Поль-
ща. Дуже важливою для нас є 
підтримка наших стратегіч-
них партнерів — США, Вели-
кої Британії, Канади, Японії. 
Знову ж таки, це та сама Туреч-
чина, яка також підтримує нас 
на цьому етапі. Тому будь-яка 
допомога з їхнього боку для нас 
важлива.
 Але не треба забувати, що 
ми самі маємо діяти активно. 
Це стосується не тільки поси-
лення Збройних сил. Питан-
ня стоїть щодо спроможності 
всього народу до опору, піднят-
тя рівня інформаційної освіче-
ності та військової підготовки 
населення. Це територіальна 
оборона України та національ-
но-патріотичне виховання.
 Бо зараз ворог, зрозумів-
ши, що не зможе прямою аг-
ресією вирішити свої питан-
ня, намагається розхитати си-
туацію всередині країни за 
рахунок гібридних методів 
війни. Дестабілізувати ситу-
ацію, стерти нашу національ-
ну свідомість, яка тільки поча-
ла відроджуватися. Плюс, ми 
програємо в тому, що стосуєть-
ся унеможливлення інформа-
ційного впливу через ЗМІ. І це 
проблема держави, і має бути 
відповідне політичне рішен-
ня. Насамперед це стосується 
російськомовних каналів на 
телебаченні. Це завдання, яке 
потрібно вирішувати в макси-
мально короткі терміни.
 ■ Ви маєте на увазі канали 
іноземні, правильно?
 — Не тільки. Російсько-
мовні канали, які дiють усе-
редині України, якраз і розхи-
тують ситуацію. Я це називаю 
«м’яка гуманітарна експансія з 
боку Російської Федерації». ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«Ми повинні відбити будь-яке бажання у 
Росії продовжувати агресію проти України»
Заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос — про висновки, якi слід зробити з війни в 
Нагірному Карабаху

■

Сергій Кривонос.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
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Найважче було вирізати 
рельєф на значній висоті
 «Як відомо, колись була така 
професія, як художник-оформ-
лювач, котрий мав уміти все: ви-
конувати ескізи, різьбу по дере-
ву, створювати вітражі, чекан-
ки тощо. Із часом ця професія 
канула в Лету, а художники-
оформлювачі стали столярами, 
різьбярами. Так і я, — розпові-
дає про себе пан Андрій. — Пот-
роху столярую, займаюся різьб-
ленням, іноді навіть пишу ікони 
на замовлення. Скажімо, бага-
то чого зробив для Свято-Мико-
лаївської церкви в Диканьці, що 
є пам’яткою архітектури націо-
нального значення».
 Але ось таку масштабну ро-
боту — скульптурний рельєф на 
стовбурі висотою 10 метрів й ок-
ружністю майже 5 метрів — чо-
ловік, за його словами, вико-
нував уперше. Хоча, говорить, 
якби знав, що вона йому не під 
силу, без найменшого сумніву 
відмовився б. 
 «Я прийшов сюди вперше, 
аби сфотографувати цей стов-
бур, після чого взявся за створен-
ня ескізів, вирішивши, що сюже-
ти будуть в етнічному стилі. Про-
те з усіх ескізних малюнків лише 
оцей кобзар лишився незмінним 
— інші в процесі різьблення до-
велося видозмінювати. Усе через 
сюрпризи у вигляді сучків, а по-
декуди й дупел, — розказує про 
труднощі в роботі над скульптур-
ним рельєфом Андрій Мірошни-
ченко. — Річ у тому, що спочатку 
їх було майже не видно. Коли ж, 
знявши кору дуба, почав знімати 
шар заболоні, ось тут вони й про-
явилися. Оці фігури подружжя 

мали стояти одне навпроти одно-
го й удвох тримати на руках дити-
ну. Та оскільки я мав вмістити ро-
дину поміж двох сучків, довелося 
чоловіка «поставити» за спиною 
жінки. Отак неодноразово під час 
втілення задумів у життя мусив 
пристосовуватися до форми стов-
бура».
 Це справді дуже помітна ро-
бота, адже скульптурний рельєф 
створено з усіх боків стовбура, 
тож, аби роздивитися всі сю-
жети, потрібно обійти навколо 
нього. «Оце лісовик — згідно з 
фольклором, дух-опікун лісу. 
Наші предки поважали старі 
дуби, вважаючи, що в кожного 
з них є свій дух, душа. А далі я 
вирізав козака-дударика, який 
пасе гусей», — знайомить мене 
з наступними сюжетами автор.
 Є тут й інші неодмінні атри-
бути національної картини сві-
ту: ікона, тин із глеком на кіл-
ку, гарбуз, соняшник, що сим-
волізує тепло, щастя, радість, 
саме життя. А завершують ком-
позицію вгорі птахи: тут тобі й 
сова (якраз для неї й підійшло 
дупло), і голуби, і лелеки, і на-
віть орел, який тримає у кігтях 
змію (зрозуміло, що це алегорія 
з ворогами України).
 У роботі майстер задіяв усі 
підручні інструменти, які тіль-
ки можна: і бензопилку, і елек-
тропилку, і «болгарку» зі спе-
ціальними насадками, і ста-
меску. Найважчим, зізнається, 
був той етап робіт, коли вирі-
зати доводилося на значній ви-
соті. Складність, зокрема, була 
в тому, що через природну не-
рівність стовбура риштуван-
ня неможливо було підсуну-

ти впритул до нього, тож треба 
було якось приловчитися, аби 
дістатися до окремих місць. Ок-
рім усього, ще й інструмент був 
нелегкий (у руках його довго не 
втримаєш). 

Сподіваються, що 
скульптурна композиція стане 
туристичною «родзинкою»
 «Іноді ж докучав вітер, — до-
дає пан Андрій. — Бували такі 
дні, коли, попри те, що, пере-
страховуючись, я прив’язував 
себе мотузкою до стовбура, дув 
вітровій такої сили, що, ніби 
граючись, розгойдував ришту-
вання. А загалом це дуже ціка-
вий досвід. І хоч задумане через 

уже згадані причини не вдало-
ся стовідсотково втілити в жит-
тя, результатом я цілком задо-
волений. Цілих три місяці пра-
цював тут щодня. Цікаво, що 
до мене підходили люди й ді-
лилися особистими спогада-
ми, пов’язаними з цим дубом 
(один чоловік навіть пригадав, 
що біля нього призначив пер-
ше побачення своїй дружині). 
Коли щось не виходило, і вдома 
ламав голову над тим, як вийти 
зі складного становища. Обсяг 
робіт був таким, що затягував 
повністю. Та ось робота завер-
шена — і в душі якась порож-
неча. Покрив скульптурний 
рельєф спеціальною олією для 
деревини, що створює захисний 
бар’єр, допомагаючи уникнути 
багатьох проблем, пов’язаних із 
її псуванням. А перед цим обро-
бив розчином проти грибків та 
шкідників».
 Зазначимо, що за друге жит-
тя старого дуба Щербанівська 
об’єднана територіальна гро-
мада заплатила 100 тисяч гри-
вень. «Це невелика сума з огля-
ду на те, що на створення скуль-
птурного рельєфу витрачено аж 
три місяці. Без сумніву, ця ро-
бота варта таких грошей — ав-
тор вклав у неї душу, здиву-
вав польотом фантазії, — вва-
жає голова ОТГ Ігор Процик. 
— Попри те, що було немало 
охочих позбутися сухого дуба, 
порізати його на дрова тощо, 
моя принципова позиція була в 
тому, аби зберегти його. Варіан-

ти ескізів ми виставили на сай-
ті сільської ради, провівши го-
лосування в громаді. У сюжетах 
скульптурної композиції нама-
галися втілити духовність, яку 
треба розвивати повсякденно, 
повсякчасно, світоглядні орієн-
тації українців, ідеали, дух на-
роду. Не треба цього боятися. Бо 
в нас багато хто, приїжджаючи 
з якоїсь «Захлюпанки», дуже 
швидко стає російськомовним, 
забуваючи про те, де народив-
ся, по якій землі ходив боси-
ми ногами, який хліб їв. У цьо-
му наша трагедія. Сподіваюся, 
ні, упевнений, що новостворе-
ний скульптурний рельєф ста-
не місцевою туристичною род-
зинкою. Думаю, на його тлі не-
одмінно фотографуватимуть-
ся молодята. Зараз замовляємо 
проєкт, аби довести все до ладу 
навколо скульптурної компози-
ції. Зокрема, хочемо розчисти-
ти чагарі, розташувати там ліх-
тарі, зробити підсвітку знизу».
 Втілену в життя ініціативу 
Щербанівського сільського го-
лови схвалюють і місцеві жи-
телі, з якими мені вдалося пос-
пілкуватися. «Могли б зріза-
ти старий дуб і забути про ньо-
го, натомість створили ось таку 
красу. На мій погляд, дуже ці-
кава композиція. Не тільки в 
мене, а й у багатьох односель-
ців вона викликає позитивні 
емоції, яких нині так мало в 
нашому житті», — поділилася 
жителька села Розсошенці Та-
мара Титаренко. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Чигирині на Замковій горі 
відкрили скульптурну Чиги-
ринську фортецю зразка 1678 
року. З новим туристичним 
об’єктом Черкащини, що ро-
бить культурну спадщину Ук-
раїни доступною для людей не-
зрячих та слабозорих, відтепер 
можна ознайомитися біля бас-
тіону Дорошенка. 
 Як розповіли «УМ» у Націо-
нальному історико-культурному 
заповіднику «Чигирин», реалі-
зація проєкту «Історія на дотик: 
Чигиринська фортеця» відбула-

ся завдяки грантовим коштам. 
 «Позаду залишилися два 
роки копіткої роботи над так-
тильною скульптурою цілої 
команди — від ідеї і першого 
варіанта проєкту, поданого на 
один із європейських конкурсів, 
до його реалізації за підтримки 
Українського культурного фон-
ду. Над Чигиринською форте-
цею працювали наші фахівці — 
Олександр Чепурний, Олена Тро-
щинська, Людмила Харченко, 
Яніна Віденко», — зазначають у 
Національному заповіднику. 
 І додають, що для працівни-
ків заповідника цей проєкт, за-

гальна вартість якого стано-
вить майже 350 тисяч гривень, 
— це синергія ідеї, натхнення, 
щоденної праці кожного члена 
команди. 
 «Ми хотіли, щоб відвідува-
чі побачили, яким це місце було 
чотири століття тому. Тож так-
тильна модель Чигиринської 
фортеці допоможе нинішньому 
поколінню українців дізнати-
ся більше про її історію та конс-
труктивні особливості», — ка-
жуть фахів ці заповідника.
 До речі, поруч із фортецею 
на інформаційному стенді мож-
на дізнатися все про цей об’єкт 

та його славну історію
 Серед партнерів цього проєк-
ту чигиринські науковці назива-
ють також Львівський обласний 

осередок ВГО «Українська спілка 
інвалідів — УСІ», черкаську асо-
ціацію «Інклюзивного реабіліта-
ційно-соціального туризму». ■

ДОБРА СПРАВА

Побачити руками
На Замковій горі відкрили скульптурну Чигиринську фортецю 
для людей із вадами зору

■

Скульптурна Чигиринська фортеця зразка 1678 року розташована 
на Замковій горі.
Фото із ФБ.

❙
❙
❙

СКУЛЬПТУРНА КОМПОЗИЦІЯ

Дерево життя
Понад трьохсотлітній засохлий дуб під Полтавою  зробили 
місцевою диковинкою

■

Ось таку масштабну роботу — скульптурний рельєф на стовбурі висотою 
10 метрів і окружністю майже 5 метрів — художник, 
різьбяр Андрій Мірошниченко, за його словами, виконував уперше. 
Фото автора.

❙
❙
❙
❙

Ідея подарувати друге життя 
старому засохлому дубу прийшла 
в голову очільнику Щербанівської 
ОТГ Ігорю Процику.

❙
❙
❙
❙

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Із ботанічною пам’яткою природи місцевого значення — понад 300-літнім черешчатим дубом, який 
ріс на узбіччі автошляху на вулиці Кременчуцькій у селі Розсошенці, що межує з Полтавою, — у міс-
цевих жителів пов’язані теплі, щасливі спогади. Тож, коли могутнє дерево несподівано захворіло й 
усохло, у багатьох защеміло серце. 
Не порізати його на дошки чи дрова, а подарувати друге життя, зберегти бодай у трансформованому 
вигляді — така ідея спала на думку очільнику Щербанівської ОТГ Ігорю Процику. Аби її реалізувати, 
керівництво сільської ради шукало різьбяра в багатьох куточках України, а врешті-решт знайшло у 
своїй громаді. Відтак за роботу взявся художник, різьбяр Андрій Мірошниченко, котрий проживає у 
Розсошенцях.
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 На вiдмiну вiд електрон-
них ЗМІ, друкованi видан-
ня дуже дороговартiснi у ви-
робництвi. Кожен номер га-
зети — це папiр (iмпортова-
ний, тому недешевий), друк i 
доставка Укрпоштою, на якi в 
останнi роки постiйно зроста-
ють цiни.
 «Україна молода» всi цi 
роки витримувала конкурен-
цiю на газетному ринку. Поп-
ри тягар збиткiв i мiзернi за-
рплати спiвробiтникiв, нама-
галася не пiдвищувати перед-
платну i роздрiбну цiни, аби 
об’єктивна iнформацiя була 
доступною для читачiв. Не-
велике зростання вартостi за 
2019-2021 роки — це збiль-
шення частки вiдрахувань 
Укрпоштi при тому, що до її 
роботи з доставки видання — 
безлiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебу-
ває в непростому фiнансовому 
становищi. Тому звертаємось 
до всiх прихильникiв «Украї-
ни молодої» пiдтримати улюб-
лену газету в силу своїх мож-
ливостей. Надто ми сподiває-
мося на український бiзнес.
 Зi свого боку, ми обiцяє-

мо не просто чесну журналiс-
тику. Ми забезпечували i бу-
демо забезпечувати читачiв 
об’єктивною iнформацiєю. Ми 
також робитимемо  все можли-
ве для відстоювання головних 
нацiональних цiнностей, ут-
вердження реальної незалеж-
ності України в час, коли за 
сприяння влади промосковсь-
кi сили рвуться до реваншу.

 Банкiвськi реквiзити для пе-
рерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557
338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiй-
ний внесок на розвиток газети

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

 Щиро вдячнi за пiдтримку!
 З повагою — редактор Михай-
ло Дорошенко і колектив «України 
молодої»

До наших читачiв

Лада НАУМКО

  На  Київщині створили п’ять за-
повідних об’єктів. Відтепер держав-
ний захист отримали старовинні дуби, 
озера, а також популяція сон-трави. 
  На території Києва та області рос-
туть декілька сотень старих дерев ві-
ком від 100 до 800-900 років. Вони є 
екологічною, культурно-історичною 
та естетичною цінністю. Всього відо-
мо понад 140 місць зростання таких 
дерев, багато з яких мають власні на-
зви.
  Питання збереження живих 
пам’яток є надзвичайно важливим 
та з кожним роком отримує підтрим-
ку й схвалення суспільства. При-
міром, навесні 2019 року у столиці 
України склали інтерактивну карту 
старих дерев. На ній вказано орієн-
товний вік, розташування та стан 
насадження. Наразі ресурс налічує 
понад сотню позицій.
  Новий охоронний статус отрима-
ли два 400-літні дуби в Гостомелі та 
Рокитнянському районі, с. Сухоліси, 
осика-цариця з охопленням стовбура 
дев’ять метрів у селі Великі Приць-
ки, популяція сон-трави в Боярській 
лісовій дослідній станції та два старi 

озера біля Десни поблизу села Ново-
сілки Вишгородського району.
 Основою для реалізації регіональ-
них дій, спрямованих на охорону рід-
кісних рослин та дерев, є пріоритетне 
створення на територіях, де вони зрос-
тають, системи заповідних та інших 
об’єктів, що особливо охороняють-
ся. Також слід  враховувати спеціаль-
ні вимоги щодо охорони їх видів, обе-
режно та свідомо вести господарську 
діяльність на місцині розташування 
цінних об’єктів, зважено вирішувати 
питання відведення земельних діля-
нок, регулярно проводити екологічні 
експертизи. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Оновлений Центр управ-
ління в надзвичайних ситу-
аціях запрацював у Черка-
сах. Дотепер він розташову-
вався в іншій частині міста, 
за 12 кілометрів від обласно-
го управління ДСНС. 
 «Це дійсно модернізова-
ний Центр з усім необхід-
ним обладнанням та техніч-
ним оснащенням. У стінах 
одного приміщення є зала 
управління надзвичайними 
ситуаціями, оперативно-ко-
ординаційний центр, конфе-
ренц-зал та пресцентр. Ок-
рім того, комфортні умови 
для роботи мають диспет-
чери — серце нашої служби, 
які завжди на варті та ціло-
добово приймають викли-
ки», — зазначив на відкрит-
ті Центру голова ДСНС Ук-
раїни Микола Чечоткін.
 Очільник Держслужби 
вручив черкаським ряту-
вальникам ключі від трьох 

нових спеціальних аварій-
но-рятувальних автомо-
білів САРМ-Л. Голова Чер-
каської ОДА Сергій Сергій-
чук із головою ДСНС Мико-
лою Чечоткіним підписали 
меморандум про співпрацю 
у сфері цивільного захис-
ту. «Переконаний, багато 
спільних проєктів попере-
ду. Захист населення і те-
риторії — наше спільне за-
вдання», — акцентував Сер-
гій Сергійчук. 

 Черкаська область досі 
не мала єдиного Центру уп-
равління роботами при над-
звичайних ситуаціях. Тож 
оновлення Центру значно 
підвищить ефективність 
оперативного реагування. 
Адже серед його переваг — 
сучасне технічне оснащен-
ня, система відеовідтворен-
ня, цілодобове управління, 
чітка та швидка координа-
ція дій усіх відповідальних 
служб. ■

Ірина КИРПА

 На Херсонщині кліматичні умови вже 
аналогічні субтропікам, і про це добре знають 
місцеві аграрії, яким довелося скоригувати 
перелік вирощуваної продукції на користь 
більш теплолюбних сільськогосподарських 
культур. 
 Найпосушливіше за останні 150 років 
літо 2020 року довело доцільність адаптації 
на півдні України зізіфуса, мигдалю, гра-
натів, бананів, інжиру та різноманітних цит-
русових.
 «Клімат в Україні змінюється ще швид-
ше, аніж відбувається глобальне потепління 
у світі, — розповіла начальник відділу агро-
метеорології Укргідрометцентру Тетяна Ада-
менко. — Якщо середньосвітове підвищен-
ня температури сьогодні становить 1,1 °C, то 
в Україні цей показник майже 1,5 °C, а за ос-
таннє десятиліття температура повітря у на-
шій країні взагалі піднялася на 2 °C».
 На даний час погода в цілому по Україні 
аналогічна клімату півдня України 60-80-х 
років, а ось жителі причорноморських регіонів 
країни відзначають небувало спекотні дні 
влітку, доволі теплі взимку.
 У Херсонській, Миколаївській та Одесь-
кій областях збільшилася кількість сонячних 
днів та суттєво скоротилося число опадів.
 Субтропічний клімат Херсонської об-
ласті дозволяє фермерам збирати по два-
три врожаї таких традиційних культур, як 
цибуля, морква, картопля, кавуни, дині та 
капуста, а також замислюватися над виро-
щуванням більш дорогої екзотики, яка з по-
чатку 2000-х років відмінно приживається 

у цій кліматичній зоні.
 Аграрії відзначили, що врожайність овочів 
та фруктів на півдні України підвищилася на 
15-20 відсотків через раннє дозрівання: відте-
пер огірки, помідори, салат та часник можна 
садити та збирати раніше.
 — На моїй присадибній ділянці ростуть 
навіть ананаси, — з гордістю розповідає хер-
сонець Роман Гненій. — На дачі висадив сад-
жанці мандаринів, апельсинів та лимонів, 
сусіди зацікавились і просять поділитися до-
свідом. Урожай з одного дерева досягає 20-30 
кілограмів солодких плодів, усі дерева доб-
ре переносять останні зими, бо температура 
повітря навіть уночі рідко опускається ниж-
че 3-5 градусів морозу. А ось проблема з поли-
вом із кожним роком набирає актуальності, 
вода дорожчає, та й облаштування якісного 
крапельного зрошення — справа клопітка й 
недешева.
 Під час недавньої V Міжнародної конфе-
ренції з бобових культур «Ера після COVID-
19» у Києві група вчених констатувала, що 
при збільшенні температури на 2-4 °C буде не-
доцільно вирощувати пшеницю в Індії, а ку-
курудзу — в Сполучених Штатах.
 Згідно з висновком експертів, до 2050 року 
в світі можуть зникнути до половини рослин, 
які через підвищення температури не всти-
гають пристосуватися до нових кліматичних 
умов.
 Проте українських фермерів та аграріїв 
цим не залякати: адже вони отримають шанс 
не лише збирати по декілька врожаїв упро-
довж усього року, а й порадувати себе та по-
купців екзотичною смакотою, про яку рані-
ше можна було лише мріяти. ■

ДОВКІЛЛЯ

Дубовий моніторинг
Багатолітні дерева та стародавні озера: природа 
Київщини тепер захищена законом

■КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ

Їж ананаси 
На півдні України висаджуватимуть сади мигдалю, 
цитрусові та бобові, а ось посіви кукурудзи й пшениці 
доведеться скоротити

■

Міцний і беззахисний.❙

У новому черкаському Центрі ДСНС — сучасне обладнання.❙

ІНФРАСТРУКТУРА

Запорука оперативного 
реагування
У Черкасах 
відкрили оновлений 
Центр управління 
в надзвичайних 
ситуаціях

■

Сон-трава — одна з найчарівніших 
раньовесняних лісових рослин.

❙
❙
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Мирослава КРУК

Ожиріння, гіподинамія, 
стреси...
 В Україні офіційно за-
реєстровано майже 1,3 
млн пацієнтів із цукро-
вим діабетом, водночас 
удвічі більше людей не 
знають про свій діагноз. 
Як свідчить медична ста-
тистика, у 2018 році діа-
бет став причиною 440 ін-
фарктів, 859 інсультів та 
3тис. 248 ампутацій кін-
цівок. Ця недуга — третя 
причина найбільшої кіль-
кості смертей в Україні. 
Фа хівці ВООЗ визнають, 
що хвороба належить до 
категорії епідемії: за про-
гнозом Міжнародної діа-
бетичної федерації, 2030 
року кількість хворих 
на діабет жителів Зем-
лі сягне півмільярда. Це 
перше неінфекційне за-
хворювання, яке потра-
пило в розряд епідеміоло-
гічних. Із чим пов’язана 
така сумна тенденція? 
 Як стверджують лі-
карі, на ризики розвит-
ку захворювання впливає 
насамперед спосіб життя, 
якого людина дотримуєть-
ся. І це вже доведено з на-
укової точки зору. Хоча 
наше життя, здавалося б, 
змінюється на краще під 
впливом прогресу і стає 
комфортнішим, люди де-
далі менше замислюються 
про здоровий спосіб жит-
тя. Вчені й медики прово-
дили дослідження, в яких 
брали участь люди з над-

мірною масою тіла. Одна 
група вела звичний для 
себе спосіб життя, інша 
ж його активно змінюва-
ла: люди упорядковува-
ли власне харчування, от-
римували достатню кіль-
кість фізичного наванта-
ження, хоча б звичайної 
ходьби. І коли порівняли 
показники здоров’я у цих 
двох групах, то у тих, хто 
змінив спосіб життя, ри-
зик розвитку цукрового 
діабету знизився на 50 від-
сотків. Отож такі фактори 
ризику, як ожиріння, гіпо-
динамія (малорухливість), 
шкідливі звички, серце-
во-судинні захворювання, 
хронічні стреси, недоліко-
вані в дитинстві хвороби, 
якість продуктів, які спо-
живаємо, відчутно вплива-
ють на виникнення недуги. 
Звісно, треба брати до ува-
ги також генетичну схиль-
ність до діабету. Все це ра-
зом готує «сприятливий 
ґрунт» для недуги. А цук-
ровий діабет небезпечний 
своїми ускладненнями. 
 «Насамперед хворо-
ба позначається на серце-
во-судинній системі. При 
цукровому діабеті незрід-
ка трапляються інсульти, 
обширні інфаркти, часто 
— безбольові. Відбувають-
ся також специфічні ура-
ження мікроциркулярно-
го русла — ретинопатія з 
боку органів зору, нефро-
патія з боку нирок і важкі 
зміни у верхніх та нижніх 
кінцівках. Але фактично 
при діабеті страждають 
усі внутрішні органи», 

— пояснює столичний лі-
кар-ендокринолог Ксенія 
Замолотова.

Людина живе з 
підвищеним цукром і не 
відчуває проблеми
 Як попередити неду-
гу? Насамперед, наголо-
шує лікар, потрібно кон-
тролювати рівень глюко-
зи в крові. Існує таке нове 
поняття, як «глюкозоток-
сичність». Тобто підвище-
ний цукор у крові, з яким 
людина живе не один рік, 
не помічаючи особливих 
проблем, оскільки ком-
пенсаторні можливості 
організму досить великі. 
І ми цими можливостями 
користуємося, найчасті-
ше — на шкоду собі. Десь 
трішки «посушило»? Ма-
буть, просто було спекот-
но, тож і хотілося пити, 
думає людина. А потім ор-
ганізм непомітно адапту-
вався, пацієнт уже не від-
чуває «дивної» спраги, і 
здається, що все чудово. А 
через рік потрапляє в лі-
карню із трофічними змі-
нами нижніх кінцівок, 
які можуть спричинити 
ампутацію. «Відсоток па-
цієнтів, у яких недугу ви-
являють на такій стадії, 
на жаль, дуже високий, 
— констатує пані Ксенія. 
— Тому нині не тільки сві-
това діабетологія, а й фа-
хівці в Україні, міжна-
родні фонди намагаються 
привернути увагу пацієн-
тів саме до цієї проблеми. 
З’являються публікації в 
пресі, програми на телеба-

ченні. І люди потроху по-
чинають розуміти: якщо 
організм посилає якісь 
«дивні» сигнали — краще 
цю проблему не ігнорува-
ти. І вчасно звернутися до 
фахівця». 
 Відомо, що цукровий 
діабет — не так недуга, як 
спосіб життя, який треба 
«упорядкувати» за допо-
могою порад лікаря-ен-
докринолога, дієтолога.
 «Якщо пацієнти до-
тримуються тих рекомен-
дацій, які ми даємо їм при 
виявленні діабету чи в 
стані, що передує хворобі, 
то все так і є, — зазначає 
лікар-ендокринолог. — І 
коли порівнювати показ-
ники здоров’я сумлінних 
пацієнтів з аналогічни-
ми показниками їхніх ро-
весників, які не хворіють 
на діабет, то у пацієнтів 
вони набагато кращі. Тоб-
то, якщо людина за собою 
стежить, — результат від-

чутний. Щоправда, я не 
беру до уваги генетично 
залежний процес розвит-
ку ускладнень, які вини-
кають при цій недузі. 
 На жаль, тенденція 
така, що фактично ко-
жен другий пацієнт із 
тих, кого обстежуємо, 
має якісь порушення об-
міну — або вуглеводного, 
або ліпідного, серцево-су-
динні захворювання. Го-
ловне, чого ми домагає-
мося, — не допустити по-
гіршення якості життя. 
Тому що ускладнення від 
цукрового діабету дуже 
серйозні й дорого обхо-
дяться — як для пацієн-
та, так і для держави. І 
всі наші зусилля спря-
мовані на те, щоб людина 
не втратила зір, уникну-
ла ампутації ніг, щоб не 
мала потреби щодня їз-
дити на діаліз. А досягну-
ти цього можна лише за-
вдяки постійному конт-

ролю рівня цукру в крові 
(натще та через 2 години 
після їди), а також кон-
тролю показника гліко-
ваного гемоглобіну — 
він дає інформацію про 
ступінь компенсації па-
цієнта або допомагає 
при встановлені діагно-
зу. Якщо дотримуватися 
допустимих меж показ-
ників, то ризик розвитку 
ускладнень зводиться до 
мінімуму. Навіть змен-
шення на один відсоток 
показника глікованого 
гемоглобіну на 25 відсо-
тків зменшує ризик мак-
росудинних ускладнень і 
на 35 — мікросудинних. І 
за ці відсотки варто боро-
тися».■
 

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Люди, яким властиві тривожні стани і 
низька концентрація уваги, більшою мірою 
схильні до ризику цукрового діабету. Такого 
висновку дійшли американські вчені з Уні-
верситету Райса. Їхня робота стала перевір-
кою вже давно існуючої гіпотези про те, що 
між тривожністю і схильністю до цукрового 
діабету існує певний зв’язок. Учені підтвер-
дили наявність такого взаємозв’язку і пояс-
нили механізм, що забезпечує подібну зако-
номірність.
 На думку авторів дослідження, тривож-
ні люди, які легко відволікаються, частіше 
хворіють на діабет, аніж ті, у яких «усе під 
контролем».
 У чому проявляється зв’язок між тривож-
ністю, імпульcивністю та діабетом? Спочат-
ку виникає гальмування, через яке знижуєть-
ся концентрація уваги, потім зростає тривога, 
яка, в свою чергу, провокує запальний процес, 
що, на думку вчених, підвищує рівень мар-
керів діабету.
 Автори дослідження вважають, що кон-
троль над своїм психоемоційним станом — 
своєрідна профілактика небезпечного захво-
рювання. Поліпшити такий контроль допома-
гають різні методи: від усвідомленого мислен-

ня до спеціальної поведінкової терапії.
 Майте на увазі, що захворіти на діабет 
ризикують також офісні працівники. Це 
пов’язано з тим, що вони переважно працю-
ють сидячи, мало рухаються. Відтак лікарі 
радять їм кожні пів години змінювати поло-
ження тіла. Короткі «прогулянки» щопівго-
дини робочого часу, вважають медики, мо-
жуть серйозно скоротити ризик розвитку діа-
бету в мільйонів офісних працівників.
 Ходьба протягом усього двох хвилин кож-
ні пів години ефективніша, ніж жвава 30-хви-
линна прогулянка перед роботою, стверджу-
ють лікарі.
 Добровольці, які регулярно походжали 
по офісу протягом однієї хвилини 40 секунд 
щопівгодини, мали нижчий рівень цукру в 
крові. ■ 

Валерія САВИЦЬКА

 Регулярні фізичні вправи по-
зитивно впливають на властивості 
пам’яті. Науковці-дослідники вису-
нули теорію про те, що фізичні на-
вантаження впливають на настрій і 
процес запам’ятовування. У цьому 
їм допомогли 38 добровольців, які 
взяли участь у дослі дженні фахів-
ців із Каліфорнійського університе-
ту (США).
 Дослідники відзначили, що вже 
після 20 хвилин силових вправ у 
мозку підвищується рівень глутамі-
нової та гамма-аміномасляної кис-
лоти, які беруть участь у формуван-
ні позитивного настрою людини, а 
також у процесі запам’ятовування. 
Водночас у мозку протягом пів го-
дини зберігалася висока концент-
рація кислот, яка, на думку вчених, 
безпосередньо пов’язана з триваліс-

тю фізичних вправ.
 Експерти також розповіли, що 
навіть після тижня регулярних по-
мірних занять фізичними вправа-
ми настрій людини і здатність до 
запам’ятовування поліпшуються 
незалежно від того, скільки трива-
ла активність. Це пов’язано з тим, 
що рівень амінокислот у активних 
людей був значно вищий, ніж у їх-
ніх ледачкуватих колег.
 Медики сподіваються, що даний 
експеримент дозволить розробити 
новий комплекс вправ для бороть-
би з депресією. ■

Є ПРОБЛЕМА

«Солодка» кров — гіркий діагноз
Чому захворювання на цукровий діабет набуває масштабу епідемії і як уберегтися від важкої недуги

■

ДО РЕЧІ

 З якою частотою і в яких 
випадках необхідно здавати 
аналіз на рівень цукру в крові? 
За словами лікаря, люди, які 
не належать до груп ризику 
(не мають серцево-судинних 
захворювань, ожиріння, спад-
кових недуг, не потерпають від 
порушення ліпідного (жирово-
го) обміну), раз на рік мають 
контролювати рівень глюкози 
в крові. Показник глікованого 
гемоглобіну дає динаміку ста-
ну здоров’я, пов’язану з рівнем 
глюкози в крові, щонаймен-
ше за три місяці. Якщо ж лю-
дина належить до груп ризику, 
то раз на пів року терапевти, 
сімейні лікарі мають спонука-
ти такого пацієнта здати від-
повідні аналізи.

■

Контроль рівня глюкози в крові дуже 
важливий для людей із групи ризику.
Фото з сайта barnews.city.

❙
❙
❙

ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищена тривожність — 
шлях до діабету?
Офісні працівники й надто імпульсивні особи перебувають 
у групі ризику

■

Профілактика недуги — контроль над 
емоціями.
Фото з сайта schalipharma.com.

❙
❙
❙

ВАЖЛИВО

Проти депресії 
— зарядка
Регулярні 
фізичні вправи 
допомагають 
покращити 
пам’ять

■

Фізичні вправи впливають на настрій і 
процес запам’ятовування. 
Фото з сайта elle.ua.

❙
❙
❙
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письменник, поет, видавець
(Інтерент-видання «Українська правда. 

Життя»)

У жовтні 2020 року в видав-
ництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
вийшла книга, яка давно мала 
з’явитися в Україні. Доктори ме-
дичних наук Оксана Ромащенко, 
Марлена Буш та Світлана Возіа-
нова дали відповіді на актуальні 
запитання юнацтва.
Щоб краще зрозуміти проблема-
тику цього науково-пізнаваль-
ного видання, пропоную вам 
прочитати кілька фрагментів та 
пробігтися очима скороченим 
змістом деяких розділів.

«Підліток — це я?»
 Так, це ти. Хочеш дізнати-
ся, чому ми, дорослі, так тебе 
називаємо? Тому, що ти зараз 
на шляху до дорослішання, до 
самостійності. Ти ще не дорос-
лий, але вже й не дитина. Твій 
мозок продовжує свій розви-
ток, як і твоє тіло.
 Ти вирізняєшся своєю ін-
дивідуальністю.
 У тобі вирують численні 
протиріччя. Ти хотів би зразу 
всього й багато. Іноді тобі й са-
мому важко визначитись, чого 
ти хочеш. Незрідка ти всту-
паєш у конфлікти з людьми, 
які тебе оточують, намагаю-
чись досягти їхньої підтримки 
і розуміння. У тебе підвище-
ний інтерес до самоаналізу й 
аналізування друзів i родичів, 
проте тобі не завжди вдається 
зрозуміти себе або інших. Тебе 
часто дратують будь-які заува-
ження, а надто ті, з якими ти 
не згоден.
 Для тебе важливi розумін-
ня і повага дорослих i друзів. 
Бути визнаним у колі одноліт-
ків для тебе дедалі значимі-
ше, а присутність батьків та 
інших дорослих дедалі часті-
ше навіює сум і нудьгу. Тепер 
навчання для тебе — це привід 
зустрітися з друзями. Тим ча-
сом у компаніях ти досить час-
то відчуваєш певний диском-
форт.
 Ти намагаєшся говорити, 
як дорослий, однак ще повною 
мірою не володієш необхідни-
ми навичками. Ти прагнеш, 
щоб тебе вислухали, проте тобі 
не завжди дають говорити або 
слухають без особливої уваги.
 Ти бажаєш самостійності й 
незалежності. Намагаєшся до-
сягти якоїсь мети. Але щоразу, 
коли хочеш запросити дівчину 
чи піти на дискотеку з друзя-
ми, ти змушений звертатися до 
батьків, хоч це й не просто. А 
батьки не завжди підтримують 
твоє рішення і не завжди поді-
ляють твої уподобання.
 Ти хочеш подобатись ін-
шим, привертати увагу й бути 
цікавим, але все частіше спри-
ймаєш себе дуже критично, 
а надто в тому, що стосується 
зовнішності, слів і вчинків...

«Я і моя зовнішність»
 Здоров’я та краса ототож-
нюються з давніх-давен. Краса 
формується з дитячого та під-
літкового віку. Вона пов’язана 
з особливостями твого розвит-
ку, навичками, поведінкою, 
доглядом за своїм тілом, волос-
сям, шкірою. І ти маєш це зна-
ти.

Що впливає на жирність 
волосся?
 Підвищена активність саль-
них залоз і жирність волосся 
можуть бути зумовлені спад-
ковістю, стресами, неправиль-
ним харчуванням (вживан-
ня переважно жирної, гострої 
їжі, продуктів із високим глі-
кемічним індексом), захворю-
ваннями шлунково-кишково-
го тракту тощо. Паління та не-
достатня тривалість сну також 
можуть впливати на активність 
сальних залоз.
У якому віці можна по-
чинати фарбувати во-
лосся?
 Такого критерію не існує, 
проте з етичних міркувань ек-
сперти рекомендують почина-
ти фарбувати волосся не раніше 
16-річного віку.
 У Стародавньому Римі був 
культ світлої шкіри та біляво-
го волосся. Історики вважають, 
що навряд чи Вулкан одружив-
ся б з Венерою, а Марс закохав-
ся б у неї, якби вона не мала зо-
лотих кучерів. Римлянки вже 
тоді знали секрет знебарвлен-
ня волосся: вони протирали 
його губкою, змоченою олій-
кою з козячого молока та попе-
лом бука, а потім знебарвлюва-
ли на сонці.
Які фарби можна вико-
ристовувати підліт-
кам?
 Тонуючі засоби можна за-
стосовувати вже з раннього під-
літкового віку.
 Ніколь Кідман використо-
вує для миття волосся сік жу-
равлини, що забезпечує йому 
стійкий блиск. Після такої 
«ягідної» процедури волос-
ся набуває особливого червоно-
рудуватого блиску.
Які щітки та гребені 
слід застосовувати для 
розчісування волосся?
 Важливо, щоб розчісуван-
ня було неагресивним. Кра-
ще мати щітки та гребені без 
гострих чи металевих зубців, 
які можуть травмувати шкіру 
і пошкодити волосся. Коротке 
волосся розчісують від кореня, 
а довге — від вільних кінчиків. 
Пам’ятайте, що краще мати 
власну щітку і завжди тримати 
її в чистоті.
Коли потрібно почина-
ти голитися?
 Якщо хлопець замислюєть-
ся про гоління, це означає, що 
настав наступний етап його до-
рослішання.
 Ще в Стародавній Греції 
юнаки голили обличчя і носи-
ли довгі кучері. Перші волоски, 
що з’являються на обличчі в пе-
ріод статевого дозрівання, — 
пушкові, м’які, які потім змі-
нюються на густішу й жорстку 
щетину. Поява першого пушку 
— ще не привід починати го-
литися. Пам’ятай, що з кож-
ним голінням щетина ставати-
ме темнішою і жорсткішою, а 
потім ти будеш змушений го-
литися щоденно чи хоча б че-
рез день. Шкіра підлітка ніж-
на й чутлива, тож агресивна 
дія леза бритви може негатив-
но вплинути на її стан. У час ак-
тивної гормональної перебудо-
ви організму на шкірі обличчя 
юнака можуть з’явитися вугрі 
або інші запальні висипи. Вва-
жається, що починати гоління 
краще не раніше 18 років. Про-

те якщо ріст волосся дуже ак-
тивний (це зумовлено генетич-
но), голитись можна починати 
з 14-15 років.

«Я і моє кохання»
Як діяти, якщо хлопці не 
звертають на мене уваги?
 Ось декілька простих по-
рад:
 — Займися танцями. Окрім 
того, що набудеш чудової по-
стави, ти станеш впевненішою 
в собі (це давно доведено психо-
логами).
 — Спробуй розпустити коси, 
старайся, щоб волосся завжди 
було чисте, блискуче, пишне. 
Усі чоловіки небайдужі до гар-
ного волосся.
 — Не роби нічого незвичай-
ного, коли намагаєшся при-
вернути увагу хлопців. Не вар-
то фарбувати волосся в зелений 
колір і яскраво виділяти губи.
 — Запроси в гості (прос-
то так або на день народжен-
ня) своїх друзів. Не намагай-
ся сміятися голосніше за всіх і 
найвище стрибати під час тан-
ців. Будь собою. Краще розка-
жи щось захопливе, розпитай 
гостей про їхні інтереси, нови-
ни, запропонуй цікаву тему для 
розмови. І всі зрозуміють, що з 
тобою цікаво спілкуватись.
 Усвідом і запам’ятай одну 
прекрасну фразу: «Ніхто не 
знає точно, коли життя по-
чинає змінюватись на краще. 
Можливо, це відбувається саме 
зараз!».
Як показати юнакові, 
що він мені подобаєть-
ся?
 Спробуй привернути увагу 
своєю зовнішністю, а також ін-
тересом до свого обранця, заці-
кавленістю важливими для ньо-
го справами, хобі. Спробуй ста-
ти приємним співрозмовником. 
Це допоможе тобі більше дізна-
тися про його вподобання. Не 
бійся розпочати розмову і цим 
привернути увагу привабли-
вого хлопця. Під час дружньої 
бесіди ти можеш зазначити, що 
тобі цікаво з ним, легко, весело, 
приємно. Сказати про це краще 
у вигляді легкого жарту, не над-
то на цьому акцентуючи.
 Певне застереження: інко-
ли дівчата вважають, що палін-
ня, вживання алкоголю чи від-
верта розкутість допомагають 
привернути увагу однолітків. 
Якщо хочеш дізнатись, що ду-
мають про це твої ровесники, то 
можеш повірити мені на слово: 
вони цього не схвалюють, особ-
ливо якщо мріють про серйоз-
ні стосунки. Адже тобі хочеть-
ся саме серйозних стосунків?
Як подолати страх пе-
ред першим поцілун-
ком?
 Спочатку спробуй розібра-
тися, що саме тебе бентежить і 
лякає. Може, ти боїшся вигля-
дати невпевненою, бо не маєш 
досвіду? Втім, свою недосвід-
ченість ти можеш представити 
з гідністю.
 До речі, про почуття. Якщо 
тебе переповнює справжня при-
страсть і ти довіряєш дорогій 
тобі людині, краще розкажи 
про свій острах. Повір, його ре-
акція на це тобі багато про що 
скаже: про ставлення до тебе, 
його цінності, певні сторони ха-
рактеру. Ти зможеш відчути й 
зрозуміти, чи це тимчасове за-

хоплення, чи справді глибока, 
щира симпатія, а можливо, на-
віть кохання.

«Сексуальність»
Чи є різниця в сексуаль-
ній поведінці дівчат і 
хлопців?
 Сексуальність підлітків має 
свої особливості. Вони почина-
ють проявлятися тоді, коли 
певні мотиви поведінки під-
штовхують підлітків до почат-
ку сексуальних стосунків.
 Дівчатка зазвичай праг-
нуть усім подобатись, побою-
ючись неприязні з боку хлоп-
ців. І перший сексуальний до-
свід для них може бути не дуже 
приємним, навіть якщо такі 
стосунки пов’язані з сильними 
почуттями. Юнаки прагнуть 
мати перший сексуальний до-
свід і під час дебюту інтим-
них стосунків уже можуть от-
римати задоволення, оскільки 
сім’явиверження (еякуляція) 
супроводжується оргазмом.
 Однак при цьому не слід вва-
жати, що сексуальні стосунки у 
хлопців простіші, ніж у дівчат. 
Саме вони активніше проявля-
ють ініціативу в таких стосун-
ках, дещо раніше пізнають своє 
тіло та його особливості. Тож 
під час першого сексуально-
го досвіду вони емоційно враз-
ливіші, ніж дівчата. Дівчата 
простіше підлаштовуються під 
особливості сексуальних сто-
сунків. Вони незрідка копію-
ють те, що бачили в кіно чи в 
інтернеті, або ж чули від одно-
літків (часто далеке від реаль-
ності). Хлопці болісніше пере-
носять перші невдачі в сексу-
альному дебюті, і тому це ро-
бить їх вразливими.
 Досягнення гармонії у ста-
тевих стосунках, особливо на 
етапі їх формування, визна-
чається культурою партнерів, 
повагою один до одного і почут-
тями...

Cексуальна поведінка молоді 
у світі
 Статеві стосунки до шлюбу 
тепер поширені майже в усьому 
світі. Цивільний шлюб у сучас-
ному суспільстві став прийнят-
ним. Юнаки та дівчата всюди 
починають статеве життя рані-
ше, а одружуються і народжу-
ють первістків пізніше порів-
няно з минулим. Іншими сло-

вами, молодь стає сексуально 
зрілою до шлюбу, а одружуєть-
ся після 25-29 років.
 Рівень сексуального досвіду 
та сексуальний дебют серед дів-
чат і юнаків у різних куточках 
світу має певні особливості, од-
нак в одному регіоні є приблиз-
но однаковим.
 Дослідження, проведені ос-
танніми роками, показали, що 
в економічно розвинених краї-
нах більшість жіночого насе-
лення починає статеві стосунки 
до 18 років: 76% жінок у Вели-
кобританії, 75% — у Франції, 
61% — в Італії, 67% — у США, 
65% — в Україні.
 Водночас 3-14% мешканок 
Азії мали перший сексуальний 
досвід до 18 років, 19-45% жі-
нок Латинської Америки — до 
16 років, 45-52% африканок 
регіону Південної Сахари — до 
19 років.
 Дослідженнями також до-
ведено, що серед дівчат в Азії 
лише 2-7% починають ста-
теві стосунки до шлюбу і до 18 
років.
 Аналіз анонімного анкету-
вання, проведений серед хлоп-
ців, дав змогу переконатись, що 
в економічно розвинених краї-
нах їхнє статеве життя почи-
нається переважно до 18 років: 
81% — у Великобританії, 79% 
— у Франції, 75% — у США, 
71% — в Україні.
 Аналогічно в Азії 24-76% 
юнаків вступають у статеві 
стосунки до 18 років, 45-67% 
у Латинській Америці — до 16 
років, 44-75% чоловіків у ре-
гіоні Південної Сахари — до 17 
років. ■

ВАЖЛИВО

 Секрети краси від Одрі  
 Хепберн:

 — Щоб губи були привабливими, 
говори ними добрі слова.
 — Щоб очі були гарними, шукай 
ними добре в людях.
 — Задля стрункості фігури розді-
ли свою їжу з голодними.
 — Для краси волосся дозволь ди-
тині запустити в нього свої пальці.
 — Для душевного спокою живи з 
упевненістю в тому, що ніколи не бу-
деш самотньою.
 — З віком ти усвідомиш, що в 
тебе дві руки: одна — щоб допомогти 
собі; друга — щоб допомогти іншому.

■

Чи є різниця в сексуальній поведінці дівчат і хлопців?❙

МОЛОДНЯК

Підліткам про головне
Усе, що цікавить хлопців та дівчат

■

Ще не дорослий, але вже й не дитина.❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА 2020 НАЦІЯ

Лідія ГНАТЮК, 
доктор філологічних 
наук, професор кафедри  
української мови та 
прикладної лінгвістики
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка

На жаль, значна частина 
носіїв сучасної українсь-
кої мови не знає її історії, 
а тому часто відрікається 
від своєї мовної спадщи-
ни, трактуючи її здебіль-
шого як надбання росій-
ської культурної традиції. 
Таким українцям здається, 
що  Григорій Сковорода 
(1722—1794) писав росій-
ською мовою. Насправді 
ж це зовсім не так.
Наш найвидатніший (і 
найосвіченіший) філософ 
XVIII століття писав літе-
ратурною мовою, що спи-
ралася на староукраїнську 
книжну традицію кінця 
XVI — першої половини 
XVIII  і  водночас була вті-
ленням авторських упо-
добань у виборі мовних 
варіантів з орієнтацією 
на церковнослов’янську 
мову (передусім у філо-
софській прозі). 
Мова переважної біль-
шості філософських діа-
логів і трактатів Сково-
роди — слов’яноруська 
(слов’яноукраїнська), по-
езій та байок — книжна 
українська (у ній менше 
цер ковнослов’янських еле-
ментів), проте межа між 
цими різновидами старо-
української літературної 
мови дуже умовна. 

Староукраїнська книжна 
традиція
 Мислитель Григорій 
Сковорода залишив нам 
окремі міркування про 
мову своїх творів (зокре-
ма байки «Басня Есопо-
ва», вміщеної в кінці діа-
логу «Разговор, называ-
емый алфавит, или бук-
варь мира»; пісень 14-ї і 
24-ї «Саду божественных 
пѣсней»; «відхідної» піс-
ні, присвяченої Г. Якубо-
вичу, у передмові до пе-
рекладу твору Цицерона 
«Про старість»), яку він 
оцінював як «малороссій-
ску», «малороссійскій діа-
лект», «простонародну», 
«здѣшнеє нарѣчіе» (нага-
даємо, значна частина Ук-
раїни,  яку називали «Ма-
лороссією», входила  до 
складу Російської імпе-
рії). 
 Чому ж через два з по-
ловиною століття українці 
можуть сприймати мову 
Сковороди інакше? Пере-
дусім тому, що підходять 
до мовної матерії минулого 
з позицій сучасної мовної 
свідомості українськомов-
ної людини. Однак оціню-
вати віддалені від нас у часі 
тексти філософа потрібно з 
позицій мовної свідомості 
освіченого українця XVIII 
століття. І тоді виявиться, 
що вживана мислителем 
лексика, яка нашим су-
часникам видається росій-
ською, насправді була над-
банням староукраїнської 
книжної традиції, бо за-
свідчена в староукраїнсь-
ких пам’ятках задовго до 
приєднання України до 
Росії. 
 Це, наприклад, бедро, 
брюхо, бодрий, будто, вез-
де, вещ, время, воздух, всег-
да, вторий, год, город ‘міс-

то’, деньги, дурак, дѣланіе,  
если, дѣлать, желати, же-
лудок, жизнь, звѣзда, или, 
источник, каждый, ког-
да, куда, ложь, любезний, 
лѣкарство, первий, побѣда, 
лучче, мысль, много, нелзя, 
нужний, облак, пожар, по-
кой, польза, помощь, посло-
вица, послѣ, совѣт, сюда, 
телѣга, тишина, туда, 
тыква, ум, хотя ‘хоча’, 
язык ‘мова’ та багато ін-
ших. Вимовлялися такі 
слова по-українськи: ѣ у 
переважній більшості ви-
падків як [і],  и, ы  як [и], 
приголосні перед [е] не 
пом’якшувалися, окремі 
лексеми мали наголос, від-
мінний від того, який ма-
ють їхні відповідники в су-
часній російській мові. 
 Значна частина на-
ведених слів (переваж-
но праслов’янського похо-
дження) була зафіксова-
на ще в старослов’янській 
(пізніше — в церко вно-
слов’янській), у давньо-
руській мовах, у староу-
країнській літературній 
мові XVI — першої поло-
вини XVII ст., у пам’ятках 
ділової та народнорозмов-
ної мови XVIII ст., у лі-
карських і господарських 
порадниках XVIII ст., у 
текстах І. Некрашеви-
ча, а також у мові селян 
— персонажів інтермедій 
XVII-XVIII ст., в «Енеїді» 
І. П. Котляревського, у 
мові творів Г. Квітки-
Основ’яненка, Т. Шевчен-
ка, у перекладній частині 
російсько-українських 
словників другої полови-
ни XIX ст. —  словнику 
М. Левченка (Київ, 1874)  
і праці М. Уманця та 
А. Спілки (Львів, 1893—
1898),  а також у «Словарі 
української мови» Б. Грін-
ченка тощо. 

Наші: время, минута, 
годочок, часочок
 Більшість із таких лек-
сем має тривалу історію 
вживання в українській 
мові. Візьмімо, наприклад, 
часто вживаний Сковоро-
дою сполучник если! / ес-

тли!. В українську мову, 
як і в російську, це слово, 
очевидно, було запозиче-
не з польської (див. «Ети-
мологічний словник ук-
раїнської мови»), але, як 
свідчить його функціону-
вання в українській літе-
ратурній мові кінця XVI—
XVII століть, воно сприй-
малося мовцями як своє, 
українське. 
 Цей сполучник був ор-
ганічним складником і 
мови народної, про що пе-
реконливо свідчить його 
фіксація К. Зіновієвим у 
складі записаних ним на-
родних прислів’їв і прика-
зок кінця XVII — початку 
XVIII ст.: Если нε машъ, 

самъ богъ нε озмεтъ; Если 
(б) слуха(в) богъ пастуха, 
давно (б) погинуло стадо; 
Если голова боли(т), то в 
церковъ иди; Не бии старо-
го, εсли нε бεрε(т) чужого 
тощо.
 Пригадаймо рядки з 
поезій Тараса Шевченка, 
у яких наявна архаїчна (не 
російська!) лексика, яка 
засвідчує його органічний 
зв’язок зі староукраїнсь-
кою книжною традицією: 
«Свою Україну любіть, / 
Любіть її ... Во время люте, 
/ В остатню тяжкую мину-
ту / За неї  Господа моліть» 
(«Чи ми ще зійдемося зно-
ву?»); «... Його вже й за-
були, / Чи й був коли? Год 
за годом / Три годи мину-
ли» («Титарівна»); «Хоті-
лось любити, /  Хоть го-
дочок, хоть часочок / На 
світ подивитись» («Княж-
на»); «Встає пожар», «Па-
лають села, города» («У 
Бога за дверима лежала 
сокира...»); «Чи є що кра-
ще, лучше в світі, Як укупі 
жити...» («Чи є що краще, 

лучше в світі ...») та ін.
 Якщо сучасний читач 
розгорне «Малорусько-ні-
мецький словар» Є. Же-
лехівського і С. Недільсь-
кого (Львів, 1886), авто-
рів якого з огляду на час і 
місце видання цього лек-
сикону навряд чи мож-
на запідозрити у прагнен-
ні сфальсифікувати сут-
ність тодішньої українсь-
кої мови в Галичині, то в 
реєстровій частині поба-
чить: бедро, бодрий, болїзнь, 
будьто, вещ, вещество; 
времнє, время; воздух, воз-
духовий, воздуховина, воз-
духовинний, воздухоплав, 
воздухоплавець, воздуш-
ный; вопль, вторий, глибо-

кий, год, город, грабитель, 
грязь, денежка,  денежный; 
дійствованє; дійствува-
ти; діланє, ділатель, діла-
ти; довольний, дурак, ду-
ралей; єсли, желати, желі-
зо, жизнь, жолудок,  завис-
ливий, зъвізда, иль (или), 
кажний, каждий; кожа, 
конець, которий, краска, 
кончати, куда, ли, лікарс-
тво, луччий, лучший, луч-
ше; любезний, мисль, мно-
гий. Там і понад 90 компо-
зитів із першим компонен-
том много-: многобарвний, 
многозначний, многокут-
ний, многолюдний, мно-
гомовний, многосильний, 
многоострів, многоязич-
ний тощо; нельга, нельзя; 
немного, немніжечко; нуж-
ний; обиджати, остави-
ти, плясати, послі, посло-
виця, скрити, совіт, сюда, 
теліга, тиква, тиши-
на, тогда, трудно, тот, 
туда, хватати, хватка,  
хворост, хоть, цвіток, шу-
тити, шутка; язик у зна-
ченні «мова» тощо. Це не 
лексика російської мови, 

а надбання нашої давньої 
книжної традиції.  

Словар чужих слів
 У «Словарі чужих слів» 
З. Кузелі і М. Чайковсько-
го (Чернівці, 1910), який, 
за оцінкою самого З. Ку-
зелі, має «чисто українсь-
ку марку» (зауважимо, що 
таку оцінку дано з погляду 
лінгвістичної свідомості 
відомого мовознавця того 
часу), як відповідник до 
аер наведено повітрє, воз-
дух, а низку композитів із 
першим компонентом аер - 
витлумачено через воздух 
та похідні: аеробат — та-
кий, що літає по воздусі; 
аероґрафія — опис возду-
ха; аерольогія — наука про 
воздух; аерометер — при-
лад до міряня воздуха; ае-
ронавт — воздухоплавець; 
аеронавтика — наука про 
воздухоплавство; аеро-
фобія — нервовий страх 
перед (зимним) воздухом; 
воздушний корабель тощо. 
Усього лексему воздух 
ужито для тлумачення за-
позичених слів 32 рази, 
воздушний — 6 разів, тоді 
як повітрє — лише двічі, 
а похідних від нього не за-
фіксовано.
 У цьому словнику для 
пояснення запозичених 
слів часто вжито лексему 
звізда — 32 рази, а також 
засвідчено похідні звіздя-
ний, звіздочот за відсут-
ності зірка, зоряний: азі-
мут — кут, який замикає 
полуденник якоїсь звізди; 
астральний — звіздяний; 
астроґнозія — пізнаванє 
звізд і звіздяних ґруп; аст-
ролябія — прилад до міря-
ня положеня звізд та їх 
рухів та ін.
 Питомість, органічність 
на українському ґрунті ба-
гатьох із названих лексем 
підтверджує і сучасне по-
бутування їх в українсь-
ких говірках, зокрема 
Нижньої Наддніпрянщи-
ни, бойківських, гуцуль-
ських, буковинських, за-
хіднополіських, подільсь-
ких, східнослобожанських 
тощо, причому просторові 

параметри (з урахуванням 
територіальної віддаленос-
ті деяких говірок) є досить 
промовистими.
 Пригадаймо, що в на-
роді й дотепер побутують 
Георгій Побідоносець, а не 
переможець чи подібні, є 
прізвища Брюховецький, 
Жовтобрюх (мотивовані 
лексемою брюхо), Теліга 
тощо.

Сприйняття старої 
української літературної 
мови як російської 
— помилка або й 
маніпуляція
 Лексики, яку Сково-
рода почерпнув з російсь-
кої мови, у його текстах 
небагато: бабушка ‘стара 
жінка’, батюшка ‘бать-
ко’, вдруг ‘раптом’,  вра-
ки ‘вигадки’,  врать,  го-
сударь, камушок ‘дорого-
цінний камінь’, лягушка,  
наизус ‘напам’ять’, очень, 
пускай ‘нехай’, пусть ‘не-
хай’,  рюмка, старуха,  су-
дарыня (етикетне звертан-
ня), ужин, чрезчур,  ши-
бает (наружность шиба-
ет в глаз), это тощо. Ці 
лексеми не засвідчено ані 
церковнослов’янською 
мовою, ні українською лі-
тературною XVI — першої 
половини XVII ст., проте 
вони вживалися в російсь-
кій літературній мові XVII 
і XVIII ст.
 Отже, чимало слів, які 
мовною свідомістю сучас-
ного українця сприйма-
ються як російські, на-
справді мали тривалу тра-
дицію використання на 
різних теренах України 
(не лише у книжних мо-
вах, а й у народнорозмов-
ному мовленні) і в часи 
Григорія Сковороди були 
для його сучасників свої-
ми, українськими. Лекси-
ка староукраїнської літе-
ратурної мови (особливо 
її слов’яноруського різно-
виду) містила чимало еле-
ментів, спільних зі старо-
російською літературною 
мовою. 
 Оскільки сучасна росій-
ська літературна мова про-
довжила традиції старо-
російської літературної 
мови, а нова українська 
літературна мова, зачина-
телем якої вважають Іва-
на Котляревського, а ос-
новоположником — Тара-
са Шевченка, постала вже 
на народній основі, бага-
то слів старої української 
літературної мови україн-
ці XXI століття кваліфі-
кують як російські. Але 
те, що сьогодні може зда-
ватися чужим, насправді 
було українським для мов-
ців у XIV—XVIII століт-
тях. Значна частина таких 
лексем і донині вживаєть-
ся в різних українських 
говірках, передаючись від 
покоління до покоління. 
На це необхідно зважати, 
перш ніж відректися від 
давніх українських слів, 
кваліфікуючи їх із пози-
цій сучасної мовної свідо-
мості як російські чи сур-
жикові. ■
     
*Лідія ГНАТЮК — автор 
монографії «Мовний фено-
мен Григорія Сковороди в 
контексті староукраїнсь-
кої книжної традиції» (К. : 
ВПЦ «Київський універси-
тет», 2010. — 446 с.) та 
численних  публікацій  про 
мову Григорія Сковороди.

Український мислитель Григорій Сковорода.
Фото з сайта spadok.org.ua.

❙
❙

АРТЕФАКТИ

Не цураймося свого!
Григорій Сковорода писав не російською мовою

■

Чимало слів, які мовною свідомістю 
сучасного українця сприймаються як 
російські, насправді мали тривалу 
традицію використання на різних теренах 
України.
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Безпосередньо в театрі працює лише 
художник світла
 Постановка опери «Турандот» при-
свячена 120-літтю Львівської національ-
ної опери. Спочатку планували показува-
ти її ще в травні нинішнього коронавірус-
ного року, але через запровадження ка-
рантину перенесли на пів року.
 Робота над постановкою відбуваєть-
ся у безпрецедентних в історії українсь-
кого оперного театру умовах, адже тво-
рять виставу запрошені митці з чоти рьох 
країн світу — тому в пандемічний пе-
ріод процес співпраці відбувається пере-
важно онлайн. Сцену і репетиційні кла-
си оперного театру власними зусиллями 
обладнали екранами, вебкамерами та ди-
наміками, щоб паралельно проводити ре-
петиції з постановниками через інтернет-
зв’язок, інформує керівниця літератур-
но-драматургічної частини театру Сте-
фанія Олійник.
 «Від польської сторони отримали про-
позицію, що режисер ставитиме «Туран-
дот» Пуччіні в онлайн-режимі. Це теж 
експеримент. Відверто кажучи, всі пере-
лякалися, а директор сказав: «Давайте 
спробуємо!» — так розповідає про непро-
сте рішення генеральний директор-ху-
дожній керівник театру Василь Вовкун.
 До числа постановників залучені мит-
ці з Польщі, Італії, Аргентини та Греції: 
режисер Міхал Знанецький, художник 
Луіджі Скольйо, художниця костюмів 
Малгожата Слоньовська, балетмейстерка 
Діана Теохарідіс та її асистенти — Стра-
тос Мпапагіанакіс та Костантінос Кафан-
даріс. Лише художник світла — Даріуш 
Альбрихт iз Польщі — зміг приїхати до 

Львова і працює безпосередньо в театрі. 
 Режисуру здійснив славетний поль-
ський режисер Міхал Знанецький, який 
поставив близько 200 вистав по всьому 
світу — від Польщі до Аргентини. Утім 
це його перша постановка в Україні. За-
галом графік режисера розпланований на 
три роки вперед, тож вписування у ньо-
го постановки на сцені Львівської на-
ціональної опери — велика удача як для 
власне театру, так і для українських гля-
дачів загалом.

І теракотова армія
 У сценографії італійського художни-
ка Луіджі Скольйо до опери «Турандот» 
важливим елементом є відтворення фі-
гур воїнів теракотової армії — археоло-
гічної пам‘ятки Стародавнього Китаю. 
Нагадаємо, налічує вона понад 8000 фі-
гур воїнів, колісниць і коней, виготов-
лених у натуральний зріст із теракото-
вої глини. Це військо мало «захищати» 
імператора після його смерті. Усі фігу-
ри розміщенні у величезному некрополі 
— похованні першого імператора Китаю 
Цінь Ши Хуан-ді. 
 Дата смерті імператора, а отже, ви-
готовлення теракотової армії — близько 
210 року до н. е. Теракотову армію випад-
ково знайшли у 1974 році селяни, що ко-
пали колодязь. Відтворені фігури леген-
дарної теракотої армії можна вже скоро 
бачити в опері «Турандот» Дж. Пуччіні 
на сцені Львівської національної опери.
 Луіджі Скольйо народився у Швей-
царії. Навчався у Державному інституті 
мистецтв на Сицилії. Згодом переїхав до 
міста Урбіно (Італія), де продовжив нав-

чання в Академії образотворчих мистецтв 
на факультеті сценографії, яке закінчив 
із відзнакою. Працює сценографом у те-
атрі (оперному та драматичному), кіно та 
рекламі в Італії та за кордоном. З 1999-го 
плідно співпрацює з театральними трупа-
ми та режисерами, європейськими артис-
тами оперних, музичних, драматичних, 
експериментальних театрів. Того ж року 
Скольйо розпочав мистецьку співпрацю 
з режисером Міхалом Знанецьким.
 Вбрання спеціально для прем’єри 
розробила польська художниця костю-
мів Малгожата Слоньовська. Яскраві 
тканини та продумані колоритні деталі 
додають особливого шарму кожному 
образу. Над втіленням ескізів усіх еле-
ментів сценічних костюмів власноруч 
працюють майстри з пошиття та оздоб-
лення одягу, взуття та головних уборів 
Львівської національної опери.
 Для диригента-постановника опери 

Івана Чередніченка вистава є першою 
постановкою, відколи молодий диригент 
наприкінці минулого року очолив му-
зичну частину Львівської опери. Музи-
ка твору, що переносить слухачів у каз-
ковий Стародавній Китай, є надзвичай-
но колоритною. «Щодо оркестру, то він і 
справді є нетиповим для Пуччіні, — кон-
статує Іван Чередніченко. — Цікавим є 
те, що композитор, який до того не писав 
стільки ударних, акцентує на них увагу, 
базуючи на їх ґрунті звучання струнної 
групи, додаючи певні барви міддю, дере-
вом».
 «Вже із самого початку роботи над 
оперою музика Пуччіні нас неймовір-
но захопила! — каже 26-річний хормей-
стер-постановник Вадим Яценко, який 
займається підготовкою хору. — Один із 
найкращих творів маестро, його остан-
ня робота, вразила нас своєю глибиною, 
драматургією та абсолютно фантастич-
ним музичним матеріалом». 
 Асистують міжнародній команді 
постановників митці театру — режи-
серка Галина Воловецька, хормейстер-
ка Ірина Коваль, художник Тадей Ринд-
зак, художник світла Олександр Мезен-
цев, керівниця кравецького цеху Жанна 
Малецька, асистент балетмейстера Ігор 
Храмов. Серед виконавців — солісти, ба-
лет, хор і оркестр театру, а також запро-
шений дитячий хор — учасники Львівсь-
кої національної академічної чоловічої 
хорової капели «Дударик» (керівник — 
Дмитро Кацал).
 Через запровадження карантину 
вихідного дня перші покази «Турандот» 
відбудуться у будні: 20 листопада — зда-
ча прем’єри (театрали знають, що це, по 
суті, повноцінна перша вистава), 26 та 
27 листопада — прем’єра. Щоразу гля-
дачами зможуть стати лише 362 щаслив-
чики, згідно з чинними карантинними 
нормами. ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського історико-
краєзнавчого музею

 Дві виставки вишивки майстрині Ган-
ни Корженівської відбулися нинішнього 
року в пристоличному місті Ірпені на Київ-
щині. Перша — з нагоди ювілейного 80-
річчя мисткині, в міській бібліотеці для до-
рослих; а друга відкрилася в Ірпінському 
історико-краєзнавчому музеї 9 листопада, 
у Всеукраїнський день працівників культу-
ри і аматорів народного мистецтва. 
 Коли дивишся на вишивану красу, то 
дивуєшся, що її створили руки, які стіль-
ки років виконували тяжку працю. Ган-
на Корженівська народилася в селі Елів-
ка (нині Коростенського району на Жито-
мирщині). А вже наступного року почалася 
війна. Батько загинув на фронті. Матір ви-
везли окупанти на роботу в Німеччину. На 
Батьківщину вона не повернулася. Вийшла 
заміж вдруге і виїхала в Австралію. 
 Ганна Корженівська вперше побачи-
ла матір у віці 43 років (у дитячих спогадах 
мама не залишилася, бо дівчинка тоді була 
зовсім малою). А побачити матір допомог-
ла… смерть тодішнього очільника СРСР 
Леоніда Брежнєва. До цього їй не дозво-
ляли злітати до мами. Працівник Відділу 
віз і реєстрації перед поїздкою просив: «Ви 
ж не підведете мене?». У Радянському Со-

юзі не хотіли випускати своїх громадян за 
кордон, побоюючись, що ті можуть там за-
лишитися. 
 А ростила маленьку Ганю бабуся. До-
помагала хрещена мати полька Каміля Сар-
навська. Дівчинка з десяти років почала 
в’язати мережива, згодом стала вишивати. 
Ганя ходила до школи пішки за п’ять кіло-
метрів у село Горинь. А крім того, ще дово-
дилося працювати в городі й пасти корову. 
Радянська влада не хотіла випускати селян 
із колгоспу. Але Ганю як сироту пожаліли і 
дали їй паспорт. Ганна разом із такими ж дів-
чатами 18-20 років працювала на Південно-
Західній залізниці на будівельних роботах. 
Зокрема, будувала підземний перехід в Ір-
пені й залишилася жити в цьому місті. 
 Працювала тут листоношею. Ганна 
Корженівська розповідає, що це була не-
легка робота. Раніше люди передплачували 
багато газет і журналів. Наприклад, юрист 
Петро Кропива — 18 газет. 
 Нині Ганна Степанівна на пенсії. В її 

дворі росте старезний дуб. Товщина стов-
бура — чотири з половиною метри. Ганна 
Корженівська 20 років здавала лісникам по 
250-300 кілограмів жолудів. З них вирощу-
вали саджанці дуба. Скільки дубів росте в 
Україні завдяки ірпінці Корженівській! Але 
цього року вперше за двадцять літ був не-
врожай на жолуді.
 А найбільше захоплення Ганни Кор-
женівської — вишивка. Вона вишила 42 
ікони: Вдома зберігає 18, решту роздала 
по церквах і людям. Жінка у 78 років нав-
чилася вишивати білим по білому. В її твор-
чості краса гармонійно поєднується з на-
ціональною тематикою. Ганна Корженівсь-
ка вишила тризуб, квіти в контурі карти Ук-
раїни, портрети Тараса Шевченка і Лесі 
Українки. Майстриня вміє представити на 
виставці свої твори так, що вони виклика-
ють асоціації з поезією. Скажімо, в ірпінсь-
кому музеї вона повісила портрет молодого 
Тараса Шевченка на рушник, на якому ви-
шиті вишні і стилізовані зображення хру-

щів. Тому в пам’яті відразу зринають ряд-
ки: «Садок вишневий коло хати// Хрущі над 
вишнями гудуть».
 На іншому рушнику Ганна Корженівсь-
ка вишила: «Слава Україні. Героям слава». 
Ще на одному рушнику — ілюстрація до 
української народної пісні «Несе Галя 
воду». Або вишита така молитва до Божої 
Матері: «О Матір Божа, о райський цвіте,// 

Тебе благають вкраїнські діти.// Не дай в 
неволі нам пропадати.// Вкраїну рідну ря-
туй нам, мати!»
 А таку вишиту молитву Ганна Кор-
женівська пропонує повісити при вході в 
житло: «Господи, благослови всіх, хто вхо-
дить в цей дім; оберігай тих, хто з нього ви-
ходить; даруй мир всім, хто в ньому зали-
шається. Амінь». ■

ТРАДИЦІЇ

Вишиті молитви 
Ганна Корженівська намережила 42 ікони

■

Ганна Корженівська.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Костюм львівського виробництва 
для опери «Турандот» .
Фото надані Львівською національною оперою.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

«Дударик» із китайською 
принцесою
Митці п’яти країн створюють постановку опери 
«Турандот» Львівської національної опери

■

Валентина САМЧЕНКО

Вперше в понад столітній історії Львівської національної опери — постановка опери 
«Турандот» Джакомо Пуччіні, яку італійський композитор створював упродовж кіль-
кох років до відходу в засвіти у 1924-му, так і не завершивши. Це оповідь про хо-
лодну і неприступну у своїй неземній красі китайську принцесу Турандот, яка обіцяє 
вийти заміж за того, хто відгадає три її загадки. 
Тривалий період не вдалося нікому перемудрувати красуню: десятки царевичів було 
страчено, як тільки сходив блідий місяць. Але перед імператорським палацом якось 
з’являється татарський Принц, який щойно відшукав свого батька, котрого увесь 
цей час на шляху вигнання підтримувала вірна рабиня Лю, здавна ніжно закохана в 
молодого красеня. Однак минуле, сім’я та відданість — все потьмяніло перед чару-
ючою красою Турандот. Принца засліпила жага кохання. На сцені Львівської опери 
буде своя версія, чи розгаданими будуть загадки Турандот і чия та яка врешті-решт 
буде перемога, що розвіє марево пристрасті. 

Елементи сценографії нової постановки.❙
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Григорій ХАТА

 Після того, як минулої су-
боти національна збірна Ук-
раїни у Лейпцигу поступила-
ся німецькій команді, а швей-
царці вдома відстояли нічию в 
поєдинку з Іспанією, заключ-
ний для «синьо-жовтих» матч 
поточної Ліги націй набув для 
неї доленосного значення. Те-
пер у вівторок в очному про-
тистоянні збірні Швейцарії 
та України мають визначити, 
хто з них залишить елітний 
дивізіон ЛН.
 Триочкова перевага над 
опонентом у турнірній таблиці 
дозволяє команді Андрія Шев-
ченка грати в матчі на нічию. 
Водночас одного єдиного гола 
швейцарцям вистачить для 
того, аби залишити за собою 
місце в елітній когорті Ліги на-
цій, адже в такому разі на допо-
могу «червоно-білим» прийде 
результат їхнього першого по-
бачення з українською коман-
дою, котре у Львові заверши-
лося з рахунком 2:1 на користь 
підопічних Шевченка.
 Тож вочевидь на збірну Ук-
раїни в Люцерні чекає непрос-
те випробування. Утім дане за-
вдання точно не стоїть за межа-
ми можливостей українських 
футболістів, хоча після порції 
чергових позитивних тестів на 

коронавірус синьо-жовта збір-
на втратила ще кількох основ-
них виконавців. Після деталі-
зованої перевірки акредито-
ваною УЄФА лабораторією 
ПЛР-аналізів українських 
футболістів з’ясувалося, що 
участь у матчі зі Швейцарією 

не вiзьмуть інфіковані коро-
навірусом Едуард Соболь, Єв-
ген Макаренко та Дмитро Різ-
ник.
 Перед грою з німцями в 
Лейпцигу з аналогічних (ко-
ронавірусних) причин табір 
«синьо-жовтих» вже залиши-

ли Ярмоленко, Циганков, Си-
дорчук i Коваленко. Відтак 
проти швейцарців команда 
Шевченка гратиме ще більш 
далеким від оптимального 
складом. Щоправда, навіть і в 
такому, серйозно побитому ко-
ронавірусом вигляді, «синьо-

жовті» здатні на конкуренцію 
з серйозним опонентом.
 Гру проти «бундесмаши-
ни» українські збірники про-
грали — 1:3, але показали, що 
володіють потенціалом, якого 
достатньо, аби створювати пос-
тійні неприємності потужно-
му візаві. Було б трохи менше 
помилок у центрі поля й біль-
ше везіння в епізодах iз трьо-
ма штангами, підсумок двобою 
з німцями міг бути зовсім ін-
ший.
 «З огляду на обставини, в 
яких ми опинилися, збірна 
України виглядала доволі пе-
реконливо. Не вистачило нам 
реалізації та підсилення з лави 
запасних», — зазначив Шев-
ченко.
 У двобої зі швейцарцями 
тренерський штаб Шевченка 
матиме ще більше кадрових 
проблем, проте з кожним на-
ступним матчем молоді грав-
ці, котрим довіряє місце в ос-
нові наставник, демонстру-
ють усе більш зрілий футбол. 
Головне для українських збір-
ників у Люцерні — встояти під 
тиском психологічного пресу, 
адже швейцарці точно не ма-
ють бажання прощатися з елі-
тою Ліги націй і прагнутимуть 
у матчі з Україною здобути 
свою першу перемогу в групо-
вому раунді турніру. ■

 Відбір на Євро-2020. Фінал плей-
оф. Угорщина — Ісландія — 2:1 (Него, 
88; Собослаї, 90+2 — Г. Сігурдссон, 11), 
Північна Ірландія — Словаччина — 1:2 
(у дод. час; Шкріняр, 88 (у свої ворота) — 
Куцка, 17; Дюріш, 110), Сербія — Шот-
ландія — 1:1 (по пен. 4:5; Йовіч, 90 — 
Крісті, 52), Грузія — Північна Македонія 
— 0:1 (Пандєв, 56).

Ліга Націй
 5-й тур.  Група А1. Нідерланди — 
Боснія — 3:1 (Вейналдум, 6, 14; Депай, 55 
— Превляк, 63), Італія — Польща — 2:0 
(Жоржиньйо, 27 (пен.); Д. Берарді, 84).
 Турнірне становище: Італія — 9, Ні-
дерланди — 8, Польща — 7, Боснія — 2.
 Група А2. Бельгія — Англія — 2:0 
(Тілеманс, 10; Д. Мертенс, 24), Данія — 
Ісландія — 2:1 (Еріксен, 11 (пен.), 90+1 
(пен.) — К’яртанссон, 85).
 Турнірне становище: Бельгія — 12, 
Данія — 10, Англія — 7, Ісландія — 0.
 Група А3. Португалія — Франція 
— 0:1 (Канте, 54), Швеція — Хорватія 
— 2:1 (Кулушевскі, 37; Даніельсон, 45 — 
Даніельсон, 82 (у свої ворота)).
 Турнірне становище: Франція — 13, 
Португалія — 10, Хорватія, Швеція — 3.
 Група В1. Австрія — Північна Ір-
ландія — 2:1 (Шауб, 81; Грбіч, 87 — Мад-
женніс, 75).
 Турнірне становище: Австрія — 12, 
Норвегія (4 матчі) — 9, Румунія (4 матчі) 
— 4, Північна Ірландія — 1.
 Група В2. Словаччина — Шотлан-
дія — 1:0 (Грегуш, 32), Чехія — Ізраїль — 
1:0 (Даріда, 7).
 Турнірне становище: Шотландія — 
10, Чехія — 9, Ізраїль — 5, Словаччина 
— 4.
 Група В3. Туреччина — Росія — 3:2 
(Караман, 27; Юндер, 32; Тосун, 52 (пен.) 
— Черишев, 11; Кузяєв, 57), Угорщина 
— Сербія — 1:1 (Кальмар, 39 — Радоньїч, 
17).
 Турнірне становище: Росія, Угорщи-

на — 8, Туреччина — 6, Сербія — 3.
 Група В4. Уельс — Ірландія — 1:0 
(Д. Брукс, 67), Болгарія — Фінляндія — 
1:2 (Ілієв, 67 (пен.) — Пуккі, 7; Лод, 45).
 Турнірне становище: Уельс — 13, 
Фінляндія — 12, Ірландія — 2, Болгарія 
— 1.
 Група С1. Азербайджан — Чорно-
горія — 0:0, Кіпр — Люксембург — 2:1 
(Кастанос, 34 (пен.), 71 — Кусулос, 5 (у 
свої ворота)).
 Турнірне становище: Чорногорія — 
10, Люксембург — 9, Азербайджан — 5, 
Кіпр — 4.
 Група С2. Північна Македонія — 
Естонія — 2:1 (Трічковскі, 29; Стояновскі, 
69 — Саппінен, 52), Грузія — Вірменія — 
1:2 (Казаішвілі, 65 (пен.) — Казарян, 33; 
Адамян, 86).
 Турнірне становище: Північна Ма-
кедонія — 9, Вірменія — 8, Грузія — 6, 
Естонія — 2.
 Група С3. Молдова — Греція — 0:2 
(Фортуніс, 33; Бакасетас, 41), Словенія 
— Косово — 2:1 (Куртіч, 63; Ілічіч, 90+3 
(пен.) — Мурікі, 58).
 Турнірне становище: Словенія — 13, 
Греція — 11, Косово — 2, Молдова — 1.
 Група С4. Білорусь — Литва — 2:0 
(Яблонський, 5; Ебонг, 21), Албанія — Ка-
захстан — 3:1 (Чикалеші, 16; Ісмайлі, 23; 
Манай, 61 (пен.) — Аймбетов, 24).
 Турнірне становище: Білорусь — 
10, Албанія — 8, Литва — 5, Казахстан 
— 4.
 Група D1. Мальта — Андорра — 3:1 
(Емілі Гарсія, 55 (у свої ворота); Дегабріе-
ле, 58; Дімех, 90+3 — Ребес, 3), Латвія — 
Фарери — 1:1 (Камеш, 59 — Ватнхамар, 
60).
 Турнірне становище: Фарери — 11, 
Мальта — 8, Латвія — 4, Андорра — 2.
 Група D2. Сан-Марино — Гібрал-
тар — 0:0.
 Турнірне становище: Гібралтар (3 
матчі) — 7, Ліхтенштейн (3 матчі) — 4, 
Сан-Марино — 2.

Олексій ПАВЛИШ

 Груповий етап другого 
розіграшу Ліги націй, який цьо-
го року через пандемію прохо-
дить восени, вийшов на фінішну 
пряму — цього тижня збірні про-
ведуть останні матчі, які й визна-
чать, хто підвищиться у класі, а 
хто, навпаки, буде змушений 
грати у слабшому дивізіоні.
 У більшості дивізіонів та 
квартетів інтрига зберігається 
до останнього туру, але є одна 
команда, яка достроково гаран-
тувала собі вихід у «плей-оф» 
ЛН, — Франція. Чинні чемпіо-
ни світу забезпечили собі перемо-
гу в групі А3 в очній дуелі з пор-
тугальцями, а вирішальний гол 
в активі хавбека «Челсі» Нголо 
Канте. 
 «З урахуванням сили нашого 
суперника це, безумовно, один із 
наших найкращих матчів за ос-
танній час. Наша перемога за-
служена, ми дуже раді, що до-
сягли мети та виграли групу. Ми 
довели, що ми все ще велика ко-
манда», — не приховував радос-
ті наставник французів Дідьє Де-
шам.
 Ще двома учасниками пів-
фіналу за головний трофей Ліги 
націй, найімовірніше, стануть 
італійці та бельгійці — «Ску-
адра адзурра», яка довела свою 
безпрограшну серію до 21 мат-
чу, зіграє проти аутсайдерів 
своєї групи боснійців, а бронзо-
вим призерам останнього «мун-
діалю» вистачить і нічиєї у про-
тистоянні з данцями. А останній 
півфіналіст визначиться у поє-
динку між двома лідерами гру-
пи А4, де виступає Україна, — 
іспанцями та німцями.
 Формат турніру, який перед-
бачає поділ збірних на дивізіони, 
дозволяє підвищуватись у класі 

не лише загальновизнаним гран-
дам та постійним учасникам ве-
ликих форумів, а й футбольним 
карликам. Зокрема, збірна Люк-
сембургу з динамівцем Жерсо-
ном Родрігесом у складі веде бо-
ротьбу з чорногорцями за підви-
щення у дивізіон В, Фарери май-
же гарантували собі перемогу у 
квартеті D1, а команда Сан-Ма-
рино хоч і завершила турнір без 
забитих м’ячів, але вперше в іс-

торії не програла два офіційні 
матчі поспіль.

* * *
 А перед тим, як вийти на фінішну пря-
му другого розіграшу ЛН, вісім збірних на-
решті завершили дебютний сезон змагань, 
визначивши останніх чотирьох учасників 
Євро-2020. За підсумками фінального раун-
ду плей-оф на чемпіонаті Європи зіграють 
шотландці, угорці, словаки та збірна Північ-
ної Македонії, яка потрапила в одну групу з 
Україною, Австрією та Нідерландами. ■

А ІНШІ ЯК?

Команди великі і різні
Україна дізналась про ще одного суперника 
на Євро-2020, а Франція достроково 
вийшла у півфінал Ліги націй

■

Завдяки голу 37-річного Горана Пандєва Північна Македонія 
уперше вийшла на ЧЄ, де зіграє проти України.
Фото з сайта: xsport.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО■

ЛІГА НАЦІЙ

Випробування елітою
Високий відсоток помилок не дозволив збірній України досягти позитивного результату 
в матчі з командою Німеччини

■ ТАБЛО

 Ліга націй. Дивізіон А. Група 
4. 5-й тур. Німеччина — Україна — 
3:1 (Сане, 23; Вернер, 33, 64 — Ярем-
чук, 12). Швейцарія — Іспанія — 1:1 
(Фройлер, 26 — Морено, 89; нереалі-
зовані пенальті: Рамос, 57, 80 (І)).
 Турнірне становище: Німеччи-
на — 9, Іспанія — 8, Україна — 6, 
Швейцарія — 3.

■

Українські футболісти дозволили збірній Німеччини забити кілька легких голів.
Фото з сайта uaf.ua.

❙
❙
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«Усі ми знаємо, як складно завоювати бодай один, два або три титули. Що 

говорити про сім — це неймовірно. Але коли працюєш з такою класною 
командою людей, однодумців — немає меж тому, що можна досягти разом».

Льюїс Хемілтон
британський гонщик «Формули-1»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На відміну від чоловічо-
го Євробаскету, де у фіналь-
ній частині змагаються 24 збір-
ні, на континентальний форум 
кращих жіночих національ-
них команд вхідних «квитків» 
розігрується дещо менше. Влас-
не, на жіночий ЧЄ-2021, який 
прийматимуть Франція та Іс-
панія, зможуть потрапити дві 
господарські збірні, дев’ять 
переможців відбіркових «пу-
льок», а також п’ять кращих 
колективів, які посядуть у своїх 
квартетах другі місця.
 Після чотирьох зіграних 
турів у своїй кваліфікаційній 
групі національна збірна Ук-
раїни впевнено закріпилася на 
другій позиції. Щоправда, наяв-
ні у неї здобутки не дозволяють 
їй наразі бути в п’ятірці кращих 
володарів других місць.
 У боротьбі за прохідну пози-
цію в кваліфікаційному табелі 
про ранги «других» збірних 
на даний момент «синьо-жов-
ті» мають занадто «від’ємний» 
показник набраних та пропу-
щених очок. Водночас у за-
ключних двох турах на коман-
ду Срджа на Радуловича чека-
ють матчі з не надто потужни-
ми опонентами, у протистоянні 
з котрими українська команда 
вже здобула по одній перемозі.
 Попередній позитивний до-
свід зустрічей із командами 
Португалії та Фінляндії дозво-
ляє українським баскетболіс-
ткам з оптимізмом готувати-
ся до заключної пари відбірко-
вих дуелей, котрі відбудуться 
в лютому наступного року. Як 
і два попередні тури, вони, во-
чевидь, будуть зіграні в обраній 
ФІБА-Європа «бульбашці», де 
підопічні Радуловича не ма-
тимуть підтримки своїх уболі-
вальників. Відтак уся надія на 

професіоналізм та ентузіазм ук-
раїнських збірниць, а особливо 
— на снайперський хист капіта-
на команди Аліни Ягупової. 
 Після завершення з’їзних 
поєдинків у Португалії, де «си-
ньо-жовті» переграли фінсь-

ку команду та поступилися іс-
панській збірній, Радулович 
заявив, що побачив у діях своєї 
молодої команди хороший по-
тенціал. Через коронавірус ук-
раїнська збірна змушена була 
обходитися без шести інфіко-

ваних вірусом провідних бас-
кетболісток, утім навіть у та-
кому складі, маючи в партнер-
ках неперевершену Аліну Ягу-
пову, підопічні Радуловича 
змогли нав’язати боротьбу лі-
деру квартету — Іспанії. «Де-

які епізоди ми грали на рівних, 
але нам забракло потужності, 
щоб завершити цю гру і досяг-
нути хорошого результату, але 
така реальність», — наголосив 
чорногорський наставник ук-
раїнської збірної.
 За словами Радуловича, най-
ближчим часом разом із коман-
дою він працюватиме над тим, 
аби вдосконалити гру. Один із 
наявних шляхів покращення 
результату — мінімізація по-
милкових дій, через які, при-
міром, уже на старті матчу з Іс-
панією українки мали 15-оч-
кове відставання. «Сподіваю-
ся, молоді гравчині взяли щось 
позитивне з наших португаль-
ських матчів. Я задоволений 
тим, що показали новачки, я 
побачив їхній потенціал, тре-
ба працювати для майбутнього. 
На цій грі нічого не закінчуєть-
ся, ми тільки розпочали», — на-
голосив Радулович. ■

Григорій ХАТА

 «Мрійте про неможливе», 
— каже семиразовий чемпіон 
світу з «формулічних» пере-
гонів Льюїс Хемілтон, і тоді 
буде можливість дістатися до 
історичних звершень легендар-
них особистостей. Здобувши на 
дощовому Гран-прі Туреччини 
яскраву перемогу, британський 
гонщик достроково оформив пе-
ремогу в чемпіонаті й збільшив 
таким чином до семи кількість 
чемпіонських титулів.
 Таку ж кількість тріумфів за 
всю свою зіркову кар’єру зібрав 
і німецький пілот Міхаель Шу-
махер, і здавалося, що його ре-
корд стоятиме вічно. Але, узяв-
ши за основу принцип «Черво-
ного барона», котрий говорив, 
що «рекорди існують для того, 
аби їх бити», за кількістю чем-
піонських титулів Льюїс Хеміл-
тон уже наздогнав легенду. Ба-
жання завершувати кар’єру 35-
річний британець не демонс-
трує, тож можна очікувати, що 
вже наступного року Хемілтон 
стане автором нового історично-
го досягнення.
 Щоправда, для цього Льюї-
су потрібно буде узгодити де-
талі нового контракту з «Мерсе-
десом», команда котрого, влас-
не, й допомогла йому здійснити 
неможливе. «Я б не досяг тако-
го успіху, якби кілька років 
тому не прийняв рішення пе-
рейти в «Мерседес». Ми разом 
творимо історію, я пишаюся 
нашим колективом», — сказав 
після виграшу турецької гонки 

Хемілтон.
 Попри те, що кваліфікацій-
ні заїзди склалися для першого 
пілота «Мерседеса» не найкра-
щим чином і під дощем він по-
казав лише шостий час, у гонці 
доволі швидко все стало на свої 
місця. «У цьому році Льюїс був 
кращим за нас усіх», — конста-
тував другий гонщик «срібних 
зірок» Вальтері Боттас.
 Продемонструвавши на ав-
тодромі в Стамбулі свій висо-
кий клас пілотування на мок-
рій трасі, британець відсвятку-
вав свою десяту перемогу в чем-
піонаті, котра за три етапи до 
завершення сезону зробила не-
досяжним його для решти кон-
курентів.

 

«Я пам’ятаю, як Міхаель Шу-
махер вигравав свої титули. Усі 
ми знаємо, як складно завоюва-
ти бодай один, два або три титу-
ли. Що говорити про сім — це 
неймовірно.
 Але коли працюєш із такою 
класною командою людей, од-

нодумців, немає меж тому, що 
можна досягти разом. І я пиша-
юся нашими досягненнями», — 
зазначив Хемілтон.
 І справді, якщо успіхи Шу-
махера пов’язували саме з його 
персональними вміннями і здіб-
ностями, то здобуток Хемілто-

на — не в останню чергу заслу-
га його «мерсівської» команди. 
Водночас керівник «Мерседеса» 
Тото Вольфф наголошує: «Ми 
повинні привітати Льюїса і від-
дати йому належне за його ней-
мовірну роботу, адже він вста-
новив нову планку в спорті». ■

БАСКЕТБОЛ

Молодильний потенціал
Після двох матчів у португальській «бульбашці» українські баскетболістки зберегли 
шанси на потрапляння до фінальної частини Євро-2021

■

У відборі на ЧЄ-2021 ослаблена коронавірусом збірна України вдруге поступилася потужній збірній Бельгії.
Фото з сайта fiba.basketball.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи-2021. 
Кваліфікація. Група G. Україна — 
Фінляндія — 84:66, Португалія — 
Бельгія — 49:59. Україна — Бель-
гія — 65:87, Фінляндія — Порту-
галія — 70:62.
 Турнірне становище: Іспанія — 
8, Україна — 6, Португалія, Фінляндія 
— 5.

■

«ФОРМУЛА-1»

«Неможливе можливо»
Кращий 
«формулічний» 
гонщик останнього 
десятиліття зрівнявся 
за кількістю 
чемпіонських титулів 
із легендарним 
Шумахером

■

За кількістю чемпіонських титулів у «Ф-1» Льюїс Хемілтон наздогнав легендарного Міхаеля Шумахера.
Фото з сайта automotobuzz.com.

❙
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Схід -2…-7
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дощ, 

гроза
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мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…+3

 00…+5

 — Розкажіть, підсудний, як ви 
здійснили пограбування?
 — Яке пограбування? Вони 
самі попросили.
 — Як це?
 — Ну, підходять до мене вве-
чері два чоловiки і кажуть: «Знімай 
годинник і черевики». Я і зняв з од-
ного годинник, з іншого — череви-
ки!

* * *
 Розпочато випуск українського 
аналога ляльки Барбі — Оксани. До 
комплекту входять: її друг Микола, 

хата, літня кухня, два гектари горо-
ду, лопата, граблі, отрута для коло-
радських жуків.

* * *
 Дівчина вирішила розлучитися 
зi своїм хлопцем, бо вiн постiйно її 
виправляв. Вона прийшла до нього 
додому і сказала:
 — Едіку, нам потрібно серйоз-
но поговорити.
 — Мене звати Юра.
 — Ось бачиш, хоч що б я ска-
зала, тобі все не так.

Наслідки карантину
Працедавці недоплачують грошей своїм працівникам і позбавляють їх робочих місць

По горизонталі:
 1. Демонстрація мод. 5. Амери-
канський фінансист угорського по-
ходження, якого пропаганда звину-
вачує у всесвітній змові. 8. Хутряний 
чобіт народів Півночі. 9. Німецький 
вчений, іменем якого названо ви-
нахід Івана Пулюя. 10. Ім’я відомо-
го російського скульптора, автора 
скульптури «Золоте дитя» в Одесі, 
«Маска скорботи» в Магадані та над-
гробка на могилі Хрущова. 11. Гостре 
запалення червоподібного відростка 
сліпої кишки. 13. Ім’я голлівудсько-
го актора, зірки фільмів «Титанік» та 
«Легенда Г’ю Гласса», бабуся якого 
була родом із Одеси.  14. Частинка 
серця, що відповідає за потік крові 
у певному напрямку. 16. Новообра-
ний президент Америки. 20. Англій-
ський письменник і філософ, ав-
тор суспільно-політичного трактату 
«Утопія». 21. Ватажок козацького 
повстання проти польської шлях-
ти 1594—1596 років. 24. Медич-
на назва нежитю. 25. Столиця Кіп-
ру. 26. «А по-латині аморе, … Нев-
же від цього рятунку немає?» (Ліна 
Костенко). 27. Ім’я відомого актора 
вірменського походження, який оз-
вучував вовка в мультфільмі «Жив-
був пес». 28. Частина котла, в якій 
згоряє паливо.
По вертикалі:
 1. Сильний вітер із снігом; за-
вірюха, хуртовина. 2. Індіанський чо-
вен. 3. Вид усної народної творчості, 

який передбачає вгадування слова 
за його алегоричним описом. 4. Хи-
жий звір, з яким порівнюють наре-
чену в обряді сватання. 5. Цилінд-
рична конструкція, яку розміщують 
у просвіті судини для розширен-
ня ділянки, звуженої внаслідок па-
тологічного процесу. 6. Сорт сливи. 
7. Марка французького автомобіля. 
12. Ім’я одного з «бітлів». 14. Ма-
леньке, тісне приміщення; кімнатка. 
15. Вірш, літери перших рядків яко-
го складають слово чи фразу. 17. 
Юрист, який у суді захищає підсуд-
ного. 18. Місто в північно-східній 
Польщі, на березі однойменної річ-
ки. 19. Речі, зав’язані в хустку. 21. 
Єврейське чоловіче ім’я. 22. Ім’я чо-
ловіка Діви Марії, що став батьком 
Ісусові Христові. 23. Застаріле ук-
раїнське жіноче ім’я.■

Кросворд №110
від від 11 листопада

Варка ВОНСОВИЧ

 Коронавірус добрався навіть до 
«ведмежих кутків» Росії, а саме в 
Сибір. Тож і там тепер школярі та 
студенти навчаються дистанційно. 
Правда, не всім так везе, як моск-
вичам чи іншим жителям євро-
пейської частини Росії, де майже 
всюди є доступ до інтернету. А от 
жителям багатьох віддалених ре-
гіонів доводиться скрутно. Так, 
студент Омського інституту водно-
го транспорту Олексій Дудоладов, 
який проживає в селі Станкеви-
чі, вимушений був поскаржитися 
місцевому губернатору на відсут-
ність інтернету, через що дистан-
ційне навчання для нього просто 
неможливе. Щоб записати відео-
звернення до місцевого князька, 
хлопцю довелося… залізти на бе-
резу, інакше не ловить 3G. У само-

му селі максимум, що «тягне», — 
це 2G-інтернет, а цього недостат-
ньо, щоб вийти на зв’язок через 
Zoom, через який і проходить он-
лайн-навчання. Щоб дистанційно 
бути присутнім на парах, хлопцю 
доводиться виходити за село і залі-
зати на дерево. Дудоладов уже пе-
рехворів двосторонньою пневмо-
нією, а зараз – далеко не літо, ри-
зикувати своїм здоров’ям хлопець 
не має бажання, тож і звернувся до 
губернатора, щоб той звернув ува-
гу на проблеми сільських жителів, 

особливо школярів та студентів.
 Олексій є місцевим Кулібіним 
чи, висловлюючись мовою сього-
дення, Цукербергом, адже він веде 
в популярному серед молоді «Тік-
Тоці» свій відеоканал «Омський 
колгоспник», у якому викладає ро-
лики з життя селян і який став до-
сить популярним, про що свідчить 
понад 100 тис. підписників. Хоті-
лося б сподіватися, що сільський 
блогер таки «достукається» своїм 
зверненням до відірваних від про-
блем «пейзан» чиновників. ■

Дара ГАВАРРА

 Відома американська співачка Біллі 
Айліш і далі б’є рекорди. На цей раз 18-
річна виконавиця після того, як її кліп 
зібрав у «Ютубі» понад мільярд (!) пере-
глядів, випустила новий кліп на пісню 
Therefore I am. У відеоряді дівчина хо-
дить порожніми залами торгового центру 
(ТЦ Glendale Galleria і справді був тимча-
сово закритий для відвідувачів через пан-
демію), танцює, пригощається пончика-
ми і, звісно ж, співає. Що цікаво, Біллі 
виступила в цьому кліпі не лише як ви-
конавиця, а й режисер, і перегляди його 
в інтернеті лише за перший день склали 
10 мільйонів. 
 Узагалі постать співачки цікава для 
дослідження, адже дівчина стартува-
ла на музичному «полі» в 14 років із піс-
нею Ocean Eyes, яка відразу стала по-
пулярною. А вже через три роки її пісні 
очолювали американські та англійські 
хіт-паради. У 2019 році дівчину занес-
ли до Книги рекордів Гіннесса як наймо-
лодшу виконавицю, що очолює музичні 
чар-листи. Мабуть, саме це і стало приво-

дом, аби про юну й тала-
новиту співачку поча-
ли знімати докумен-
тальний фільм. Про 
це сама Айліш повідо-
мила на своїй сторінці 
в «Інстаграм». Офіцій-
но фільм вийде на ве-
ликі екрани у люто-
му 2021-го. Наразі 
відомо, що весь 2019-й 
знімальна група їздила за 
співачкою буквально всюди, 
знімаючи концерти, робочі 
моменти, повністю все, що 
пов’язано з Біллі. Взагалі-
то зйомки дівчини прово-
дять ще з 2016 року, проте 
стрімінгова платформа Apple 
TV+, яка й знімає фільм, 
швидше за все, користувати-
меться лише матеріалом, який 
зняла сама. Тим паче що режи-
сером стрічки є Р. Дж. Катлер, 
який зняв «Нешвілл» та «Якщо я 
залишусь», тож самодіяльності він 
не допустить. ■

ОВВА!

Сибірський Кулібін,
або Дистанційне навчання на березі

■

ЗВУКИ МУЗИКИ

Молода, але рання
Біллі Айліш не лише б’є рекорди, 
а й стане героїнею фільму

■

Біллі Айліш.❙

18 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiс-
цями ожеледиця. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Темпе-
ратура вночi 0...-2, удень +2...+4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. 
Славське: вночi +2...+4, удень +7...+9. 
Яремче: вночi +2...+4, удень +7...+9. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +9...+11. 
Рахiв: уночi +2...+4, удень +9...+11.
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