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❙ Новітні душмани повністю захопили владу в країні.
❙ Фото з сайту aljazeera.net.
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«Вибори призначаються через голосування у Верховній Раді, а до цього має бути виконана певна процедура.
Тому, швидше за все, перша дата, на яку можна призначити вибори, — 27 березня наступного року».
Євгенія Кравчук, народна депутатка

■ ГУЧНА СПРАВА

■ НА ФРОНТІ

Смерть чи
жертвоприношення

Дестабілізують і приховують

Чому загинув мер Кривого Рогу, де
зійшлися інтереси трьох олігархів

Тарас ЗДОРОВИЛО

Тарас ЗДОРОВИЛО
У недiлю, 15 серпня, в післяобідню пору в заміському
будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли в
калюжі крові з простреленою
головою мера Кривого Рогу
Костянтина Павлова. Смерть
очільника
індустріального міста, яке є батьківщиною нинішнього президента,
викликає багато питань.
Слідчі наразі розглядають три версії загибелі Павлова. «Кількість варіантів
обмежена: це або вбивство,
або самогубство, або необережне поводження зі зброєю.
Так буває», — заявив у неділю директор із комунікацій Міністерства внутрішніх
справ Артем Шевченко. При
цьому він заперечує, що може
бути ще якийсь варіант загибелі Павлова.
Поки слідство не виділяє
якусь одну з трьох версій.
Причину смерті повинна встановити судово-медична експертиза. На місці події виявлено зброю і стріляну гільзу.
Для результатів балістичної
експертизи може знадобитися більше часу.
Уранці 16 серпня в поліції
пролунала ще одна версія загибелі мера: його могли довести до самогубства. Про це сказав на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук.
Уже зроблено детальний огляд
місця події та аналіз камер ві-

деоспостереження, повідомив
голова ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області Анатолій Щадило.
«Інших людей ми на відео не бачимо, сьогодні проводиться детальний аналіз»,
— сказав він. Велося відеоспостереження як прилеглої
території, так і внутрішньої.
Слідчі працюють із дружиною покійного, яка перебувала на морі на момент смерті чоловiка. Як стало відомо,
Павлов помер iще в недiлю
вранцi. Загиблий Костянтин
Павлов у грудні 2020-го переміг на виборах мера Кривого
Рогу. Він був кандидатом від
ОПЗЖ, а його головний суперник, який посів друге місце, — представник президентської партії «Слуга народу»
Дмитро Шевчик.
Не варто забувати, що в
Кривому Розі є три гірничозбагачувальні комбінати, що
входять до групи «Метінвесту», співвласниками якої є
олігархи Рінат Ахметов i Вадим Новинський. Вони також
володіють у місті заводом iз
виробництва оцинковки, а на
двох з іншим олігархом Ігорем Коломойським Ахметов
має ще залізорудний комбінат. До Костянтина Павлова
десятиліття місто перебувало під політичним контролем
сім’ї Вілкулів — мера Кривого Рогу Юрія Вілкула, якому
вже 71 рік, та його сина, колишнього «регіонала» Олександра. ■

■ РЕЗОНАНС

Поки що не пам’ятник
У Харкові на день міста відкриють
меморіальну дошку ексмеру
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Через тиждень на будівлі Харківської міськради
відкриють пам’ятний знак,
присвячений
колишньому меру Геннадію Кернесу.
Про це повідомив у соціальних мережах син покійного, депутат обласної ради
Кирило Кернес. «Усе ближче 23 серпня, День міста
Харкова, — написав він. —
Саме цього дня ми відкриємо меморіальну дошку моєму батькові».
Автором пам’ятного знака став відомий харківський
скульптор Олександр Рідний. Бронзова 80-кілограмова дошка виготовлена у формі кількох площин, спрямованих назустріч одна одній,
що створює ефект врізання
у стіну. Довжина пам’ятки
— 1,25 метра, висота — 70
сантиметрів. Її встановлять

досить високо, проте розмір
композиції дозволить бачити все, що на ній зображено.
Після смерті суперечливого міського голови соратники і друзі пропонували
назвати його іменем вулицю, станцію метро, стадіон,
аеропорт, зоопарк і навіть
цілий район. Аби отримати згоду містян, волонтери благодійного фонду проводили у багатолюдних куточках міста громадське
опитування. Втім на сьогодні зi списку пам’ятних відзнак вдалося реалізувати
лише одну — 14 липня депутати міськради вирішили присвоїти Геннадію Кернесу звання Почесного громадянина міста Харків. Що
стосується пам’ятника, то
його, найвірогідніше, будуть споруджувати лише на
могилі покійного. ■

Ворог збільшує кількість зброї на Луганщині
У результаті обстрілів російськими окупантами українських
позицій 13 серпня двоє військових
дістали осколкові поранення. Воїни перебувають у лікувальному
закладі. Стан здоров’я одного пораненого — середньої тяжкості,
іншого — задовільний.
Наступного дня, на свято Першого Спасу (Маковія) — на фронті
було затишшя. Але вже упродовж
доби 15 серпня ворог тричі порушував режим припинення вогню.
Обстрілювали позиції українських бійців поблизу Світлодарська, Золотого-4 та Катеринівки. Гатили зайди по наших воїнах
з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів,
а також великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника наші
військові відкривали вогонь у відповідь. Станом на 7-му годину ранку, 16 серпня, порушень режиму
припинення вогню не зафіксовано.
Українська сторона Спільного
центру з контролю та координації питань припинення вогню та
стабілізації лінії розмежування
сторін повідомляє про факти порушень з боку збройних формувань
РФ та її найманців, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 13 серпня 2021 року. Місія, здійснюючи
моніторинг відведення озброєння, передбаченого Меморандумом, а також Комплексом заходів

і доповненням до нього, зафіксувала розміщення на тимчасово окупованій території 27 одиниць озброєння та військової техніки з
порушенням лінії відведення, 116
одиниць — за межами виділених
місць зберігання, 123 одиниці —
в зоні безпеки.
Ці порушення зафіксовані на
полігонах біля тимчасово окупованих населених пунктів Круглик,
Мирне, Бугаївка Луганської області та Мар’янівка Донецької області. Значне збільшення озброєння російсько-окупаційних військ
на окупованій території Луганської області свідчить про проведення бойового злагодження з подальшою ротацією на лінії розмежування.
Також продовжуються систематичні перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих
територіях. На блокпостах поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Олександрівське,
Заїченко та Ізварине кремлівські
найманці не пропустили патруль
СММ. Варто зазначити, що на
всіх без винятку блокпостах спостерігачі фіксували факт перетину
цивільних автомобілів в обох напрямках.
Крім того, БПЛА СММ малого
радіуса дії зазнавали впливу перешкод сигналу внаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів на тимчасово окупованій території у районах населених пунктів Лозове та Голубівка.
Факти перешкоджання діяль-

ності місії ОБСЄ свідчать про намагання збройних формувань РФ
приховати від міжнародних спостерігачів свої порушення, спрямовані на дестабілізацію обстановки
вздовж лінії розмежування.
Додамо, що за розпорядженням командувача Об’єднаних сил
піротехнічні розрахунки підрозділів ДСНС зі складу Об’єднаних
сил постійно здійснюють комплекс заходів щодо розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей, які
забруднені вибухонебезпечними
предметами внаслідок збройної
агресії Російської Федерації.
Піротехнічні
розрахунки
ДСНС зі складу Об’єднаних сил
протягом минулого тижня 139
разів залучалися для очищення
від вибухонебезпечних предметів
місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури. Крім
того, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на
об’єктах електро- та водопостачання.
За вказаний період рятувальниками обстежено 77,75 га території, вилучено та знешкоджено
834 вибухонебезпечнi предмети.
Також фахівці ДСНС України,
за потреби, надавали домедичну та
психологічну допомогу у спеціалізованих пунктах, які розташовані
на територіях контрольних пунктів в’їзду-виїзду. За тиждень вона
була надана 98 особам. ■

■ ВИСОКА НОТА

Голос надії
Тенор Андреа Бочеллі
виступатиме з Людмилою
Монастирською, Джамалою
і Тіною Кароль
Валентина САМЧЕНКО
Маестро Андреа Бочеллі — легенда, улюблений тенор світу, володар «Греммі» та номінант «Еммі», шести престижних премій Classic
BRIT Awards та семи
не менш знакових нагород World Music Awards
— співатиме у Києві 24
серпня у концерті «Голос моєї душі». Співак
неодноразово визнаний
найкращим світовим
класичним виконавцем
італійської вокальної
традиції. Серед його слухачів були, зокрема, чотири президенти США
та члени Британської
королівської сім’ї. Понад 40 мільйонів глядачів онлайн по всьому
світові об’єднав концерт
надії маестро Бочеллі у пасхальну неділю в
символічно порожньому Міланському соборі
у розпал пандемії коро-

навірусу в 2020-му.
У Києві маестро співатиме з солістками Національної опери України Тамарою Калінкіною i примадонною
зі світовим ім’ям Людмилою Монастирською,
а також переможницею Євробачення Джамалою і Тіною Кароль.
Дійство відбуватиметься на площі Конституції, біля Верховної Ради
і Маріїнського палацу, в
супроводі Національного симфонічного оркестру під керівництвом Володимира Сіренка та за
участі Національного
українського народного
хору України імені Григорія Верьовки. Оркестром диригуватиме всесвітньо відомий італієць
Марчелло Рота.
Приурочений до 30річчя відновлення Незалежності України концерт стане виявом підтримки створення Цен-

❙ Андреа Бочеллі співатиме в Києві у День Незалежності.
❙ Фото надане менеджментом артиста.
тру сучасного мистецтва
— музею українського
художника Івана Марчука. Він — лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка,
член Золотої гільдії Римської академії сучасного
мистецтва, який створив
власну техніку живопису «пльонтанізм». Є єдиним українцем, що потрапив до рейтингу «100
геніїв сучасності» британської газети The Daily
Telegraph у 2007 році.
Автор близько 5 тисяч
полотен, представив понад 200 монографічних
виставок, його твори є в
музеях і приватних колекціях на п’яти континентах.
Варто акцентувати,
що головна ідея створення Центру сучасного
мистецтва — музею Іва-

на Марчука полягає в
широкій репрезентації
і промоції загалом українського мистецтва.
Втілення цієї ідеї має на
меті побудову інноваційного арт-простору, який
показуватиме творчість
усіх сучасних митців.
Для
реалізації
ініціативи
створено благодійний фонд
ModernArtFoundation,
який спільно ще з кількома партнерами є співорганізатором концерту
«Голос моєї душі». Так
називається і перший
цикл робіт Івана Марчука. Кожен гість матиме
унікальну нагоду долучитися до фандрайзингового заходу, зробивши внесок на реалізацію
проєкту Центру сучасного мистецтва — музею
Івана Марчука. ■
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Розтинаються серця

Вакцин і
видовищ

Театральний дебют Марії Матіос в Одесі
Іван БОНДАР
«Театральна Одеса — величезне випробування для
мене особисто, а ще більше, напевно, для режисера-постановника Олексія
Гнатковського. Так, в Одесі
я маю чимало прихильників — читачів своїх книжок. А ось як буде з інсценізацією двох різних моїх новел, поживемо — побачимо.
Момент очікування вистави
— не менш хвилюючий і напружений, ніж створення її
«каркаса», — розмірковує
письменниця Марія Матіос
перед прем’єрою 23 серпня
в Одеському українському
драматичному театрі імені
Василя Василька вистави
«Серце навпіл».
Постановки за творами
письменниці з успіхом ідуть
на сценах Івано-Франківська, Києва, Чернівців, Херсона, інших міст. В одеському
репертуарі Марія Матіос —
уперше.
«Серце навпіл» — це творча колаборація Одеського та
Франківського академічних
театрів. Ставить виставу режисер, заслужений артист
Олексій Гнатковський, який
є лауреатом всеукраїнської
театральної премії «Гра» за
найкращу експерименталь-

ну постановку («Дванадцята
ніч» Шекспіра). Одеська частина команди — художниця
Юлія Заулична, талановиті
актори та оновлений простір
прославленого українського
південного театру.
«За основу «Серця навпіл» ми взяли дві новели з
книжки «Нація» — «Дванадцять службів» і «Апокаліпсис» — і зробили одне
полотно, суттєво перекроївши тексти. Для цього мені
довелося дописувати кілька
нових сцен, — каже «Україні
молодій» авторка вистави
Марія Матіос. — Ми маємо на меті створити сучасний театральний продукт, у
європейському тренді, з акцентом на загальнолюдських проблемах: вплив історичних подій на людську
долю, занурення у психологію персонажів, філософські роздуми над поняттями
добра і зла, вибору людини.
Мені здається, так само, як
почуття розпанахують серце людини, так нерідко й історія та певні часи розрубують навпіл цілі народи і країни драматичними викликами і випробуваннями».
Шевченківська лауреатка розповідає: «Видатний
український режисер Василь Василько, ім’ям якого

У Полтаві вирішили
заохочувати до щеплень
квитками в театр
Катерина БАЧИНСЬКА

❙ «Серце навпіл».
❙ Фото Івана СТРАХОВА надане Одеським театром імені Василя Василька.
названий Одеський драмтеатр, тривалий час працював
у Чернівцях, в театрі Кобилянської. І я дотепер тримаю
перед очима його геніальну
постановку «Землі» з неперевершеною і несправедливо забутою актрисою Ганною
Янушевич у ролі Матері. Так
само злочинно несправедливо в радянський час, та навіть уже і «за України», як
кажуть на Буковині, була
викреслена і відкинута на
задвірки історичної пам’яті
аристократична родина видатних буковинських діячів
свого часу — це династія Васильків, на якій лежало тавро найбільших землевласників і «петлюрівців». Велику
і складну історію аристократичних Васильків я відтворила в романі «Букова земля». Може, це фантазія, але
я припускаю, що режисер
Василь Василько міг узя-

ти свій творчий псевдонім і
під впливом певних історичних знань про буковинський
шляхетний рід Васильків?
Все може бути...»
«Серце навпіл» — лише
старт подальшої творчої співпраці Івано-Франківського
та Одеського театрів. Попереду низка нових проєктів, з
приводу яких художні керівники Юлія Пивоварова та
Ростислав Держипільський
підпишуть в Одесі спеціальний меморандум про подальшу співпрацю.
У день прем’єри «Серця
навпіл» відбудеться урочисте відкриття Театру імені Василя Василька після виснажливої реконструкції. Майстри оновили фасад, глядацьку залу, фойє, сценічний
простір. Бюджет виконаних
робіт — майже 20 млн гривень. ■

■ ПРОФОРІЄНТАЦІЯ

Агента з кібертуризму викликали?
До 2030 року в Україні прогнозують появу незвичайних професій
Соломія БУЙ
Експерти підбили підсумки масштабного дослідження про ринок праці, проведеного Career Hub і центром
«Розвиток корпоративної соціальної
відповідальності» в межах програми
«Мріємо та діємо». За результатами,
65% українців бачать своє майбутнє в
Україні, а майже 80% хочуть відкрити власний бізнес. Утім, щоб успіх був
довготривалим, а справа залишалась
актуальною не один рік, усім — і працівникам, і роботодавцям, і системі
освіти — доведеться змінюватись та
пристосовуватись до розвитку технологій.
Так, уже до 2030 року в Україні
з’явиться низка нових професій. Наприклад, консультант із цифрової реабілітації. Експерт допомагатиме клієн-

там позбутися від цифрової залежності
(особливо від соціальних мереж) і відновити своє життя. Необхідні знання у
сфері ІТ, психології та терапії.
Менеджер із подорожей у віртуальній реальності. У співпраці з інженерами і технічними художниками співробітник буде розробляти незвичайні
елементи для віртуальних подорожей
клієнтів. Необхідні знання у сфері
проєктного менеджменту, програмування, UI/UX-дизайну.
Радник із цифрових валют. Співробітник буде допомагати клієнтам
управляти своїми цифровими фінансами. Необхідні знання у сфері бухгалтерського обліку, управління фінансами та безпекою даних.
Окрім того, до списку додадуться
редактор персональних сторінок у соціальних мережах, керування штуч-

ним інтелектом, аналіз і управління
даними, діджитал-просування та продажів і діджитал-клієнтські сервіси.
Протестувати себе як працівника майбутнього можна було днями в
Києві на виставці Future of work, де
на локаціях можна було отримати
кар’єрну консультацію та разом з експертами визначити власні зони особистого зростання. На осінь організатори планують її провести в Одесі та
Львові.
Програма «Мріємо та діємо» впроваджується за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується IREX
у партнерстві з «Будуємо Україну разом», центром «Розвиток КСВ» (CSR
Ukraine), Making Cents International
(MCI), Міжнародним республіканським
інститутом (IRI) та Zinc Network. ■

■ ДОЗВІЛЛЯ

Із яйцями й пісочницею
У Черкасах відкрили Парк динозаврів
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкасах, у парку Перемоги, неподалік відомого в
усій країні міського зоопарку урочисто відкрили Парк
динозаврів. Як повідомили
«УМ» у комунальному підприємстві «Дирекція парків», відтепер черкащани та
гості міста мають можливість
відвідати унікальну освітньо-

розважальну локацію «Динопарк» та познайомитися з істотами, які населяли нашу
планету понад 250-65 млн
років тому.
За словами директора
«Дирекції парків» Сергія Рубана, спільна ідея створення
такого парку з’явилася після того, як побачили такий у
Києві та Буковелі. Але перш
ніж така унікальна експози-
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ція запрацювала в Черкасах,
було проведено значну переговорну та організаційну роботу. І наразі на території
близько одного гектара вже
«живуть» близько 20 роботизованих фігур динозаврів,
є тут тематичні фотозони та
археологічна пісочниця, де
діти можуть активно проводити час.
«Прогулюючись просто-

рою територією, ви зможете побачити реалістичні фігури динозаврів — від малюків, які щойно вилупилися з
яйця, до дорослих особин на
полюванні», — наголошує
пан Сергій. І додає: — У «Динопарку» можна зробити чудові знімки у спеціальних
фотозонах, відчути себе археологами, здійснюючи розкопки у стилізованих пісочницях.
Сергій Рубан переконаний, що цікаво у «Динопарку» буде всім — і дітям, і дорослим. А створили Парк
динозаврів у Черкасах за
рахунок підприємців, які
орендують землю на території «Дирекції парків». ■

В Україні продовжили адаптивний
карантин до 1 жовтня. Водночас впроваджувати додаткові обмеження в Кабінеті Міністрів поки що не планують.
В уряді кажуть, що наразі епідемічна
ситуація контрольована. Однак фахівці фіксують збільшення кількості інфікованих та госпіталізацій.
А от у МОЗ обіцяють для вакцинованих від коронавірусу привілеї. Міністр
Ляшко заявив, що в умовах жорсткого карантину, коли заклади закриватимуть — для вакцинованих залишать
певні блага. Щоправда, які саме — він
не уточнив.
Нині від коронавірусу в Україні
зробили понад 7 мільйонів 460 тисяч
щеплень. Зокрема, повністю вакцинували 2 мільйони 738 тисяч 73 людини.
Наразі в уряді працюють над підготовкою до навчального року. В Міністерстві освіти запевняють, що щеплення
для викладачів не буде обов’язковим,
однак у разі погіршення епідситуації
навчальні заклади продовжать роботу за умови, що там буде провакциновано не менш ніж 80% освітян. А от
у Полтаві вже почали впроваджувати
заохочення для вакцинованих. Квиток у театр — за щеплення. Жителям
міста подарують понад 100 квитків на
вистави. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Вакциновані містяни зможуть переглянути постановки Театру льяльок і Театру імені Гоголя. Квитки отримають
ті, хто робитиме щеплення від коронавірусу вперше.
Тим часом на Рівненщині стрімко
шириться штам «Дельта». Більшість
хворих на ковід страждають саме від
цієї мутованої інфекції. Перебіг хвороби у них тяжкий. Головний санітарний лікар області каже, що переважно люди підхоплюють вірус за кордоном на відпочинку. Тенденція його поширення жахає. Від початку серпня
кількість інфікованих зросла вдвічі.
На Рівненщині виділяють британський штам. Є випадки уханського. Зупинити його могла б вакцинація, одначе нині в області імунізовані лише 7%
населення.
Всесвітня організація охорони
здоров’я попередила про те, що загальна кількість випадків захворювання на коронавірус може перевищити 300 млн уже на початку 2022 року.
Згідно з даними організації, лише за
останні шість місяців загальна кількість COVID-випадків зросла зі 100
млн до 200 млн. А у США виявили новий небезпечний штам коронавірусу
з високою летальністю. Його назвали йота-штамом, він має летальність
до 82%. Так, у нового штаму підвищена швидкість поширення. Він передається на 25% швидше, ніж дельташтам. Крім того, він більш патогенний
і трансмісійний. Його летальність становить понад 82%, особливо для вікової категорії 45+ років.
Водночас розробник вакцини Pfizer
вважає, що для захисту від нових штамів коронавірусу знадобиться третя
доза препарату. Для підтримки найвищого рівня захисту додаткова (бустерна) доза може знадобитися протягом 612 місяців після повного курсу вакцинації, пише видання Politico. Напередодні
про можливу третю дозу заговорили і в
компанії «Модерна». Нині в Україні використовують вакцини чотирьох виробників — «Пфайзер», «Модерна», «АстраЗенека» та «Сіновак». ■
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■ АКЦЕНТИ

Незалежні. Самостійні. Нескорені
«Не все пропало», коли владу контролює народ
Василь БОГДАН,
експерт з питань безпеки,
генерал-лейтенант, публіцист

Незалежнiсть не впала з неба
Суспільство на фініші ювілейного 30-річчя. Нація святкує визначну подію в умовах російської
збройної агресії, ризиків від пандемії коронавірусу, подальшого зубожіння населення та загроз глобальній безпеці від ескалації гонки озброєнь і загострення міжнародної напруженості на
ґрунті амбітних лідерських протиріч між сильними світу.
На такому тлі у різних вітчизняних і зарубіжних колах актуалізувалася дискусія. Її предметом є намагання визначити історичну періодику виникнення, становлення та утвердження
держави Україна. Свідомо відкидаючи як заангажовані на імперському мисленні концептуальні розвідки прибічників
царської, радянської і путінської
історіографії та розрахований на
територіальну експансію скепсис окремих сусідів із близького
зарубіжжя, ми маємо всі підстави
визнати, що українське державотворення, незважаючи на його
драматизм і жертовність, має
понад тисячолітню хронологію.
Визначальними віхами є княжа
Київська Русь, королівство Данила Галицького, українська козацька держава — Гетьманщина, народжена у горнилі національної революції 1917-1922 рр.
об’єднана УНР. Героїчний внесок у генезу реалізації інституціональної мрії українців, хоча і
нетривалим періодом існування,
внесли проголошена 15 березня
1939 р. Карпатська Україна та деклароване ОУН 30 червня 1941 р.
у Львові відновлення Української
держави. Попри досить суперечливу, з огляду на колоніальний
статус, певну роль у цьому процесі відіграла й колишня УРСР.
Отже, маємо право категорично відкидати закиди окремих доморощених та іноземних асиміляторів і фальсифікаторів історії
про те, що українцям не властива державотворча традиція і вони
можуть реалізовуватися лише у
складі інших держав, оскiльки
належать, за твердженням Путіна, до дво- чи триєдиного великоросійського народу. Тобто святкування річниці проголошення
Незалежності 24 серпня 1991 р.
стосується лише періоду її відродження у новітній історії. Беремо
також до уваги, що незалежність
«не впала з неба», а є результатом багатовікової боротьби славетних вітчизняних достойників
різних епох і поколінь. Наведені
аргументи дають незаперечні підстави українській громаді відносити себе до плеяди автохтонних
провідних державотворчих націй
світу.

Корективи комуно-радянського
синдрому
Відповідно до ст.ст. 1 і 2 Конституції, Україна є суверенною,
незалежною, демократичною,
соціальною, правовою та унітарною державою. Її територія в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Чи вдалося надійно забезпечити дотримання таких фундаментальних норм Основного закону країни?
Одразу треба наголосити, що

незважаючи на майже перманентну ренесансну турбулентність,
Україна витримала випробування на міцність і відбулася як держава, яку визнали близько 200
країн світу.
Проте постколоніальний комуно-радянський синдром вніс
гальмівні корективи у реалізацію
положень Декларації про державний суверенітет України та Акта
про незалежність України.
Перебуваючи в ейфорії від
тристоронньої Біловезької угоди та під впливом радянських
ідеологем, перший президент
Л. Кравчук, без відповідних гарантій безпеки, передав Росії
тактичну ядерну зброю. Під
гаслами акціонування спільно
з тодішнім прем’єром Л. Кучмою допустив розпродаж та розкрадання через офшори перлини українського флоту — Чорноморського
пароплавства.
Суперечливими
реформами
спричинив падіння економіки,
інфляцію, суттєве погіршення
життєвого рівня населення. Зазначене, як тепер з’ясовується,
не без втручання Кремля, де перелякалися темпiв українізації,
призвело до масштабних акцій
протесту та дострокових президентських виборів.
Здобувши перемогу на популістських гаслах двомовності,
президент Л. Кучма фактично
сприяв реваншу проросійських
сил. Схваливши доктрину Горбуліна—Табачника щодо зовнішньополітичної багатовекторності,
єдиного інформаційного і культурного простору та спільної історії з колишніми метрополіями,
без міжнародно-правових юридично зобов’язуючих гарантій
безпеки та належної компенсації, підписав у 1994 р. Будапештський меморандум про добровільну відмову України від стратегічної ядерної зброї. Переслідуючи
особистий інтерес, на базі дніпропетровського та донецького
кланів заклав фундамент олігархічної системи в Україні. Через
«РосУкренерго» та наближених
бізнесбаронів надав потужний
поштовх корумпуванню суспільно-політичної та соціально-економічної систем країни. Справою
Г. Гонгадзе підірвав довіру до себе
і правоохоронних органів у нації
та репутацію України у світі стосовно функціонування в країні
верховенства права та безпеки
особи і громадянина. Належним
чином не сприяв розбудові оборонно-безпекового сектору, що спонукало Путіна до спроби захоплення
острова Тузла, Скнилівської трагедії та збиття українською ракетою над Чорним морем іноземного авіалайнера. Для забезпечення
другого терміну каденції уклав
союз із донецьким кланом, відкривши цим дорогу у велику політику кримінальнику В. Януковичу, антиукраїнські дії якого призвели до двох революцій.
Виборовши перемогу в тяжких змаганнях, у тому числі й через отруєння, президент В. Ющенко виявився послідовним апологетом відродження української
ідентичності, національної історичної пам’яті. На законодавчому рівні вперше було визнано Голодомор — геноцид української
нації, засуджено злочини стосовно України сталінського режиму,
забезпечено демократичні засади,
свободу слова, розпочато процес

утворення незалежної української православної церкви. Набрало вiдчутних темпiв економічне
зростання. Офіційний Київ чітко
заявив про намір інтеграції України у ЄС і НАТО. Лише навіяні
Кремлем внутрішньо-політичні
інтриги та ренегатська позиція
ФРН і Франції завадили Україні
отримати ПДЧ у НАТО у 2008 р.
на Бухарестському саміті Альянсу. На жаль, відсутність єдності
у патріотичному демократичному таборі сприяла, за спонуканням Кремля, розгортанню кампанії з дискредитації євроатлантичного курсу країни, компрометації українського відродження
та політики помаранчевих остаточно позбутися постколоніального впливу Росії.
Результатом такої какофонії
стало обрання президентом України привабливого на портретах та гнилого в душі рецидивного кримінальника і васала Кремля В. Януковича. «Русскій мір»
справляв шабаш і ретельно готувався до аншлюсу України в лабети путінської неоімперії. Оскiльки розворот В. Януковича на 180
градусів від попереднього курсу
вселив Московії очікувані надії.
Адже в усіх управлінських структурах держави зосереджувалися
зорієнтовані на Кремль посадовці. Реваншистський демонтаж
сектору безпеки і оборони супроводжувався скороченням його
бюджетного фінансування, кадруванням і ліквідацією низки
військових частин, переорієнтацією спецслужб, правоохоронних
органів і судової системи не на користь української справи. Надання Росiєю на кабальних умовах
кредиту у 3 млрд доларiв підривало економіку і ставило країну
в залежність від жадібного і агресивного сусіда. А відмова від диверсифікації енергоносіїв майже
повністю переорієнтовувала Київ
на торгово-економічні відносини
з Росією. Встановлення зовнішнього управління Кремлем над
Україною стрімко нівелювало її
суверенність i незалежність, руйнувало будь-яку перспективу заможної життєдіяльності громадян. Проте внутрішній і зовнішній ворог прорахувався. Л. Кучма не помилився у визначенні
формули — «Україна не Росія».
Нація змогла мобілізуватися не
лише для спротиву, а й для відсторонення українофобів від управління країною.
Період президентства П. Порошенка характерний намірами і діями стосовно реалізації революційних настанов із всеохопного реформування країни. Але
російська збройна агресія на запрошення В. Януковича не лише
призвела до тимчасової окупації
Криму і частини Донбасу, а й внесла деструктив у темпи і повноту
реформ.
І все ж цілісність на певний період революційної команди дозволила у відносно стислі терміни
відновити конституційною нормою євроатлантичний курс України, підписати Угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС
та отримати безвізовий режим із
країнами ЄС. Зміцнювалася обороноздатність і економіка країни. Створена міжнародна проукраїнська коаліція застосувала
чутливі для агресора санкції та
жорсткий політико-дипломатичний тиск, що сприяв міжнародній

❙ На злітній смузі ДП «Антонов» — репетиції головної події 24 серпня —
❙ параду наших оборонців.
ізоляції Кремля. Відтворені боєздатні військові частини спільно з
добровольчими батальйонами та
волонтерами забезпечили звільнення 2/3 Донбасу.
У руслі духовної і культурної
революції було створено ПЦУ, що
отримала від Вселенського Патріарха Варфоломія Томос на автокефалію. Парламент України ухвалив закон про державну мову,
що скасував русифікаторський
закон Ківалова—Колесніченка.
Нарешті, законодавчо була реалізована довгоочікувана декомунізація. Країна набувала оптимістичних перспектив. Проте знову себе проявила одвічна карма
дефіциту єдності революційних
сил та їхнiх лідерів. Це гальмувало реформи, формувало недовіру між партнерами парламентської коаліції, негативно впливало
на подолання корупції і організованої злочинності та боротьбу
із «п’ятою колоною» і гібридною
інформаційно-психологічною
війною Кремля. Низка депутатів
правлячої коаліції та високопосадовців була звинувачена в корупційних діяннях, що негативно
впливало на репутацію очільників країни, які перебували у ситуації цілеспрямованої дискредитації з боку Кремля.

Не наступити знову на граблi
Недооцінка чи ігнорування
зазначених вище факторів спричинила електоральну революцію, внаслідок якої найвищу посаду в Україні легітимно обійняв представник розбещеного
богемного середовища «Русского міра» шоумен Володимир Зеленський.
До позитиву почасти турборежимної і контраверсійної діяльності Зе-команди невизначеної
ідеології варто віднести усвідомлення нагальної необхідності інтеграції країни в ЄС і НАТО та повернення до стратегії попередника стосовно умов і обставин звільнення тимчасово окупованих
територій Донбасу і Криму. Вживаються практичні заходи щодо
блокування медіаресурсу «п’ятої
колони» та наміри заґратувати одного з її лідерів В. Медведчука. Заслуговує на увагу поки що декларативна і схожа на перерозподіл
фінансових потоків боротьба з олігархатом та кримінальними авторитетами, а також суперечлива земельна реформа. У риториці президента звучать запевнення у недопустимості перетину червоних
ліній на шкоду національним інтересам. Але тривогу викликають

заяви очільника країни про його
готовність порушувати закон, дії
з остаточного «зачищення» революційних кадрів і комплектування посад у вищих органах влади
та управління винятково за рахунок функціонерів «Слуги народу»
та колишніх апаратчиків режиму
В. Януковича. Очевидною є байдужість управлінців до подальшої
українізації, імплементації закону про державну мову, розбудови
ПЦУ та виконання норм закону
щодо ідентифікації УПЦ (МП) як
структури російської православної церкви. Попри публічні меседжі, гальмується реформа сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО, особливо
в частині забезпечення війська сучасним озброєнням і військовою
технікою та створення потужного ракетного щита країни. Неприпустимими з міркувань загрози
узурпації влади є спроби перетворити безпековий, оборонний сектори та правоохоронний сегмент в
озброєний загін партії «Слуга народу». Фатальними виглядають
результати фінансово-економічної діяльності. Зростання цін на
комунальні послуги, товари першої необхідності i продукти харчування та непосильні податкові
навантаження стрімко призводять до зубожіння значної частини українцiв, якi розчаровується у владі та перебувають на межі
масових соціальних протестів.
Спроби влади пропетляти за
рахунок ризикованих гойдалок,
брудних «договорняків» i сумнівних компромісів є загрозливими
в контексті забезпечення безпеки
держави та конституційних прав
громадян на заможне життя і демократичні свободи.
Незважаючи на такий похмурий стан речей, окремі «дорослі»
дії влади та майбутній візит президента у Вашингтон дають підстави для обережного оптимізму,
що «не все пропало і все буде добре». За умови, що громадянське
суспільство жорстко контролюватиме дії влади. Оскільки цього разу вона може наступити на
смертельно важкі металеві граблі, від удару яких повернутися
у здорове комфортне життя вже
буде неможливо.
І все ж із вірою в краще майбутнє українці мають усі підстави
святкувати ювілей Незалежності.
Адже теперішнє покоління має до
нього безпосереднє відношення і
продемонструвало готовність подолати всі перепони для очищення Вітчизни від російського окупанта. ■
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■ ГАРЯЧА ТОЧКА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Афган ліг під «Талібан»

Липень 2021-го був
найспекотнішим місяцем
на Землі за 142 роки

Іслами за два тижні захопили країну
Ігор ВІТОВИЧ

У неділю, 15 серпня, радикальна
ісламська організація «Талібан»
заявила про встановлення повного контролю над усією територією Афганістану. Ще вранці
її бойовики ввійшли в передмістя афганської столиці і висунули вимогу місцевій поліції
та військовим скласти зброю, а
вже надвечір того ж дня повідомили про переговори з залишками афганського уряду щодо
передачі влади та формування
тимчасового уряду Афганістану
на базі «Талібану».
До облоги Кабула бойовики
«Талібану» з блискавичною
швидкістю захопили всі провінції та їх ключові міста, фактично не зустрічаючи опору
з боку навчених та озброєних
американцями
проурядових
сил. У їхні руки потрапило поставлене з США та інших країн
НАТО озброєння на сотні мільярдів доларів.

Президент утік до
Таджикистану
Зранку неділі, 15 серпня,
президент Афганістану Ашраф Гані повідомив мешканцям Кабула, що штурму столиці не буде, що ведуться переговори про безкровну передачу влади та організацію
тимчасового уряду перехідного періоду. За цими словами
проглядав відчай заяви про
повну капітуляцію талібам.
Надвечір неділі глава Ради
афганського примирення Абдулла Абдулла заявив виданню Times of India, що президент Ашраф Гані все ж утік з
Афганістану до Таджикистану. За даними Бі-Бі-Сі, разом
iз президентом країну залишив і віцепрезидент Амрулла Салех.
Глава Ради афганського
примирення Абдулла Абдулла заявив, що президент Ашраф Гані «залишив свій народ», і назвав його «колишнім
главою держави». «Уже колишній президент Афганістану покинув країну і залишив
свій народ. Йому ще відповідати за це перед Всевишнім»,
— написав він у фейсбуці.
Попередній президент Афганістану Хамід Карзай заявив, що залишиться в країні
разом iз сім’єю, і закликав
мирно врегулювати конфлікт. «Я прошу урядові сили
безпеки і сили ісламського
руху «Талібан», де б вони не
перебували, захищати життя і майно людей і приділяти
цьому увагу», — написав він
у фейсбуці. Він попросив людей по можливості залишатися вдома і повідомив, що переговори між владою і талібами тривають.
Уряд Афганістану мав досить можливостей для запобігання захопленню країни радикалами, проте не використав їх через корупцію,
заявили в Брюсселі. «Афганська армія мала в своєму розпорядженні достатню
кількість зброї, пального і
боєприпасів, а також особового складу, щоб при адекватному управлінні та логістиці протягом багатьох місяців протистояти наступу руху

Середня температура на Землі в липні
склала 16,7 градуса за Цельсієм — найвище
за 142-річну історію спостережень, повідомила Національна адміністрація США з контролю за атмосферними та океанічними явищами (NOAA). Рекордно високу температуру
в липні фіксували цього року в Азії, а також
у США та Європі. NOAA пов’язує підвищення температури зі зміною клімату. «В цьому випадку перше місце найгірше, — заявив адміністратор NOAA Рік Спінрад. — Це
викликає занепокоєння». Минулі 7 років, iз
2015-го до 2021-го, в липні також фіксували температурні рекорди. Раніше цього тижня Міжурядова панель ООН зі зміни клімату
оприлюднила звіт, який назвали «жорстким
попередженням світу», повідомляє «Голос
Америки». Автори звіту вказують: кліматична система безумовно постраждала від
людського впливу, вплив людини спричинив
підвищення температури земної поверхні, а
рівень світового океану може піднятись на
два метри вже до кінця століття.

У Туреччині розбився
російський літак

❙ Афганістан тепер під контролем талібів.
«Талібан» навіть при повній
відсутності підтримки з боку
сил міжнародної коаліції»,
— заявив ТАСС дипломат однієї з європейських країн при
НАТО. Захід шокований, що
його зусилля в Афганістані
впродовж двох десятиліть
виявилися марними. Успіх
«Талібану» свідчить, що мешканці цієї консервативної ісламської країни більше довіряють «поганим» своїм, ніж
«добрим» чужинцям.
В одній iз перших заяв після взяття Кабула таліби заявили, що в Афганістані під
владою радикального руху
«Талібан» жінки зможуть
здобувати освіту і працювати,
а журналісти — критикувати
те, що відбувається, заявив
представник талібів. Жінкам
доведеться носити хіджаб,
але їм також буде дозволено
залишати свої будинки без супроводу, уточнив представник Сухаль Шахін.
В Афганістані після вступу талібів у Кабул почалося
формування тимчасового уряду. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya. Видання зазначає, що ексглава МВС Афганістану й колишній посол у
ФРН Алі Ахмад Джалалі буде
призначений главою перехідного уряду Афганістану.

Більшість посольств
покинули країну
Норвегія та Естонія висунули вимогу якнайшвидше
скликати засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з подіями в Афганістані. Але це вже
ніяк не вплине на подальший розвиток подій у цій
країні. Американський сенатор і член Спеціального
комітету Сенату з розвідки
Бен Шассе засудив керівництво країни за виведення військ з Афганістану, передає
CNN. За словами Шассе, Вашингтон «пошкодує про свої
дії, які призведуть до погіршення зовнішньополітичних
зв’язків». Той факт, що війська США залишають Кабул,
він назвав «ганебним» кроком. «Жорстоке поводження
з афганськими жінками і рі-

занина наших союзників —
це передбачуваний результат
слабкої доктрини Трампа—
Байдена», — зазначив сенатор. Шассе додав, що влада
США не повідомила правду
про те, наскільки важливу
роль відігравали миротворчі
сили для безпеки Афганістану.
Держсекретар США Ентоні Блінкен визнав, що таліби діяли швидше, ніж очікували в Вашингтоні, однак усе
ж висловився на захист відходу американців з Афганістану. «Ідея про те, що статускво можна було зберегти, залишивши там наші сили, є неправильною», — заявив він
CNN. За словами глави зовнішньополітичного відомства, зараз головна мета — безпечно вивезти всіх громадян
США з країни.
Президент США Джо Байден «втік» з Афганістану, заявив колишній американський лідер Дональд Трамп. Про
це повідомляє видання The
Hill. «Він утік з Афганістану
замість того, щоб слідувати
плану, який наша адміністрація залишила для нього, —
плану, який захищав наших
людей і нашу власність і гарантував, що таліби ніколи і
подумати не посміють захопити наше посольство або надати базу для нових нападів на
Америку», — заявив Трамп.
За словами колишнього
президента США, після знищення терористичної організації «Ісламська держава»
він «створив надійний стримуючий фактор», якого тепер
немає. «У «Талібану» більше
немає страху або поваги до
Америки», — підкреслив він.
Байден, у свою чергу, напередодні заявив, що його попередник незадовго до 11 вересня
2019 року уклав iз талібами
угоду, яка поставила рух у
найсильнішу військову позицію з 2001 року, і встановив
терміни виведення збройних
сил США.
У критичний день неділі,
15 серпня, більшість амбасад
західних країн у Кабулі панічно втікали з афганської столи-

■ ДОВІДКА «УМ»
Війна в Афганістані:
основні факти
У 2001 році військові сили під
керівництвом США скинули владу талібів в Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, організованих лідером «Аль-Каїди» Усамою бен Ладеном. Останні 20 років
військові дії на території Афганістану не вщухали. США та їхні союзники підтримували демократично обраний уряд та вкладали великі ресурси в афганські сили безпеки, але
напади талібів тривали. За адміністрації Трампа США уклали угоду з
талібами і пообіцяли залишити Афганістан, якщо бойовики погодяться
не надавати підтримку і тренувальні бази для терористів. Перемовини
між талібами і афганським урядом
провалилися. Та американські солдати все одно залишають Афганістан у цьому році, а таліби знову захоплюють країну.
ці з допомогою спецтехніки та
спецслужб своїх країн. Але не
посольство Росії. Хоча «Талібан» є організацією, офіційно забороненою в Росії як терористична, однак посольство Росії спокійно залишалося
в Кабулі, а МЗС Росії заявило
про готовність співробітництва з перехідним урядом країни, тобто з тим же «забороненим» у Росії «Талібаном».
Керівництво руху гарантувало безпеку посольства Росії в
Кабулі. Однак при цьому в останні години вони наказали
всім іноземцям, які залишаться в місті, зареєструватися.
Надвечір неділі з’явилися
і перші заяви «тимчасового
уряду» талібів. Зокрема, що
поліція попереднього уряду
втекла зі столиці, тому таліби перебирають під свій контроль правопорядок у Кабулі,
зокрема виводять на вулиці
свої загони міліції для попередження актів мародерства
та злочинності, якими супроводжується період безвладдя.
Командувачі сил руху «Талібан» на чолі з Абдулою Гані
Барадаром очолять адміністрацію президента Афганістану. ■

У Туреччині розбився російський пожежний літак Бе-200 зі складу російського
Міноборони. На борту перебували п’ятеро
російських військових і троє громадян Туреччини. Турецький телеканал NTV повідомив, що в катастрофі ніхто не вижив. Як припускають турецькі ЗМІ за попередніми даними, літак не зміг набрати потрібну висоту після забору води (може нести 12 тонн рідини)
і врізався в скелі.

Путін безіменно хоронить
«зелених чоловічків»
У Колпіно, розташованому в Ленінградській області, громадяни Російської Федерації зняли місце, де в безіменних могилах режим Путіна хоронить їхніх співвітчизників.
Для апарату Путіна солдати російської армії — це просто номери. Дуже ймовірно, що
в цих могилах ховають російських солдатів,
які гинуть на окупованих Путіним українських землях, не виключено, що так ховають
також «ваґнерівців», які сіють смерть у Лівії,
Сирії та Африці.

У Молдові триває зміна еліт
На своєму першому засіданні новий
уряд Молдови на чолі з прем’єр-міністеркою Наталією Гаврилицею, яка представляє партію «Дія та солідарність», відправив у відставку майже всіх держсекретарів
міністерств, глав державних відомств та
агентств. Звільнено з посади й посла Молдови в Російській Федерації Володимира
Головатюка. Як заявила в інтерв’ю місцевим ЗМІ пані Гаврилиця, пропрезидентська партія «Дія та солідарність» готує закон,
котрий дозволить звільнити генпрокурора
Олександра Стояногло. Його відставки вже
давно вимагають депутати цієї партії. Експерти розійшлися у своїх оцінках: одні вважають, що таким чином правляча нині партія
реалізує свою передвиборчу програму, і кажуть про перспективу якісних змін у країні,
інші — про розчищення місця для «своїх
людей».

Землетрус на Гаїті
У результаті землетрусу, що стався
вранці в суботу на заході Гаїті, загинули, за
останніми даними, 304 людини, але пошуки
жертв під завалами тривають. Як повідомляє місцева влада, травмовано щонайменше 1700 осіб. Голова місцевої рятувальної
служби Джеррі Чандлер сказав журналістам, що лікарні в регіоні землетрусу переповнені пораненими. У місті Жеремі медикам довелося поставити намети у дворі. Епіцентр землетрусу магнітудою 7,2 бала був
приблизно за 8 км від міста Пті-Тру-де-Ніппо. Поштовхи відчували й у густонаселеній
столиці Гаїті Порт-о-Пренсі (за 125 км звідти) і в сусідніх країнах. У регіоні тривають
повторні поштовхи, один з них, був особливо сильним — 5,8 бала. У країні оголошено
надзвичайний стан терміном на місяць. Тим
часом на країну насувається ще одне стихійне лихо: Гаїті лежить на можливій траєкторії
тропічного шторму «Грейс», і в ці дні тут можуть трапитися потужні зливи з повенями і
зсувами.
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■ АГРОБІЗНЕС

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ
Житомирська область

Бум ягідництва, який останніми роками відчуває Україна, призвів
до трохи забутої ситуації на аграрному ринку: попит на плоди деяких культур суттєво переважає здатність виробників насичувати
його. Причому йдеться саме про внутрішній попит, без урахування
експортного потенціалу галузі, який аналітики також вважають доволі значним.
І якщо покупці, фігурально висловлюючись, стоять у черзі до продавця і виробника, то останній змушений заздалегідь записуватися у таку ж саму чергу до садових центрів, які пропонують якісний
посадковий матеріал. «Усі наші саджанці, які ми вирощуємо в цьому сезоні, вже давно розписані за нашими клієнтами, — каже
«УМ» керівниця розплідника садово-ягідних саджанців «Брусвяна» Ліліана Дмитрієва. — Новим покупцям ми радимо приїжджати
у вересні, можливо, в нас залишиться товар, не проданий наприкінці літа».

Від каталогу до кластера
Свою першу плантацію саджанців пані Дмитрієва заклала
ще понад 15 років тому — поблизу Брусилова Житомирської області. У цей час ситуація у цій
галузі аж ніяк не віщувала ні
стрімкого злету, ні надприбутків, — у країні була популярною
каталожна торгівля, і новостворена компанія таким чином продавала свій товар покупцям.
Усе змінилося років десять
тому. «В Україні виник попит на
товарні плантації — а це зовсім
інший підхід до роботи, інші технології, вимоги до посадкового
матеріалу. Тому ми почали змінюватися, хоча для цього й потрібні були певні зусилля. Сьогодні 80% нашої продукції купують клієнти, які висаджують
великі плантації для отримання
товарної ягоди, — каже Ліліана
Дмитрієва. — Це аж ніяк не означає, що ми працюємо тільки з
великим виробником: постачаємо саджанці як тим, у кого 50
соток під малину, так і тим, хто
обробляє тисячі гектарів. Працюємо також з іншими садовими центрами, зокрема у великих
торговельних мережах — «Нова
лінія», «Епіцентр»: обслуговуємо понад 60 садових центрів у їхніх маркетах».
Востаннє бізнес-схему «Брусвяна» вдосконалила в нинішньому році: разом із фермерським
господарством «Катерина Ягідна» створили кооператив «Брусилівська ягода». «Сила будьякого бізнесу — це коли бізнесмени об’єднуються. Якщо «Брусвяна» — це насамперед саджанці,
то фермерське господарство —
вирощування кінцевої продукції з наших саджанців, — продовжує Дмитрієва. — Надалі кооператив, я думаю, розвинеться у ягідний кластер: створення
низки суміжних підприємств,
які забезпечують кінцеву мету
— виробництво якісної продукції. Законодавчо наразі такого
поняття не існує, але, переконана, це — справа майбутнього.
Орієнтуємося, зокрема, на американський приклад — кластер
«СпрейОушн», який спеціалізується на вирощуванні журавлини».

Ягідна математика
Цінова ситуація на українському ягідному ринку цьогоріч
неабияк сприяє виробникам:
ціни на продукцію залишаються
досить високими, а процес зростання інфляції та подорожчання сировини на головних світових ринках стимулюватиме їх
залишатися на цьому рівні.
— Візьмемо малину, — продовжує Ліліана Дмитрієва. —
Кілька років тому в нас виникла
криза перевиробництва, закупівельна ціна одного кілограма перебувала в межах 12 гривень. І
тоді фермери просто перекопали плантації: невигідно. Сьогодні ціна дуже висока — понад 100
гривень за кілограм, тому існує

стабільно високий інтерес до посадкового матеріалу.
Деякі власники ягідних
плантацій намагалися використовувати сорти, популярні в Європі. Але результат не завжди
виходив вдалим — у наших кліматичних умовах вони не дають
необхідного результату. Передусім через високі літні температури, коли температура на ґрунті
може бути до 80 градусів і зазвичай мало дощів. «Малина ж — це
назагал північна культура. Аби
знизити фактор ризику, потрібно споруджувати накриття, тунелі, — каже очільниця «Брусвяни». — Але в цьому випадку
вирощувати малину на переробку немає сенсу, оскільки її собівартість виходить надто високою. Так, зокрема, вартість вирощування одного кілограма малини в тунелі у Польщі становить 8
євро за кілограм, у Мексиці — 20
доларів: доволі високими є затрати. Таку ягоду переважно купують супермаркети, ресторани. У
нас, щоправда, також є малина
за 300-400 гривень за кілограм,
особливо в міжсезоння, але це
скоріше виняток, ніж правило.
Український споживач не в усіх
регіонах готовий до такої ціни на
ягоду».

На шляху до еталону
Щоби вирощувати ягоду в
трохи нижчому ціновому сегменті, виробники шукають саджанці, які добре почуваються у нашому кліматі. Оскільки державна селекція у країні сьогодні перебуває не в найкращому стані
(головним чином через нестачу фінансування), виведенням
нових сортів починають займатися самі виробники. Займатися селекцією і виведенням власних сортів «Брусвяна» розпочала вже давно. «Ми орієнтувалися
на селекційні досягнення європейського пострадянського простору. Зрозуміли, що для України потрібні свої сорти, й активно
займалися їх розробкою. Батьки
мого чоловіка займалися селекцією і мали власні напрацювання
з 1993 року. Кращого ремонтантного сорту цієї культури, ніж
«Брусвяна», на мою думку, в Україні не існує», — каже Ліліана
Дмитрієва.
— Загалом ми маємо 5 власних сортів малини: «Брусвяна», «Брусилівський стандрат»,
«Примара», «Брусилівська»,
«Ремарка», «Ярославна». Сорт
лохини «Фіолент», «Либідь»,
«Київський бурштин», «Слава», — каже Ліліана Дмитрієва.
— Річ у тім, що вимоги споживача до продукції постійно змінюються: ягода потрібна солодша,
з більшим терміном зберігання,
щоби була стійка до спеки і зимових заморозків. Відбраковуємо
нетолерантні рослини, збільшуючи стійкість до хвороб. Останній, третій, етап — це поліпшення якості самої ягоди: вона має
бути лежкою, добре переносити
транспортування і, звичайно ж,

Ягідні місця
Українське ягідництво стрімко відроджується, заповнюючи
потреби внутрішнього ринку і націлюючись на експорт

❙ «Брусвяна» тримає марку.
бути смачною та привабливою на
вигляд, мати певний розмір, тобто не бути надто дрібною, і привабливий колір… Існують, утім,
сорти, коли ягода дуже смачна,
але надто м’яка, а тому її важко
транспортувати. Такий сорт не
підійде для товарного виробництва, але його з успіхом висаджуватимуть на присадибних ділянках.
Селекція — задоволення не
з дешевих, до того ж процес доволі тривалий. До кошторису
відносять і людські затрати, і
кошти на вирощування клонів,
які були висаджені на дослідних ділянках, також зарплата фахівця, який займається селекцією, витрати на утримання
площ, живлення рослин. «Якщо
скласти всі ці витратні статті разом, ми отримаємо насправді немаленьку цифру, — пояснює
Дмитрієва. — Що ж стосується
часу на досягнення очікуваних
результатів, то нові сорти малини можна отримати за 5-6 років,
для лохини цей процес може тривати вже десять років, а для плодових дерев — і 20, і 40 років».
За словами керівниці підприємства, в підсумку вони хочуть отримати ремонтантний
(який дає кілька врожаїв за рік.
— Авт.) сорт червоноплідної малини, який стане українським
еталоном, що його визнаватимуть за кордоном. «Сьогодні ми
працюємо над його транспортабельністю. У перспективі хотілося б отримати кілька сортів
— для тунельного вирощування, які будуть скороплідними, і
для відкритого ґрунту», — резюмує вона, додаючи, що сорти матимуть подовжений термін зберігання — до тижня, при тому, що
ягоди сучасних сортів зберігають
без використання хімічних препаратів близько трьох діб.

«Чорна ікра» серед ягід
Але якщо малина — це добре
відома і де-факто традиційна для
України ягода, то не так давно на
нашому ринку з’явилася лохина,
яку через високу ціну іноді називають «чорною ікрою» серед

❙ Саджанці чекають моменту пересаджування в ґрунт.
ягід. «Лохина високоросла — лідер продажів серед усього переліку наших саджанців, — каже
Ліліана Дмитрієва. — Ми вирощуємо 1 млн саджанців цієї ягоди, і впродовж наступних років
вона залишатиметься лідером
продажів».
За словами експерта, лохину
почали вирощувати близько 100
років тому, коли було створено
першу лінійку сортів. Зараз існують селекційні центри в Америці, Австралії — загалом у світі
є плантації, яким виповнилося
понад 50 років. В Україні ж лохина — нова культура, яка стала популярною близько 15 років
тому. «У нас тільки розвивається

культура її споживання, стверджувати ж, що в Україні існує масовий попит на цю ягоду, — завчасно. У західних країнах, за
океаном ця культура є значно
популярнішою, ніж у нас. Ось,
скажімо, у США дуже популярним є лохиновий сік, його продають практично на кожній автозаправці, — каже Ліліана Дмитрієва. — Адже, як вважається, ця
ягода має властивості, які приносять користь для здоров’я. Що
ж стосується особливостей вирощування, то тут не все так просто: лохина вимагає кислих ґрунтів, дотримання певних агротехнічних умов, а отже, не всі готові
нею займатися».

о

СЕЛЯНИ І К , СоціУМ

❙ Робота в теплиці.
До того ж за рівнем затрат на вирощення лохина перебуває на другому
місці. Вартість закладення одного гектара стартує від позначки «30 тис. доларів», при цьому сад окуповується в
наших умовах за 5-6 років. Найдорожчою ж ягодою в Україні є журавлина: її
промислових плантацій у нас ще не започаткували, площі під цією культурою є трохи більшими за гектар. Хоча,
на думку експертів, вони розширюватимуться, адже сьогодні зменшується ареал вирощування журавлини в лісах і при цьому набуває популярності
споживання цієї ягоди у переробленому вигляді — як домішки в сухому вигляді чи екстракті.

Логіка державних дотацій
Держава впродовж останніх кількох
років виділяє чималі кошти на підтримку аграріїв, які закладають свої плантації, — компенсує 80% від вартості садибного матеріалу без врахування ПДВ,
до 40% затрат на крапельне зрошення
і до 40% вартості холодильників. «Ви
не зможете займатися садівництвом,
якщо на полі ви не будете охолоджувати ягоду, хоча би 50 тонн», — коментує Дмитрієва. Також держава сприяє забезпеченню фермерів кредитами
під мінімальні відсотки під закупівлю
техніки. Існують і грантові програми,
які дозволяють придбати холодильне

обладнання або зовсім без грошей, або
з мінімальним фінансуванням. Умова
більшості програм — аграрії використовують посадковий матеріал, який є у
державному реєстрі.
«На даному етапі, коли фермер закладає поле, він купує посадковий матеріал або в українського розсадника,
або в іноземного. І навіть купуючи в
іноземців — поляків, голландців, —
він може отримати компенсацію. Чому
ж законодавство прописане таким чином, що за іноземний матеріал можна
отримати державні кошти? Навпаки,
ці гроші мали б іти на розвиток свого
власного виробництва. А виходить, що
ми ділимося грішми з державного бюджету невідомо з ким, при цьому ще й
за допомогою цих коштів розвиваємо
іноземні розсадники, які потенційно є
нашими конкурентами», — резюмує
Дмитрієва.

Ягідництво повертається
Окрім внутрішнього ринку, українські аграрії також мають хороші
експортні перспективи. Проте для нас
це завдання на завтра або навіть на післязавтра. «Експортний потенціал України в галузі ягідництва зараз практично не реалізований, — каже керівник «Брусвяни». — Тобто наразі в нашій країні немає жодної компанії, яка
могла б сказати, що володіє цим рин-
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ком чи займає його значну частину. Ринок майже вільний, утім я прогнозую,
що впродовж найближчих п’яти років
з’являться гравці, які потім поділять
цей ринок, усі ж інші виробники потім
будуть долучатися до цього процесу. Я
вірю в об’єднання в бізнесі задля досягнення великої мети».
Україна, як запевняють експерти, цілком імовірно, може стати головним експортером ягід на деякі ринки. «У нас такі природні умови, що ми
можемо цього досягти: маємо досвідчених агрономів, з’являються молоді фахівці, які навчаються у передових аграрних вузах. Якщо ще десять років тому
ви б не знайшли фахівця з вирощування ягід, то сьогодні багато людей вчиться, мають спеціальну освіту й повертаються в Україну, щоби тут працювати.
Це дуже знакова річ, і державі потрібно стимулювати цей процес», — зазначає Ліліана Дмитрієва.
Сьогодні фахівці фіксують значний
попит іноземних покупців. Це, зокрема, арабські країни, які споживають
багато ягід, але в їхньому кліматі вирощувати цю продукцію неможливо.
Приваблює охочих працювати на
українських гектарах не лише ймовірність стати власником землі, а й наш
досвід: Україна завжди мала що запропонувати світові в галузі плодовоягідної продукції. «Так, ще за часів
царської імперії 9 губерній України
забезпечували близько 70% плодовоягідної продукції тодішньої держави.
Потім перша та друга світова війни
фактично знищили садівництво, яке
відновилося лише в 1980-ті роки: Україна виробляла близько 60% ягідної
продукції на території СРСР. До речі,
чи не всі харчові концентрати виробляли саме тут. Після розвалу Союзу галузь перейшла у занепад, але зараз — відновлюється, — стверджує
Дмитрієва. — При цьому розвиток
садівництва неможливий без переробки: сортування, заморозки, виробництва готової продукції. Я вважаю, що
майбутнє — це не лише продаж сировини, яка дешево коштує, а й створення високомаржинальних продуктів і
вихід з ними на ринки світу».
— Як ви ставитеся до скасування
мораторію на продаж сільськогосподарської землі, навколо якого точиться чимало суперечок? — запитали ми в
керівника «Брусвяни».
— Моя позиція тут двояка. З одного боку, я, безсумнівно, є патріотом
своєї країни, а тому дуже хвилююся,
що іноземці і справді можуть скупити
всю найродючішу українську землю.
Тому я не дуже хочу, аби таке сталося.
Але як людина, яка безпосередньо працює на землі, я вважаю, що для мене
було би добре, якби цей ринок був. Я
хочу купити частину паїв, які орендує
моє підприємство. Як я можу створювати багаторічні насадження на орендованій землі? ■
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■ ПРАКТИКА БІЗНЕСУ
Не робити ставку
на одну культуру
Одночасно з розвитком ягідництва з’являється величезна кількість людей, які хочуть вигідно вкласти гроші в перспективний аграрний напрям. «До мене
часто звертаються бізнесмени, які кажуть: я маю,
скажімо, п’ять, десять, п’ятдесят тисяч доларів. Як
мені їх вигідно вкласти? Я відповідаю: без необхідних
знань ви можете їх не вкласти, а просто витратити, —
каже Ліліана Дмитрієва. І продовжує: — Я об’їздила
багато країн, щоби зрозуміти, як працює ягідний бізнес у сучасних умовах. І скажу, що ніколи не можна робити ставку лише на одну культуру. Навіть таку
прибуткову, як лохина. Варто мати ще насадження суниці садової чи альпійської, малини — яка дає плоди
вже наступного року після висадження посадкового
матеріалу. І складати свій бізнес-план не тільки виходячи з того, скільки грошей вам потрібно залучити,
а й які у вас будуть капіталовкладення, як нівелювати ризики, зменшити затрати. І це вплине на ваш результат. Особисто я вважаю ягідництво однією з найцікавіших, але при цьому ризикованих тем у сучасному сільському господарстві, і вважаю, що українська
ягода має великі можливості для її поширення».
За словами експерта, якщо розглядати розсадник
як бізнес, то потрібно покладатися не лише на власні кошти, а й звернутися до тих підприємств, які є поруч, щоби об’єднати зусилля. «Багато розсадників будуть раді з вами працювати, це не будуть надприбутки, але це буде гарантований фінансовий результат, — продовжує керівник «Брусвяни». — Скажімо,
ягідні кооперативи — це буде угода з переробником
на гарантований збут. Для того, щоби бізнес був успішний, його треба розглядати разом з усіма учасниками».

■ НОВІ НІШІ
«Ведмежий тур»
«Кілька років тому наші добрі знайомі попросили дозволу приїхати на плантацію малини, аби позбирати ягоди. Але до цього процесу вони поставилися доволі творчо: принесли пластиковий стіл, парасолю, напої і наїдки — займалися збором, відпочивали і спілкувалися, — розповідає Ліліана Дмитрієва. — А торік
ми вирішили піти далі: почали приймати в себе екскурсії
київських і житомирських туркомпаній, які привозять
до нас відвідувачів. Програма проста: провести день за
містом, подивитися наш розплідник — і поїсти ягід у
полі».
За її словами, за кордоном такий відпочинок дуже
популярний. «Я особисто знаю таку ферму в США: люди
посадили плантацію — 10 гектарів — але потім перестали нею займатися. І перепрофілювали свій бізнес на інший напрям: відкрили доступ для відвідувачів, які збирають ягоду, потім зважують її на спеціально
встановлених вагах і залишають необхідну суму грошей
у касі, — продовжує Дмитрієва. — Майбутнє в такого відпочинку, безумовно, є. Тим паче, що в світі зараз
триває пандемія «Ковід-19», а отже, не всі охочі можуть
поїхати за межі нашої країни».
«До нас приїжджали групи по 10-20 осіб, у тому числі діти та дорослі, — каже Дмитрієва. — Зазвичай розплідники рідко пускають до себе гостей. Ми зустрічаємо
їх, даємо відповіді на різні запитання, в тому числі й на
найпопулярніше: «Чому рослини стільки коштують?». А
під час дегустації визначаємо для себе, які сорти людям
більше подобаються».

■ МЕДИЦИНА

Життєвий шлях iз пересадкою
У Черкасах уперше провели трансплантацію серця
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкаському обласному
кардіоцентрі вперше пересадили серце 59-річному чоловікові.
Як повідомили «УМ» у Черкаській ОДА, це безпрецедентна подія в медичній сфері області. Операцію проводили лікарі обласного кардіоцентру в
співпраці з фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи
Амосова. Нині пацієнт отримує
необхідну лікарську й медикаментозну підтримку.
«Реципієнта для проведення
операції знайдено через Єдину
державну інформаційну систе-

му трансплантації», — розповідає завідувач серцево-судинної
хірургії Черкаського обласного
кардіоцентру Олег Журба.
За його словами, система
запропонувала 59-річного пацієнта. У нього була виражена серцева недостатність. Серце майже не виконувало свою
функцію. Класичні методи
кардіологічної та кардіохірургічної допомоги були неефективні. Далі проведений тест на
сумісність показав, що операція можлива.
Як наголошують у Черкаській облдержадміністрації, приклад такого мультиорганного
донорства для Черкащини —
унікальний. Вилучені органи

вже трансплантували. Трансплантацію печінки провели
київські фахівці з Національного інституту хірургії та трансплантології імені Олександра
Шалімова. Операції з пересадки нирок провели в обласному
онкодиспансері. Для тутешніх
фахівців це теж новий досвід.
Адже до того вони проводили
лише родинні трансплантації.
«На Черкащині близько 500
осіб перебувають на постійному
гемодіалізі, — відзначає завідувач обласного центру пластичної реконструктивної та малоінвазійної онкоурології Черкаського обласного онкологічного
диспансеру Роман Морару-Бурлеску. — І тільки 2-3 відсотки

❙ У Черкаському обласному кардіоцентрі вперше пересадили
❙ серце 59-річному чоловікові.
❙ Фото надане пресслужбою Черкаської облдержадміністрації.
з них можуть розраховувати на
родинну трансплантацію. Хоча
й це вже великий показник.
Інші ж вимушені жити на гемодіалізі все життя. Трансплантація дасть шанс цим людям на
нормальне життя, не прив’язане
до лікарняного ліжка».
«Це визначна подія для Чер-

кащини, — додає голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.
— Разом із медиками ми провели комплексну роботу, аби все
це стало можливим. Ми ставили перед собою амбітну ціль —
зробити Черкащину центром
трансплантації. І поступово
прямуємо до неї». ■
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■ ДОБРА СПРАВА
Ганна ВОЛКОВА

Створювати прийомну сім’ю полтавка Ірина Рудковська почала,
маючи неповнолітню доньку й не маючи чоловіка. Зараз її чоловік
сміється: «Вона спочатку взяла двох дівчаток, а потім мене». Нині
на двох вони мають 13 синів і доньок й один на всіх дитячий будинок сімейного типу.
— Як волонтер я допомагала дитячим будинкам та інтернатам,
часто бувала в них, і щоразу поверталася звідти морально спустошеною, — розповідає про те, з чого все починалося, 46-річна
мама 11 прийомних дітей Ірина Рудковська. — Знаючи систему
державного виховання зсередини, розуміла, що дитина, яка потрапляє в неї, має бути дуже обдарованою, щоб вийти звідти здоровою морально й пристосованою до реалій життя. Тому, почувши
від своїх друзів-волонтерів про трагічну долю дев’ятирічної сироти
з Чернігівщини Світлани, вирішила створити прийому родину й забрати її до себе. Житло й фінансові ресурси дозволяли це зробити,
донька Настя не заперечувала.
На перших порах, щоправда, дівчинка хотіла повернутися назад, в
інтернат, — їй важко було адаптуватися до нових умов. Та минуло
три роки, емоції вляглися, і мама Іра почала вести розмови про те,
що хоче взяти в сім’ю ще одну дівчинку.

«У половини наших
дітей біологічні батьки
виховувалися в дитбудинках»
— Документи на Іванку, яка
з народження жила по дитбудинках та інтернатах, почала
оформлювати сім’я знайомих
мені волонтерів, але забрати її
їм не дозволив стан здоров’я,
— пригадує Ірина Іванівна. —
Тоді вони звернулися до мене.
Я погодилась на пропозицію.
Зібравши за два місяці необхідні довідки, поїхала на Закарпаття. «Ось лише тата в нас немає»,
— поставила Іванку перед фактом. «А чого ти його не виписала?» — цілком серйозно спитала мене дитина. Розумієте, вихованці дитбудинків й інтернатів
знають, що все треба виписувати: сандалики, сукні...
Іванка — дівчинка з особливими потребами — у свої десять років розмовляла так, що
її важко було зрозуміти. Та одного разу, коли всі члени родини перед сном, узявшись за
руки, молились, вона чітко
вимовила: «Господи, дай нам
батька!», чим усіх насмішила.
Але Бог, певно, почув те
прохання, і вже незабаром
доля звела Ірину з Олександром, який сам виховував сина,
на рік меншого за Настю. Виявилося, вони жили в одному
мікрорайоні Полтави, мали
багато спільних інтересів, обоє
мріяли про великі родини.
— Іра взяла спочатку двох
дівчаток, а потім мене, — широко посміхається Саша. —
Коли вже ми мали «повний
комплект» дітей, вона ще й бездомного собаку прихистила, а
на додачу сусідський кіт до нас
прибився. Тому ми говоримо,
що в нашому будинку всі прийомні...
Вирішивши створити дитячий будинок сімейного типу,
подружжя звернулося із заявою до комісії у справах дітей
Полтавського району. До втілення їхньої мрії підключився
благодійний фонд «Міст у життя», який залучає меценатів
для будівництва дитячих будинків сімейного типу по всій
Україні (наразі таких, зведених за одним проєктом, уже
89, і в них проживає понад 900
дітей-сиріт i позбавлених батьківського піклування).
А як тільки будинок був
готовий, він почав наповнюватися дитячими голосами.
Першими в ньому з’явилися
Стас, Юрчик і їхня сестричка Аліна, яким було на той момент відповідно 13, 9 і 7 років.
Діти опинилися в Полтавській
школі-інтернаті ім. Н.К. Крупської після смерті батька, вимушеного переселенця з Донбасу, який займався їхнім вихованням самостійно. За ними,

після трагічної смерті батьків,
прийшов десятирічний Денис,
з яким не справлялася бабуся. Два роки тому доєдналися
брати Олексійко і Михайлик
— вони були вилучені з родини працівниками соціальної
служби. Потім — 7-річний Данило, а останніми, в грудні минулого року, 7-річний Денис і
5-річна Полінка — брат і сестричка.
— Треба розуміти, що кожен iз них пережив особисті
трагедії, — пояснює мама-вихователь. — А в половини з них
біологічні батьки виросли в інтернатах, де їх ніхто не навчив
нести відповідальність за своїх
дітей. Ми хочемо перервати цей
ланцюжок. Чим більше дітей
виховуватимуться в родинах,
тим суспільство буде здоровішим. Адже, за офіційною статистикою, 80 відсотків юнаків
і 30 відсотків дівчат в Україні
через п’ять років після випуску з інтернатних закладів потрапляють у кримінальне середовище.

Тато може все, що завгодно
Практично в кожного неповнолітнього з родини Рудковських є складні діагнози, про які
подружжя дізнавалося, вже забравши їх до себе. Їм потрібна
допомога психолога, логопеда,
стоматолога, ортодонта...
Із ними важко. Спочатку дехто з дітей намагався встановлювати свої правила: ображав
менших, лихословив, бо так
було заведено в тому середовищі, в якому вони росли і в якому від них ніхто нічого не вимагав!
Вони не вміли ані слідкувати за чистотою, ані готувати
їсти. Вони й зараз лінуються
працювати, але заведені в домі
правила поступово всіх змінюють. І хочуть того чи ні, але по
суботах влаштовують генеральне прибирання. Якщо хтось
схалтурив, мусить переробити.
Вони вже знають, що найсмачніші ягоди й овочі — вирощені
власними руками. І якщо треба
перечистити вісім ящиків полуниці на заморозку, — сідають разом і чистять. Діти пригадують, що найбільше їм сподобалося разом з татом робити
собаці будку, яку вони по черзі «приймали в експлуатацію»,
залазячи всередину. А привчаючи до етикету, батько запрошує дівчаток по черзі до кінотеатру: виходячи з транспорту,
подає їм руку, відкидає сидіння крісла, пропонуючи зайняти місце в залі.
— Вони принцеси і мають
жити з цим відчуттям! — переконаний Олександр. — Я впевнений, наші донечки у стосунках з хлопцями не допустять

❙ Щасливі батьки — щасливі діти.
грубощiв по відношенню до
себе.
— Найважче Стасу, — каже
Ірина. — Бо він був найстаршим, коли прийшов у наш дім,
уже зі своїм досвідом спілкування зі світом. Йому складно
назвати нас мамою і татом. І він
мріє, що вже через рік, як йому
виповниться 18, вийде з-під нашої опіки. Зараз хлопець навчається на кухаря-кондитера і
часто демонструє на кухні для
інших майстер-класи з приготування страв. Виготовляє смаколики й продає їх у місті. Залучає до процесу й молодших
дітей. Ми, звісно, підтримуємо його прагнення до самостійності й завжди готові будемо допомогти в майбутньому.
У цьому можна навіть не
сумніватися, бо для Ірини з
Олександром усі діти стали рідними. Подружжя, наприклад,
уже розмірковує над тим, щоб
залишити Іванку з собою після
досягнення нею повноліття. У
неї складна форма сколіозу.
Нині, щоб він не прогресував,
батьки оплачують їй заняття в
басейні й додаткові індивідуальні уроки з тренером. Покращення є, але всі досягнення можуть звестися нанівець,
якщо дівчинка (вона збирається вивчитись на кухаря) перейде на свої заробітки.
Світлана теж поки що лишається при батьках, хоча
офіційно вийшла з дитячого
будинку сімейного типу, має
вже власне житло. Щоб дівчина змогла купити хорошу квартиру за Програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, Рудьковські доклали багато зусиль,
добавили ще й власні кошти.
— Після закінчення медичного коледжу Світлана рвалася працювати, аби швидше
мати власну копійку. Ми навіть оплатили їй курси масажу, манікюру й педикюру, —
розповідає Ірина. — Та зрештою дослухалася до наших порад здобути вищу освіту. Нині
вона студентка Полтавського
педуніверситету, вчиться на
психолога, отримує стипендію
як дитина-сирота.

У 45 — знову на студентську
лаву
Ірина також здобуває заочно вищу освіту в цьому ж
виші, на психолого-педагогічному факультеті (за першою освiтою вона — бухгалтер). Вирішила стати логопедом-дефектологом, бо практично всім її
прийомним дітям потрібна до-

Зігріті
«Господи, дай нам батька», — молилася
10-річна Іванка, яка ледь уміла розмовляти,
й незабаром він з’явився, а разом iз ним і
будинок, у якому поселилося щастя

❙ У домашній бібліотеці.
помога такого спеціаліста.
— Бути прийомною мамою
— мало варити борщі у двадцятилітровій каструлі, — говорить жінка. — Треба постійно
підвищувати свій рівень знань,
займатися самоосвітою, вивчати досвід інших, інакше знайти
ключик до дітей, які пережили
особисті трагедії, дуже важко.
У родині Рудковських навчання й самоосвіта мають пріоритетне значення. Самі батьки — постійні учасники семінарів і курсів на теми виховання дітей у прийомних сім’ях.
Тато матеріально заохочує дітей читати книжки і вчити
вірші напам’ять. Це, щоправда, вдається йому не завжди,
бо не всі вихованці у дитинстві
навіть книжки мали. Зате 11річна Алінка, наприклад, дистанційно навчається у приватній школі, займається англійською мовою з репетитором.
Кілька дітей додатково відвідують християнську школу.
А Іванка два роки навчалася у
школі Соробан, учні якої опановують особливу методику

швидкісного усного рахування, й успішно її закінчила.
Та перш за все Ірина з Олександром виховують у дітях доброту й співчуття до інших.
— Не годиться, щоб діти
тримали образи на своїх біологічних батьків, — говорить
жінка. — Тому ми займаємося пошуками їхніх родичів,
організовуємо зустрічі з ними
спочатку на нейтральній території. Поступово вони або обриваються, або більш-менш налагоджуються: дехто з вихованців провідує своїх близьких, а
ті заходять до нас у гості. Хтось
спілкується у телефонному режимі. «Може, у твоєї мами не
було поряд людини, яка б підтримала її у важку хвилину»,
— пояснюємо дітям, чому вони
опинилися у такій ситуації. І їм
від такого простого пояснення
стає легше.

«За раз варимо 17 літрів
борщу й печемо два дека
котлет»
— Цей будинок створено
для того, щоб тут було бага-
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■ АРХІВИ НЕ ГОРЯТЬ
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❙ У будинку сімейного типу — всі прийомні, навіть собачка, — жартує батько.

душі
то дітей і всі вони були щасливими, — Олександр проводить екскурсію по просторому й дбайливо
доглянутому житлу, що розташоване в селі Гожули, яке прилягає
до Полтави. — Він належить місту, ми будемо жити в ньому, допоки виховуватимемо дітей. Виконавши свою місію, маємо повернутися у власну оселю. Така умова.
Тут 290 квадратних метрів. На першому поверсі — величезна гостьова, де ми раз на тиждень влаштовуємо спільні перегляди кінофільмів, кухня і наша з Ірою спальня.
Нагорі — шість дитячих кімнат, ігрова, комп’ютерна, ванни з туалетами для хлопців і для дівчат (там
вони самостійно наводять порядок). Світлана й Іванка мають окремі кімнати.
Кухня в цьому будинку — це
три величезні холодильники, дві
морозильні камери, довжелезний дерев’яний стіл і каструлі на
22 літри. До речі, господарюють
на ній старші діти. На хлопцях —
нарізка овочів і м’ясних продуктів, на дівчатах — приготування
їжі. Ірина лише підказує й контролює процес, інакше, говорить, уже
давно звалилася б із ніг, і в неї ні на
що не вистачало б часу.
На запитання, чому вони вирішили створити дитячий будинок сімейного типу, Олександр та
Ірина в один голос відповідають:
«Тому що ми любимо дітей! А вони
— нас».
— Але якщо хтось думає, що,
взявши дитину з інтернату у свою
родину, він зуміє відігріти її лише
любов’ю, той помиляється, — одразу ж уточнює мама-вихователь.
— Брати дитину заради дитини,
сподіваючись на те, що на старості буде кому води подати, — велика ілюзія! Виховати важку дитину — тяжка щоденна праця. Скажу так: якби ми з чоловіком (він
раніше займався бізнесом, але мусив залишити його, щоб зосередитись на вихованні дітей) не мали
пасивних доходів, то було б сутужно. Уявіть, раз на тиждень купуємо у фермера 13 літрів молока, 4
кілограми домашнього сиру, літр
сметани, кілограм масла. Якщо
йдемо у супермаркет, то залишаємо там від 2 до 3 тисяч гривень
за раз. А в сезон простудних хво-

роб похід до аптеки полегшує гаманець одразу десь на півтори тисячі. За один раз варимо 17 літрів
борщу, 6 літрів супу, печемо 2
дека котлет. У нас усі люблять гарячі бутерброди й пельмені, тому
вони не переводяться. Щоб у холодильнику не було чогось м’ясного,
такого немає.
Важко уявити, але роками Ірина з Олександром носили продукти
з супермаркету в рюкзаках, долаючи відстань у два кілометри пішки. Лише кілька місяців тому стало легше — друзі допомогли купити потриманий мінівен.
— Однак від мікроавтобуса,
який нам обіцяла придбати держава за кошти міської влади, ми
не відмовляємось, — заявляє подружжя. — Скоро знову вирушаємо всією родиною на море, і він нам
дуже знадобився б.
Відчутна стаття витрат родини
— опалення будинку. Він повністю функціонує від електрики, але
нагрівається за допомогою твердопаливного котла. За сезон, щоб не
замерзнути, у родини йде 25 кубометрів дров, а один куб коштує
близько 1 тисячі гривень. На жаль,
комунальних пільг родина не має.
— Інтернати, звісно, не краще
місце для життя дитини, — підбиває підсумок розмові Ірина Рудковська. — Вони — породження
нашої соціальної безвідповідальності. Розформувати ці інституції, усиновити всіх сиріт, створити прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, про що зараз
багато говориться, — прекрасний
намір. Але, щоб упоратися з цим,
держава має змінити мотиваційні
умови для тих, хто береться за таку
надто складну й надто відповідальну справу. Зокрема, переглянути
кошторис на утримання таких будинків у бік збільшення, розширити пільги. І дуже хотілося б, щоб
служби у справах дітей були консультативно-дорадчим, а не контролюючим органом.
Подружжя Рудковських сподівається, що затишний будинок
у Гожулах ще довго матиме статус дитячого сімейного. 26-річний
Сергій, син Олександра, не проти
в майбутньому замінити тата дітлахам, що лишаються без даху над
головою. Його зведена сестра Нас-

тя, яка працює логопедом у дитсадку, поки що вагається. Але у неї є
час усе обдумати й зважитись повторити подвиг мами. А от 11-рiчна
Аліна вже мріє мати такий же будинок з дітьми...
— Родина Рудковських — приклад відповідального батьківства,
— говорить міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. — Стверджую це впевнено,
оскільки в жовтні минулого року
мені випала нагода її відвідати..
Дитячі будинки сімейного типу
— одна з альтернативних форм
влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, яка активно підтримується
урядом. На їх будівництво чи придбання місцевій владі виділяється субвенція з державного бюджету. На кінець минулого року в Полтавській області, зокрема, функціонували 41 будинок сімейного
типу та 124 прийомні родини, в
яких виховується 486 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Важливо, що впродовж минулого й позаминулого
років завдяки проведенню реформи деінституалізації до інтернатних закладів області не було влаштовано жодної дитини-сироти чи
дитини, позбавленої батьківського
піклування.
Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
на 2017—2026 роки, що реалізується Міністерством соціальної політики за підтримки Світового банку, визначений поетапний план дій у цьо му напрямку.
Сьогодні можна говорити про перші позитивні наслідки реалізації Стратегії. За три роки її впровадження, при тому, що загальна кількість дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування
зменшується, кількість дитячих
будинків сімейного типу зросла з
973 до 1 тис. 236, а загальна чисельність дітей, що виховуються
у прийомних родинах і будинках
сімейного типу, — з 13 тис. 592 до
14 тис. 225.
З 1 січня минулого року уряд
збільшив розмір допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання, з 2 до 2,5 прожиткового
мінімуму, а на дітей з інвалідністю — до 3,5 прожиткового мінімуму. Розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам зріс до одного прожиткового мінімуму за кожну прийомну дитину, дитину-вихованця. ■
P. S. З 1 липня цього року прожитковий мінімум складає 2 тис. 379 грн.

❙ У книжці вміщено 660 документів, які ілюструють,
❙ що відбувалося на території України.
❙ Фото з сайту holodomormuseum.org.ua.
Аріна ОРЄХОВА
Одним із найстрашніших злочинів проти людства в минулому столітті став Голодомор-геноцид української нації, вчинений комуністичним тоталітарним режимом у 1932–1933 рр. І так звані «чорні дошки» були одним з інструментів цього злочину, способом покарання непокірного українського селянства
«червоною» владою. Занесення населеного пункту на
«чорну дошку» означало його повну блокаду спецзагонами: з приреченого села ніхто не мав права виїхати, щоб знайти бодай якісь харчі, торгівля була заборонена, а врожай вилучали до останньої жмені.
Документальні докази цього злочину зібрані в збірнику «Чорні дошки» України. Чернігівська область»,
який було презентовано в Будинку профспілок України наприкінці минулого тижня. Збірник підготовлено
Інститутом дослідження Голодомору, що є науковим
підрозділом Національного музею Голодомору-геноциду. Вихід книги збігся в часі з сотими роковинами
від початку голоду 1921-1932 років, а також із 89-ми
роковинами від підписання закону «Про п’ять колосків», що дав старт організації Голодомору комуністичним режимом.
«Вказане видання дозволяє глибше дослідити процес запровадження режиму «чорних дощок» як одного з інструментів репресивного механізму Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним
режимом в УСРР» — зазначив перший заступник генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Андрій Загорулько.
«Автори-упорядники Олеся Стасюк, Катерина
Лук’янець, Світлана Старовойт, Дмитро Байкєніч та
редакційна колегія підготували збірник на основі архівних матеріалів і регіональної преси, — каже директорка Інституту дослідження Голодомору Світлана
Маркова. — З 2018 року вони опрацювали 1010 справ
документів про Голодомор-геноцид. У 2021 році опрацювали понад 5 тисяч аркушів архівних справ про
штучний голод 1921-1923 років. У збірнику підтверджено системне застосування репресії занесення на
«чорну дошку» в межах тогочасної Чернігівської області. Уточнено та збільшено кількість об’єктів занесених на «чорну дошку» (осіб, населених пунктів,
сільських рад, колгоспів). Уперше оприлюднено блок
iз 28 кольорових картосхем».
«Інформація, яка зібрана тут, є унікальною і надзвичайно важливою для кожного українця, — додає
представник Українського інституту національної
пам’яті Ярослав Файзулін. — Оскільки звичайна пересічна людина не може дозволити собі попрацювати
в центральних архівах, опрацювати десятки найменувань періодики. А тут інформація зібрана в одне ціле.
Загалом — 660 документів, які ілюструють, що відбувалося на території України».
Викривати злочини тоталітарного режиму історики
будуть і надалі. Наразі готується до друку наступний
том — «Чорні дошки» України. Харківська область».
Водночас Андрій Загорулько анонсував, що за кілька тижнів, 7 вересня, о 10:00 год. відбудеться урочисте відкриття оновленої експозиції Зали пам’яті Музею
Голодомору, а о 12:00 год. в Будинку профспілок України розпочне роботу Міжнародний форум «Масові
штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо». ■
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ЗДОРОВ’Я
■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Мирослава КРУК

Це словосполучення непокоїть чоловіків.
Бо симптоми, які за ним стоять, дошкуляють чоловічому здоров’ю і можуть перетворити життя на муку. Діагноз «аденома
простати» для багатьох звучить як постріл.
Які причини провокують це захворювання? Чому воно таке поширене, чому його
можна приборкати на початковій стадії, але
майже нереально вилікували повністю? І як
попередити розвиток недуги?

■ ДО РЕЧІ

«Чоловіче» питання
Аденома простати часто розвивається без жодних
симптомів. Куріння й алкоголь запускають механізм недуги

«Мовчазний простатит» —
безсимптомна міна
Захворювання простати — тема, овіяна
міфами. Частково це пов’язано з тим, що
розвитку захворювань може сприяти велика кількість факторів, а симптоми можуть
вказувати на проблеми, не пов’язані з простатою. Лікарі-андрологи часто наводять
приклади «мовчазного простатиту», коли
чоловік упродовж десятків років навіть не
підозрює про захворювання.
«Головний симптом доброякісної гіперплазії передміхурової залози (так медичною мовою називають аденому простати) — часті, іноді до десяти разів, позиви до
сечовипускання за ніч, — пояснює доктор
медичних наук, лікар-сексопатолог Ігор
Горпинченко. — Переривчастий, в’ялий,
тонкий струмінь сечі, відчуття неповного
випорожнення сечового міхура також промовисто вказують на можливий діагноз.
Однак підтвердити чи спростувати його
зможе лише фахівець, провівши УЗД простати, дослідивши відхилення в сечовипусканні. Необхідно здати аналіз крові на онкологічний маркер — на жаль, аденома нерідко поєднується з раком простати. Тому
чоловікам після 45 років не раджу ігнорувати таке обстеження».
Коли чоловік помічає в себе всі названі симптоми, а також домішки крові
в сечі (вони з’являються не завжди, але
найчастіше свідчать про запальні процеси в сечовому міхурі), йому потрібно
звернутися до лікаря-уролога чи андролога. Консультації фахівця не уникнути,
якщо є зміни в аналізах сечі, коли вона
втратила прозорість, змінила колір, а в
аналізах крові є відхилення в показниках еритроцитів і лейкоцитів.
Ніктурія (нічні сечовипускання) завдає багато прикрощів і чоловіку, і його
близьким. Після численних нічних прокидань чоловік не може добре відпочити,
відтак погано почувається, стає дратівливим, йому важче сконцентруватися на
прийнятні важливих рішень. Звісно, це
може позначитися на стосунках із родичами, друзями, колегами.

Заняття спортом попередить аденому
Розвиток аденоми простати фахівці
пов’язують з віковими змінами в організмі чоловіка. Як правило, йдеться про гормональні порушення, які дуже часто запускають механізм захворювання. Інша
причина недуги — спадковість. Частіше аденома простати виникає в тих чоловіків, чиї батьки чи родичі мали таку ж
проблему. До групи ризику належать також ті, хто хворів чи хворіє на запалення
передміхурової залози (простатит).
Аденома простати, як і багато інших
Леся ХОРОЛЬСЬКА
Чи знаєте ви, що оптимісти,
на відміну від решти, не просто цікавіше живуть, а й менше хворіють? Такого висновку
дійшли американські вчені на
основі численних досліджень.
Від настрою людини, від її ставлення до життя безпосередньо
залежить здатність імунної
системи протистояти захворюванням, кажуть фахівці.
Якщо ви непохитно у щось
вірите, то маєте шанс прожити на сім років довше, аніж
якщо перебуваєте в постійному полоні зневіри і песимізму.
Науковці американського університету штату Айова на основі власних досліджень встановили: навіть якщо один раз
на тиждень відвідувати службу
в храмі або дотримуватися інших релігійних обрядів, це по-

❙ Найкраща профілактика недуги — своєчасний візит до лікаря.
❙ Фото з сайту kok.team.
недуг, оповита міфами. Один із них свідчить, що розвиток недуги пов’язаний із
сексуальною активністю, зловживанням
алкоголем і тютюнопалінням.
— Сексуальна активність тут не має великого значення, — пояснює лікар-уролог
вищої категорії Володимир Задорожний.
— Спосіб життя вочевидь може впливати
на розвиток захворювання, проте конкретними дослідженнями цей факт не підтверджено. Хоча загальновідомо, що куріння,
вживання алкоголю та переохолодження можуть запускати механізм запальних
процесів, пухлинних захворювань — як
доброякісних, так і злоякісних. Адже і алкоголь, і тютюн за своєю суттю — канцерогенні. І коли їхній вплив на організм постійний, це спричиняє розвиток небезпечних клітин, які здатні перероджуватися у
злоякісні.
Малорухливість на розвиток аденоми простати безпосередньо не впливає.
Однак заняття спортом, рух поліпшують
кровообіг у малому тазу. А це — один зі
способів попередити аденому.

Нечасті сексуальні контакти, віруси,
переохолодження…
Важливо не плутати аденому з іншими
недугами — запаленням передміхурової
залози та раком простати. Лікарі-урологи
наголошують: аденома простати, запалення (простатит) та рак простати — це різні
захворювання. Але вони можуть одночасно розвиватися в організмі чоловіка. Проте аденома — суто доброякісне утворення,
воно не може переродитися у злоякісне.
Як свідчать сучасні наукові дослідження, і аденома, і рак простати частіше бува-

ють у чоловіків, які хворіли на запалення
передміхурової залози.
«Запалення (простатит) може спіткати
і 16-річного юнака, і 50-літнього чоловіка,
— стверджує Володимир Задорожний. —
Захворювання розпізнають за тими ж ознаками, що й аденому простати, але до симптомів долучається ще й біль унизу живота,
пахових ділянках. Біль часом віддає в яєчка. Запалення простати може спровокувати інфекція (стафілокок, гонорея, мікоплазма, уреаплазма, хламідії), різні віруси, гормональні зміни в організмі, нечасті
сексуальні контакти, малорухливий спосіб
життя, переохолодження, затримування
сечовипускання».
Аденома простати може спричинити дуже неприємні ускладнення: запалення нирок і сечового міхура, розвиток
сечокам’яної хвороби. Тому лікарі застерігають чоловіків від легковажного ставлення до власного здоров’я. При перших тривожних симптомах необхідно звернутися
до фахівця.

Уникайте гострих страв і шкідливих
звичок
Лікування недуги передбачає три методи — медикаментозний, фітотерапію і
хірургічне втручання. Вибір залежить від
стадії хвороби.
Першу стадію лікують консервативно,
але під наглядом лікаря, пояснює Володимир Задорожний. Пацієнт приймає препарати, які зупиняють ріст пухлини. Однак ліки не можуть переродити аденому в
здорову тканину. Консервативна терапія
лише дозволяє попередити перехід хвороби в другу і третю стадії, коли хірургічно-

Аденома простати — доброякісне пухлиноподібне утворення передміхурової залози — найпоширеніше урологічне захворювання чоловіків.
Простата (передміхурова залоза) — внутрішній
орган розміром із волоський горіх, розташований
під сечовим міхуром, який з усіх боків оточує сечовивідний канал. При розвитку аденоми в простаті утворюється маленький вузлик (або кілька вузликів), що росте і поступово стискає сечовивідний канал. Це провокує дуже неприємні симптоми. Аденома простати в молодому віці
зустрічається рідко. Після 50 років 10% чоловіків
мають це захворювання. Після 60 років на недугу
страждає більша частина чоловічого населення, а
після 90 — фактично кожен чоловік.
го втручання уникнути важко.
Хоча, як стверджують лікарі, можна
без проблем до кінця життя жити з першою стадією недуги. Адже в різних чоловіків різні темпи розвитку аденоми. У
когось хвороба розвивається повільно і роками не турбує, бо організм тримає недугу
в рамках. Але якщо аденома переходить у
наступну стадію, слід розглядати варіанти хірургічного лікування. Їх кілька, а
підібрати найоптимальніший допоможе
досвідчений фахівець.
Зазвичай після такої операції хворому
рекомендують обмежити фізичні навантаження, на три місяці або й пів року виключити з раціону гострі, солоні страви, спеції.
Оптимально — відмовитися від шкідливих
звичок, збільшити рухову активність, дотримуватися здорового харчування.
Самолікування — річ підступна. Лікарі застерігають хворих від самолікування. Терапія без контролю лікаря може
вкрай ускладнити розвиток недуги. Може
спровокувати проблеми в роботі нирок та
сечового міхура. Адже хворий не здатен
об’єктивно оцінити свій стан. «Великий
об’єм залишкової сечі, що виникає внаслідок аденоми простати, розтягує сечовий
міхур. Відтак його м’язова система атрофується. І в такому разі після видалення
аденоми хворий не зможе нормально мочитися. Людина житиме, але довічно ходитиме з трубочкою із сечового міхура, яка
забезпечуватиме відтік сечі», — пояснює
лікар-уролог.

Призупинити чи вилікувати?
На жаль, жодні ліки, навіть дуже ефективні, не можуть «прибрати» аденому —
вони лише призупиняють або зменшують
симптоми захворювання. Якщо недуга
вже спіткала, від проблеми нікуди не подінешся, кажуть фахівці. Лікар не має змоги втручатися в гормональний фон людини. Практика лікування аденоми з допомогою гормональних препаратів, яка існувала раніше, показала, що така терапія
провокує наслідки, серйозніші за саме захворювання.
Тому головний акцент — на профілактику. Серед методів, які допоможуть попередити аденому простати, лікарі насамперед наголошують на здоровому й активному способі життя, кажуть про важливість
вчасно попереджувати запальні процеси,
відмовитися від надмірного вживання алкоголю та куріння. ■

■ АКТУАЛЬНО

Веселий настрій —
ключ до довголіття
Активне сексуальне життя додасть до
вашого «життєвого стажу» чотири роки
зитивно позначиться на тривалості життя. Звісно, відвідини
храму можна замінити індивідуальною медитацією, однак це
умовно додасть до життя «зайві» три роки — замість семи.
Як стверджують дослідники, активна розумова діяльність, яка охоплює читання газет, відвідини музеїв, слухання радіо, розгадування кросвор-

дів, роботу в інтернеті, також
збільшує тривалість життя на
сім років. Водночас ризик захворіти в літньому віці хворобою Альцгеймера зменшується
вдвічі.
Лікарі й науковці також
підрахували, що активне сексуальне життя додасть до вашого «життєвого стажу» чотири роки, а щоденне споглядан-

❙ Оптимістам жити легше.
❙ Фото з сайту 1news.com.ua.
ня красивих пейзажів — два
роки. Якщо маєте домашню
тварину, це допоможе вам прожити довше на два роки. І чомусь лише один рік плюс, на

думку вчених, додасть вам регулярний післяобідній сон. Але
короткий — не більш як пів години. Такі «складові» довголіття… Посміхніться! ■
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■ ТРАДИЦІЇ

Шлюбний «цвіток» для молодої
Черкаські майстрині відроджують забуте мистецтво воскового весільного вінка
Людмила НІКІТЕНКО

Колись у наших селах та містах нерідко
можна було зустріти наречену у восковому весільному вінку. Вона з дружкою йшла вулицею кликати на весілля
— «просили мама й тато, і я прошу», а
перехожі якщо не зупинялися, то проводжали зачарованим поглядом молоду
у вишитій сорочці, заквітчану у вінок та
різнокольорові стрічки. Часи змінюються, і таку красу тепер вкрай рідко побачиш. Але в Черкасах є дві талановиті
майстрині — Олена Афанасенко і Олена Почтарьова, які відроджують давнє
мистецтво і виготовляють унікальні воскові весільні віночки.

Квіти у весільному вінку — з душею
«Традиція носити воскові весільні
вінки припинилася у 80-х роках минулого століття. Тоді у таких вінках українські наречені дружкували, а заміж ішли в
білій сукні та фаті», — розповідає «Україні молодій» черкаська майстриня Олена Афанасенко. Вона та її колега Олена Почтарьова успішно відроджують цю
давню традицію і власноруч виготовляють воскові весільні вінки.
У їхній майстерні в самому центрі Черкас на вулиці Небесної сотні, 3 тихо та затишно. На столі виставлені ті самі віночки, зроблені руками мисткинь, чимало
весільних ретрофото, на яких — щасливі
молоді. А ще тут готові матеріали для майстер-класу, який майстрині проводять для
всіх охочих доторкнутися до нашої минувшини.
Олена Афанасенко каже, що захоплення восковими вінками прийшло до неї під
час роботи у видавництві, коли готували
до друку книгу «Українські прикраси».
«Там була розповідь про дукачі, і коли
ми вирішили сфотографувати наречених в українських строях, то зіткнулися
з тим, що вишиті сорочки, корсети, спідниці знайти можна, а головні убори, зокрема весільні воскові вінки, практично неможливо», — пояснює пані Олена. Водночас її подруга, економіст Олена Почтарьова, говорить, що вінки почала робити ще
років сім тому.
«Виготовляла їх зі стрічок, хотілося
робити вінки більш стилізовані. А потім
з Оленою зрозуміли, що ніякі китайські
квіти не замінять ті, які українки виготовляли для весільних вінків. Ці квіти —
з душею, кожна в такому вінку — різна й
неповторна», — додає майстриня.
Так жінки познайомилися і розпочали
працювати разом. І хоча в обох є улюблена робота, але для свого захоплення вони
завжди знаходять час.
За словами Олени Афанасенко, спочатку починали з основ — досліджували,
наскільки весільні вінки поєднувалися зі
строєм. Адже культура українського вінка розвивалася поступово, і кожна епоха
привносила туди щось нове.
«Ось вінок із Чигирина, нам його подарували. Виготовлений він у середині
минулого століття, тут восковки, фольга, стружка, а всередині є навіть кукурудзиння. Він у вигляді шапочки, називався «цвіток», під нього ще вдягали стрічку
темно-коричневого кольору», — веде далі
Олена Афанасенко. Вона пояснює: оскільки Черкащина розташована на території
трьох етнографічних регіонів — це лівобережна Полтавщина, Київщина і Східне Поділля в районі Умані, то на кожній з
цих територій побутували абсолютно різні вінки у наречених. Як приклад демонструє унікальний червоний вінок із Жовниного, це колишня Полтавщина, а нині
Чорнобаївський район Черкаської області. Потім бере до рук інший, теж із колишніх районів Полтавщини. І в цих вінках,
наголошує, є спільне: їх одягали на чорнильну хустку, яку зав’язували у вигляді
очіпка на голову.
«Під час експедиції ми дізналися, що
на хустку накладали хрестом стрічку, і це

❙ Олена Афанасенко та Олена Почтарьова у своїй майстерні.

❙ У Яснозір’ї у весільний вінок додавали ще
❙ й живий барвінок.
❙ Фото автора та з колекції черкаських майстринь.
вважали оберегом для нареченої на весілля. Цікаво, що дружки в Жовниному носили вінки такого ж розміру», — пояснює Олена Афанасенко. І додає: у Лисинці була майстриня, яка розповідала, що її
бабуся наполягла, аби на весіллі її доньки
всі дівчата одягли вінки.

Чорна стрічка, реготун і кіски
Вже коли створили Кременчуцьке водосховище, продовжує пані Олена, і ці
села переселили, то традиція виготовляти
весільні вінки відійшла. Але ті, у кого збереглися такі віночки, позичали їх іншим.
А Жовнине, уточнює майстриня, — це ще
й батьківщина дукачів, вона славилася
своїми майстрами, причому ці прикраси
виготовляли там і чоловіки, і жінки.
Оригінальні вінки для наречених робили традиційно й на Правобережній Черкащині. Мисткині показують такий виріб
з Орловця Городищенського району, який
вони відтворили і під який одягали стрічку чорного кольору, що символізувала
землю. Виготовили майстрині й вінок-головицю зі Звенигородки. Він має вигляд
шапочки, до нього чіпляли ще й дві «кіски» з квіток. Такі вінки зі Звенигородки купували три села в Городищенському районі, але носили їх по-своєму. Приміром, під вінок на чоло одягали широку
стрічку з нашитими пір’їнками, яку називали «реготуном».
«А ось вінок авторства 87-річної Катерини Бабіної з Млієва, вона й зараз робить
вінки — кольорові, білі. І не так, як ми. Бо
в нас основа — один шматок дроту, у неї —
два. Взагалі у кожної майстрині свої таємниці творчості, свої підходи», — пояснює
Олена Афанасенко.
«Деякі вінки ми відтворюємо навіть за
світлинами, хоч це й непросто. Ось вінок
з Грушківки Кам’янського району з фото
сільського фотографа Івана Литвина. Там
над квітами мало листочків, але ж який
він гарний», — додає Олена Почтарьова.
Вона розповідає: є на Черкащині село
Яснозір’я неподалік Черкас, де у весільний вінок додавали ще й живий барвінок.
Поруч — село Байбузи, і там вінки мали
зовсім інший стиль, а старовинний вінок
із села Криві Коліна Тальнівського району взагалі зроблений із дрібненьких кінських бобів ще в часи непу, його виявили в
іконі у родини, яка займалася ткацтвом.
«Моя мама цього року посадила такі боби
на городі. Як буде урожай, то відтворимо
цей вінок», — обіцяє Олена Почтарьова.

❙ Репліка вінка «Головиця» зі Звенигородки.
Черкаські майстрині кажуть, що з
2018 року вони вдвох відтворили близько
50 старовинних воскових весільних вінків,
оригінали яких — справжні шедеври. Найстаріший із відтворених датований 1920
роком — там восковиці всуціль білосніжні. «Любимо цей вінок за лаконізм і довершеність», — каже Олена Почтарьова.

Поки ще живі майстрині...
За словами мисткинь, щоразу під час
експедицій, а їх вони проводять майже
щомісяця, щось цікаве можна знайти
в кожному селі. І такий досвід особливо
важливий і безцінний у їхній роботі.
«Весільні вінки та їхніх авторок шукаємо через сільських голів, через аматорські колективи, соціальні мережі.
Потім їдемо в село і спілкуємося з рідними, щоб відродити той вінок», — говорить
Олена Афанасенко. Вона пригадує, не так
давно були у Степанках під Черкасами у
мисткині поважного віку, яка охоче поділилася знаннями та показала ретрофото.
«Майстрині, які робили весільні вінки,
виготовляли ще й гільця на весілля, букетики для проводів в армію, квітчали ікони. Коли ми зайшли в порожню вже тепер
хату Ганни Маковей, то побачили стіну, задекоровану квітками з обгорток від цукерок. Тож наскільки душа була творчою, що
прагнула до такої краси і створювала її навколо себе навіть з такого матеріалу», — зауважує Олена Афанасенко.
Взагалі в минулому столітті, уточнює
вона, матеріали для створення воскових
весільних вінків були обмеженими. А деякі навіть тепер важко купити, як, наприклад, дерев’яну кольорову стружку, яка
нагадує папір. «Тож ми не називаємо свої
вінки копіями, бо в них можуть бути іншими нитки, дріт, папір. Нині він польський, китайський, італійський і дуже різ-

❙ Відтворений вінок «Квітки» з Чорнобаївщини.
ниться», — зауважує пані Олена.
Майстрині вже навіть виготовляли
воскові весільні вінки на замовлення нареченим зі Львова, Києва, для відомої майстрині Оленки Дідик, українкам з Португалії, Німеччини, діаспорянкам зі Сполучених Штатів. А недавно вони виграли
грант від Черкаської облдержадміністрації і на ті кошти зможуть провести десять
експедицій, аби поповнити свої знання
про воскові весільні вінки, а заодно й записати старовинні весільні пісні.
«Взагалі у нашій творчості колосальною є підтримка від черкащан. Вони присилають нам світлини, дарують старовинні вінки, шлють листи зі спогадами.
Люди, як і ми вдвох, хочуть щоб ми продовжували цю справу і зберегли для нащадків такий неоціненний народний спадок», — зазначає Олена Почтарьова. Особливо майстрині дякують за підтримку науковцям відділу етнології Черкаського
обласного краєзнавчого музею, де є солідна база весільних фото, а також цікаві записи з експедицій етнографів.
Тож аби їхню роботу бачили якомога
більше людей, дві Олени проводять майстер-класи, влаштовують фотосесії, створили сайт «Метелики в голові» (https://
www.facebook.com/metelukuVgolovi), а
ще в їхніх планах — видання арт-книги
«Вінки Черкащини». «У нас зовсім небагато часу, поки ще живі майстрині або
їхні родичі, щоб зібрати інформацію про
весільні вінки наречених, зокрема, й із затоплених та переселених сіл», — підсумовує Олена Афанасенко. ■
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Володимир КОРНІЙЧУК,
заслужений журналіст України

Нещодавно Київська муніципальна академія танцю імені Сержа
Лифаря, за підтримки столичного департаменту культури,
провела на сцені Національної
опери України звітний концерт
учнів і студентів, чим і порадувала поціновувачів хореографічного мистецтва новими творчими досягненнями. Й оскільки
звітний тричастинний концерт
розпочався постановкою видатного українського балетмейстера
Павла Вірського «Моряки» (муз.
Я. Лапінського), то і мені хотілося
б розпочати оглядовий екзерсис
саме з робіт студентів спеціалізації «народна хореографія», як
і їхнього педагога, заслуженого
артиста України Олександра Нестерова.

Витівково-характерні танці
Якось уже так повелося у
творчій біографії цього талановитого викладача, що за останнє десятиліття він виокремився у вельми помітну творчу особистість, як педагог зі
своїм специфічним хореографічно-концептуальним баченням і характерним стилем подачі все нових і нових концертно-постановчих робіт, котрі чітко проглядаються на тлі його
колег по Академії танцю, зокрема таких майстрів-педагогів
спеціалізації «народна хореографія», як заслужений артист
України Вадим Сабодаш, заслужений працівник культури України Лариса Гелун й викладачі
Наталія Головко і Юлія Бобровник.
Тож безпосереднім доказом мовленому слугують такі
його роботи, як «Монгольська
статуетка» С. Гальперіна (хореографія І. Моїсєєва) у виконанні студентки ІV курсу спеціалізації «народна хореографія» Світлани Менчури, яка
продемонструвала глядачеві
дивовижну і філігранно відшліфовану, аж до тонкощів,
пластику. Або ж його нова постановочна робота «Пасодоблю» (хореографія О. Крапівіна), чи танцю аргентинських
пастухів «Гаучо» (хореографія
І. Моїсєєва), де прискіпливого
столичного глядача вражають
не тільки контрастні народні
костюми й запальна ритміка, а
й чарівні гірські краєвиди, що
нагадують нам Карпати. І все
це захоплююче дійство супроводжується численними вигуками «браво!».
Такі ж професійні параметри підтверджує і його наступна
постановка аргентинського танцю «Маламбо» (у тій же хореографії на музику народну в обробці А. Гуся), яка з перших же
акордів полонить глядача екзотичною ритмікою, темпераментною подачею цієї композиції і
блискучим технічним її виконанням, де кожне окреме соло
віртуозно демонструє вишукану техніку і яскравий сценічний артистизм.
Подібну ж зливу овацій
викликав і танець «Закоханий
солдат» Е. Канніо (хореографія
М. Бежара), де соло мав студент-четвертокурсник Віталій
Герасименко, що «прибрав»
своїм виконанням усі жанрові
ознаки фарсового жарту.
Та найбільшу педагогічну
заслугу О. Нестерова слід адресувати його ж шедевральній
постановці «6 танців» В.-А. Моцарта (хореографія І. Кілліана),
яка наскрізь пройнята іскристою ексцентрикою та промовистою пантомімою, котрі вельми
вражають глядача своєю екс-

■ ДО ДАТИ

У полоні музи Терпсіхори
Хореографічний екзерсис з нагоди 20-ліття Академії танцю імені Сержа Лифаря
пресивною пластикою, ритмікою і блискучою технікою виконання. І все це — зауважте!
— вирішено у яскравій, жартівливо-пародійній формі, яку
і диктує вибагливо-екзальтована музика геніального австрійця Вольфганга Амадея Моцарта, як і саме виконання танців
студентами ІV курсу спеціалізації «народна хореографія».
Адже у цій композиції наявно
«присутні» і жарт, і клоунада,
й ексцентрика, й пародія, і багатомовна пантоміма: увесь цей
універсально-жанровий конгломерат допомагає талановитим виконавцям всебічно відтворити як моцартівську епоху, так і присутній у ній театр
«комедії масок» (дель арте).
Окремо хотів би наголосити на тому, що упродовж всього
свого п’ятдесятилітнього «перебування» як фахового хореографа у царині музи Терпсіхори, я подібної довершеної композиції давно не бачив: у цьому
і полягає велика заслуга педагога Олександра Нестерова як
оригінального і нестереотипно
мислячого хореографа.
Цю ж плеяду витівково-характерних танців продовжила і
заслужений працівник культури України Лариса Гелун, котра
у своєму новому жартівливому
українському танці «Чумандриха» постала перед нами як
талановитий балетмейстер і
як «автор-пошуківець» народної музики до цієї ж композиції, що вельми прикрасило комедійний танець, котрий у свою
чергу викликав у глядачів зливу овацій, як і її дівочий запальний танок «Карічка».

Класично-концертний каскад
А вже класично-концертний каскад хотілося б розпочати хореографією Маріуса Петіпа, а саме — піцикато з балету «Арлекінада» Р. Дріго,
роботи заслуженої артистки
України Акарі Синявської, де
учениці 6-го класу відділення
класичної хореографії порадували столичних глядачів елегантною грацією і вишуканою
технікою виконання. Цю ж сюжетно-фабульну лінію продовжила і потужна юнача балетна група виконавців у складі
студентів Олексія Швидкого,
Олександра Медаловича і Володимира Буклєва у фрагментах
і варіаціях iз балетів «Пахіта»
Л. Мінкуса, «Жізель» А. Адана і «Донька фараона» Ц. Пуні,
роботи викладачів Володимира Лук’янця і Сергія Павлюченка.
Окремо хотілося б зупинитися і на масовій балетній феєрії
«Покликання» Д. Малікова
(хореографія Р. Самойленко,
С. Афанасьєва), що наскрізь
пройнята «морем» емоцій і музики, як і «Рапсодія» С. Рахманінова (хореографія Ф. Аштона) роботи викладачів, лауреата міжнародного конкурсу артистів балету Наталії Хоменко
і Володимира Лук’янця, у якій
виконавська техніка та пластика постали на вершинному професійному рівні, а розкішні білопінні костюми учасників цього яскравого класичного дійства лише підкреслювали світлі
і благородні почуття кохання.
У цьому ж пастельно-соняч-

❙ «6 танців».
ному ключі вирішена і хореографія Сержа Лифаря «Сюїта в
білому» Е. Лало, роботи викладача Галини Зарицької, у якій
пуанти студенток першого курсу спеціалізації «класична хореографія» Анастасії Семенюк,
Софії Вармиш та Софії Кучмій лише ефектно підкреслили
їхню елегантно-вибагливу грацію і синхронність класичного
стилю.
Не можу оминути добрим
словом великий за обсягом
фрагмент з балету «Лускунчик»
П. Чайковського (хореографія
Д. Клявіна), роботи значної
групи викладачів у складі Наталії Хоменко, Володимира
Лук’янця, Сергія Павлюченка і балетмейстера-репетитора
Надії Ятченко, котрі доклали
максимум творчих зусиль, аби
досягти такої вершинної педагогічної майстерності: цей балетний фрагмент «прозвучав»
на вишуканому виконавському
рівні, від чого столична публіка
отримала незабутню естетичну
насолоду.

Модерново
Не був би наш екзерсистичний хореографічний огляд концерту повним в оцінці нових
творчих досягнень викладачів
і студентів Київської академії
танцю, якби ми оминули екстравагантний модерново-постановочний каскад, який ефектно
продемонстрували учні та студенти Академії танцю на сцені
Національної опери України.
І це перш за все стосується хореографії К. Шишкарьової «Мій фільм» С. Сміт в інтерпретації учениці 9-го класу відділення класичної хореографії
Марії Плотнікової, у якій глядач «зустрівся» з надсучасною
ритмомелодикою, як і з оригінальним імпресіоністичним виконанням «Танго розлуки» Дж.
Пауелл (хореографія Ю. Смєкалова) у трактовці студентів ІІІ
курсу спеціалізації «класична хореографія» Марини Апанасенко та Олександра Мороза:
робота викладачів Надії Ятченко і Володимира Лук’янця.
І нарешті кілька слів слід
мовити про фінал цього неза-

❙ «Рапсодія».
❙ Фото надане Академією.
бутнього гала-концерту, який
варто розпочати з його ж «прелюдії». Перед показом завершальної хореографічної картини «Червона калина» П. Вірського на музику І. Іващенка в
інтерпретації студентів І-ІV
курсів спеціалізації «народна хореографія» роботи викладача Наталії Головко диктор
оголосив наступне: незабаром
у Києві має з’явитися бульвар
імені видатного українського
балетмейстера Павла Вірського, про що клопочеться керівництво Академії танцю перед
Київською міськдержадміністрацією. Отже, остаточне рішення — за депутатами КМДА.
А вже по завершенні концерту на сцену Національної опери України вийшли всі
учасники цього величного хореографічного дійства, як і
самі педагоги та керівництво
Академії танцю ім. С. Лифаря в особі її директора, заслуженого працівника культури

України В’ячеслава Коломійця, голови Вченої ради, завідувача кафедри хореографічних
і мистецьких дисциплін, заслуженого діяча мистецтв України Андрія Лягущенка і дружини фундатора Академії танцю, члена-кореспондента Національної академії мистецтв
України Юрія Станішевського — Тетяни Швачко, заслуженого діяча мистецтв України,
які й вручили студенту Академії танцю Олексію Швидкому іменну стипендію Юрія
Станішевського як кращому
учню цього престижного освітнього закладу за найвищі показники у навчанні.
Численна столична публіка, стоячи, ще довго не відпускала зі сцени своїми щедрими
оплесками улюблених юних
митців і їхніх педагогів — відомої в Україні й далеко за її
межами Київської муніципальної академії танцю імені
Сержа Лифаря. ■
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Жінка, яка знала 1008 народних пісень. Казки, пісні, обряди. Від «Кобилячої голови» до
весільних звичаїв. Універсальне
і локальне, архаїчне й актуальне. Усе це — в новому масштабному проєкті видання перлин українського фольклору.
У видавництві «Літера» — три
серійні книжки, ініційовані відомим фольклористом Миколою
Дмитренком.
Перша — «Пісні Явдохи Зуїхи». Явдоха Зуїха — яскрава
постать, про яку варто знімати
кіно. Її справжнє ім’я Євдокія
Сивак, народилася 1851 року
в кріпацькій родині у селі Кущинці нинішнього Гайсинського району Вінниччини. Мати
рано померла, довелося працювати самій у наймах, її хлопець
одружився з іншою, а далі Євдокії випало двічі овдовіти. Легендарний дослідник і збирач скарбів традиційної культури Гнат
Танцюра роками записував її
співи. Але коли Євдокія дізналася, що ці записи фігуруватимуть з її іменем, то запротестувала: мовляв, це її «знеславить». І
змусила згадувати про неї під
псевдонімом Явдоха Зуїха.
— Ця жінка була унікальною, геніальною постаттю в
межах цілого слов’янського
фольклору, — каже професор
Микола Дмитренко. — Вона
тримала в пам’яті тисячу пісень
і виконувала їх, щоразу ідеально відтворюючи текст, мелодію,
тональність. І це — будучи неписьменною.

■ ВІЗИТІВКА

Кобиляча голова:
від езотерики до Рафєєнка

Ця збірка від Гната Танцюри опублікована з нотами, як і
годиться пісням. Від купальського «Клен-дерева» до численних пісень про «жіночу долю»
в патріархальному суспільстві
— насамперед про страждання покинутої коханцем матері
«незаконної» дитини (приміром, «Ой у лузі, в лузі Василь
сіно косить» чи хрестоматійний «Чорноморець»). Цікавий
також набір історичних пісень,
де трапляються не лише очікувані речі про Морозенка чи Кармелюка, а й, скажімо, «Дарував
цар землю…», — пісня, що роз-

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Костянтин РОДИК

Видавництво «Фабула» випустило кількатомовий роман британського претендента на Букерівську премію Едварда Сент-Обіна
«Патрік Мелроуз», обкладинками якого позує британська кінозірка Бенедикт Камбербетч із однойменного серіалу (2018). Історія
нащадка здеґенерованого аристократичного роду. Здавалося б,
екзотика, не дотична українських реалій. У нашій новій літературі пригадується з тієї теми хіба остання частина роману Валерія
Шевчука «Три листки за вікном». Але ті події розгортаються у ХІХ
столітті — хоч описуваний процес, як видно по прочитанні, вельми актуальний донині. Бо деґрадація панівних станів — назвіть їх
аристократією чи елітою — є вічною темою.
Отже, експозиція: «Привілейовані англійські монстри», які «мають маєтности індустріальних розмірів»
та «героїчно страждають від
неробства». Одна з головних
характеристик — «невтомне прагнення розважати публіку». І це вже щось нам нагадує. Найяскравіший персонаж
у «Патріку Мелроузі» «мав велике задоволення від порушення будь-яких правил, якими
всі інші визначали рамки пристойної поведінки. Він не терпів вульгарности, у тому числі
й вульгарного бажання в жодному разі не мати вульгарного вигляду». А це вже конкретне нагадування — пам’ятаєте,
як наш майбутній президент
вигравав прутнем на піаніно?
Й отут засаднича різниця
між аристократією та елітою поукраїнськи: англійські монстри
«цю езотеричну гру вели тільки
серед своїх», монстри українські
— насамперед публічно. Як там
казав «новий аристократ» Поплавський журналістам, які закидали йому вульгарність самопрезентацій: пишіть, що хочете,
тільки прізвище не переплутайте. Звісно, PR — наше все. Головний монстр у Сент-Обіна напучує сина Патріка: «Не забувай:

повідає історію про переселення українців з-під царської влади за Дунай.
Друга книжка серії — «Українські народні пісні в записах Гната Танцюри» — теж
масштабна фольклорна колекція. Численні пісні й танці, записані насамперед у тому-таки
Гайсинському районі, а також
в інших, здебільшого центральних, регіонах України. Частина
цих творів уже публікувалася,
хоча й стали раритетами, інші
надруковані вперше або після

понад півстолітньої паузи.
Пісні в книжці поділяються
за жанрово-тематичним принципом. Звідси й розділи: «Календарно-обрядові», «Історичні»,
«Родинно-побутові», «Соціально-побутові», «Балади». Отож,
читачі тут можуть ознайомитися, приміром, із веснянками, від
пісні-гри «Кедровеє деревце» до
пісні «Ой нуна, нуна». Остання,
до речі, нагадує про пісню, яка
представляла Україну на цьогорічному Євробаченні.
Окремим розділом опубліковано розвідку Гната Танцюри «Весілля в селі Зятківцях»,
де представлено нотні записи,

скажімо, різновидів тодішньої
«польки»: «Соколівська», «Галичанка», «Російська», «Орлівська», «Варшавська», «Австрійська» тощо.
І третя книжка — «Українські народні казки». Сотні
архетипних сюжетів з локальними та універсальними підтекстами. Тексти, зібрані протягом
двох попередніх століть такими
діячами, як, наприклад, Пантелеймон Куліш, Павло Чубинський та Іван Франко. Частина
казок вражає архаїкою — якот моторошна «Кобиляча голова» з її прадавньою символікою та обрядовою образністю
(до речі, образ Кобилячої голови у гротескному втіленні став
одним з провідних мотивів роману «Мондеґрін» сучасного
українського письменника Володимира Рафєєнка).
— Збірка «Українські народні казки» — науково-популярна, — уточнює Микола Дмитренко. — Її можна просто брати
й читати з неї дітям казки, хоча
вони не лише для дітей. При цьому ми в кожному випадку зберегли особливости говірки,
зробили словничок малозрозумілих слів. Ця книжка заповнює деякі лакуни попередніх
академічних видань, у яких не
було казок чарівних і соціально-побутових. Взагалі, у світі
більше славиться українська пісенна фольклорна традиція, але
наша казкова традиція нічим не
гірша. Вона надзвичайно багата
і цікава, є підрахунки, що саме
в українській традиції найбільше казкових сюжетів поміж
усіх слов’янських народів. ■

це вечірка, а не відпочинок». Модель поведінки жорстка: «Треба
ганити всіх, окрім того, із ким
розмовляєш». Не треба напружуватися, аби побачити цю модель чи не в кожній комунікації
наших «елітаріїв» з пресою. Випадає зі схеми хіба Кива, який
примудряється ганити і співрозмовників, — але навіть нинішня
«еліта» не визнає самозванця за
свого. Авжеж, «епічно жалюгідне обличчя».
А от іще одне британське
викриття української симулякрії: «Ти недооцінюєш безплідних справ. Зараз це дуже модно.
Велосипеди, які нікуди не їдуть,
бігові доріжки, які нікуди не ведуть, тягарі, що їх піднімають
просто так». Це ж реформи позеленському, хіба ні? Словом,
читання «Патріка Мелроуза» —
це як «відчуття, довго закупорені в пляшці, що розгорталися,
ніби вкрадене полотно забутого майстра».
Але про все це у Сент-Обіна
— менше. Більше — про «чужого серед своїх, свого поміж
чужих». Про оту «зайву людину», добре знайому з класичної
російської літератури: Чацкій,
Онєгін, Пєчорін. Але не аж так
серйозно. Відгуки на звороті обкладинок «Патріка Мелроуза»

Еліти в розрізі:
англійська підсвітка українських реалій
фіксують «дотепність Вайлда».
Так, «обгортати слова запобіжною плівкою іронії», — це не
лише принцип аристократичної
публічности, а й самого автора.
Його стиль нагадує не так навіть
англійського класика, як більш
знаного у нас російського письменника Вєнєдікта Єрофєєва.
У «Вальпургієвій ночі» (1990),
як пам’ятаємо, маятник коливається між «зумів за тиждень пропити і розум, і честь,
і совість нашої епохи» та ідеалом — «зраджував Батьківщину і помислом і наміром. Коротше, не п’є й не палить». Патрік
у романі Сент-Обіна — у тій самій матриці.
Неприйняття «родинних цінностей» штовхає його в наркоманію. Пробував усе. Докотився до того, що «у торбинці були
жовті пігулки для бадьорости
та білі пігулки від страху та
паніки, що виникали разом із
бадьорістю». Не кажучи вже про
проміжні лайт-варіанти: «Ванна
без випивки — це як… ванна без
випивки. Хіба тут потрібні ще
якісь порівняння?».
Під час нечисленних просвітлень самоусвідомлення фокусується на тих самих відчуттях, що й у клієнта психушки
з «Вальпургієвої ночі»: «Таке
дивне почуття… ніби ні-у-щоне-зануреність… нічим-не-схвильованість… ні-до-кого-не-при-

хильність… Коротше, відчуваєш
себе усередині благодаті — і всетаки зовсім не там… ну… як у череві мачухи». Доцентрова гравітація, відцентрова ентропія.
«Як розв’язати проблему,
коли ця проблема існує тільки в твоїй голові?», — міркує
тимчасово просвітлений Патрік. Його урок — таки можна
зіскочити. Упродовж п’яти романів йому це вдалося.
Назагал «Патрік Мелроуз»
— динамічне читво. Але там незрідка виникають мізансцени
на кшталт: «Продовжував мляво розмірковувати… Але ж саме

це англійці й мають на увазі,
коли говорять: «Він ставиться
до цього по-філософськи». Це означає, що людина припиняє щонебудь думати, хіба ні?». Як це
передати в кіно? — думав я перед переглядом фільму. Як передати суто дитинні спогади з
першої частини («Не зважай»)?
Телевізійний «Патрік Мелроуз»
упорався з усім якнайліпше. За
версією Британської кіноакадемії — це найкращий серіал
року (плюс найкращий актор
Бенедикт Камбербетч). Плюс
шість номінацій «Еммі».
У Єрофєєва є таке: «Підозрюється в унікальності». Щодо
Едварда Сент-Обіна це — ствердження. ■
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Маститі не підійшли
В Українській асоціації футболу визначилися з новим наставником головної команди країни
Григорій ХАТА
До завершення відбору на
ЧС-2022 Сергія Реброва в національній збірній України не
буде. Український спеціаліст,
якого називали найбільш бажаним наступником Андрія Шевченка біля керма першої команди країни, заявив, що відданий
контракту зі своїм теперішнім
клубом — «Аль-Айном» з ОАЕ,
тож завдання з виведення «синьо-жовтих» до фінальної частини катарського «мундіалю»
Українська асоціація футболу
планує покласти на Олександра Петракова. За повідомленням різних джерел, у вівторок
на засіданні виконкому УАФ
кандидатуру саме цього фахівця планують затвердити як головного тренера національної
збірної України.
Хоча не виключено, що
на чолі синьо-жовтої команди Петракову працювати доведеться в статусі виконуючого обов’язки, бо до підписання
повноцінного контракту справа може й не дійти.
Зазвичай сторони домовляються бодай про рік повноцінної співпраці, натомість усі питання відбору на катарський
ЧС мають бути закриті 29 березня 2022 року.
І тут, у разі невдалого проходження «синьо-жовтими»
цього випробування, навряд
чи УАФ прагнутиме залишити Петракова на тренерському містку національної збірної.

❙ Після багатьох років роботи на молодіжному рівні на Олександра Петракова чекає підвищення.
❙ Фото з сайту dynamo.kiev.ua.
Можливо, для 64-річного наставника, котрий у 2019
році привів українську «молодіжку» (до 20 років) до перемоги на чемпіонаті світу,
статус тимчасового тренера
виглядає й не надто поважно,

але, з іншого боку, один лише
факт запрошення спеціаліста,
котрий усю свою тренерську
кар’єру займався з молодшими гравцями й не тренував дорослі команди, виглядає як
визнання його авторитету та

професіоналізму.
Майбутній прихід Петракова до керма національної
команди України оцінюється по-різному. З урахуванням
того, що в першій збірній країни відбувається процес омо-

лодження складу, частина експертів схвально ставиться до
його призначення.
Натомість інші наголошують, що робота з молодіжними та дорослими командами —
це дві великі різниці. «Петраков — хороша людина. Але не
знаю, як до нього поставляться збірники», — каже екснаставник української збірної Йожеф Сабо, маючи на увазі відсутність у майбутнього очільника «синьо-жовтих» досвіду
роботи на найвищому рівні.
При цьому поміж уболівальників були сподівання, що на
чолі першої української збірної
може з’явитися хтось із досвідчених вітчизняних наставників, які вже мали досвід роботи з національною командою.
Зокрема, у футбольному середовищі країни активно обговорювалися кандидатури Мирона
Маркевича, Олексія Михайличенка та Олега Блохіна. Утім в
УАФ вирішили по-іншому...
А, власне, вже 1 вересня на
збірну України чекає виїзний
матч четвертого туру відбору
на ЧС-2022 проти збірної Казахстану. Ситуація ж у групі
така (три очки після трьох поєдинків), що втрачати очки «синьо-жовтим» більше не можна. Нiде правди діти — працювати Петракову доведеться
у відверто непростих турнірних умовах, хоча шанси в українських збірників потрапити до «плей-оф» кваліфікації
з другого місця в групі далеко
не втрачені. ■

■ БІАТЛОН

Емоційна підзарядка
На виставковій гонці у Вісбадені дует кращих біатлоністів
країни перевірив свої сили в боротьбі
з елітними конкурентами
Григорій ХАТА
Перерва між літньою Олімпіадою-2020 в Токіо та «білими» Іграми-2022 у Пекіні буде
неймовірно короткою. Не встигла спортивна Україна як слід
обговорити подробиці змагальних баталій у столиці Японії, а
вже фокус уваги змістився на
зимові дисципліни.
Біатлон — один із небагатьох видів спорту, де наша країна може всерйоз претендувати
на олімпійські медалі. А після
рекордно низького місця «синьо-жовтих» у медальному заліку Токіо-2020 до виступів вітчизняних «стріляючих лижників» у Пекіні буде прикута особлива увага.
За пів року до старту XXIV
зимової Олімпіади вітчизняні
біатлоністи та біатлоністки вже
активно готуються до відповідального сезону.
Очільник чоловічої збірної України Юрай Санітра пояснює: «Олімпійські Ігри2022 проходитимуть на висоті 1 тис. 700 метрів над рівнем
моря, і, відповідно, в порівнян-

ні з минулим сезоном підготовка дуже змінилася. На перших
зборах було дуже багато аеробної роботи, котра, звісно, вимагає від спортсменів багато фізичних i психологічних зусиль,
але пройти майбутній сезон без
збоїв, не виконавши цих навантажень, неможливо».
А ступінь своєї стартової готовності до олімпійського сезону лідери української збірної змогли перевірити під час
виставкової гонки в німецькому
Вісбадені — літнього біатлонного шоу, подібного до «Різдвяної
гонки», що регулярно проходить у грудні в Гельзенкірхені.
Право позмагатися на лижороллерах з іменитими опонентами дісталося Дмитру Підручному та Юлії Джимі — спортсменам, котрі в останні роки
демонструють найкращі результати поміж українських
збірників.
Гонку, котру організатори
запропонували бігти учасникам змагань (по дев’ять представників чоловічого та жіночого дивізіону), проводили за
принципом «мас-старту».

«Організація хороша, емоції — позитивні, але на майбутнє хочеться, аби на трасі був
новіший асфальт, без вибоїн»,
— розповів про антураж гонки
у Вісбадені Підручний.
До останнього вогневого рубежу в протистоянні з братами Бьо,
італійцем Хофером, росіянином
Халілі, німцем Реєсом наш співвітчизник претендував на призове місце, однак, за словами Дмитра, на заключній стійці він дещо
поквапився й припустився непотрібних промахів.
Додаткових
складнощів
біатлоністам у боротьбі за медалі додали й проблеми з трасою, де через мокрий асфальт
їм не вдалося уникнути падінь.
Як результат, гонку у Вісбадені капітан чоловічої збірної
України завершив на п’ятій позиції, відставши від переможця
— норвежця Йоханнеса Бьо —
на 42 секунди. «Своєму місцю
не засмутився, гонка вийшла
видовищна, до останнього вогневого рубежу боровся, завжди
йшов iз лідерами. Сподобалось,
що я нав’язував боротьбу найкращим біатлоністам світу», —

❙ Дмитро Підручний до останнього вогневого рубежу претендував
❙ на медалі виставкової гонки у Вісбадені.
❙ Фото з сайту unian.net.
резюмував Підручний.
А от лідерці вітчизняного
жіночого біатлону Юлії Джимі
втрутитися в розподіл медалей
у Вісбадені не вдалося, хоча
вона й перетнула фінішну позначку четвертою. Відверто невдало вона працювала на стрільбищі, де, окрім десяти додаткових патронів, «настріляла» ще
й на чотири штрафнi кола. У
підсумку переможниці гонки
— італійці Доротеї Вірер — українка програла 1 хв 47 секунд,
а від третьої — чешки Маркети

Давидової — відстала на 33 секунди.
Водночас українські повпреди не надто сумують, що гонку
у Вісбадені завершили без призів. На виставкові змагання до
Німеччини вони приїхали перевантажені фізичною роботою на
зборах. А можливість побачити
свою реальну форму в міжсезоння українські збірники ще матимуть під час літнього чемпіонату світу, хоча, зрозуміло, всіма думками вони линуть в олімпійську зиму. ■
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Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)
Олексій ПАВЛИШ
Українська прем’єр-ліга, а з нею і єврокубки, продовжує набирати обертів:
минулого тижня Лігу конференцій покинув ще один український клуб — «Колос».
Ковалівці на виїзді в Казахстані,
як і вдома, не змогли пробити воротаря
«Шахтаря» з Караганди (двічі по 0:0) і
вилетіли з турніру після серії пенальті.
Таким чином, як і торік, Україну на груповій стадії євротурнірів знову представлятиме призова трійка: «Динамо» (стартує одразу з групи ЛЧ), «Шахтар» (у разі
перемоги над «Монако» у кваліфікації
також гратиме в ЛЧ, у випадку невдачі
— в Лізі Європи) та «Зоря» (боротиметься
з «Рапідом» за групу ЛЄ, а якщо програє
— змагатиметься у Лізі конференцій).
Ранній виліт ковалівців зробив актуальним питання відставки наставника
четвертої команди минулого сезону УПЛ
Руслана Костишина. Про це він сказав
після матчу з «Рухом», який його підопічні, програючи в меншості, все ж зуміли звести внічию.
«Було дуже важко після матчу в Казахстані. У першому таймі з «Рухом» володіли перевагою, але грали повільно,
як сонні мухи. На другий тайм вийшла
зовсім інша команда, агресивна. Я просто сказав їм, що якщо ми програємо і сьогодні — подам у відставку», — зізнався
Костишин.
Нестабільно поки грає і бронзовий
призер минулого сезону — луганська
«Зоря». Команда Скрипника, втративши кількох лідерів та підписавши на
їхнє місце нових футболістів, поки не радує результатами: лише одна перемога
у стартових чотирьох турах. Минулого
уїк-енду луганчани в домашньому матчі
в Запоріжжі несподівано втратили очки
з «Минаєм», якому пророкували перед
стартом сезону боротьбу за виживання.
Значно складніше випробування чекає Скрипника і Ко вже цього четверга
у кваліфікації ЛЄ — австрійський «Рапід», який свого часу добряче попсував
нерви «Шахтарю».
Самі ж «гірники» під керівництвом
нового тренера Роберто де Дзербі реабілітувались після поразки від «Олександрії» перемогою над «Металістом1925», але результат донеччани добувають не так легко, як хотілося б, особливо
перед ключовими матчами в єврокубках.
Попри це, Дзербі заявляє, що в Україні
немає команди, яка наразі грає краще за
«Шахтар».
«Ми не зіграли добре в першому таймі, але не думаю, що сьогодні в чемпіонаті України існують команди, які грають краще, ніж ми. Тому уявіть, що буде,
коли ми будемо грати добре. До сьогоднішнього дня я не бачив жодної команди,
яка грала б краще, ніж «Шахтар» в першому таймі», — дещо самовпевнено сказав італієць.
А донедавна багаторічний капітан, а
тепер — функціонер «Шахтаря» Даріо
Срна, коментуючи відставання від «Динамо» (за втраченими очками), вже не
вперше поскаржився на суддівство.
«Ми хочемо чесно програвати і чесно
вигравати. Якщо після трьох турів нам не
дали три пенальті — я думаю, що це не
випадково. Ми хочемо, щоб судили чесно. Судді теж люди, можуть помилятися,
але за дві гри не ставити три пенальті —
це мені незрозуміло», — сказав хорват.
Натомість «Динамо», як і планувалось, минулими вихідними не грало
матч УПЛ, а вирушило до Італії у рамках підготовки до ЛЧ на спаринг із чинним чемпіоном Серії А «Інтером». Кияни без Луческу (відновлюється після хвороби) майже без шансів поступились іменитим суперникам (0:3), але залишилися
задоволені таким досвідом.
«Для нас цей спаринг не має значення. Звичайно, результат завжди важливий, але я вважаю, що важливіше за результат те, що Луческу вдалося домовитися з чемпіоном Італії про проведення
цього матчу. Для нас це важливо, щоб
ми пристосувалися до гри в графіку че-
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«Луческу прагне, аби «Динамо» підійшло до Ліги чемпіонів у повній
бойовій готовності».

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Кожному своя дорога
«Динамо» готується до ЛЧ матчами з європейськими грандами,
а «Шахтар» скаржиться на суддівство в чемпіонаті

❙ Поки команди УПЛ грали черговий тур чемпіонату, динамівці з’їздили на спаринг з «Інтером».
❙ Фото: з сайту «Динамо».
рез два дні на третій. Фрагментами грали
непогано, але, звичайно, «Інтер» — це суперклуб, у якому грають зірки. Нам поки
важко грати на рівних iз такими командами», — визнав президент «Динамо»
Ігор Суркіс.
А новачок киян Владислав Кулач
додав, що гра з «Інтером» — непогана
перевірка власних сил перед стартом у
групі ЛЧ.
«Ігри з такими командами, як «Інтер», — це хороший досвід для кожного
футболіста і команди, в цілому, оскільки
з подібними суперниками нам належить
грати в Лізі чемпіонів. Шкода, що ми

■ ТАБЛО
Товариський матч. «Інтер» — «Динамо» —
3:0 (Барелла, 13; Джеко, 34; Сенсі, 60).
Прем’єр-ліга. Перенесений матч 1-го
туру. «Динамо» — «Минай» — 2:0 (Буяльський,
19; Ерік Рамірес, 45).
Прем’єр-ліга. 4-й тур. «Шахтар» — «Металіст-1925» — 2:0 (Степаненко, 49; Л. Траоре,
80), «Верес» — «Ворскла» — 1:1 (Солдат, 54 —
Тілль, 48 (пен.)), «Зоря» — «Минай» — 1:1 (Сайядманеш, 65 — Горін, 53), «Десна» — «Дніпро-1» — 2:1 (Безбородько, 30; Завійський, 86 —
Довбик, 78), «Колос» — «Рух» — 1:1 (Новак, 65
— Борячук, 24), «Львів» — «Олександрія» —
1:1 (Ренан, 45 — Спінеллі, 53).
Турнірна таблиця:
I
В Н П М О
1. «Десна»
4 4 0 0 9-2 12
2. «Динамо»
3 3 0 0 8-1 9
3. «Шахтар»
4 3 0 1 8-3 9
4. «Ворскла»
4 2 2 0 9-4 8
5. «Дніпро-1»
4 2 1 1 8-5 7
6. «Олександрія» 4 2 1 1 4-3 7
7. «Металіст-1925» 4 2 0 2 5-6 6
8. «Колос»
3 1 2 0 2-1 5
9. «Зоря»
4 1 1 2 7-5 4
10. «Минай»
4 1 1 2 2-3 4
11. «Рух»
4 1 1 2 4-6 4
12. «Верес»
4 0 2 2 2-7 2
13. «Львів»
4 0 2 2 3-9 2
14. «Маріуполь»
3 0 1 2 3-5 1
15. «Інгулець»
3
0 0 3 2-9 0
16. «Чорноморець» 3 0 0 3 2-9 0
Бомбардири: Степанюк («Ворскла»), Безбородько («Десна»), Довбик («Дніпро-1») — 4.

програли, але обов’язково винесемо урок
з цієї невдачі», — сказав нападник.
За даними місцевих ЗМІ, в Італії кияни не лише грали з «Інтером», а й, подейкують, вирішували трансферні питання. Місцеві видання пишуть, що нападник «біло-синіх» Владислав Супряга
уже цього тижня має все ж таки перебратись до Серії А — до «Сампдорії» на умовах оренди з правом викупу. Ігор Суркіс
не відповів на питання про долю Супряги,
але натякнув, що «з команди може хтось
піти, а може, когось і підпишемо».
Поки ж у «Динамо» матч у запасі в
УПЛ, в одноосібні лідери вирвалась «Де-

сна», яка у видовищному поєдинку здолала ще одного претендента на місця у
зоні єврокубків — «Дніпро-1». Чернігівці загалом виграли усі чотири матчі, а їхній форвард Денис Безбородько вирвався у лідери бомбардирської гонки. Утім у
складі «сіверян» поки не поспішають дивитись у турнірну таблицю, адже до фінішу чемпіонату ще багато матчів.
Потроху відновлюється після сенсаційного вильоту з ЛК «Ворскла»: полтавчани
поки йдуть четвертими, хоча тренер «білозелених» і скаржиться на коротку лавку
запасних. Не виключено, що до осені «ворскляни» кадрово підсиляться. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити
«Україну молоду» на вересень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році
або не продовжив передплату на наступні місяці, це можна зробити до 18 серпня, щоб отримувати газету з вересня. Оформити передплату можна у відділеннях поштового зв’язку,
в операційних залах поштамтів, у пунктах
приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
до кінця року — 315 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
до кінця року — 395 грн. 24 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
до кінця року —119 грн. 68 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн., на чотиришість місяців — 11 грн.

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

Читайте
в наступному
номері:
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Грегор Розумовський: Не знаю, чому Україна
не дає достойної відповіді російській пропаганді

Нащадок гетьмана, історик і граф
— про ініціативу протидії
інформаційним маніпуляціям,
видання віденського сімейного
архіву та наукове відкриття в зоології

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК—СЕРЕДА, 17—18 СЕРПНЯ 2021

■ КОХАННЯ-ЗІТХАННЯ

Ми з тобою не пара...
Так вирішила зірка «Трансформерів»
Меган Фокс
Дара ГАВАРРА
Ще не пройшло й року, як зразкова голлівудська пара — зірка
«Трансформерів» Меган Фокс та зірка «Беверлі Хіллз» Браян Остін Грін
— після 10 років щасливого подружнього життя розлучилися. До того
ж пара виховувала трьох дітей, для
яких цей розрив також був травматичним. Після старшого за себе на
13 років Браяна Меган закрутила роман з молодшим на 4 роки музикантом Колсоном Бейкером. Ця парочка виглядала досить чудернацьки,
адже Фокс завжди виглядає, ніби
щойно з обкладинки «глянцю», на
відміну від свого нового бойфренда
— всього в татуюваннях, із нечесаним чубом. Проте, як кажуть, любов
зла... Меган навіть устигла знятися в
музичному кліпі коханого, проте...
Нещодавно пройшла чутка, ніби
актриса порвала стосунки зі своїм
коханим-«неформалом». Цей висновок прихильники Меган зробили з того, що вона «відписалася» від
Колсона в своєму інстаграмі, а це заВарка ВОНСОВИЧ
Ще не встигли футбольні вболівальники «Барселони» оговтатися від шокуючої звістки, що їхній улюбленець Ліонель Андрес
Мессі покидає свій клуб, як нова
просто «добила» всіх. На нещодавній пресконференції, на якій
знаменитий футболіст попрощався з клубом, у якому провів усю
свою кар’єру, він так розхвилювався, що не стримав сльози. Звісно, йому довелося скористатися серветкою, щоб витерти «біологічні виділення», які тепер
виставлять з аукціону за стартову
ціну... мільйон доларів. Таке повідомлення нещодавно з’явилося на
сторінці аргентинського онлайнаукціону Mercado Libre. Лот було
підписано: «...З генетичним ма-

❙ Меган Фокс.

всідники цієї соцмережі розцінили не інакше, як розрив.
Приховати від них деталі
свого приватного життя зірці не вдалося,
адже кожен її крок,
кожну подію вони
відслідковують за її ж
постами в інстаграмі.
А ось останнім часом, помітили фанати
Меган, на всіх світських
чи професійних заходах
вона стала з’являтися
одна, та й на відпочинок
полетіла також одна. Сама
ж актриса поки не коментує
свою дивну поведінку, проте
«знавці» вже вказали причину розриву актриси й музиканта: пані Фокс занадто багато приділяє уваги своїй зовнішності, завжди доглянута й одягнена, мов ікона стилю, а от її
недавній ще партнер мало того,
що нечупара, так іще й поголив
собі голову. Ну куди з таким на
люди? ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №78

■ «ЗОЛОТИЙ ТЕЛЕЦЬ»

Багаті теж плачуть...
Хусточку Ліонеля Мессі виставили за мільйон
теріалом від Ліонеля Андреса Мессі, який підходить для майбутнього клонування. Розміри 20х20.
Трохи пом’ята, але в хорошому
стані». Жарти жартами, але раптом якась прудка дівочка захоче
в такий спосіб народити маленьку копію Мессі, а потім ще й подати на аліменти? На місці легенди
футболу варто було б задуматися.
Отож знаменитий спортсмен
тепер уже не каталонець, а француз. Принаймні відповідно до

«прописки» його нового клубу —
ПСЖ, в якому зірка футболу гратиме найближчі два роки. Стало
відомо й суму «гонорару», за яку
Мессі копатиме «лисого» за французьку команду, — 35 млн євро.
Нагадаємо, саме через гроші й виникло непорозуміння футболіста
з його «рідною», тепер уже колись, «Барселоною», яка платити Ліонелю підвищені гонорари,
як того він вимагав, не мала змоги. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
3. Театральна вистава чи перфоманс із великою часткою імпровізації, де глядачі стають учасниками дійства. 7. Акустичний ефект
у горах чи порожньому приміщенні, коли звук чи вигук повертається
до промовця. 8. Прилад, який сигналізує про дощ чи ясну погоду. 10.
Об’єднання окремих осіб, організацій, держав; асоціація. 12. Слабоалкогольний напій із переброджених яблук. 13. Легендарний британський рокгурт, відомий під назвою «Ліверпульська четвірка». 15.
В давньогрецькій міфології — дочка Геліоса, чаклунка, яка перетворила супутників Одіссея на свиней. 16.
Форма селянського самоврядування з круговою порукою і колективною відповідальністю. 18. Вид холодної зброї — металева пластина з отворами для пальців, яка захищає кулак. 20. Загнутий залізний
прут для вигрібання жару з печі. 21.
Застаріле жіноче ім’я грецького походження. 22. Історична місцевість
Києва. 24. Річка на Рівненщині. 26.
Допоміжне приміщення, що використовується для зберігання книг,
реманенту, промислових і продовольчих товарів та інших цілей. 27.
Знак зодіаку. 28. Офіційний титул
Папи Римського.
По вертикалі:
1. «Люлі, люлі, люлі, налетіли
..., стали думать і гадать, чим дитятко годувать». (колискова). 2. Давня
скіфська скульптура, що символізує

богиню родючості. 3. У середні віки
— документ, що засвідчував які-небудь права або привілеї. 4. Мітла для
прочищання димарів. 5. Шоколадний
батончик із лісовими горіхами. 6. Зневажлива назва іновірця у магометан.
9. Маленька жіноча сумочка. 10. Столиця Волині. 11. Передбачення на основі знаку зодіака людини. 13. Головний убір, в якому часто зображують
художників. 14. Лук, меч, автомат, кулемет, ракетна установка. 17. Стрімкий напад. 19. Богослов по-грецьки.
20. Високий циліндричної форми головний убір із покривалом, який носять православні ченці. 22. Невеличкий фільм як відеосупровід для пісні.
23. Голова волосної управи «за Польщі». 24. «Нащо на дужому крилі на
вої любії мої, на князя, ... моє миле ти
ханові метаєш стріли?» (Тарас Шевченко). 25. Хижак, популярний герой
народних казок. ■
Кросворд №76
від 10—11 серпня

18 серпня за прогнозами синоптиків
сонячно

хмарність

Північ
Захід

Миргород: мiсцями короткочасний дощ, гроза. Уночi +16...+18,
удень +29...+31. Вiнниця: значний дощ. Уночi +14...+16, удень хмарно
+22...+24. Одеса: короткочасний дощ, гроза. Уночi +17...+19,
удень +27...+29.
дощ
16 серпня температура води в Чорному та Азовському морях
становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24 градуси.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв. Трускавець: уночi +10...+12, удень +19..+21. Моршин: уночi +11...+13,
удень +20...+22.
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Молодий хлопець біжить за дівчиною.
— Дівчино, дівчино!
Дівчина обертається і питає:
— У чому рiч?
— Це ви в автобусі парасольку
забули?
— Так.
— Ну тоді біжіть за автобусом,
він іще недалеко від’їхав.
***
— Я зустрів дівчину, яка

обіцяє оточити мене любов’ю, турботою та ласкою. Що ти про це думаєш?
— Я думаю, як ти виходитимеш
з оточення.
***
Зустрічаються двоє друзів:
— Як справи?
— Погано! Позичив знайомому п’ять тисяч баксів на пластичну операцію, а тепер не можу його
знайти. Не знаю, як він виглядає.
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Київ: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi, грози. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +16...+18,
мінлива
удень +22...+24.

