«Старий» кінь борозни не зіпсує?

Двоє для одного

За даними двох екзитполів,
на виборах мера Харкова
в першому турі переміг
виконуючий обов’язки
секретаря міськради
Ігор Терехов

Другої «Криворіжсталі» в
Україні не вийшло: завод
«Більшовик» продали
фактично за мінімальну
ціну і, можливо, нечесним
шляхом
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Друге дихання
Полтавський
кисень
розвозять
по всій Україні
» стор. 3

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,276 грн
1 € = 30,595 грн
1 рос. руб. = 0,371 грн

За кордоном їстимуть
нашу гречку. А ми?
Рекордний урожай зернових неабияк пожвавив їх експорт.
А от на внутрішньому ринку продукти продовжують дорожчати

❙ Високий врожай підвищує доходи агрохолдингів. Пересічним українцям від того — жодних бонусів.
❙ Фото з сайту debaty.sumy.ua.
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«Наразі за добу відвантажуємо по 12 тонн газоподібного кисню для потреб області й по
10 тонн для потреб інших регіонів».

Олександр
Кудацький
керівник АТ «Полтавський завод
медичного скла»

■ НА ФРОНТІ

■ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

«Накачати»
зброєю

«Старий» кінь борозни не зіпсує?

Москва доставила в ОРДЛО
нову військову техніку
Тарас ЗДОРОВИЛО
Збройні формування Російської Федерації
продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілювати позиції Збройних сил України: лише упродовж останніх чотирьох днів жовтня поранення на «передку» отримали чотири українські воїни.
Так, на фронті упродовж доби 31 жовтня з
боку російсько-окупаційних військ зафіксовано
14 порушень режиму припинення вогню, чотири
з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Ворог обстрілював позиції наших захисників
поблизу Луганського, Майорська, Новоолександрівки, Світлодарська, Мар’їнки, Шумів, Золотого-4, Новолуганського, Зайцевого, Новотошківського. Гатили окупанти по українських
бійцях iз мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, з автоматичних станкових гранатометів i великокаліберних
кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата,
ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав бойове травмування. Воїн перебуває
в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити обстріли.
Станом на 7-му годину ранку 1 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Головне управління розвідки Міністерства
оборони України заявляє, що Росія відремонтувала бойову техніку для бойовиків, які контролюють частину Донбасу, і в жовтні завезла на окуповані території нові партії озброєння та боєприпасів.
«Командування ЗС РФ упродовж жовтня продовжувало нарощувати боєздатність оперативного угруповання російських окупаційних військ
на тимчасово окупованій території в Донецькій
та Луганській областях.
Зокрема, до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та
2 (Луганськ) після ремонту на території Росії повернено понад 10 одиниць бойових машин піхоти і бронетранспортерів, доставлено понад 5,5
тисячі тонн пального, нові партії озброєння та
боєприпасів, у тому числі протитанкові керовані
ракети, боєприпаси 122 мм до ракетних систем залпового вогню та 152 мм — артилерійських систем, набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, протипіхотні міни ОЗМ-72 та
МОН-52, безпілотні літальні апарати «Орлан-10» і
«Гранат-1», — йдеться у повідомлені.
За даними ГУР, також iз російської території
до ремонтно-відновлювальних підрозділів бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР» завозили «танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї».
У свою чергу, генерал-лейтенант командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив,
що ударні безпілотники Bayraktar TB2 вже понад
пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари по окупантах удень і
вночі.
За його словами, українські «Байрактари» з
березня 2021 року «показали свою ефективність
для розвідки і давали практичні дані про супротивника». «Вони патрулюють не лише Донбас, а й
південь та північ України. Літали у квітні, а також
коли були російсько-білоруські навчання «Запад2021». Там, де зростає рівень воєнної загрози, ЗСУ
застосовують увесь свій спектр озброєнь, у тому
числі й «Байрактари», — додав Сергій Наєв.
Наразі відомо, що українська армія має 12
«Байрактарів» — це два комплекти по шість літальних апаратів, кілька станцій управління та
декілька сотень боєприпасів до них. ■

За даними двох екзитполів, на виборах мера Харкова в першому турі переміг
виконуючий обов’язки секретаря міськради Ігор Терехов
Лариса САЛІМОНОВИЧ
ЦВК iще не оголосила офіційних
результатів виборів мера Харкова, але
теперішній керівник міста Ігор Терехов уже святкує свою перемогу. За даними екзитполів, що проводили одразу дві дослідницькі групи, він набрав
понад 50 відсотків голосів. У свою чергу Михайло Добкін, який також активно претендував на політичний спадок покійного Геннадія Кернеса, не набрав і третини голосів. А відтак другого туру, швидше за все, у місті не буде,
хоча пан Добкін уже заявив про свій
намір вивести на чисту воду ймовірні
фальсифікації команди «провладного
кандидата». «Невдовзі опублікую перші результати паралельних підрахунків, — заявив він у своєму телеграмканалі. — Боремося далі. Поступатися ніхто не має наміру».
Загалом у жовтневих перегонах
брали участь 10 кандидатів. Семеро з
них назвалися самовисуванцями, приховавши свої ідеологічні погляди або
партійну приналежність. Це свідчить
вочевидь про падіння популярності в
регіоні відомих політичних «важковиЛюдмила НІКІТЕНКО
У неділю черкащани — виборці
197-го округу — голосували за нового депутата Верховної Ради. Він має
прийти у парламент замість колишнього нардепа Олександра Скічка,
який нині є головою Черкаської облдержадміністрації.
За право представляти Черкащину у Верховній Раді боролися 26 кандидатів, зокрема й колишні нардепи
від цього округу — Владислав Голуб,
Леонід Даценко. Серед відомих кандидатів також міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський, який балотувався від «Слуги народу», черкащанин Роман Сущенко з «Європейської
Солідарності», який був політичним
в’язнем у РФ, та колишній нардеп Андрій Іллєнко від «Свободи».
Виборчий процес пройшов з дотриманням протиепідемічних норм,
явка виборців склала 28,40%. За даними сайту Центральної виборчої комісії, за результатами опрацювання
32,62% протоколів лідирує кандидат
від «Слуги народу», мер Золотоноші
Віталій Войцехівський. Його підтримують 46,10% виборців. Другу сходинку посідає 37-річний безпартійний самовисуванець Владислав Голуб
(24,71% голосів). Далі йдуть Андрій
Іллєнко — 10,12% та Роман Сущенко
— 9%.
Водночас учасники виборчого процесу та спостерігачі стверджують про
випадки підкупу виборців, оскільки
вони зафіксували біля виборчих дільниць по всьому округу сторонніх осібконтролерів.
У самій Золотоноші поліція допитала жінку, яка на виході з дільниці відмічала виборців, що проголосували. Як
повідомляють представники Руху ЧЕСНО, їм вдалося отримати фото з місця
події, у списку дійсно простежується
системне написання часу голосування
виборців та відмітки «захворів». Також там зазначено прізвища, імена та
по батькові виборців, їхні телефони.
«Ми зафіксували людей, які стояли
біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили,
хто проголосував за Войцехівського.
Жінка казала, що в кінці мала бути оп-

ків». Скажімо, Михайла Добкіна свого часу підтримувала Стратегічна рада
ОПЗЖ, але в бюлетенях ця інформація
була відсутня.
Так само вчинив і єдиний кандидат
від демократичних сил Костянтин Немічев, який є головою Харківського обласного осередку «Національного корпусу». У підсумку під партійними брендами на вибори пішли лише Ігор Терехов
(«Блок Кернеса — Успішний Харків»),
Володимир Плетньов («Партія Шарія»)
та Олександр Скорик («Європейська
солідарність»). До речі, представник
«ЄС» виборов третє місце, отримавши
понад 6 відсотків голосів. Слідом за ним
йде Костянтин Немічев, який перетнув
5-відсотковий бар’єр. А ось виборчу кампанія решти кандидатів можна сміливо
назвати провальною.
Цікаво, що президентська партія
«Слуга народу» в харківських виборах не брала участі взагалі. Мабуть,
там вирішили не світитися з подальшим падінням рейтингу, що помітно
просів після гучних скандалів з ексголовою ХОДА Айною Тимчук і так само
колишнім головою облради Артуром
Товмасяном. Як «УМ» уже повідомля-

ла, обидва посадовці цього року своєю
сумнівною діяльністю кинули густу
тінь на загальну репутацію «зелених»
у регіоні.
У ході виборів правоохоронці зафіксували понад 30 порушень законодавства. Серед них — помилки у списках,
порвані та сфотографовані бюлетені і
два протоколи, які були підписані до
завершення процедури голосування.
Втім, ці правопорушення навряд чи
стануть причиною для скасування результатів виборів, оскільки суттєво не
впливають на їх загальний результат.
Особливістю останніх перегонів
став той факт, що вони проходили в
розпал чергового сплеску пандемії.
Аби заманити виборців на дільниці,
подекуди розігрували навіть призи.
Подбали організатори і про більш вагомий стимул, відкривши у місцях голосування пункти вакцинації проти
ковіду. Бажаючих сумістити акт громадянського волевиявлення з медичною процедурою виявилося чимало —
понад 3 тисячі людей. Але, попри все,
явка харків’ян цього разу була рекордно низькою — 28,29 відсотка від загальної кількості виборців. ■

■ ВИБОРИ

«Правильне» голосування
Чому на Черкащині у 197-му виборчому окрузі
лідирує «слуга» Віталій Войцехівський
лата, вона контролює людей. Коштів у
неї не було», — прокоментувала Руху
ЧЕСНО очевидиця Оксана Гіщин, яка
надала фотографії з місця події.
Також у селі Деньги на Золотоніщині між членами дільничної комісії
та спостерігачем виник конфлікт через
те, що чоловік смикнув пломби на переносній скриньці для голосування. Там
люди відзняли на відео депутатку селищної ради і колишню голову громади Ларису Головань. Вона сиділа на
лавці й приховувала списки, які дуже
схожі за своїм оформленням на ті, що
виявили у Золотоноші.
«Нові політики» повернулись до
старих методів. Кандидати-двійники,
залякування сільських голів, чорний
піар у газетах, використання адмінресурсу, підкуп виборців — усі ці методи,
на жаль, знову в тренді. Провладна команда вже не гребує нічим. І це яскраво демонструють довибори до Верховної
Ради на 197-му окрузі», — коментує виборчий процес у 197-му ВО політтехнолог Михайло Малінін.
За його словами, центр 197-го округу традиційно був у Каневі, але цього разу ЦВК вирішило перенести його
в Золотоношу. За збігом обставин,
каже пан Михайло, кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Віталій
Войцехівський нині є міським головою
Золотоноші. За підтримки провладного кандидата не лише відкривали спортивні майданчики і басейни — аби допомогти своєму кандидату, округ iз робочим візитом відвідав президент України Володимир Зеленський, який
разом iз Віталієм Войцехівським проінспектував об’єкти в рамках «Великого будівництва» в Золотоноші та
Каневі. Хоча всіх намагались запевнити, що цей візит iз виборами ніяк не
пов’язаний. Щоправда, незрозуміло,

❙ «Шпаргалка» списку виборців, які
❙ «правильно» голосували у 197-му
❙ виборчому окрузі.
❙ Фото з фейсбуку.
що робив мер Золотоноші поруч iз президентом... у Каневі?» — веде далі Михайло Калінін.
І додає, якщо влада діє такими методами, коли на кону стоїть депутатський мандат, то наскільки чесними будуть вибори, коли вирішуватиметься
доля посади президента?
«У будь-якої влади завжди в руках
є козир, як чесно виграти будь-які вибори — це реальні позитивні зміни в
якості життя людей. Виконайте обіцяне на президентських і парламентських виборах — і будете вигравати будьякі вибори! Реальні досягнення влади
«поб’ють» будь-які обіцянки претендентів. А «перемога за будь-яку ціну» в
підсумку буде коштувати вам дуже дорого... В 2012 році «регіонали» теж думали, що «власть крепка, как никогда»,
— підсумовує Михайло Малінін. ■
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■ НА ЗДОРОВ’Я!

■ ЦІНИ

Друге дихання

За кордоном
їстимуть нашу
гречку. А ми?

Полтавський кисень розвозять
по всій Україні
Ганна ВОЛКОВА
Медичний кисень незамінний при лікуванні тяжких форм коронавірусної
хвороби. Поставником цього
вкрай важливого продукту
для державних лікувальних
закладів Полтавщини є акціонерне товариство «Полтавський завод медичного
скла», який очолює Олександр Кудацький. У розпал
чергової хвилі пандемії підприємство знову перейшло
на цілодобовий режим роботи, завдяки чому дефіциту
й перебоїв із киснем лікарні
не відчувають.
— Наразі за добу відвантажуємо по 12 тонн газоподібного кисню для потреб
області й по 10 тонн для потреб інших регіонів, — розповідає Олександр Кудацький. — Влітку, коли ситуація із захворюванням була
спокійною, ми провели поточний ремонт на виробництві і тепер працюємо на межі
своїх можливостей. Ціну не
підвищували з минулого
року, і вона лишається най-

нижчою для державних лікувальних закладів, незважаючи на ажіотаж: трохи
більше 16 гривень за один
кубічний метр. Тобто 40-кілограмовий балон, у якому міститься 6,2 куба газу,
коштує менше 100 гривень.
У принципі, балони
забирають лише невеликі лікарні на Полтавщині
(Зіньків, Гадяч), а у крупніших за майже два роки
пандемії установлені кріоциліндри більших чи менших розмірів або газифікатори на три тонни рідкого кисню, як на території
Полтавської обласної лікарні. Спецтранспорт підприємства, згідно з графіком, періодично підвозить до них кисень і закачує в резервуари, звідки
він розходиться по палатах. Таким чином забезпечується безперебійність
роботи апаратів штучного
дихання та кисневих точок.
Споживачі з інших регіонів — а це Київ, Одеса,
Кропивницький, Херсон,

Рекордний урожай зернових
неабияк пожвавив їх експорт. А от
на внутрішньому ринку продукти
продовжують дорожчати
Наталя НАПАДОВСЬКА

❙ Кисневі кріоциліндри встановлено в більшості лікарняних
❙ закладів Полтавщини.
❙ Фото Ганни ВОЛКОВОЇ.
Харків — забирають кисень самостійно.
На жаль, штам «Дельта» настільки агресивний,
що витрати кисню на одного пацієнта зросли вдвічі у
порівнянні з весняним спалахом ковіду. Якщо раніше один хворий потребував у середньому 19 літрів,

■ ЗАРАЗА

Червоний — то журба
У низці регіонів України запровадили суворі
карантинні обмеження через високі темпи
поширення коронавірусу
Катерина БАЧИНСЬКА
Майже 14 тисяч випадків коронавірусу підтвердили в Україні
за попередню добу. Найбільше нових інфікованих додалося на Харківщині. Лідерами за поширенням
ковіду також є Одеська, Львівська
та Запорізька області. Напередодні госпіталізували майже 4 тисячі
пацієнтів. Летальних випадків —
близько 300.
У Києві відучора діють суворі
обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус. Заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального
захисту, спортзали та фітнес-центри можна відвідувати тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом. Проводити масові захоРоман КРАВЕЦЬ,
Ірина БАЛАЧУК
(Інтернет-видання
«Українська правда»)
«Слуга народу» попередньо визначилася з
кандидатами на посади
віцепрем’єра, міністрів з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій,
екології та оборони. Звільнення міністра економіки
Олексія Любченка наразі
ще під питанням. (Джерело: співрозмовники «Української правди» у монобільшості та у команді президента).
Пряма мова співрозмовника з команди президен-

ди й відвідувати торгово-розважальні центри також зможуть містяни
лише з відповідними документами.
Школярі ж за парти не повертаються — вони навчатимуться дистанційно. Роботу громадського транспорту не зупинятимуть. Але їздити
в ньому можуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або
негативний тест. Перевірятимуть ці
документи не на вході в транспорт,
а вибірково спеціальні групи правоохоронців.
Схожі правила почали діяти з понеділка і в Запоріжжі. Без ковід-сертифіката або ПЛР-тесту сiсти в автобус чи електричку не можна. Так вирішили у міськраді через погіршення
ситуації з коронавірусом. Обмеження не стосуватимуться дітей i підлітків віком до 18 років. Контролюва-

то наразі 38.
За період пандемії на
АТ «Полтавський завод
медичного скла» виробили
вже 15 тисяч тонн кисню.
Кількість ліцензованих виробників рідкого та
газоподібного кисню за останній рік в Україні зросла
з 16 до 22. ■

тимуть дотримання правил спільні
мобільні групи. Тим часом у Чернівцях реанімації всіх COVID-лікарень
завантажені на сто відсотків. Про це
повідомили в обласній державній адміністрації. Там розповіли, що багато недужих і у віділеннях міських лікарень, де надають допомогу хворим
на коронавірус. Лише минулої доби
в області госпіталізували 169 людей, 16 не змогли подолати недугу.
Наразi на Буковині на коронавірус
хворіють майже 16 тисяч осіб. Повністю вакциновано менш ніж 15,5%
мешканців регіону. Схожа ситуація
і в Полтаві.
У лікарнях катастрофічно бракує
кисню. За словами медиків, кожен
недоотриманий літр кисню може
означати одне втрачене життя, а
кількість хворих стрімко зростає. І
поки в Україні «червоніють» області, країна вкотре потрапила в корупційну історію. Адже в низці регіонів
підробляють ковід-сертифікати. Однак наразі немає загрози, що Європейський Союз відмовиться визнавати українські документи. Про
це кажуть у Міністерстві охорони
здоров’я. У відомстві визнають, що
існує проблема підробки ковідних
документів. Однак зазначають: українські сертифікати повністю відповідають усім вимогам ЄС. ■

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Ротації в Кабміні:
«Слуга народу» визначилася
з кандидатами на виліт
і призначення
та: «Це все вирішено на 90
процентів. У нас, як завжди, лишають 10% на випадок «ну не вийшло».
Деталі. За даними джерел, станом на неділю кадрові ротації в Кабміні виглядають так:
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— замість міністра екології Романа Абрамовського прийде його заступник
Руслан Стрілець;
— міністра оборони
Андрія Тарана замінять
на міністра інтеграції ТОТ
Олексія Резнікова;

— Резнікова — на нардепа від «Слуги народу»
Ірину Верещук;
— віцепрем’єра Олега
Уруського — на головного
митника Павла Рябікіна.
Станом на ранок понеділка під питанням ще
було звільнення Любченка.
Обговорюється, що замість
Любченка можуть призначити заступницю голови
ОПУ Юлію Свириденко.
За даними джерел УП,
кадрові питання детально планували обговорити з
депутатами монобільшості
увечері 1 листопада, адже
«співбесідами і звільненнями, як завжди, займалися
на Банковій». ■

Навколишній світ давно не був таким прихильним до української економіки. Ціни у світі на руду
та метали б’ють рекорди, зростає попит на українські труби та іншу продукцію нафтогазової галузі. І
головне. В Україні очікується небачений в історії
врожай сільгоспкультур: у 2021 році Україна може
встановити рекорд, зібравши зернових та олійних
культур понад 100 млн тонн. Оскільки світові ціни
на пшеницю за останній рік зросли на третину, це означає, що Україна може збільшити валютні надходження від експорту пшениці на майже 50% порівняно з торішнім рівнем.
В Україні станом на 29 жовтня 2021 року збирання зернових та зернобобових культур проведено на
площі 12,9 млн га за врожайності 47,2 ц/га, намолочено 60,7 млн тонн зерна — повідомляє Мінагрополітики. Лідерами з намолоту зерна є Харківська
область, яка намолотила майже 4,6 млн тонн зерна,
Одеська — 4,57 млн тонн, Дніпропетровська — 4,5
млн тонн, а за врожайністю — Хмельницька з показником 62,2 ц/га. До речі, Хмельницька область показала найвищі показники врожайності і за кукурудзою — 109,7 ц/га, але поки що в країні обмолочено
кукурудзи на площі 44% за середньої врожайності
64,4 ц/га. Практично завершено збирання гречки
на площі 81,6 тис. га (по Україні 98%), намолочено
107,6 тис. тонн зерна за врожайності 13,2 ц/га, а 18
областях її збирання вже закінчили. Найвища її врожайність у Вінницькій області — 15,9 ц/га.
Уже зараз зібрано 90% соняшнику з площі 5,9
млн га при врожайності 23,1 ц/га, намолочено понад 13,5 млн тонн насіння. За даними асоціації
«Укроліяпром», у 2021/2022 маркетинговому році
очікується рекордний урожай насіння соняшнику
— від 16 до 17 млн тонн. Згідно з планами, буде вироблено понад 7,1-7,2 млн тонн соняшникової олії, з
яких 6,55-6,6 млн тонн буде поставлено на експорт.
І це майже на 2 млн тонн більше, ніж у 2020/2021
році!
Рекордний урожай був прогнозований: підписаний у липні Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та учасниками зернового ринку
на 2021/2022 маркетинговий рік щодо погодження
експорту зерна був 19 жовтня доповнений Додатком
— обсяг експорту зерна збільшено майже на чверть
до рівня 25,3 млн тонн. Уже станом на 29 жовтня
обсяг експортних поставок зернових культур становить понад 19 млн тонн, що на 3 млн тонн, або на
19%, вище за показник минулого року.
Україна збере щедрий урожай зернових, і багатьом українцям хочеться вірити, що це дозволить
знизити ціни на харчові продукти. Але експерти не
поспішають прогнозувати здешевлення навіть хліба та круп, не кажучи вже про м’ясо та інші дорожчі
продукти. Адже економіка країни — це складний,
взаємопов’язаний організм.
Таку сприятливу світову кон’юнктуру, як цього
року, для України на світових ринках наша країна
вже знала — у 2010-2012 роках, але тоді українська економіка зростала з темпами майже 10%. А зараз не росте. Промислове виробництво у вересні
2021 р. впало до вересня 2020 р. на 0,7%, причому видобуток руди виріс на 3,5%, а вугілля — впав
на 12,7%. Зазнали падіння харчова, текстильна,
хімічна промисловості. За колосальної сприятливої кон’юнктури — в металургії зростання 0%. Роздрібна торгівля ще недавно ставила рекорди зі зростанням на 15% — скінчилося, у вересні 2021 р. зростання становило 6%, при цьому оптова торгівля з
початку року впала на 8,4%
Звичайно, уряд стурбований тим, що дорожчають найнеобхідніші продукти. Зберігати практики, коли, приміром, напередодні Великодня Кабінет Міністрів проводив «роз’яснювальні» зустрічі з
виробниками, приміром, харчів — і ціни стабілізовувалися — не вихід. Адже, погодьмося, це не ринкові механізми. І важко уявити, що буде, коли бум
попиту на продукцію українського експорту закінчиться. ■
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СВІТ

■ САМІТИ

Поставити крапку в пандемії
До середини 2022 року має бути вакциновано
70 відсотків населення планети
Ігор ВІТОВИЧ

І знову про клімат
У суботу та неділю, 30-31 жовтня, в
Римі відбувся дводенний саміт «Великої двадцятки» (G20) — найпотужніших
країн світу. На захід прибули також генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш
та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер
Ляйєн.
Учасники переговорів у Римі під час
другого дня саміту погодилися з тим, що
слід зробити все, аби обмежити глобальне потепління до півтора градуса за Цельсієм. Однак за мету прийнято обмеження
зростання нижче двох градусів. Італійські медіа повідомили, що на саміті G20 підписано порозуміння у справі боротьби з
наслідками кліматичних змін і допомоги
країнам, що розвиваються.
Спочатку планувалося осягнути мету
«нульового» викиду парникових газів до
2050 року. Однак зараз прийнято висловлювання «близько середини XXI століття». Цим більш розпливчатим терміном
враховано позиції таких країн, як Китай,
Росія, Саудівська Аравія, Індія та Індонезія, які заявили, що не здатні виконати таке завдання до 2050 року, а лише до
2060-го.
У заключному документі зазначається, що учасники саміту підтримують
ціль Паризької кліматичної угоди щодо
утримання глобальної температури від
підвищення більш ніж на 1,5 градуса за
Цельсієм порівняно з доіндустріальним
періодом. Водночас він визнає, що для
утримання змін у межах 1,5 градуса знадобляться «значущі та ефективні дії та
відданість усіх країн». Як зазначив ведучий зустрічі, прем’єр-міністр Італії
Маріо Драгі, різні позиції країн-учасників не можуть «знизити амбіції». На країни G20 припадає близько 80 відсотків глобальних викидів парникових газів (дані
Ігор ВІТОВИЧ
У столиці Шотландії Глазго в неділю, 31 жовтня, розпочала роботу головна глобальна конференція з кліматичних змін (COP26). Це вже 26-й форум під егідою ООН. Він мав відбутися ще восени минулого року, але його
перенесли через пандемію COVID-19.
Офіційно зустріч називається 26-ю
сесією Конференції сторін Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату. Цей
міжнародний договір охоплює 197
сторін — майже всі країни світу.
Відкриття COP26 у неділю було
формальним, оскільки основна робота конференції почалася у понеділок,
1 листопада, коли світові лідери прибули на дводенний вступний саміт.
Триватиме робота COP26 до 12 листопада. Форум розпочався з хвилини
мовчання на вшанування пам’яті жертв
коронавірусу.
У саміті візьмуть участь понад 100
глав держав та урядів з усього світу,
включаючи президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля
Макрона, прем’єр-міністрів Італії та
Канади — Маріо Драгі та Джастіна
Трюдо, голови Єврокомісії Урсули фон
дер Ляйєн та багатьох інших. Загалом
лише на початок конференції до Глазго прибули 25 тисяч людей — політики, науковці, журналісти, представники некомерційних організацій та бізнесу.
Натомість форум проігнорували
лідери двох з п’яти країн — найбільших забруднювачів довкілля: Володимир Путін з Росії та Сі Цзиньпін з Китаю. За три дні до саміту ООН Китай
представив свій національний план
протидії глобальному потеплінню.
Згідно з документом, обсяг викидів,
що виробляються країною, досягне

за 2019 рік), а лише на Китай — 27%.
Глави держав і урядів 19 країн і Європейського Союзу заявили, що до кінця
цього року закінчать фінансування нових
вугільних електростанцій. Комюніке також містить зобов’язання припинити фінансування виробництва електроенергії з вугілля за кордоном, але не встановлює мету щодо припинення використання
вугілля всередині країн.
Також є погодження про те, аби щорічно призначати 100 мільярдів доларів для
кліматичного фонду і на допомогу країнам,
що розвиваються. В заключному документі, в розділі про екологію, учасники саміту пообіцяли «говорити більш рішучою мовою», ніж у Паризькій кліматичній угоді.
Порозуміння стосовно екології було досягнуто на саміті одночасно з відкриттям
у Глазго роботи кліматичної конференції COP26. Багато голів держав та урядів
країн після закінчення саміту G20 у «Вічному місті» відбули до столиці Шотландії
для участі в цій кліматичній конференції.
Хоча керівники Китаю та Росії, Сі
Цзиньпін та Володимир Путін, країн, які
належать до найбільших світових забруднювачів довкілля, і не прибули до Рима
на цьогорічний саміт, але у відеозверненнях вони пообіцяли дотримуватися подібних планів. Лідери КНР та Росії під час
відеозв’язку закликали світову спільноту домовитися про взаємне визнання різних вакцин проти COVID-19. Заява Путіна
прозвучала на тлі довгого розгляду питання про реєстрацію препарату «Спутнік V»
у ВООЗ та Європейській агенції лікарських
засобів.

Не лише про екологію
В заключному комюніке саміту G20 також ідеться про боротьбу з пандемією коронавірусу та права мігрантів. Зокрема, в
Римі прийнято зобов’язання стосовно плану провакцинувати від COVID-19 до кінця

❙ Учасники саміту кидають монети до фонтану Треві.
цього року щонайменше 40% населення
нашої планети. Також встановлено нове
завдання: 70 відсотків вакцинованої людської популяції до середини 2022 року. Для
цього розвинені країни прискорять поставки препаратів у країни, що розвиваються,
гарантують «швидкий та справедливий
розподіл» по всьому світу.
Лідери 20 найбільших економік світу
також оголосили, що докладатимуть зусиль, щоб скоротити час, необхідний для
розробки нових вакцин, ліків і тестів у разі
нових пандемій, iз 300 до 100 днів.
Учасники Римського форуму пообіцяли працювати, щоб відновити міжнародні
подорожі «в безпечному та впорядкованому» вигляді, відповідно до загальних стандартів, таких як документи про вакцинацію та тестування.

США і ЄС знову разом
Президент США Джо Байден заявив
у неділю після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, що Сполучені Штати та ЄС знову будуть разом протистояти викликам ХХІ століття. Їхня розмова відбулася на полях саміту G20. «США
та Європейський Союз возз’єдналися за
останні дев’ять місяців, щоб зіткнутися з
серйозними викликами, шукаючи те, що

їх об’єднує», — наголосив згодом Байден.
Він додав, що багато спірних питань уже
вирішено.
Лідер США оголосив про негайне скасування мит на європейську сталь та алюміній. Європейська комісія має запропонувати те саме для американської продукції. «Сьогодні, — додав Байден, — США та
ЄС відкривають нову еру трансатлантичної
співпраці, яка принесе користь усім нашим
громадянам як зараз, так, я у це вірю, і в
майбутньому».
У суботу на полях саміту країни
«євротрійки» (Франція, Німеччина, Велика Британія) та США обговорили питання, пов’язані з Іраном. Вони висловили стурбованість скороченням співпраці
Ірану з Міжнародною агенцією з атомної
енергії та розраховують, що Тегеран відновить переговори про повернення до дотримання Спільного всеосяжного плану
дій.
Символічно, що другий день саміту для його учасників розпочався з відвідування славетного римського фонтану
Треві, в який, за традицією, кидають монетки. Вважається, що це треба зробити,
щоб повернутися до Риму. Як повідомив
канал Rai News, монетки номіналом один
євро були видані лідерам заздалегідь. ■

■ ФОРУМ

Поки не пізно...
У Глазго відкрилася світова конференція
з клімату, яка є останньою надією людства
стримати нагрів планети в межах
1,5 градуса за Цельсієм
піку до 2030 року. Цей план розчарував кліматологів. Експерти вважають,
що декларовані наміри Китаю недостатньо амбітні для запобігання кліматичній катастрофі.
У Росії уряд прибрав орієнтири
щодо виходу на вуглецеву нейтральність до 2050 року. Питання було знято, щоб «економіка не зазнала зайвих
втрат», — пояснювали в міністерстві економічного розвитку. Незадовго до COP26 Володимир Путін вказав
на мету досягнення нейтральності за
викидами — «до 2060 року». У Глазго
російська делегація має намір, зокрема, захищати атомну енергетику, яку
вона вважає зеленою. Такий підхід
критикують у «Грінпісі».
Стосовно США, які також відповідальні за значну частку викидів, амбітний інфраструктурний план Джо
Байдена, який передбачає боротьбу з
кліматичними змінами, був заблокований Конгресом. Тому демократ Байден, який повернув США до Паризької угоди, їде до Глазго фактично з
порожніми руками.
Країни, що уклали Паризьку угоду,
кожні п’ять років зобов’язані оновлювати план дій щодо досягнення скоро-

чення викидів парникових газів. Утiм
за декілька тижнів до початку саміту виявилось, що Китай, Індія та Саудівська Аравія ще цього не зробили.
Лідером у справі боротьби зі змінами клімату вважається Європейський Союз, який зобов’язався виконати конкретні кроки для радикального скорочення шкідливих викидів в
атмосферу до 2030 року, що відкриває дорогу до «чистого нуля» до 2050
року.
У неділю у Ватикані Папа Римський Франциск закликав усіх віруючих
планети молитися про те, щоб світові
лідери «усвідомили страждання всіх
бідних людей через потепління клімату».
Голова СОР26 Алок Шарма назвав
цю конференцію «нашою останньою,
найкращою надією на те, щоб не дозволити глобальній температурі піднятися вище 1,5 градуса за Цельсієм».
Вчені кажуть, що шанси на досягнення мети, наміченої в Паризькій кліматичній угоді 2015 року, зменшуються.
Планета вже нагрілася на більш ніж
1,1°C, і поточні прогнози, що ґрунтуються на запланованому скороченні викидів протягом наступного деся-

❙ Кліматична конференція проходить під егідою ООН.
тиліття, припускають, що до 2100 року
температура підніметься на 2,7°C. Експерти попереджають, що кількість
енергії, що вивільняється при цьому, розтопить більшу частину льоду
на планеті, підвищить рівень світового океану і значно збільшить ймовірність та інтенсивність екстремальних
погодних явищ.
Головний виклик конференції —
домовитися про конкретні заходи, які
дозволять досягти цілей Паризької
угоди 2015 року, яка замінила Кіотський протокол. А саме — стримати приріст середньої температури на
планеті «набагато нижче» 2 градусів
Цельсія і докласти зусиль, щоб обмежити зростання температури 1,5 градусами Цельсія.
Конференція має «спонукати»
країни відновлювати вже постраждалі екосистеми, створювати стійку інфраструктуру та сільське господарство. Для цього, як зазначають організатори, розвинені країни повинні ви-

конати свою обіцянку, дану ще 2009
року, — виділяти з 2020 року не менше 100 мільярдів доларів «кліматичного фінансування» країнам, що розвиваються. Саме бідні країни відчувають на собі найбільше наслідків змін
клімату, хоча самі роблять не так багато шкідливих викидів.
Нагадаємо, що на минулій конференції з клімату, яка відбулася у 2019
році в Мадриді, делегати країн так і
не змогли досягти компромісу та підписати угоду про ринок квот на емісію
СО 2.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що є серйозна небезпека провалу конференції в
Глазго. Він наголосив на важливій
ролі дер жав, які входять до «Великої двадцятки» і на частку яких припадає 80% світових шкідливих викидів. «Глазго має стати переломним моментом. Ще не пізно, але треба діяти зараз», — закликав голова
ООН. ■

ЕКОНОМІКА
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні гучно відбувся продаж
ще одного об’єкта з переліку
так званої Великої приватизації,
який уже назвали найбільшою
приватизацією з часів «Криворіжсталі». Між двома аукціонами минуло 16 років. Ціна, за
яку продали об’єкт, — всього
лише 52 мільйони доларів — до
смішного низька. (За «Криворіжсталь», тобто за другу
спробу продажу комбінату, як
відомо, заплатити 4,8 млрд доларів). І, як вважають журналісти, продавали «Більшовик» не
зовсім чесно.

Старт був, ціна не зростала...
Звісно, це були різні часи
і зовсім інша ситуація на ринку, але при цьому очевидно, що
в останньому випадку відбувся
не продаж заводу як цілісного
виробничого комплексу, а лише
земельної ділянки. Причому
продали його надто пізно: ще десять-п’ятнадцять років тому за
підприємство можна було взяти
зовсім іншу суму та й, зрештою,
завод можна було відродити як
виробничий підрозділ. Сьогодні, ймовірно, його використають як майданчик для житлового будівництва.
...Тож минулого тижня
Фонд державного майна України нарешті продав на аукціоні
колишній завод «Більшовик»,
який нині має назву «Перший
київський машинобудівний завод». Сума продажу становила
1,429 млрд грн, або близько 52
млн доларів, покупцем стало
ТОВ «Дженерад комерс», яке
було зареєстровано в Києві три
роки тому. При цьому приватизаційний аукціон тривав близько 10 хвилин, і за цей час стартова ціна встигла зрости на 40
млн. Інші учасники торгів —
ТОВ «Інвест Новація» та ТОВ
«ДК Каскад».
За словами голови Фонду
держмайна Дмитра Сенниченка, згідно з встановленою процедурою, після завершення
торгів виділяється 10 днів, щоб
підписати угоду, ще 30 днів
дається, щоб заплатити зазначену суму та узгодити питання з Антимонопольним комітетом.
Умови приватизації передбачають, що новий власник
погасить заборгованість заводу перед співробітниками, бюджетом України та рештою кредиторів. За деякими оцінками,
зараз його борги становлять понад 500 млн грн. До того ж новий власник ПКМЗ має виконати чинний колективний договір. Упродовж трьох років
знадобиться вкласти додаткові кошти в модернізацію заводу в розмірі щонайменше 57
млн грн.
За словами представника
компанії-переможця, на місці
заводу має з’явитися інноваційна інфраструктура з мільярдними інвестиціями. «Як акціонер UDP я вітаю партнерів з
перемогою на відкритому аукціоні. У Києві з’явиться інноваційна та комфортна для городян інфраструктура в центрі
міста, ефективний власник та
мільярдні інвестиції, нові робочі місця та перспектива розвитку», — заявив власник компанії-переможця бізнесмен Василь Хмельницький.

Аукціон у стилі фарсу?
Така пасивність покупців і
незначне зростання ціни одразу ж породили підозри в нечесності: нібито українські бізнесмени Василь Хмельницький
та Степан Черновецький таєм-
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■ В ДОБРІ РУКИ

Двоє для одного
Другої «Криворіжсталі» в Україні не вийшло: завод «Більшовик» продали фактично за
мінімальну ціну і, можливо, нечесним шляхом
но змовилися для створення
вигідних собі умов приватизації. Принаймні таку версію одразу ж після аукціону висловили деякі вітчизняні ЗМІ.
За їх припущенням, у пресслужбі Фонду держмайна за
кілька тижнів до аукціону заявили, що «Більшовиком» цікавляться 15 потенційних інвесторів. Зрештою, на аукціон
прийшли представники тільки трьох із них: ТОВ «Дженерал комерс», пов’язаного з групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова, ТОВ
«Інвест новація» Степана Черновецького і ТОВ «ДК Каскад»
Віталія Хомутинніка.
Але якщо перший бізнесмен
прийшов купувати, то два останні буцімто погодилися бути
статистами у його грі. Тож компанії Хомутинніка та Хмельницького—Іванова зробили по одній мінімальній ставці, а компанія Черновецького взагалі не
брала участі в торгах.
Відтак ціна зросла лише
на 40 млн гривень зі стартових 1,38 млрд грн, а деякі
журналістські джерела заявили, буцімто компанія «Агроміл дистриб’юшн», яка в 2019
році стала власником окремих будівель на території заводу «Більшовик», афілійована з переможцем торгів. Таким
чином, за їхнiми словами, Василь Хмельницький, підготувавшись до продажу і провівши велику підготовчу роботу,
отримав права власності на 6
тисяч квадратних метрів нерухомості. Інших 12 претендентів, мовляв, відлякала ймовірність судових суперечок, що
могли виникнути за такої ситуації.
Такої позиції дотримуються
не лише журналісти, а й, скажімо, власники деяких девелоперських компаній. За їхнiми словами, співвласники UDP
створили неприйнятні умови
для участі в торгах інших інвесторів. Мовляв, Хмельницький та Іванов відправляли гінців до всіх потенційних інвесторів «Більшовика» і наполегливо просили не брати участі
в приватизації заводу. Пред-

❙ Індустріальний гігант у серці київської Шулявки не стільки продали, скільки віддали
❙ в добрі руки.
❙ Фото з сайту ukrinform.com.
ставники переможців нібито
навіть їздили до Одеси, до одного з потенційних конкурентів переможця аукціону і казали: «Ми поклали око на «Більшовик» давно. Ми просто так
його не віддамо».
Той факт, що представники Черновецького на аукціоні
не зробили жодної ставки, також вважають фарсом, — насамперед тому, що син колишнього міського голови Леоніда
Черновецького міг домовитися
з Хмельницьким зайти співінвестором у проєкт «закулісно».

Лот продали, осад залишився
«Вони навіть не зробили
вигляд чесних торгів. Скоріше за все, вони заздалегідь домовилися зі Стьопою і він отримає свій шматок під забудову»,
— цитують журналісти анонімних девелоперів і припускають,
що третій учасник торгів —
компанія Хомутинніка — теж
може бути в змові. «Їм простіше «порішати» між собою. Навіщо підвищувати ціну лоту?»
— каже джерело.
Цю точку зору поділяє біль-

шість експертів. Заявляючи,
що приватизація відбулася — і
це добре — але при цьому осад
залишився. Але найгірше, що
перемогла на цьому аукціоні
українська дійсність у її найгірших проявах: на тлі буму
цін на київську нерухомість за
ласий шматок землі практично
ніхто не торгувався. Потенціал
наших об’єктів залишився нереалізованим — і це дуже погано для держави.
Але що казати, якщо держава дистанціювалася від
впливу на ситуацію. Така приватизація мало хорошого сигналізує інвесторам. Окрім готовності держави проводити прозорі та чесні аукціони з
великої приватизації. Але загалом державна машина виявилася безсилою проти скоординованих дій групи осіб, які
фактично протидіють успіху
проєкту. Та й на конкурентному аукціоні з великою кількістю по-справжньому зацікавлених учасників можна було б
залучити набагато більше грошей до бюджету, в кілька разів
більше. Але... Наразі вийшло
те, що вийшло... ■

■ ЗБЛИЗЬКА
З історії «Більшовика»
Запізно приватизоване підприємство, що розташоване на проспекті Перемоги у Києві, спочатку випускало ліжка, просту чавунну арматуру, рафінадні форми, фільтр-преси, болти, гайки, скоби та інші кріпильні вироби. Вже наприкінці XIX століття
«Київський машинобудівний та котельний завод Гретера, Криванека та Kо» з основним капіталом 1 млн рублів налічував 6 цехів:
чавуноливарний, котельний, токарний, модельний, ковальський та рафінадних форм.
Засновано підприємство було в 1882 році швейцарцем Яковом Гретером та інженером Філіппом Мозером. Це було одне з
найбільших підприємств Східної Європи для створення великого обладнання для переробки гуми, пластмас та їх відходів. Завод
виробляв пластмасові труби, дерево-полімерні листи, ротори та циліндри, продукцію для Міністерства оборони СРСР.
Ще одним напрямом роботи було виробництво обладнання для переробної та харчової промисловості, насамперед — для
цукрової, обладнання для цегельних та лісопильних заводів, а також випуск різноманітних резервуарів, насосів, чавунного та мідного лиття, трансмісій. Як повідомляють ЗМІ із посиланням на історичні джерела, 1902 року дах майбутнього Національного банку, а тоді Київської контори Державного банку на вул. Інститутській було зібрано саме на майбутньому «Більшовику».
Нову назву підприємство отримує у рік утворення СРСР транзитом через «Перший державний машинобудівний завод». Керувати заводом призначаються колишні випускники Київського політеху, що розташований по сусідству. Саме тут проводить свої
перші досліди з електрозварювання Євген Патон, створюється обладнання для виробництва синтетичного каучуку. «Більшовик»
фактично закладає основу для «Уралхіммашу» (під час евакуації в 1942-43 роки), а пізніше Інституту електрозварювання імені
Патона, СКБ «Полімермаш», «УкрНДІпластмаш». В останні роки існування освоєно виробництво тунельних ескалаторів, тунельних прохідників, комплексу переробки покришок. Це були зазвичай муніципальні замовлення.
Після розпаду СРСР діяльність заводу почала різко спадати. У ринкову економіку завод не вписався, випуск конкурентоспроможних товарів широкого споживання налагодити не зміг, а стратегічні галузі «оборонки» та хімічна промисловість вже три
десятки років потребують інших комплектуючих.
До приватизації основний вид діяльності «Більшовика» — здавання приміщень в оренду, заявили у ФДМ. 80% майна заводу
сьогодні перебуває в аварійному стані, із 20 цехів використовують лише три. Дохід за 2020 рік — 84,2 млн грн. Збиток — 22,4
млн грн. Борги заводу — понад 500 млн грн.

■ ПЛАНИ
Залишилося два місяці
До кінця нинішнього року у Фонді держмайна планують продати
об’єкти у рамках Великої приватизації на 12 млрд грн. Серед них акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», «Президент
Готель», порт «Усть-Дунайськ» та
«Електронмаш».
«На сьогодні вже близько 5-6
млрд грн ми зможемо одержати з
тими активами, які вже приватизовані цього року. Сума залежатиме
від того, що ми ще встигнемо продати, на 12 листопада буде цікава приватизація заводу «Електронмаш»,
— зазначив на брифінгу, присвяченому приватизації «Більшовика»,
голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Аукціон під Новий рік
Фонд державного майна призначив нову дату аукціону з приватизації акціонерного товариста «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» на 20 грудня 2021 року. Рішення про це ухвалили 29 жовтня на
засіданні аукціонної комісії у Фонді
державного майна.
Саме в цей день, як відомо, мали
відбутися торги з продажу компанії,
але, як повідомили у Фонді, до них
надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ «ОГХК»,
одна з яких не відповідає вимогам
чинного законодавства. Оскільки
аукціон не може бути проведений з
одним учасником, Фонд державного
майна визначив нову дату проведення аукціону.
Як повідомили у ЗМІ, Радник з
приватизації АТ «ОГХК» — «BDO
Корпоративні Фінанси» — заявив, що більшість потенційних інвесторів відмовились від участі в
аукціоні, зокрема через інвестиційні
ризики в Україні, а також звернувся
до уряду по додаткові гарантії для
захисту інвесторів.
Згідно з фінансовою звітністю,
компанія за половину 2021 року отримала 283,9 млн грн чистого прибутку. Валовий прибуток становив
697,6 млн грн, операційний прибуток
становив 344 млн грн.
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Поки що полтавці не поспішають створювати об’єднання
співвласників багатоквартирних
будинків, як того вимагає законодавство, тож уряд України вже
розробив законопроєкт, згідно
з яким житловим багатоповерхівкам нав’яжуть керуючі компанії. Утім у Полтаві є ОСББ, які
можуть похвалитися значними
досягненнями, зокрема успішними практиками реалізації заходів з енергоощадності, залучення коштів тощо. Відрадним є
те, що мешканці таких будинків
практично за ті ж кошти, які ми
платимо ЖЕКу, мають значно
комфортніші умови життя.

■ «КОМУНАЛКА»

Хто-хто в теплій хатці живе?
Як в окремих ОСББ успішно термомодернізовують старі будинки

«Жити в кредит не страшно.
Страшно жити погано»
Об’єднання
співвласників «Наш дім-21» створено одним із перших у Полтаві в багатоповерхівці. Будинок цей
незвичайний: одна його частина п’ятиповерхова, а друга
— дев’ятиповерхова. Йому 45
років, тож проблем тут — хоч
відбавляй. Але як фінансувати дороговартісні роботи, якщо
більша частина мешканців —
пенсіонери? Вихід єдиний —
кредит.
«2015 року ми першими в
місті оформили «теплий кредит», — розповідає Олег Зволинський, котрий 12 років є
незмінним головою правління
ОСББ. — Найважче було переконати мешканців піти на цей
крок: ви ж знаєте, слово «кредит» більшість наших людей лякає. Та я переконував,
що страшно жити погано. Так
встановили два будинкові теплові лічильники. За рік завдяки
ручному регулюванню зекономили на опаленні 30 тисяч гривень і погасили кредит. То була
маленька перемога. 2016 року,
знову ж таки завдяки «теплому кредиту», перекрили покрівлю. 2018-го взяли кредит на
заміну комунікацій. Але я чудово розумів, що самим лише
ручним регулюванням на суми
в платіжках за тепло суттєво
не вплинеш. Відтак 2019 року
на загальних зборах ми зібрали необхідну кількість голосів
за рішення провести комплексну термомодернізацію будинку
разом з утепленням. Звичайно,
це дуже дороге задоволення —
коли озвучував суми, люди хапалися за серце. Та ми провели
її в два етапи».
Торік у межах державної
програми «Енергодім» Фонду енергоефективності встановили індивідуальний тепловий
пункт і балансувальні клапани
на стояках, поміняли вікна на
металопластикові в місцях загального користування. І одразу відчули різницю: економія
на опаленні порівняно з сусідніми будинками становила десь
23—25 відсотків, а в міжсезоння сягала й 40 відсотків.
«Зараз робимо найважче —
утеплення стін. Наше ОСББ одним із перших у Полтаві стало учасником програми «Енергодім». Загальна сума витрат на
всі заходи з термомодернізації
за цією програмою становить
понад 7 мільйонів гривень. А
оскільки ми подали заявку одними з перших, ставши 26-ми в
Україні, то маємо отримати від
Фонду енергоефективності, як і
було обіцяно, 70 відсотків компенсації кредиту. Сподіваємося, наш будинок стане прикладом для інших, як треба господарювати й узагалі ставитися до
свого житла. Думаю, вже давно
пора всім зрозуміти: окрім нас,

❙ Голова правління ОСББ Ніна Науменко констатує: відтоді, як пустилися
❙ в самостійне плавання, усі зусилля спрямовують на енергоощадні
❙ заходи у своєму будинку.

❙ Голову правління ОСББ «Наш дім-21» Олега Зволинського слово
❙ «кредит» не лякає — він вважає: страшно жити погано.

❙ На вулиці Полюсній, 10, кипить робота з утеплення фасаду
❙ житлової багатоповерхівки.
❙ Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
воно нікому не потрібне», —
підсумовує Олег Зволинський.

«Модернізувати житло
за рахунок співвласників
нереально — не ті доходи в
наших людей»
Акцент на термомодернізації роблять і в об’єднанні співвласників ще одного житлового
багатоквартирного будинку. Як
зазначає член правління ОСББ
Людмила Арсірій, відтоді як
створили об’єднання співвласників і почали хазяйнувати, будинок та двір невпізнанно змінилися. «Дожилися до того,
що до обшарпаних, обписаних
під’їздів страшно було заходити, а в підвал узагалі неможливо було потрапити — там увесь
час по коліно стояла вода», —
так жінка пояснює, чому вирішили створити ОСББ.
«Відтоді, як 2017 року почали самостійно управляти своїм
будинком, усі зусилля спрямовуємо на енергоощадні заходи, — констатує голова правління ОСББ Ніна Науменко.
— 2018 року почали переконувати людей і таки одержали згоду на «теплий кредит». Завдяки йому встановили ІТП. Вартість його становила 220 тисяч
гривень — сума на той час для
нас просто-таки захмарна. Та в
підсумку отримали 56 відсотків
компенсації кредитних коштів.
І як тільки ми його встановили
й до того ж замінили на металопластикові вікна в під’їздах, а
також двері, суми в платіжках
за тепло одразу зменшилися на
30 відсотків».
Потім члени правління почали думати, де взяти кошти

на утеплення фасаду. І тут, за
словами моїх співрозмовниць,
чудесним чином з’явилася державна програма «Енергодім»
Фонду енергоефективності.
«Була така умова: 300 ОСББ,
які подадуть заявки першими, отримають відшкодування
70 відсотків кредиту. Ми зробили все, щоб наше ОСББ стало 42-м, — запевняє Людмила Арсірій. — Нині проводимо
роботи з утеплення й вибираємо колір фасаду. Як бачите, будинок змінюється на очах. Зрозуміло, на будь-які позитивні
зміни потрібно весь час шукати позики, бо за рахунок співвласників модернізувати житло просто нереально — не ті доходи в наших громадян. Ми
для себе вирішили: якщо трапляється така можливість, треба неодмінно нею скористатися. Бо якщо цього не робити, будинки старої забудови можуть
перетворитися на гетто. Люди,
які про це не думають, лишаться просто ні з чим».
У ще одній житловій багатоповерхівці, де п’ять років тому
також створили ОСББ «Мирне18», в межах програми «Енергодім» встановили 2 ІТП, замінили всі труби опалення на горищі й у підвалі, утеплили їх, а
також поставили балансувальні
клапани на всі стояки, модернізували систему циркуляції гарячої води й частково замінили
вікна в місцях загального користування.
«Впровадження заходів з
термомодернізації потягнуло
на майже 4 мільйони гривень.
На щастя, ми отримали обіцяну компенсацію від Фонду енер-

гоефективності. Тепер мешканці проголосували за утеплення
будинку — загалом це 17,5 тисячі квадратних метрів фасаду.
Роботи розраховані на два роки.
Усе це задля того, щоб кардинально зменшити споживання
теплової енергії. До того ж вирішили зробити ще й модернізацію системи освітлення місць
загального користування. Можливо, хтось вважає нас «звихненими», та ми цим живемо»,
— поділився секретами успіху
голова правління ОСББ Сергій
Бакша.

«Фонд енергоефективності
роздає гроші»
«Думаю, уже всі знають про
Фонд енергоефективності, який
роздає гроші, — зазначив під час
зустрічі з головами об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків, організованої ГО
«Нова Полтава» та ГО «ОСББ
Полтави», регіональний радник державної програми «Енергодім» ДУ «Фонд енергоефективності» Володимир Колієнко.
— Наприклад, ОСББ «Мирне18» одержало 2,5 мільйона гривень на заходи з енергоефективності у своєму будинку, ОСББ
«Полюсна 10» — майже 1,5
мільйона й невдовзі одержить
ще 4 мільйони, ОСББ «Наш
дім-21» вже отримало близько
мільйона й найближчим часом
отримає 4 мільйони. Так склалося, що останні чотири роки моя
робота пов’язана з ОСББ. І от,
коли аргументовано пропоную
їм впроваджувати енергоощадні заходи у своїх будинках, найчастіше чую у відповідь: страшно, дорого. Три роки тому стартувала робота Фонду енергоефективності. І от я взяв для
прикладу житловий будинок,
що за адресою: вулиця Героїв
Сталінграда, 10. В мешканців
цього будинку був вибір створити ОСББ і брати участь у державних програмах термомодернізації. Та вони не захотіли й за ці
три роки сплатили за опалення
теплоенерго майже 9 мільйонів
гривень. Якби ж вони впровадили енергоефективні заходи, то

заплатили б на 2,2 мільйона гривень менше. Далі я порахував,
скільки коштувало б впровадити ці заходи. У 2019-му це становило б 3,5 мільйона гривень.
Але мешканцям не треба було б
витрачати таку суму, бо на той
час уже діяла програма «Енергодім» Фонду енергоефективності, тож вони мали б викласти лише 60 відсотків своїх коштів, тобто 2,1 мільйона гривень
— рівно стільки, скільки могли
б зекономити за ці три роки. Тобто на сьогодні всі ці заходи вже
окупилися б. Але й це ще не все.
Бо я порахував, скільки вони
переплатять теплоенерго за наступні три роки. Це вже буде 5
мільйонів гривень за тарифом,
який неминуче зросте. От скільки коштує нічого не робити».
Володимир Колієнко наголосив: державна підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які
хочуть впроваджувати енергоощадні заходи, полягає в тому,
що вони одержують не кредити,
а безповоротні «гранти». Нині
752 ОСББ з усієї України беруть
участь у вже згаданій програмі
«Енергодім». Загальна вартість
енергоефективних заходів, що
будуть впроваджені за цією
програмою, становить близько
6 мільярдів гривень. Причому
ці кошти будуть витрачені не
на проїдання, а на розвиток.
«Порівняно з іншими регіонами, від ОСББ Полтавщини
не так багато заявок на участь
у згаданій програмі — всього
13. Однак знайомством з очільниками цих ОСББ я пишаюся.
Ви тільки вдумайтеся: якщо
провести комплексну термомодернізацію будинку, можна зменшити суми в платіжках за опалення вдвічі! А після утеплення фасаду ваш будинок стане справжньою окрасою
мікрорайону. Я вже не кажу
про підвищення комфортності
проживання в ньому, а також
зростання вартості вашої нерухомості», — резюмував регіональний радник державної програми «Енергодім» ДУ «Фонд
енергоефективності». ■
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Я ВАМ ПИШУ...
■ ПРОПОЗИЦІЯ

Партія чесного капіталу,
або Живемо так — бо ми такі
Олександр ЯВТУХІВСЬКИЙ
Деражня, Хмельницька область
Більшовицька безбожна диктаторська влада, замаскована незрозумілою ідеєю диктатури пролетаріату, не хотіла змінюватися,
розвиватися, жорстоко карала розумну опозицію. Це стало причиною
розвалу Радянського Союзу...
В Україні з’явилася зрозуміла
ідея служіння народу, і це чудово.
Але! Не створено механізмів і структур відповідальних за чесне служіння. В середовищі так званих «слуг»
з’явилася щира, відкрита, сердечна опозиція: Вова, годинник цокає не на твою користь — іди вже. У
нинішнього президента України ще
є нагода зміцнити і реалізувати ідею
служіння українському народові:
створити Партію чесного капіталу
і цю партію наповнити почесними
членами — меценатами, добродіями,
які в минулі часи чесно, самовіддано служили українському народові,

а нинi будуть оцінені, шановані.
Слово «олігарх», витягнуте невідь-звідки, стало в Україні токсичним, огидним, як слова «паразит»
чи «грабіжник». Я б замінив його
словом «представник нечесного капіталу». «Слугам» же потрібно змінюватися, і тоді наше життя також
зміниться.
А зміщеному голові Верховної
Ради є нагода зміцнити і реалізувати ідею служіння народу, створивши партію захисту людини і природи від нечесного капіталу, а також
механізми і структури такого захисту.
Історія знає чимало самовідданих
захисників народу, які можуть слугувати прикладом для наслідування сучасникам. Але, на жаль, вся
історія людства — це приклад нищення природного середовища. Виходить, що навіть світ тварин, який
підкоряється своїм неписаним законам, має спосіб життя кращий, ніж
у людини. ■

■ ПОЛІТПАРНАС

Наші відмінності
Вадим КРИЩЕНКО
Київ

Руслан ДУХОВ
Для моєї родини огірок —
один з основних овочів, який
ми споживаємо майже щодня.
З весни і до пізньої осені на нашому столі завжди є свіженькі огірочки з грядки. За роки
вирощування я підібрав сорти
з різним терміном дозрівання.
Саджаю їх у декілька етапів, і
тому ми до осінніх заморозків
смакуємо власними огірочками. Полюбляємо їх у свіжому
вигляді та в різноманітних салатах. А от моя донька Мілана
обожнює огірочки просто так,
без основної страви. Взяла і
хрумтить смачненьким соковитим огірочком. Консервуємо огірків також багато, щоб і
взимку було чим смакувати. А
для донечки саджаю на підвіконня декілька кущиків кімнатних огірочків. Великого
врожаю з вікна не отримуємо,
але все ж таки зимою майже
кожного дня маємо 1-2 соковиті огірки.
У минулому році ми вирощували близько 40 сортів огірків, у тому числі й екзотичні.
Кращою новинкою минулого сезону був сорт із незвичайним забарвленням Біла Анаконда. Цей сорт ми отримали
зі США. Кущі міцні, можна як
на землі вирощувати, так і пускати на шпальту. Плоди довгі
— до 25-35 см, біло-молочного
кольору з тонкою шкіркою. За
смаком вони набагато солодші
за звичайні огірки і ніколи не
гірчать. Цей сорт став родзинкою в салатах та на бутербродах. Дуже смачні консервовані,
ми їх ріжемо шматочками, щоб
помістилися в банку. Сорт стійкий до перепадів температури
та хвороб, плодоносить до сере-

Під назвою «народ» ми досить різні —
Отож різницю вгледіти зумій:
Болить душа в одного за Вітчизну,
А в іншого — лиш за маєток свій.
Стесалися порядність і уміння —
Це зрозуміло нам, як Божий день.
Всі патріоти... Лиш одна відмінність:
Хтось — нації, а хтось — своїх кишень.

Євген КОЗЮК,
член Національної спілки
журналістів України
С. Чеснівка, Хмільницький район,
Вінницька область
Шановна редакціє, читаю, передплачую вашу
газету від дня заснування.
А писати є про що. Хочеться звернутися до владних
органів з такими словами:
владо, зупини мародерство!
Живу на білому світі
понад 80 років, на своєму життєвому шляху бачив і пережив усяке. Працював на різних керівних
посадах. На жаль, сьогодні опинився в коловороті
мародерства і хаосу. Я не
драматизую, лиш констатую свавілля чиновників,
бездушність керманичів
на різних щаблях влади.
Обіцянками-цяцянками,
брехнею добробут людей
не створиш, життєвий рівень не піднімеш, бідність
не здолаєш. Щоб створити все це — достойний рівень життя, благополуччя
українців, — потрібна чітка стратегія розвитку України, створення нових робочих місць, збереження
системи охорони здоров’я
людей, соціального захисту. Корупція роз’їдає хребет нації, злодії всіх мастей розтягують Україну,
незаконно збагачуються.
Кого ж притягнуто за це
до відповідальності? А нікого! Якби усі працювали
по совісті, в рамках зако-
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Мародерство
по-вітчизняному
Користувався чи ні — плати!
ну, життя було б кращим.
Хочу розповісти про
свій приватний досвід.
Радів я, коли в Україні
з’явився свій, вітчизняний, оператор зав’язку
«Київстар». Це ж наше,
українське! Діти купили
мені телефон, з’явилася
велика можливість спілкуватися з друзями, рідними. Та й плата була поміркованою. Але згодом,
коли оперилася ця структура, виросли «крила» для
польоту, то й з’явилася
гординя, почалося явне
мародерство. З 10 грн оплати за телепослуги тепер з мене здирають 125
грн. Крім розмов у межах
України, жодними іншими послугами я не користуюся. Без моєї згоди мені
повідомляли, що надано
послугу зв’язку з іншими
країнами, що включена
можливість користуватися інтернетом, слухати музику і ще там якість витівки самодурства. Жодної
згоди я не давав і не користувався цими послугами впродовж усього підключення до «Київстару».

Чому ж мене грабують, оббирають? Та й якість мобільного зв’язку погана — тебе можуть під час
розмови кілька разів перервати, написати «помилка з’єднання», щоб знову
зняти гроші за наступне
з’єднання. Хто дозволив
мене грабувати, відбирати
останню копійку з пенсії?
Чи є у нас якісь владні органи, які б зупинили це
свавілля?
Хочу доповнити свою
розповідь про ще одне
таке товариство по духу
«Київстару» — ТОВ «Енера Вінниця», вул. Пирогова, 131, м. Вінниця.
Отримав у січні 2021-го
платіжку, щоб до 19 січня сплатив за користування електроенергією за попередній період 310 грн.
За що ж платити? Читаю:
зроблено корегування попередніх періодів. Але ж
за минулий рік я розраховувався згідно з надісланими платіжками, які
розраховувала та ж таки
«Енера Вінниця», місяць
у місяць! Ось вам черговий
приклад мародерства... ■

■ СМАЧНО Й КОРИСНО

Ходить гарбуз по городу...
дини осені.
Іще одна новинка — кущовий сорт Лимон — здивував
жовтими круглими плодами з
носиком, що схожі на лимони.
Огірки цього сорту не лише гарні, а й смачні. Плодоносив Лимон до вересня і за цей час не
був уражений жодними хворобами. Це значить, що він гарно прижився на нашій землі і
його можна вирощувати в усіх
кліматичних зонах країни.
Середньостиглий сорт китайської селекції Китайські Палички відзначився дуже
красивими темно-зеленого кольору плодами завдовжки 2530 см і діаметром 2-3 см. Вони
солодкі, з тоненькою шкіркою
та сильним ароматом.
Ідеальні для консервування плоди сорту Бочковий Засіл дозріли одними з перших.
Ці маленькі зеленці завдовжки всього 3-5 см дуже красиво
виглядають у банці. Бочковий
Засіл практично не уражується хворобами і добре витримує
знижену температуру — кущі
вистояли при 0 градусів. Такі
характеристики зробили цей
сорт дуже популярним серед
дачників.
Плоди середньостиглого
сорту Тайський Довгий Язик
досягли 40-сантиметрової довжини. Вони дуже красиві — з
яскраво вираженими ребрами,
темно-зелені, солодкі й соковиті. Для консервування моя
мама нарізала плоди на шматочки.
Із довгоплідних непогано

себе зарекомендували такі цікаві сорти, як Шань Дунь №8,
Чиньянь №4, Жуандикфлейт
та ін.
Дуже сподобався салатний
сорт Суперазія, насіння якого
я придбав в овочівника-любителя з Казахстану. Правда, не
певен, що це його правильна
назва, оскільки той купив на
ринку в китайця. Світло-зеленого кольору плоди цього сорту, які довго не перезрівають,
важили до 4 кг. Я не міг повірити, що бувають такі огірки.
Та ще більше мене здивувало те, що цей гігант виявився
смачним. Єдина вада — такі
огірки не підходять для консервування цілими, їх треба
тільки нарізати.
Сорт Хіманджі, виведений
у 1992 раці інститутом сільського господарства Індії, вирізняється кремовими, невеликими (до 12 см) і солодкими
плодами. Зірвані, вони зберігалися довше за всіх, тому придатні для продажу. До речі, цей
сорт чудово росте не лише у відкритому ґрунті, а й у теплиці.
Уже багато років вирощуємо сорт Малюк, який за цей час
ні разу не підвів і завжди тішить дружним зав’язуванням
плодів.
Екзотичний огірок Китайський Жовтий з невеликими
(6-8 см), смачними, без гіркоти
плодами жовтого кольору, як і
всі новинки, не хворів і був урожайним.
Справжнім відкриттям став
для нас новий сорт зі США

❙ Бувають і огіркові
❙ альбіноси — сорт Біла Анаконда.

❙ В руках у Мілани сорт Лимон.
Яйця Дракона. Він плодоносив
до вересня, не хворів, до того
ж добре витримав спеку. Плоди яйцеподібної форми, білого
кольору, вагою близько 300 г,
дуже смачні у свіжому і консервованому вигляді.
Кілька років тішать нас стабільним урожаєм і сорти Степовий, Фенікс Плюс, Білий Ангел, Йоккао, Талісман, Бірюза,
Пуна Кіра тощо.
Попри те, що огірок — теплолюбна культура, його можна мати на столі цілий рік, вирощуючи у відкритому ґрунті,
в парнику, весняній теплиці,
заскленій зимовій теплиці і
навіть на підвіконні. На грядці ми вирощуємо огірки, висіваючи насіння безпосередньо в
грунт. Для них відводимо гар-

но освітлену ділянку. Насіння
висіваємо наприкінці квітня,
коли ґрунт прогріється до температури 18-25 оС. Паростки зазвичай з’являються на 9-й день.
Щоб вони гарно плодоносили,
не забуваємо регулярно поливати. При обмеженому поливі
ріст рослини призупиняється.
Додаткових підживлень не проводимо. Плоди збираємо кожні 2-3 дні, позаяк нерегулярне
збирання зменшує врожай і погіршує товарні якості.
Для збереження сортової
чистоти ми використовуємо
ручне запилення. Звісно, в більшості городників немає можливості провести всі ці процедури.
Тому щороку потрібно купувати сортове насіння, і тоді будете з урожаєм. Вирощуйте і ви
унікальні сорти огірків, а насінням я готовий поділитися.
Пишіть та не забувайте вкладати підписаний конверт для
відповіді. Моя адреса: вул.
Тюркіна, 41, с. Мишурин Ріг,
Кам’янський район, Дніпропетровська область, 51610,
Духову Руслану. Мій вебсайт:
www.doohoff.com. ■
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Наталія ДРОБЯЗКО,
заступник завідувача відділом
«Палац гетьмана Кирила
Розумовського» Національного
заповідника «Гетьманська столиця»
Батурин

Незважаючи на складні політичні
обставини, український народ завжди виборював своє право на незалежність, яку намагались здобути
всі гетьмани. Великий внесок у цей
процес зробив гетьман в еміграції
Пилип Орлик. Історики і дослідники
у своїх працях говорять про його
політичні погляди, про першу українську Конституцію, нелегкі часи
перебування в еміграції, родину.
Утім ще залишається безліч відкритих і до кінця не з’ясованих питань.
Одне з яких — чи збереглося портретне зображення Пилипа Орлика?

Історія зібрання Василя
Кричевського
На жаль, на сьогодні не відомі прижиттєві зображення
гетьмана. Це стверджує Ольга
Ковалевська у праці «Іконографія представників українського козацтва XVII—XVIII ст.: історіографія проблеми»: «проблема дослідження іконографії
цієї постаті полягає у відсутності
його автентичних портретів».
Авторка пояснює причини відсутності портрета Пилипа Орлика, які криються в історичних
обставинах обрання його гетьманом, адже вибори відбувалися за
межами України. Ні гетьман, ні
козацька старшина не розраховували на довготривалу еміграцію.
А ще всі роки гетьманування соратник Івана Мазепи перебував у
фінансовій скруті, спрямовуючи
майже всі кошти на українську
справу, необхідність конспірації
та часті переїзди.
В архіві української періодики Libraria збереглася згадка
про портрет Пилипа Орлика з газети «Рада» №183 від 14 серпня
1911 року. У статті йдеться про
Батурин та про власника трактиру добродія Раду, який має п’ять
портретів українських історичних діячів, у тому числі й Пилипа Орлика: «Портрети ці мальовано не пізніше кінця ХVІІІ ст., і
висіли вони поміж іншими портретами в палаці гетьмана Кирила
Розумовського. Як розграбовували в 1860-1870-х рр. картинну
галерею Кирила Розумовського,
то п’ять таких портретів попало і
добродію Раді».
Автор подає детальний опис
кожного портрета, окрім одного.
Він пише: «Дуже цікавий і цілковито невідомий нашому громадянству портрет генерального
писаря П. Орлика. У нас загальВалентина ГРИГОРЕНКО
У столичному Будинку
художника два тижні експонувалися картини Ігоря Рудені, який залишив
свого часу Київ та оселився у селі Ладижичі в Чорнобильській зоні. Це якихось 20-25 км від ЧАЕС,
офіційно: нежитловий
населений пункт в Іванківському районі Київської області з 1999 року.
На час страшної радіаційної аварії на атомній електростанції в селі мешкало
близько пів тисячі осіб.
Нині 37-річний Ігор
Руденя, наймолодший самосел у Чорнобильській
зоні, розказує: навчався
в КНУ імені Тараса Шевченка, здобував економічну освіту, а потiм примандрував у Ладижичі ранньої осені 2005-го. А ще
трохи більше ніж за рік

■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Достойник в еміграції
Яке зображення автора першої української Конституції Пилипа
Орлика є достовірним
ноприйнята думка, що портрета П. Орлика немає зовсім... і я
не буду подавати тут опису цього
портрета, бо треба сподіватися,
що він з’явиться скоро в другому виданні «Ілюстрована історія
України». Далі зазначається, що
відомий український архітектор
та колекціонер Василь Кричевський викупив портрет Пилипа Орлика в батуринського шинкаря за
50 рублів.
Василь Кричевський багато
років поспіль збирав предмети
української народної творчості,
створивши власну колекцію. У
1910 році він оселився в будинку
Михайла Грушевського в Києві і
перевіз туди всю свою колекцію.
На жаль, все те цінне зібрання
згоріло у 1918-му. Напевно, саме
тоді було назавжди втрачено портрет Пилипа Орлика. Усе-таки
портрет встигли опублікувати в
літературно-науковому журналі
«Ілюстрована Україна» (редактор
Іван Крип’якевич) 1913 року.

Зображення Данила Нарбута і
Феодосія Гуменюка
Працює над належним представленням широкому загалу
життя і діяльності гетьмана Пилипа Орлика та формує фондову
колекцію цієї тематики колектив Національного заповідника
«Гетьманська столиця», за підтримки державних політичних
діячів, провідних істориків, художників та меценатів. Відомий
художник Андрій Івахненко на
замовлення заповідника у 2002
році написав портрет гетьмана,
якого було обрано в еміграцї.
Робота для автора стала копіткою. Художник досконало вивчав образ достойника на основі
історичних описів та надихався зображенням Пилипа Орлика
з «Ілюстрованої України». У результаті портрет вийшов надзвичайно переконливим. Талановитий художник зобразив гетьмана,
який сидить за столом iз пером у
правій руці, а в лівій тримає документ, Конституцію. Вгорі, у
правому куті, — родинний герб,
а під ним — текст присяги перед
військом Запорозьким. Знизу —
підпис Пилипа Орлика. Придбання портрета для фондової ко-

гуашшю намалював свій
перший пейзаж.
На тепер у творчому доробку непрофесійного художника понад сім десятків картин, виконані різними техніками. Малює
переважно в теплу пору,
бо в холодну не може прогріти досить добротне помешкання опаленням груби настільки, щоби прохолодою не сковувало руки.
У квітні цього року
Ігор Руденя взяв участь у
виставці про життя Чорнобильського
Полісся
«Темний Рай». Тоді вперше його роботи були представлені в онлайн-форматі.
Молодий чоловік за
останні 16 років кілька
разів виїздив із Ладижичів облаштовувати особисте життя. Мабуть, тому на
полотнах зустрічаються і
панянки. Хоча превалює

ня 2009 року за участі Президента України Віктора Ющенка. Велична композиція «Гетьмани. Молитва за Україну»
височіє біля Батуринської цитаделі на майдані Гетьманської
слави. Створили її скульптори
Микола та Богдан Мазури. На
постаменті — п’ять гетьманів:
Дем’ян Ігнатович, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Кирило Розумовський та Пилип Орлик.
Гетьман в еміграції стоїть поряд зі своїм наставником Іваном Мазепою, що символізує
єдність їх помислів.

Із воску і каменю

❙ Воскова наукова реконструкція гетьмана Пилипа Орлика. (Гетьманський
❙ будинок на Цитаделі у Батурині).
❙ Портрет Пилипа Орлика. Андрій Івахненко. 2002 р. З фондової колекції
❙ Національного заповідника «Гетьманська столиця».
❙ Зображення Пилипа Орлика з журналу «Ілюстрована Україна». 1913 р.
лекції Національного заповідника «Гетьманська столиця»
стало можливим завдяки Ігорю
Гефтару, президенту компанії
«Гетьман» (м. Київ).
Народний художник України Феодосій Гуменюк у 2006
році також звернувся до образу
Пилипа Орлика. Митець зобразив гетьмана з мечем у руках. На
лівому плечі в нього сидить орел.
Зверху підпис автора: «Орлик
Пилип», а знизу — герб та різноманітні козацько-гетьманські атрибути. Портрет передано
до фондової колекції Національного заповідника «Гетьманська
столиця» Міністерством культури і туризму України (міністр
Василь Вовкун) із фондів Дирекції художніх виставок (директор
Говдя Ольга) у 2008 році.
Тоді ж, у 2008-му, написав
портретне зображення гетьмана художник Альберт Петров.
У верхньому куті зліва розмістив родинний герб «Новіна», а

під ним текст: «Перша Конституція України гетьмана Пилипа
Орлика року Божого 1710 квітня п’ятого дня». До фондової колекції Національного заповідника «Гетьманська столиця» переданий Романом Безсмертним,
заступником голови секретаріату президента України 2007—
2010 роках.
Маємо й інші художні роботи, на яких зображений Пилип
Орлик поряд з Іваном Мазепою
та козацькою старшиною: Оксана Полтавець-Гуйда «Клятва Івана Мазепи на вірність України»
(2010); Данило Нарбут «Покрова» (1994); Ігор Синєпольський
«Рубікон гетьмана Івана Мазепи» (2008) та «Вінчання І. П.
Обидовського з Г. В. Кочубей»
(2008).
Символічно, що перший
в Україні пам’ятник з Пилипом Орликом встановлено в Батурині й урочисто відкрито у
День соборності України 22 січ-

Формування фондової колекції НІКЗ «Гетьманська столиця» дало можливість глибоко
вивчити тему й усвідомити необхідність виготовити воскову наукову реконструкцію зовнішності
Пилипа Орлика. Вона здійснена
за зображенням із «Ілюстрованої
України» та за одним із білоруських антропологічних типів, адже
Пилип Орлик був вихідцем із білоруського шляхетського роду
чеського походження. Єдина воскова фігура гетьмана створена в
2017 році колективом художників Київського музею воскових
фігур під керівництвом Олексія
Сажина. Одяг пошитий керівником майстерні автентичного костюму «Шляхетний одяг» Русланом Прорвою. Меценатом цього
проєкту став Євген Сур.
Бажання мати вільну і незалежну Українську державу ніколи не полишали Пилипа Орлика.
Особливо варто пам’ятати про це
нинішнього року, коли відзначаються 25-ліття Конституції України та 30-та річниця відновлення Незалежності. Закликаємо
об’єднатися і вшанувати пам’ять
автора першої української Конституції. З великою надією і сподіванням на допомогу звертаємось
із проханням пошуку інформації
щодо портретів Пилипа Орлика,
їх придбання або дарування для
фондової колекції Національного заповідника «Гетьманська
столиця». Адже кожна інформація є надзвичайно цінною у збереженні історичної пам’яті та належного представлення видатного українського державника в експозиційній діяльності.
Детальніше ознайомитися з
діяльністю гетьмана в еміграції
Пилипа Орлика та його родиною
можна в музеях «Гетьманської
столиці». Приїздіть до Батурина! Гетьманська столиця плекає
українську історію, пам’ятає державотворчі діяння українських
керманичів та політичні погляди
козацької старшини. ■

■ ВИСТАВКА

Дивак із зони
У Києві показував картини Ігор
Руденя, який півтора десятка років
живе недалеко від ЧАЕС
природа: пейзажі і фантастичні сюжети.
Загалом, майже кожне зображення, над яким
працює до трьох місяців,
Ігор Руденя супроводжує
віршованими словами. На
першій персональній виставці «Час зупинити час»
у Києві вони слугували
ніби анотацією до однієї
чи кількох робіт. За назвами це, зокрема, «Білий пагорб», «Осіння любов», «Казка», «Єноти»,

«Вода зійшла», «Лісовий
банкет». «Краса і жадібність».
На одній з останніх
картин зображені 4 стихії:
Земля, Вода, Повітря й
Вогонь. За роботами можна прослідковувати зміну
світогляду художникасамоука та вдосконалення його майстерності.
Ігор Руденя на своїй
персональній виставці
аж ніяк не нагадував Мауглі чи самосела з фільму

❙ Ігор Руденя на персональній виставці у Києві.
❙ Фото автора.
«Брама». Віджартовується: маскується серед людей подібно до тварин у
лісі, щоби не наразитися

на несподіванки — вдягає
у Києві костюм. Каже, що
живе з продажу своїх картин. ■

ІСТОРІЯ
Валентина КУЗИК-ГЕТЬМАН,
мистецтвознавиця

Мене спонукала написати ці рядки згадка про моїх дідів — як по лінії мами, так
і по лінії тата, — життя яких уклалося в
загальний літопис Української першодержавності (1917—1921), буремну добу
її творення. Бо ті мої діди не були спостерігачами, не ховалися від трагедій часу,
а самі брали активну участь у подіях.
Останнім імпульсом для написання став
«знаковий» день 21 жовтня 2021 року
XXI століття. Річ у тім, що ця дата жовтня місяця — день народження мого діда
по мамі Михайла Григоровича Гетьмана
(21 жовтня 1895 — 6 червня 1976).
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■ НЕСКОРЕНІ

«Згадаймо праведних Гетьманів...» —
згадаємо своїх дідів
Про Чаплинську республіку, яка проіснувала чотири місяці 1919 року,
та родинні зв’язки з козацькою старшиною в багатьох сім’ях півдня України

Чаплинку на Херсонщині заклали
нащадки запорозьких козаків
Мала щастя аж до школи зростати в
садибі діда Михайла в розкішному за чорноземами таврійському селі Чаплинка на
Херсонщині, що заклали нащадки запорозьких козаків по руйнації Січі. Дід був
шанованою людиною на селі — ветеринар
і фельдшер в одній особі. Ще перед Першою світовою він вивчився на фельдшера
(в Кишиневі), а потім на ветеринара (в Асканії-Нові).
Так сталося, що з п’ятьох його дітей
(трьох синів і двох дочок) у живих, на
жаль, залишилися тільки дівчата: старша Мотрона — моя мама та наймолодша
Стефанія. Двоє хлопчиків вмерли ще малими, а третій, Микола, був гордістю родини: вивчився на авіатора, був пілотом
літака-бомбардувальника. Та почалася
війна, і батьки у перший же місяць війни
отримали звістку про його загибель.
Тож про рідних, звичаї родини, історію
дідо Михайло розповідав мені як найстаршій онуці, коли ми вдвох у повечір’я влітку сідали на ще гарячій від денного пекучого сонця призьбі, а взимку — на лежаночку, і я перетворювалася на велике суцільне вухо.
Бабуня Сашуня кричала з кухні: «Що
ти голову дитині морочиш? Воно їй потрібно?». Дідо лагідним тоном відповідав: «Потрібно, потрібно. А з ким же я ще
можу про це погомоніти?» Щось iз тих
надвечірніх бесід мені запало в пам’ять, а
щось пізніше, вже після відходу діда в горні світи, сама розпитувала в бабусі, старших рідних, сусідів по селу, щоб змалювати загальну панораму подій.
Родину Гетьманів у Чаплинці на порубіжжі ХІХ-ХХ століть поважали, а Григорія Гетьмана — мого прадіда — знали
як міцного господаря. Адже й він, і його
троє старших синів та донька Соломія з
родинами мали, крім хат iз подвір’ям у
селі, ще й окремо купкою хутори в степу
поза селом, де тримали різний реманент і
худобу — корів, коней, вівці.
Дід розповідав, якої сили були наші
предки, як вони любили й шанували коней (траплялося, через чорноземну багнюку після дощу переносили тварин на своїх
спинах!). Одним словом, як почали у 1920ті казати — «куркулі».
Дідо Михайло розповідав, що в родині
зберігалися папери, які засвідчували
зв’язки з кубанським писарем, пізніше наказним гетьманом Захарком Чепігою; що
в селі не було кріпаків, тільки «зайшлі»
за приробітком. Але малою мене те не цікавило, я більше розпитувала про коней.
Особисто думаю щодо Чепіги: пов’язання
з козацькою старшиною простежуються в
багатьох родинах півдня України.

Що правда, а що ні у «Таврії» та
«Перекопі» Олеся Гончара?
Головне те, що прадід був одним з україносвідомих людей та очолив козацьке
повстання, участь у якому брали і його
чотири сини — Савва, Іван, Кирило та
наймолодший Михайло. То була так звана Чаплинська республіка, що проіснувала чотири місяці: січень — квітень
1919 року. Піднялося майже дві тисячі
козаків (!), до них долучилися загін моряків-чорноморців. Вони протистояли військам Антанти, Денікіна і червоних, які
витісняли «білих» iз Таврійського півдня
та Криму.
На той час на теренах України було
кілька таких «козацьких республік», зі
своїми загонами й урядуванням, що ніби
«оази» позначили буремний соціопростір класового протистояння. То були зна-

❙ Матвій Працюк (Пуц) із сином
❙ Володимиром. 1929 р.
❙ Фото з сімейного архіву.
ки нескореної громади українства, яке ще
вірило в можливість самостійного державотворення. (Згідно з «установками», історики радянського часу писали, що козаками-партизанами Чаплинської республіки керували більшовики).
Вже по Другій світовій війні до Чаплинки приїздив молодий тоді письменник Олесь Гончар, і старші селяни, а також мій дід Михайло, розповідали йому
про події 1919-го. Коли вийшла дилогія
«Таврія» та «Перекоп» Олеся Гончара
(1952—1957), письменник привіз книжки до села й подарував колишнім учасникам повстання, зокрема і діду. Пізніше,
коли я вже вчилася в училищі, він мені
казав: «Багато що там написано так, як
було... Але водночас і так, як на той час
потрібно...».
...Коли почалася «продразвьорстка»
та утворення на селі комун (1921-1922),
пішло полювання на «куркулів», «підкуркулів», їхнє добро. Хтось із добрим
серцем встиг передати Гетьманам, що на
них чекає арешт. Тож старші три сини та
Соломія зі своїми дітьми зібралися в одну
ніч і залишили село. Взяли тільки конче
необхідне, а найстарший Савва забрав родинні папери, з думкою зберегти на прийдешнє.
Прадід Григорій залишився з сім’єю
молодшого Михайла, сподівалися, що
ветеринара й фельдшера не будуть висилати. Зрештою, так і сталося. А сліди по
розпорошеній родині вдалося розшуками
лише наприкінці 1950-х років: Сімферополь і Керч у Криму, за Уралом — Кемерево, Чита...
Із початком процесів сфальсифікованого викриття діяльності діячів СВУ,
Спілки визволення України, наприкінці
1920-х — а по суті, політичного процесу
нищення української інтелігенції (за рішенням радянського «суду» 15 достойників розстріляли, 192 заслали до концтаборів, 87 вислали за межі УРСР, 3 засудили умовно і 124 звільнили від покарання) — прадіду Григорію знову пригадали
повстання та «куркульство». І знову якась
добра душа попередила Григорія, що можливий арешт.
Того 1932 року він переховувався далеченько за селом у балках, густо порослих кущами — добре, що було літо — а
моя мама (тоді 12-річна дівчинка) щодня
потайки носила йому поїсти. Одного разу
прийшла разом iз молодшою сестричкою.
Дала дідові гречаної каші з молоком. Той
поїв, подякував онучці й промовив: «Тепер трохи спочину». Дівчатка подумали — заснув... А він тихо відійшов у горні
світи. Може, в тому була милість Божа.

❙ Фотоколаж: 1. Чотири сини Григорія Гетьмана (сидять Савва
❙ та Михайло, стоять Іван і Кирило). 1918 р.
❙ 2. Дід Михайло та бабуня Сашуня. 1966 р.
❙ 3. Матвій Працюк і вірний кінь Кардаш. 1919 р.
Петлюрівця реабілітували у 1994 році
Однак, щоб була повна історична картина, пов’язана з моїми дідами, треба знову повернутися до того достопам’ятного
1919 року, до Чаплинської республіки.
У 1919 році в той край козаків-хліборобів прибився юнак з Волині, який назвався Матвієм Працюком. Насправді подався так далеко на південь, щоб «загубитися» від чекістських чисток. Після проголошення державності України він був
у стрілецьких загонах і виборював незалежність України. Тоді його знали як
Матвія Флавієвича Пуца родом iз волинського села Маркостав. Воював і проти
червоних, і проти білополяків. Після потужного натиску більшовиків наприкінці
1919 року, коли С. Петлюра з думкою про
збереження людських життів зняв iз вояків української армії клятву про дотримання присяги, Матвій вирішив дістатися домівки, де на нього чекали мати та молодший 14-рiчний брат Володимир (батько-священник уже помер). Пораненим у
руку дістався до Маркостава, який за новим розподілом відійшов до Польщі. Але
не пощастило... Хтось на нього доніс, і за
пару днів до села прийшло кілька польських солдат. Загрюкали в двері, наказали
видати січового стрільця.
Мати, перехрестивши Матвія, веліла йому якнайшвидше тікати через заднє
вікно, а сама стала на порозі разом iз молодшим сином-підлітком Володею і не
пускала жовнірів до хати. Один iз них,
не роздумуючи довго, підняв гвинтівку й
вистрілив їй у груди. Впала, як підкошена. Вояки увірвалися всередину, але Матвій встиг-таки втекти в ближній лісок, а
потім ярами й балками на манівець пішов
на південь. Прочув, що десь біля Перекопу
є козацька Чаплинська республіка. Може,
прихистять стрільця?
Дістався Преображенки (Чухалки),
що була ніби присілок Чаплинки та десь
за чотири кілометри від неї. Але поки добирався і там уже були більшовицькі загони, що патрулювали шлях на Крим. Виправив документи на прізвище Працюк та

й вирішив там зупинитися. А що «Працюк» — то неспроста, бо був беручкий до
будь-якої праці — і чоботи вшити, і до ковальства (обзавівся своїм реманентом), і в
полі працювати.
Згодом і коня підібрав такого, що всі
дивували — ніхто не міг на того огиря
сісти, тільки хазяїна підпускав. Назвав
«Кардаш», то з татарської «товариш».
Неабиякий мав талант Матвій і до музикування — пограти, поспівати. Зажив
разом iз Мотрею, яка надала йому притулок. 1922 року народився в них син —
мій батько, перший від колиски на прізвище Працюк. Дав йому ім’я Володимир,
згадуючи свого, як думав, назавжди втраченого молодшого брата. Так у буремні
роки початку ХХ століття було покладено початок новій династії Працюків, яка
сьогодні добре знана в Таврійському краї:
Херсоні, Каховці, Новій Каховці (є експозиція у міському музеї), навколишніх
селах...
Улітку 1938 року Матвій неочікувано отримав листа від брата з Польщі, з фотографією, де вже змужнілий Володимир
сидить разом iз товаришем над розгорнутою газетою «За Україну». Зрозуміло, що
незабаром за доносом Матвія заарештували — «польський шпигун» і «петлюрівець». Етапували до Херсона й там розстріляли. Востаннє мій тато його бачив перед відправкою з села. Матвій зняв iз себе
добрі хромові чоботи, віддав йому: «Може,
пригодяться. Відчуваю, мені вже ні до
чого...». Таке коротке життя — 38 років
(7 червня 1900—1938). Тільки 1994 року
мій тато отримав документ про реабілітацію діда.
Задумуюсь, як то хитромудро плете
історія своє літописне мереживо, з умінням викласти дивовижним взором вагомі
події для всієї нації та поєднати їх iз тисячами, мільйонами окремих родинних
«інкрустацій», знаючи, де зробити той
самий важливий для кожного «вузлик».
Для нашої родини тим «вузликом» стали
події козацької Чаплинської республіки
1919-го року. ■
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Олександр ІРВАНЕЦЬ
Слова з часом змінюють своє
значення, розширюючи його.
Наприклад, віднедавна слово «закладка» означає вже не
тільки картонну смужку між
сторінками книжки, а й дещо
інше, приховане. Так само і слово «медіатор» тепер є назвою, чи
то пак найменуванням, не лише
для твердого плаского предмета, яким грають на струнних
інструментах, а й для професії,
важкої і виснажливої, проте
дуже шляхетної у своїй суті. Сімейні медіатори — посередники, вони працюють із подружніми парами, які перебувають на
межі розриву. Це праця нелегка
й копітка: налагодити контакт
між переважно безнадійно посвареними людьми, які самі давно зневірилися знайти спільну
мову. Праця, яка й на самих посередників-медіаторів впливає
не кращим чином: психологічний термін «вигорання» зараз
відомий вже далеко поза межами професійної сфери. Те(тян)а
Саніна — надалі Теа Саніна —
теж медіаторка. Тобто тему цю
Теа знає глибоко, ізсередини.
Має досвід у налагодженні контакту між людьми, залагодженні конфліктів, лагодженні міцно зіпсованих стосунків. І нещодавно в київському видавництві «Фенікс» побачила світ
її перша книжка. Книжка ця —
для вдумливого і чутливого читача. І ще такий читач має бути
наділений тим умінням співчувати, співпереживати, розуміти душевні порухи людини, що
його останнім часом називають призабутим грецьким словом «емпатія». Танець дикобразів, винесений у назву роману — це метафора з легенди, що
її медіатори й психотерапевти
розповідають своїм клієнтампацієнтам під час занять зустрічей-консультацій. Зграю дикобразів у степу застала холодна ніч, і тварини мусили збити-

■ НОВОДРУК

Танець дикобразів,
або ж Медіація — і хочеться, і колеться

ся докупи, аби зігрівати одне
одного, але при цьому мали все
ж тримати дистанцію, не притискатись надто близько, щоб
не вколотися і не вколоти іншого. Окрім того, розділи носять
назви з хореографічного лексикону: па-де-де, па-де-труа, паде катр. Немов балетна вистава, проходить у невеликому кабінеті медіаторів, де одна супроти іншої перебувають дві пари.
Коло дійових осіб у романі невелике, і, розглядаючи його, цікаво подивитися на імена персонажів з погляду семантичного. Варвара, головна героїня,
молода рудоволоса медіаторка — варварка, руйнівниця чи,
швидше, бунтівниця, її жіноча
сутність? Інколи робить спроби вирватись назовні, та Варвара ці спроби тамує. Медіатор

має бути безпристрасним. Це
не завжди дається легко, але у
Варвари є напарник — Дмитро,
правник за освітою, сам зі сходу, в його долю сумною ниткою
вплетена війна і світоглядні
розбіжності з братом Андрієм,
який, здається, обрав іншу сторону протистояння. Та все ж
Дмитро — від Деметри, богині
плідності, і його роль справді плідна, конструктивна, він
приходить на допомогу Варварі
у важкі хвилини їхніх діалогів
з іншою парою головних героїв,
подружжям Марка й Марії.
Марк (чомусь не Марко),
довготелесий,
незграбний,
— це, напевно, «марка», позначка, ознака стабільності,
прив’язаності, консервативності. Марія ж — саме втілення
жіночої стражденності, затур-

кана інтровертка, яка переживає свої страждання наодинці.
Обоє мають що пред’явити одне
одному. Вони перебралися до
Києва з прифронтового Маріуполя, і ще до переїзду Марія
мала стосунки на стороні. Вони
навіть розходилися, і Марк тоді
вів теж не найцнотливіший
спосіб життя. Потім Марія повернулася, Марк прийняв її,
народилася донька, яку він любить безмежно. Іще Марк останнім часом ударився в релігійність, що типово для подібних
натур після повернення від розпусти до нормального життя;
він слухає проповіді в інтернеті
й відвідує церкву. Марію він
тримає під постійним психологічним пресингом, підкреслюючи всі її недоліки, підносячи
елементарні побутові дрібниці
до рівня світових проблем, і нагадування про її гріх чужоложства використовуює як останній
і невідпорний аргумент. Марія
теж має що розповісти, бо зазнала від чоловіка вже й фізичного насильства. Проте загнана
у глибини душі образа й гіркота в неї більш потамовані, глибше в’їлись у свідомість, важче втілюються у слова... А ще
є маленька Агата, яка їх і поєднує, і розділяє водночас, мов
той чарівний камінець-агат, що
ним хочуть володіти обоє водночас. І постійний взаємний біль
від нерозуміння з боку іншого, біль важко висловлюваний,
повний зневіри та безнадії. Ось
у такому каламутному й хаотично-розшарпаному душевному вирі й має допомогти навести лад Варвара, при допомозі

Дмитра. Вона береться за цю
справу з острахом, та впродовж
роману все ж справляється зі
своїм завданням — перекидає
місток через безодню між подружжям. Чи то пак — допомагає, підказує кожному з них, як
збудувати такий місток. Згадаємо побіжно також персонажів
другого плану — Маріїна мати
Антоніна Петрівна, Варварин
мужчина Славко з його сином
від першого шлюбу Борисом і
Назар, колишній моряк, який
допомагає Маркові у будівельних роботах. Всі вони виписані
достатньо переконливо, хтось
із більшою часткою співчуття,
хтось — легкого сарказму. Композицію роману вони врівноважують, творячи живе тло для
головних героїв.
Окрім загалом цікавого мелодраматичного сюжету, роман Теа Саніної вартий уваги
ще й у плані інформативному
— це чи не перший в українській літературі твір про медіацію
й медіаторів. Принаймні раніше подібних персонажів, тем і
проблем у якомусь творі зустрічати не доводилося. Марк із
Марією повільно продираються
крізь густі й колючі хащі взаємних кривд і образ до взаємопорозуміння і прощення. А робота медіаторів — направляти їхній діалог, допомагати і відчути одне одного якнайглибше, ця
робота виснажлива, аж до вже
згаданого вище «вигорання».
(У романі є сцена, коли Варвара сама потребує допомоги колеги-супервізора й отримує її
через інтернет). І водночас ця
робота заманлива, десь навіть
ледь наркотична, вона викликає залежність принадою проникнення у чужі душі до самих глибин. Відчути чуже тепло й водночас поділитися своїм.
І при цьому намагатися не вколотися і не вколоти. Це нелегко,
але це досяжно, і тоді це приємно. Такий ото він, танок дикобразів. ■

■ ПОСТАТЬ

Авангард рухів і зображень
Книжку «Олександра Екстер» презентували
перформансом танцівники
та дизайнерською колекцією
Валентина САМЧЕНКО
Танцівників із Києва і Нью-Йорка
під керівництвом хореографки Стефанії
Нолл (США) об’єднав імерсивний перформанс «Екстер. Live», який представили в Мистецькому арсеналі в рамках
масштабного проєкту «Футуромарення», презентуючи видання Георгія Коваленка про всесвітньо відому авангардистку. Формат сontemporary dance —
сучасного танцю — народився з бажання
не просто дослідити творчість Олександри Екстер, чиїх понад три десятки творчих років були пов’язані з Києвом, а й
зробити новий твір, який би став ніби
продовженням у часі інноваційних ідей
мисткині.
«Наш перформанс про те, як подивитися на мистецтво 100-річної давності
поглядом сучасної людини, — прокоментувала хореографиня Стефанія Нолл. —
Як 100 років тому Анатоль Петрицький,
Олександра Екстер говорили про необхідність подивитися в історію і черпали
ідеї з бароко і ще давнішого мистецтва, і
прагнули на цій основі зробити щось для
майбутнього, так і ми — дивимося назад,
на авангард, і створюємо contemporary
art. Це дуже захоплюючий процес».
Композиції «Екстер. Live» не мали
єдиного сюжету. Кожен танцівник вико-

нував сольну партію: під символом футуризму — прикріпленому до стелі роялем;
біля фотозображення на всю стіну Олександри Екстер із братами Бурлюками в
1912 році; біля портрета Михайля Семенка, який закликав не перетворювати
на ікону Тараса Шевченка... «Вони танцюють не про картини Екстер і художників її кола, вони танцюють авангардні ідеї», — уточнила Стефанія Нолл.
Для створення перформансу задіяли
сімох українських і трьох американських танцівників — утворилася своєрідна збірна команда з учасників танцювальних колективів Kyiv Modern-Ballet
Theatre, Totem Dance Theatre, Ballet BC,
Sleep No More. Свої особливості, зрозуміло, мали репетиції на дві країни. І тут
варто нагадати, що Олександра Екстер
часто працювала в інтернаціональних
командах — у Франції, Італії, Росії, Великобританії.
Танцювальні композиції відсилали
то до пошуків перших авангардистів —
«боротьба з гравітацією», «розподіл ваги
в невагомості» (Казимир Малевич), то до
театральних персонажів ескізів Анатоля
Петрицького та супрематичної композиції Олександри Екстер. Танцювальні
рухи контрастували індустріалізованим
формам 1920—1930-х років і вигадливим тогочасним декораціям театраль-

❙ Олександра Екстер із братами Бурлюками в 1912 році
❙ та сучасний танцювальний перформанс.
❙ Фото надане організаторами.
них постановок Олександра ХвостенкаХвостова.
Спеціально для перформансу колекцію XTR створив дизайнер Федір Возіанов, у якій поекспериментував з динамікою зображень. «Для мене як для дизайнера дуже цікаво попрацювати з творами
Екстер у контексті пошуку подібностей та протилежностей між дизайном і
мистецтвом», — прокоментував він.
Десять суконь-картин колекції XTR
стали рефлексією митця на тему ідей
авангарду, деконструкції полотен Олександри Екстер. Варто згадати, що дизайнер уже працював із мистецькими ідеями і формами Казимира Малевича та
Олександра Архипенка.

Перформанс «Екстер. Live» та видання україномовної наукової монографії
доктора мистецтвознавства Георгія Коваленка «Олександра Екстер» — це проєкт зі спільною назвою «Авангард Олександри Екстер: київський період», який
реалізувало видавництво «Родовід» за
підтримки Українського культурного фонду та групи РМВА-14 випускників kmbs. Мисткиня жила і працювала
у Києві, Парижі, Одесі, Москві, СанктПетербурзі, Венеції. Аліса Коонен (дружина театрального режисера Олександра Таїрова) у своїх спогадах писала: «В її
будинку, так само як і в ній самій, впадало в очі цікаве поєднання європейської культури й українського побуту». ■
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«Гамер», «Номери», «Носоріг» — уявлення про Олега Сенцова-режисера потроху
складається. Потроху — бо
це герметичне кіно, в ньому
чимало від любленого Сенцовим Тарковського, а стилістика
«Номерів» невідпорно нагадує
«Доґвіль» фон Трієра. Таке кіно
— на протилежному від блокбастерів полюсі; без спецефектів і масовки. Воно впливає не
так на зорові рецептори, як на
підсвідомість, котра розкладає
свої пасьянси за межами кінозалу і необов’язково одразу
після сеансу. І тим воно ближче до літератури.
А який він, Сенцов-письменник? Вийшло вже чотири
збірки оповідань та два романи, а на критичному полі —
лише перепасовування недолугим «автобіографізмом» та
банальним «це про нас». По
тому, як серединою ще ХІХ
століття Флобер заявив: «Боварі — це я», — балачки про
«автобіографізм» стали непомильною ознакою літературознавчого невігластва. Ще
сумніший діагноз у журналістських «відкриттів» типу «це
про нас». А про кого ж іще?
Може, Кафка — не про нас? Чи
Шекспір з усією світовою хрестоматією?
Якось талановитий російський письменник Алєксєй
Слаповскій випустив книжку оповідань «Ми» (2005) і радикально скоротив анотацію
до двох знущальних з рецензійного ідіотизму слів: «Про
нас». До речі, коли шукати за
аналогами у сучасному письмі,
то найкоректніше порівнювати Сенцова саме зі Слаповскім.
Обидва залюбки користаються жанровими викройками,
— найчастіше це класичний
крутійський роман; в їхніх
оповіданнях він редукується-скорочується до вервечки
ювелірних спостережень. Причому спостережливість обох —
не на рівні репортажу, а радше
нагадує проникливість Монтенієвих «Проб». В обидвох
тексти переткані поблажливим гумором.
Обидва — залюбки ходять
проти суспільної моди. От, до
прикладу, пасажі, які у панівній нині феміністичній критиці кваліфікують як агресивний сексизм (хоч ані Сенцова,
ні Слаповского не назвеш войовничим антифеміністом).
У Сенцова: «Броунівський
рух думок під різноманітними зачісками... Просто для заповнення етеру, порожнеча
котрого у найруйнівний спосіб
впливає на жіночу психіку...
Білява електродриль... Слово «моє» у жіночому словнику іде поперед усіх інших слів,
і навіть лелеки з кавуном». У
Слаповского: «Лідія в цьому
вже зовсім не сумнівалася, бо
їй цього дуже хотілося... — Ти
де це був? — запитала вона за
одвічною жіночою звичкою...—
Це, значить, зала. Це кухня.
Нічого цікавого. А тут спальня. Ви зазирніть, зазирніть».
У Слаповского я цього не
зауважив, а у Сенцова знайшов засторогу супроти потенційних закидів: «У суперечці з
жінкою — як і з затриманням
поліцією: усе, що ви скажете,
буде використано проти вас».
За бажання, це можна оціни-

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Інфантили на марші:
Сенцов і сучасний
соціум
ти як більшу толерантність українського автора. «Поручик
выругался, но согласился», —
як записав колись у нотатнику
Чехов.
І це ім’я з’являється тут не
випадково. Алєксєя Слаповского вже давно причислено до
найяскравіших послідовників
Чехова у російській літературі.
А відтак раптом — через подвійне порівняння — бачиш геть
не очевидну попервах спорідненість текстів Олега Сенцова з усім компендіумом творів
Антона Павловича: від ранніх
оповідань-анекдотів до пізніх
драм-трагедій — у цьому напрямку, судячи з опублікованого, наш автор і прямує. Від
літератури жанрових сценок
— до літератури вічних сенсів.
Зрештою, і «антифемінізм»
Сенцова — того самого гатунку, що і в Чехова: непоказне
висміювання найпоширеніших мемів («Жена есть невеста, наполовину зачеркнутая
цензурой»).
Але повернімося до Сенцових початків. Збірка «Жизня» (Л.: Видавництво Старого
Лева, 2019) завершена автором 2014-го і вперше опублікована у київському видавництві
«Laurus» (2016). Так, це про
власне дитинство. Проте — на
відміну від Толстого чи ГарінаМіхайловского (чи навіть «Потерчат» Володимира Рутківського) — це не віддзеркалення
колишніх вражень під адекватним віку кутом зору. Десятирічний хлопчак (під якого
підлаштовуються згадані автори — і роблять це талановито) так не скаже: «Я любив фізкультуру, працю і перерви». А
тим більше не скаже так: «Чим
вище я ріс над собою, тим дужче звужувалося коло людей,
з якими я міг говорити про
кіно». Отже, маємо не мемуар
про принади чи ризики дитинства, і не письменницький автоPR (бо читачів у Сенцова тоді
ще не було). Це спогад-розмисел; оцінка, урок, притча самому собі. Власне, цикл «Жизня»
— це самостійний психоаналіз.
А що записаний він удатним
оповідником — то і став літературою.
І ще одне. Якось Валерій
Шевчук записав: «Я не вірю у
велику емоційну силу спогадів,
але я вірю в незагашені почуття» (Камінна луна // Вітчизна, 1986, №5). «Автобіографізм» Олега Сенцова — це не
так спогади, як оті «незагашені
відчуття».
У крайньому з опублікованих текстів, «Хроніці одного
голодування» (Л.: Видавництво Старого Лева, 2020), Олег
Сенцов рефлексує: я — письменник? Коли так — то який?
Чи маю власний стиль? Непевність не означає невизначености. Схоже, вже друга збірка оповідань «Маркетер» (Л.:
Видавництво Старого Лева,
2019) писалася-укладалася з
літературним самоусвідомлен-

ням. Автор експериментує в
обмеженому просторі лінійної
оповіді: як утримати читацьку
увагу на непоказній, здавалося б, історії, яка не має жодних
детективних чи пригодницьких складників? Хтозна, можливо форму підказав уже набутий тоді режисерський досвід,
бо вона апелює до візуального сприйняття: кола на воді.
Каменем стає перша фраза, у
якій зазвичай закодована суть
усього оповідання. Письменник неоднораз повертається до
неї, ніби розглядаючи під різними кутами зору й озвучуючи по-іншому — аж до викручування рук і сенсу відомим
мовним штампам, деконструкції метафор. Як пригледітися,
це нагадує техніку магічних
примовлянь — інтерференція
повторів заколисує і знерухомлює читача, блокує йому усі
сторонні думки і зрештою той
опиняється у «простій схемі»
чийогось життя, наче в павутинні. Просто і ясно — й від
того моторошно. Авжеж, бо
«темою» Сенцових оповідань є
травматичне зіткнення з «простими істинами».
«Маркетер» — це день відкритих дверей до письменницької лабораторії: формальні досліди, здебільшого, як на
мене, успішні. Та вивершилися вони у наступній збірці
оповідань «4 з половиною кроки» (Л.: Видавництво Старого
Лева, 2020). Оцініть, бодай, оті
магічні потенції перших фраз:
«Кутуз дуже любив свободу,
тому сидів у тюрмі». Або —
«Вася вмів готувати смачний
плов, полюбляв класичну музику, зброю і спалювати людей у
бочках».
У Слаповского один із персонажів каже приятелеві-літерату вельми цікаву фразу: «Ти
розумніший за власні тексти, це неправильно». У перших двох збірках («Жизня»
та «Маркетер») автор-оповідач
справляє враження старшого
чоловіка, хоч направду пише
про однолітків. Отже, старший не роками, а прочитаними
книжками. Читацький бекґраунд значить для Сенцова чимало — навіть написання такого
специфічного твору як тюремні нотатки спровокував роман
Муракамі «Хроніка заводного
птаха»: «Несподівано збагнув,
що саме читання цієї книжки

на початку цього тижня і спонукало мене писати цей щоденник».
«Розумнішим за власні
тексти» Сенцов виглядає (нібито) ще й тому, що його персонажі — суцільні інфантили. Ось
типова мізансцена його оповідань: «Та у вісімнадцять років
про такі речі не замислюєшся, тебе більше хвилює, скільки взяти горілки та пива, аби
вистачило, а ще вина для дівчат і коньяку для пристойности — все ж таки день народження... Усі чекали атракціону
з наявности фізичних здібностей і відсутности розумових»
(«Маркетер»). Інфантили — не
клінічне, а соціальне означення. Інтелектуальна дистрофія,
спричинена нечитанням/недуманням. Як там у Шевчука:
«–Я не задумався, — відповів
тихо. — Я не маю слів» (Роман
юрби. — К.: Пульсари, 2009).
Прикметно, що інфантили у
Сенцова — винятково чоловічої
статі. Дівчата мають природний імунітет — либонь, це те,
що зветься жіночою інтуїцією.
Щось подібне відчитуємо і в
Ольги Токарчук: «Жінки іноді
бувають мудріші. Менше зважають на слова» (Книги Якова. — К.: Темпора, 2019).
«Неправильність» вивищення автора над власними текстами — це, вважай,
закон літератури, сформульований від протилежного.
Хоч як крути, а «Дон Кіхот»
— вищий за Сервантеса, романи Гемінґвея — за нього, і
тощо-тощо. Справжній письменник — чутливий інструмент фіксації. До його функціоналу не входять обов’язки
дешифрувальника. Декодерами є літературознавці. Як
один із цього племені, стверджую: крайня збірка оповідань
Олега Сенцова «4 з половиною
кроки» — уже вища за свого
автора.
Як це побачити? Ну от зосередьтеся, приміром, на фразі
«тюрми будуть принаймні
доти, доки знайдуться люди,
готові в них працювати», —
вона начебто геть відбігає від
оповіданої історії й не має жодного сюжетного розвитку, але
— мимо волі автора — вставляє
конкретну новелу, та й усю збірку, в зовсім іншу систему координат. Це вже не кримінальна
драма, а екзистенційна. Чи мав

її на меті тодішній автор — не
певен. Хіба що в підсвідомості.
А ця пані завше вивищується
над паспортним «Еґо»
Або простіший приклад, з
«Маркетера»: «Відтепер він
не збиратиме речей. Він збиратиме лише хороші стосунки»
— це з оповідання про юнацькі колекціонерські захоплення, коли оповідач пошкодував
подарувати значок приятелеві,
а по роках бачить усю брутальність того «жмотства». Але
ж це, насправді, про інше —
може, про «не сотвори собі кумира», нє?
Гадаю, оповідання Олега
Сенцова уже ввійшли до української хрестоматії цього
жанру. Їхньою ознакою є не
лише балансування на межі
екзистенціалізму, а й панування весело-анекдотичного гумору — попри похмурі декорації
сюжетів. Як-от: «У райвідділі
їх розвели в різні кабінети й
били там три дні з невеличкими перервами на відпочинок
оперативників... Опери точно знали, що це вони, і Льоха з
приятелем знали, що ті знають, тому гра у фашистів і
«Молоду гвардію» тривала —
в очікуванні, в кого першого закінчиться терпіння або зуби».
Або так: «Усе-таки Дагестан
— це вам не Сомалі, і виховані
люди тут у ресторани з «калашами» не ходять, а залишають їх у багажниках».
До всього, три збірки оповідань Олега Сенцова — це такий
собі поліекран історії повсякдення 1990-х. Так, це яскраво-пам’ятно, але не головне
— таке можна знайти у багатьох. Сенцов, може, перший
віддзеркалив з’яву в українському соціумі замкнених інформаційних кіл, індивідуальних
сфер-бульбашок, вияскравлених тепер фейсбуком та ґуґлом. Середовища існування інфантилів.
Насамкінець: рецензенти,
що маніпулюють щодо Сенцова словотворами «автобіографізм» та «це про нас» — типові інфантили. Не здивуюся,
коли вони стануть персонажами наступних оповідань пана
Олега. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk.kostyantyn@gmail.com
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■ ВИХІД Є!

Юлія КРУК

Стреси, ожиріння, інфекції
Ці червоні плями на шкірі
так докучають… Звідки вони
взялися? Чому саме зараз? Не
досить того, що ця прикрість
завдає дискомфорту, так ще й
зустрічні незнайомці поглядають пильно, ніби ти їм щось завинив. Звідки те лихо взялося?
І тільки лікар після детального
огляду й аналізу може сказати:
це псоріаз. Однак руки опускати
не варто. Так, хвороба складна,
однак із нею можна «домовитися».
Псоріаз — хронічне неінфекційне ураження шкіри. І починається він із характерного висипання на шкірі — однієї або
кількох невеликих червоних
плям. Шкіра на них лущиться,
стає дуже сухою. Новоутворення
(лікарі називають їх псоріатичними бляшками) злегка піднімаються над поверхнею шкіри.
І саме вони є осередками хронічного запалення. Плями можуть
бути не тільки червоними, а й
набувати рожевого, білого, сріблястого кольору. Уражена шкіра потовщується, лущиться. Висип може і не викликати неприємних відчуттів, а може свербіти, тріскатися і кровити. Але
якщо плями починають мокріти, це свідчить про стрімкий, агресивний перебіг захворювання.
Висипи псоріазу з’являються на
будь-яких ділянках тіла. Та найчастіше хвороба «обирає» лікті,
коліна, волосисту частину голови.
Спровокувати недугу, за словами лікаря-дерматолога Олександра Літуса, може тривале нервове напруження, а також —
стреси, травми шкіри, алергія,
реакція на медикаменти, інфекційні та вірусні захворювання,
надмірна вага, ожиріння. Розвитку захворювання сприяють і
шкідливі звички: зловживання
алкоголем, куріння. Та основний фактор виникнення недуги
— спадковий, наголошує лікар.

Як приборкати псоріаз
Недугу можуть спричинити хронічні стреси, травми шкіри, інфекції. Та в основі
захворювання — спадковий фактор
Недуга — не заразна, однак
хворих дискримінують…
Лікування захворювання
необхідно розпочинати негайно, інакше й ускладнень та рецидивів не уникнути. При неадекватній та несвоєчасній терапії, наголошують медики, хвороба може зробити з людини
інваліда: спровокувати псоріатичну артропатію (важке ураження суглобів). Псоріаз також
підвищує ризик серцево-судинних захворювань: 70 відсотків
хворих ризикують отримати інфаркт. Недуга може призвести
до серйозних порушень ендокринної системи.
Якщо завважили на шкірі
підозрілі плями — йдіть на прийом до лікаря-дерматолога.
Фахівець назначить дослідження зіскрібка шкіри, обов’язково
перевірить стан усього організму.
«На жаль, значна частина
українців, хворих на псоріаз,
нічого не знає про те, де отримати професійну консультацію
та високоякісну спеціалізовану
медичну допомогу — із застосуванням апаратних, медикаментозних методів лікування,
бальнеотерапії, психотерапії,
— зауважує фахівець. — Варто
остерігатися послуг та ліків сумнівної якості, що призводять до
тяжких наслідків захворювання
та інвалідності».
Медики
наголошують:
псоріаз може з’являтися в будьякому віці. І новонароджені, і
малеча, і люди літнього віку можуть зіткнутися з такою проблемою. Однак важливо знати: недуга не передається від людини
до людини. За всю історію не за-

■ ВАРТО ЗНАТИ

Науковці дослідили, які риси характеру
сприяють довгожителям
Виявляється, не лише правильний спосіб життя, здорове харчування чи спадковість
лежать в основі довголіття.
Багато залежить від того,
якою особистістю ми є. Тобто від характеру. До такої
думки підводять численні дослідження вчених. Науковці,
медики, психологи змогли
визначити основні риси характеру та особисті якості, які
продовжують людині життя.

ту пройшли так званий особистісний тест Лоуелла. На
основі отриманих даних і
відомостей про тривалість
життя чоловіків дослідники визначили, що чесні й
порядні чоловіки прожили
довше.
Аналогічне дослідження каліфорнійських учених
довело цю теорію. Крім того,
фахівці виявили, що сумлінні жінки також живуть довше.

Відкритість
Добросовісність
Досліджуючи впродовж
75 років життя трьохсот одружених пар, британські
вчені виявили, що чоловіки, яким були притаманні
працьовитість і порядність,
прожили довше, ніж ті, в
кого ці якості не були розвинені. Для створення повноцінного уявлення про людину учасники експеримен-

Головний засіб — спокій
«Боротися з псоріазом треба у національному масштабі,
— зауважує Олександр Літус.
— Тому лікарі постійно потребують методичних вказівок з
діагностування та лікування
псоріазу, пацієнтам не завадило
б мати книгу з порадами та рекомендаціями щодо контролю
захворювання і догляду за собою. Такі книги й інформаційні матеріали поширюємо в усіх
регіонах під час щорічних Днів
псоріазу, сподіваємося, це допоможе зацікавленим отримати
глибше розуміння проблеми».
Хоча псоріаз — діагноз «на
все життя», з недугою можна
повноцінно жити, переконаний
Олександр Літус. Пацієнт здатен контролювати захворювання з допомогою лікування. Воно
поділяється на загальне й місцеве. Системну терапію здійснюють із допомогою таблеток,
ін’єкцій, крапельниць, препаратів для зміцнення імунітету. Зовнішню терапію (з використанням крему, мазі, гелю)
застосовують при легкій і помірній формі недуги. Помічною
є і фітотерапія, і лікування з допомогою ультрафіолетових променів. Усі методи ефективні, головне — не зволікати з візитом

Емоційна стабільність

Відкриті до світу —
довше живуть?
Інна СЛАВИНСЬКА

фіксували жодного факту, коли
б хворі заразили інших. Та попри це багато пацієнтів розповідають про випадки неприхованої дискримінації, коли їх просили залишити басейн, перукарню, спортзал та інші місця
загального користування. Тому
обізнаність щодо недуги необхідна кожному.

Ті ж таки каліфорнійські вчені завдяки своїм експериментам доводять, що
відкритість — друга головна
риса, притаманна довгожителям. Відкритість передбачає не тільки спілкування з
людьми, а й готовність приймати нові ідеї та радо слідувати за новими враженнями. Не замикайтесь в собі —
живіть!

Як показало 75-річне дослідження одружених пар,
серед жінок головною рисою, яка гарантувала довголіття, виявилася емоційна стабільність. Що менша схильність до сварок і
з’ясування стосунків, то
більше шансів має людина
на довге життя.

Дружелюбність
Виявляється, однією з
найважливіших рис довгожителів є дружелюбність
(доброзичливість). Ґрунтовне дослідження понад 240
чоловіків та жінок віком від
95 до 100 років підтвердило: довше прожили приємні в спілкуванні люди, а також екстраверти (відкриті
до світу).

Вміння
висловлювати
почуття
Під час дослідницької
роботи з 240 чоловіками та
жінками вчені виявили ще
одну важливу закономірність: люди, які можуть
виражати свої почуття і
бути щирими, — живуть
довше. Особливо, якщо ці
якості вони зберігають і в
літньому віці. Тож не варто стримувати свої почуття. Відвертість винагороджується здоров’ям і довголіттям. ■

❙ При будь-яких підозрілих висипах і плямах на шкірі звертайтеся до
❙ фахівця!
❙ Фото з сайту adeliz.com.ua.
до фахівця.
Однак чи не найважливіший чинник у терапії псоріазу — внутрішня готовність
людини до лікування. Так,
псоріаз — серйозна проблема зі
здоров’ям, яка впливає на життєдіяльність, але ставитися до
неї потрібно не як до діагнозу,
а як до способу життя. Не панікувати, адже спокій — головна
зброя проти недуги. Що важче
в психологічному плані людина сприймає свій діагноз, тим
агресивніше прогресує хвороба. Лікарі радять сприймати
псоріаз просто як шкірне захворювання. Воно жодним чином не позначається на особистості людини. Відкиньте зайву
ніяковість, вам немає чого соромитися! Лікарі запевняють
— регулярно доглядаючи за
шкірою, дбаючи про здоров’я,

можете жити повноцінним
життям: навчатися, подорожувати, закохуватися й одружуватися, народжувати дітей,
будувати кар’єру. Псоріаз — не
вирок. Не впадайте у відчай:
все буде добре! ■

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Майже чотири відсотки населення світу хворіє на псоріаз. Майже два
мільйони українців мають цю недугу,
значна частина недужих — діти. Однак медики наголошують: попри те,
що повністю позбутися проблеми неможливо, хворий на псоріаз може вести повноцінне життя, якщо навчиться тримати хворобу «під контролем» і
дотримуватиметься рекомендацій лікаря. Найголовніше — не намагатися
«приховати» недугу, а звертатися за
підтримкою до медичних фахівців.

■ РЕЦЕПТИ ПРИРОДИ

«Задобріть» анемію
коктейлем
Підтримати організм у міжсезоння і підняти
гемоглобін можна з допомогою простих
рецептів
Мирослава КРУК
Слабкість, запаморочення, сонливість, головний біль, задишка, бліда шкіра... Ці ознаки можуть свідчити про низький рівень
гемоглобіну в крові, в результаті
чого страждають тканини й органи
всього організму. Так розвивається
анемія. Які причини до цього призводять і як виправити ситуацію
— в кожному конкретному випадку має відповісти лише лікар. Тому
без консультації з фахівцем жодних
ліків і спеціальних процедур собі
призначати не варто.
Але можна спробувати підвищити гемоглобін народними засобами — добре знаними і перевіреними.
Наприклад, додавати до раціону суміш із лимона, алое і меду.
Для цього візьміть склянку рідкого меду, 5 листків алое й один лимон. Попередньо листя алое впродовж трьох днів потримайте в холо-

дильнику. Відтак пропустіть їх разом з лимоном через м’ясорубку, а
в отриману масу додайте меду. Добре перемішайте. Оптимально вживати столову ложку суміші тричі на
день. Тривалість такої лікувальнопрофілактичної терапії — від одного до трьох місяців.
Інший дієвий рецепт — молоко
і морквяний сік. Для приготування
напою візьміть половину склянки
щойно прокип’яченого молока і пів
склянки свіжого морквяного соку.
Такий «коктейль» необхідно випивати натщесерце. До прийому їжі
краще почекати бодай дві години.
Добре підвищує гемоглобін настій шипшини. Додайте в склянку
теплого шипшинового чаю чайну
ложку меду і сік лимона. Випивайте вранці перед їдою.
А суміш меду, волоських горіхів
та журавлини смакуватиме навіть
малечі. Візьміть по столовій ложці
кожного з цих інгредієнтів і перемішайте у блендері. Смачного! ■

СМАЧНЕ ЖИТТЯ
Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

Добрий ранок точно починається зі смачного сніданку.
Яким він має бути? Ситним і
корисним, стверджують дієтологи. Е ні, швидким і смачним,
переконана більшість із нас.
Тож, переставляючи вранці
сигнал будильника на десять, а
потім iще на п’ять хвилин уперед, про сніданок ми згадуємо
в останній момент. І тоді вже
не говоримо про його користь,
головне — встигнути бодай
чимось перекусити. Але, навіть поспішаючи, можна приготувати сніданок швидко й
смачно.
Тож пропонуємо кілька простих і легких рецептів сніданків нашвидкуруч для тих,
у кого катастрофічно бракує
часу вранці, і дещо складніші
й ситніші — якщо спроможні
виділити на це бодай пів годинки.

Традиційні млинці
Традиційний слов’янський
сніданок — млинці. Вони можуть бути з м’ясом, сиром, печінкою, фруктовою начинкою
або взагалі без добавок. Солодкі чи солоні, вони до сніданку завжди будуть доречні.
І допоки закипатиме чайник,
займіться цією невибагливою
стравою.
Візьміть склянку молока
(250 грамів), 2 яйця, 4 столові
ложки цукру та 3 столові ложки олії або вершкового масла і
акуратно перемішайте продукти виделкою або злегка збийте
вінчиком вручну. Так млинці
вийдуть повітряними.
200 грамів борошна змішайте з чайною ложкою розпушувача, можете за бажанням додати ваніль чи корицю і
висипте усе в молочну суміш,
ретельно перемішуючи, щоб
не утворилося грудочок.
Випікати будемо на сухій
сковорідці без олії. Завдяки
цьому млинці виходять гладенькі, рум’яні та однорідного кольору. Виливаємо на пательню 2 столові ложки тіста і
смажимо, допоки на млинцях
не з’являться перші бульбашки. Перевертаємо їх на другий бік і підсмажуємо до ніжної рівної скоринки. Подавайте з варенням, фруктовими чи
ягідними сиропами, медом,
шоколадом.

Сирна запіканка: якщо
вранці є трохи часу
Скуштувавши цю випічку,
ви переконаєтеся, що на світі
немає нічого ніжнішого і пухкішого, ніж ця сирна запіканка. Її оксамитова структура з
першого шматочка полонить
ваші смакові рецептори. Коротше кажучи, біжіть у магазин, хапайте сир і починайте
готувати.
Промийте родзинки та залийте окропом і залиште їх
хвилин на 20. Увiмкнiть духовку на 180 градусів та займіться приготуванням тіста. Змішайте 2 столові ложки
манки та 3 столовi ложки сметани і відставте, допоки манка
набухне.
500 грамів сиру збийте
блендером або краще протріть
через сито. Збийте міксером
3-4 яйця з ваніліном і цукром.
Любите солодке — вкиньте пів
склянки, якщо ні — менше.
Додайте манку й сметану та ретельно перемішайте або збийте
ще раз міксером до однорідної
структури. Обсушіть родзинки й висипте їх до збитої маси.
Змастіть форму маслом, злегка присипте манкою та вилий-
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■ РАНКОВІ РЕЦЕПТИ

Забаганки — на сніданки
Розпочинаємо день ситними і швидкими стравами

❙ Млинці – чудовий варіант до сніданку.

❙ Піца нашвидкуруч.

❙ Запіканка сирна за класичним рецептом.
те тісто у форму. Зверху на запіканку щедро викладіть сметану й поставте в духову шафу
випікатися при температурі
180°С 40-45 хвилин.
Якщо ви хочете, щоб запіканка вийшла з кислими нотками, додайте в тісто чайну
ложки лимонної цедри та трохи лимонного соку.

Італійська фрітата, або
український омлет
Починати новий день із
фрітати — чудова італійська традиція. Втім українські господині називають подібну запіканку омлетом. Вона
може бути з овочами, грибами, м’ясом чи беконом, щедро посипана тертим сиром та
запечена в духовці. Ця страва досить смачна, ситна та корисна, ідеально підходить для
сніданку. А її хитрість у тому,
що в разі заміни інгредієнтів
повністю змінюється й смак.
Тож, чергуючи бекон із ковбасою, моцарелу з бринзою, додаючи різноманітні овочі щодня, зможете насолоджуватися
новим поживним сніданком.
Насамперед
підготуємо
овочі та зелень. Болгарський
перець нарізаємо соломкою,
цибулю — дрібненькими кубиками й додаємо подрібнений базилiк та висипаємо на
розігріту сковорідку, змащену рослинною олією.
Далі збиваємо яйця. Яку
кількість — вирішуйте самі,
все залежить від того, на скільки порцій готуєте (4 яйця достатньо на 2 порції). Отже,
візьміть 4 яйця, збийте їх вінчиком та влийте 50 грамів молока, додаючи сіль та перець
за смаком. Натираємо трішки
сиру на тертушці з великими
отворами, нарізаємо шинку чи
ковбасу і висипаємо до яєчномолочної маси, перемішуючи
всі інгредієнти. Далі виливаємо цю суміш до овочів, рівномірно розподіляючи лопаткою

по поверхні. Зверху викладаємо помідори та щедро посипаємо омлет сиром. Смажимо під
закритою кришкою на невеликому вогні протягом 5-7 хвилин.
Коли фрітата підсмажиться знизу, ставимо її в розігріту до 180°C духовку ще на
8-10 хвилин, аби страва
підрум’янилася зверху. І вуаля — смачний, недорогий i
ситний сніданок на всю сім’ю
готовий!

но викладіть хліб тим боком,
на якому картопля, та обсмажте до золотистого кольору. Перевертати й обсмажувати хліб
не потрібно. Ці швидкі гарячі
бутерброди виходять дуже
смачні і поживні.

Яєчня в хлібі

Лінива піца

Але якщо ви спізнюєтеся і
часу, аби поекспериментувати з продуктами, немає, дуже
просто і швидко готується яєчня у хлібі. Все, що потрібно,
— це яйце, спеції та скибочка
будь-якого хліба. Такий сніданок готується за 3 хвилини.
Отже, на розігріту сковорідку
додаємо трохи рослинного чи
вершкового масла. А тим часом ріжемо хліб рівними скибочками 1,5-2 см, щоб він добре тримав форму, та вирізаємо серединку — «кишеньку»
для яйця. Викладаємо хліб на
сковороду і обсмажуємо. Коли
грінка зарум’яниться, вбиваємо яйце. Обов’язково додаємо сіль та спеції за смаком,
щоб зробити страву смачнiшою, ароматною і насиченою.
Викладаємо готову яєчню на
тарілку, прикрашаємо зеленню і насолоджуємося легким
сніданком!

А ну ж бо, що там у вас завалялося в холодильнику і ви не
знаєте, де його використати? А
давайте зберемо все, що залишилося, й приготуємо швидку
піцу, адже це відмінне рішення для сніданку
Ковбасу чи сосиски нарізаємо дрібними кубиками і
викладаємо в глибоку миску.
Якщо є після свята гриби, кукурудза чи горошок, додаємо й
їх. У нас нічого не викидають.
Помідор, болгарський перець
ріжемо кубиками, зелень дрібно шаткуємо і висипаємо до сосисок. Сир натираємо в окрему посудину на дрібній тертці.
Далі формуємо саму піцу.
З білого батона нарізаємо невеликі скибочки 1,5-2
см та ставимо на кілька хвилин у духовку підсушитися
до хрусткої скоринки. За бажання можна трохи натерти
часником. Майонез змішуємо
з кетчупом в однаковій пропорції один до одного та змащуємо цим соусом хлібці. На
деко кладемо хліб і на кожен
шматочок викладаємо начинку. Зверху посипаємо сиром
та ставимо нашу ліниву піцу
в розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин, допоки
сир не розплавиться. Подавати бутерброди в гарячому вигляді, хоча і холодні вони цілком їстівні.

Гарячі бутерброди
Якщо вам обридла ковбаса чи шинка, ці бутерброди
урізноманітять ваш ранковий
стіл.
Візьміть кілька картоплин, натріть на тертушці та
посоліть-поперчіть за смаком. Нетовстими скибочками
наріжте хліб чи батон, а зверху
рівненько розкладіть картоплю. На розігріту з соняшниковою олією сковорідку акурат-

❙ Яйця й хліб — чудова парочка.
Сніданкова запіканка
Чому сніданкова? Та тому,
що, скуштувавши її, заряду
енергії вам вистачить точно
на пів дня. А готується вона з
недорогих інгредієнтів: картоплі, фаршу й овочів. Спосіб
її приготування настільки простий, що ідеально вписується в
ранкову метушню, що присутня в кожній родині. А заготовки до цієї запіканки-виручалки можна приготувати навіть
звечора, а потім зранку спекти. Це не займе багато часу.
А поки вона печеться, можна
займатись ранковими справами: одягатись, малюватись…
У першу чергу відваріть картоплю до готовності, не забудьте посолити і зробіть з неї пюре,
долавши вершкового масла та
1-2 яйця. За необхідності можна додати трішки молока. Цибулю, перець, помідори наріжте невеликими кубиками і
на добре розігрітій сковорідці з рослинною олією обжарте
овочі, додавши м’ясний фарш.
Не забудьте про улюблені спеції. Залиште овочево-м’ясну
масу тушитися на 10-15 хвилин до повної готовності фаршу. У цей час натріть твердий
сир і займіться формуванням
запіканки.
Для цього викладіть у форму
половину картопляного пюре і
акуратно розрівняйте його лопаткою. Зверху викладіть шар
обсмаженого фаршу з овочами
та накрийте рештою картопляного пюре. Обсипте все тертим
сиром та зеленню. Помістіть запіканку в розігріту заздалегідь
духовку, допоки сир не розплавиться. Поріжте на порції й подавайте до столу.
Смачного! ■
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■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Складніше — попереду
«Динамо» і «Шахтар» перед вирішальними матчами в Лізі чемпіонів «розім’ялись» у Кубку та чемпіонаті
■ ТАБЛО
Прем’єр-ліга. 13-й тур. «Маріуполь» —
«Динамо» — 2:3 (Мишньов, 4 (пен.); Клименко,
90+2 — Сидорчук, 5, 68; Шапаренко, 29), «Шахтар» — «Десна» — 4:1 (Соломон. 8; Судаков, 27;
Тете, 62; Фернандо, 64 — Безбородько, 23), «Інгулець» — «Верес» — 0:0, «Колос» — «Львів»
— 0:1 (О. Романчук, 83), «Рух» — «Олександрія» — 0:0, «Металіст-1925» — «Зоря» — 1:6
(Ременюк, 6 — Аллах’яр, 9, 55; Гладкий, 38, 71;
Овусу-Фрімпонг, 77; Алібеков, 90+2).
***
Кубок України. 1/8 фіналу. «Металіст1925» — «Олександрія» — 2:5, «Верес» —
Ворскла» — 1:3, «Маріуполь» — «Динамо»
— 1:2, «Чорноморець» — «Шахтар» — 0:3,
«Альянс» — «Львів» — 1:1 (пен. — 2:3), «Рух»
— «Зоря» — 0:2 (у дод. час), «Металіст» — «Колос» — 1:0.
Турнірна таблиця:
I В Н П М
О
1. «Динамо»
13 11 2 0 34-5 35
2. «Шахтар»
13 10 2 1 35-7 32
3. «Зоря»
13 8 2 3 30-16 26
4. «Ворскла»
12 7 3 2 21-10 24
5. «Дніпро-1»
12 7 1 4 16-14 22
6. «Олександрія» 13 5 5 3 12-10 20
7. «Верес»
13 5 4 4 12-12 19
8. «Металіст-1925» 13 6 1 6 16-20 19
9. «Десна»
13 5 3 5 15-21 18
10. «Рух»
12 3 4 5 10-14 13
11. «Колос»
12 3 2 7 7-18 11
12. «Львів»
13 2 4 7 9-20 10
13. «Інгулець»
12 2 3 7 9-22 9
14. «Минай»
11 1 5 5 8-14 8
15. «Чорноморець» 12 1 4 7 12-16 7
16. «Маріуполь» 13 1 1 11 15-32 4
Бомбардир: Циганков («Динамо») — 9.

❙ Капітан динамівців Сергій Сидорчук уперше в кар’єрі відзначився «дублем».
❙ Фото з сайту «Динамо».
Олексій ПАВЛИШ
Минулого тижня, окрім традиційних
матчів чемпіонату, представники еліти
зіграли й поєдинки національного Кубка. Головні претенденти на трофей —
«Динамо» і «Шахтар» — цього року, на
відміну від попереднього, стартували не
з чвертьфіналу, а зі стадії 1/8.
За іронією долі киянам випало грати
з «Маріуполем», який укомплектований
переважно молоддю «Шахтаря», а «гірникам» — навпаки, протистояла молодь
«Динамо» у складі «Чорноморця». Боротьби в матчах різних за класом суперників не вийшло, хоча підопічні Луческу ледь самі собі не створили проблем, не
реалізувавши купу моментів та дозволивши азовцям скоротити рахунок (2:1).
Такі ж проблеми були в киян і в поєдинку з «Маріуполем» уже в рамках
УПЛ. «Біло-сині» швидко відповіли на
гол підопічних Маркевича-молодшого
своїми двома голами, по перерві відзначились утретє, могли забивати й більше, але натомість дозволили аутсайдеру ліги попсувати нерви наприкінці матчу. Певна розслабленість у діях чинних
чемпіонів та володарів Кубка, очевидно,
не сподобалась їхньому наставнику.
«Дуже злий на своїх футболістів. І в
чемпіонаті, і в матчі на Кубок вони поводилися, як любителі, а не як професіонали. Замість того, щоб забивати ще і
закривати гру, — розслабилися, грали
як хотіли, кожен тягнув ковдру на себе,
кожен хотів забити. Це стало наслідком
нервових кінцівок.
Ми могли закривати матчі і 5:1, і 6:1.
Але моменти, які були, а їх було багато,
кожен трактував так, як хотів. І трактували неправильно. Було багато егоїзму з
боку гравців на полі», — не приховував
обурення Луческу.
Проблеми з реалізацією визнав і капітан киян Сергій Сидорчук, який уперше в кар’єрі відзначився «дублем».
«Після гри можна сказати, що далася взнаки далека дорога, плюс бага-

то що залежало від відновлення, адже
між іграми було всього два дні. Коли рахунок став 3:1, трохи заспокоїлися, але
при цьому могли доводити свою перевагу до чотирьох-п’яти голів точно. Не забили, і вийшла нервова кінцівка», — погодився він із румунським тренером.
Донеччани ж, навпаки, досить легко,
принаймні за рахунком, здолали спочатку «Чорноморець», а потім і «Десну»,
яка чергує результативні матчі з відверто провальними. При цьому в поєдинку з
чернігівцями італійський тренер «Шахтаря» Роберто де Дзербі перевірив найближчий резерв: своїм шансом скористався Судаков, котрий не завжди виходить
у старті — у його активі гол та асист.
Попри досить упевнені позиції на
чолі таблиці УПЛ та в Кубку, справжню силу наших грандів уже цього тижня проінспектують гранди іспанські:
«Динамо» в Києві поміряється силами
з кризовою, але від того не менш грізною «Барселоною», а «Шахтар» у Мадриді спробує взяти реванш у «Реала» за
ганебні 0:5 в Україні. Аби мати хоч якісь
шанси на боротьбу за євровесну, обом нашим командам у ЛЧ необхідно грати бодай унічию.
Вирішальні тури в єврокубках чекають і на луганську «Зорю», яка, як і
«Десна», не показувала стабільності у
результатах. Утім важка дебютна перемога над «ЦСКА Софія» у Болгарії, схоже, підняла бойовий дух луганчан, які
обіграли і «Колос», і «Рух», і «Металіст1925», відвантаживши харків’янам аж 6
голів. Справжніми лідерами луганчан є
молодий іранець Аллах’яр (у його активі
— гол «Колосу» та «дубль» «Металісту1925») та нестаріючий Олександр Гладкий (34-річний форвард до двох точних
ударів у ворота харків’ян додав ще й дві
передачі).
Чи не головним конкурентом підопічних Скрипника в боротьбі за «бронзу» на тлі втрат у «Десні», «Дніпрі-1» та
«Олександрії» поки є полтавська «Ворскла»: підопічні Максимова впевнено

долають слабших за складом суперників і не проти ще раз пробитись до фіналу Кубка, як було в сезоні 2019/2020.
Головний же претендент на виліт незмінний — попри далеко не найгіршу
атаку, ніяк не може виграти «Маріуполь». Азовці двічі гідно протистояли
«Динамо», але ніяких дивідендів для
себе так і не здобули. Попри невдалі результати та загрозу відставки, тренер команди Остап Маркевич бачить перспективу для виправлення ситуації, хоча і

визнає необхідність кадрового підсилення.
«Варто розглядати двi гри з «Динамо» в комплексі. Те, що ми показали у
другому таймі Кубка і в УПЛ, напевно,
було невипадково. Є перспектива, я вважаю. Це надихає нас з оптимізмом дивитися в майбутнє», — похвалив він своїх
футболістів.
«Єдине, що не вистачає ресурсів, суто
фізично — якщо порівнювати з «Динамо», то в них навіть не два, а три склади», — водночас визнав Маркевич-молодший. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх — газета
для обраних
Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на грудень
«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 грудень, це можна зробити
до 18 листопада, щоб отримувати газету з грудня.
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 — 79 грн. 81 коп.,
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 99 грн. 81 коп.,
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 13 коп.,
Передплатний індекс — 49497
«Укрпошта» додатково за
саму процедуру оформлення передплати бере на місяць 4 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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СПОРТ
Василь Ломаченко
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«Повертаюся в ринг, аби показати, хто я є в боксі».

український боксер-професіонал

■ ФУТЗАЛ

Процедурне становлення
Івано-франківський «Ураган» з абсолютним результатом пробився до еліт-раунду мініфутбольної Ліги чемпіонів
■ ТАБЛО

Григорій ХАТА
Ліга чемпіонів — це вже
давно не лише футбол. У нинішньому спортивному сезоні в Україні свої лігочемпіонські поєдинки також грають найсильніший вітчизняний хокейний,
гандбольний, баскетбольний,
волейбольний та футзальний
клуби.
Континентальні клубні змагання з мініфутболу теж проходять під егідою УЄФА, однак
в організаційному плані тут є
певні розбіжності з регламентними нормами футбольної Ліги
чемпіонів. Напевно, принциповою відмінністю футзальної
ЛЧ є те, що тут не практикують
роз’їзні поєдинки. Навпаки,
всі принципові речі цього турніру відбуваються на групових
зібраннях — чотирьох етапах:
попередньому, основному, елітному та фінальному.
У нинішньому сезоні Україну на футзальній євроарені
представляє івано-франківський «Ураган», і команда з Прикарпаття вже святкує свій вихід
до еліт-стадії турніру. «Для
нас велика честь представляти Івано-Франківськ та Україну в елітному раунді Ліги чемпіонів», — наголосив головний
тренер «Урагану» Максим Павленко. Загалом, перебуваючи в
статусі господарів, франківському колективу було не надто
складно подолати бар’єр основного раунду.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. Група 6. «Ураган» — «Юнайтед Галац» (Румунія) — 2:0 (Фаренюк, 25, 33), «Ураган» — «Лічені»
(Косово) — 7:1 (Фаренюк, 1, 23;
Абакшин, 4, 33; Онуфрак, 20; Грицина,
20; Коваль, 40 — Наглес, 36), «Ураган» — «Араз» (Азербайджан) —
2:1 (Швед, 10; Фаренюк, 15 — Човдаров, 30).
Турнірне становище: «Ураган»
— 9, «Араз», «Лічені» — 4, «Юнайтед Галац» — 0.

❙ Футзалісти «Урагану» без проблем подолали основний етап ліги чемпіонів.
❙ Фото з сайту uragan.if.ua.
Суперництво з азербайджанським «Аразом», косовським «Лічені» та румунським
«Юнайтед Галац» український чемпіон завершив iз максимальним результатом. При
цьому місце в еліт-раунді «Ураган» виборов достроково — після двох перших турів. Домашній мінітурнір підопічні Пав-

ленка розпочали мінімальною
перемогою над «Аразом» — 2:1.
А вже після розгромної звитяги
над «Лічені» (7:1) приймали вітання з достроковим виграшем
своєї «пульки».
Аби пройти до наступного
етапу змагань, франківській
команді потрібно було посісти
в квартеті чільну позицію, й за-

вдяки сприянню суперників завдання вдалося виконати швидше очікуваного.
Як зауважив Максим Павленко, ключем до успішного
проходження його командою основного раунду стала її організована та дисциплінована гра. При
цьому, за словами наставника,
«Урагану» ще потрібно попра-

цювати над ігровою дисципліною, аби краще виступити в
еліт-раунді. Водночас три проведені на домашній арені поєдинки, наголошує очільник франківської команди, дозволили їй
розжитися додатковим змагальним досвідом, допомогли її становленню та підвищили психологічну стійкість.
Зрозуміло, що елітний раунд — це зовсім інший рівень
суперництва, де за перемогу в
групі доведеться боротися з визнаними грандами — португальським «Спортингом», іспанською «Барселоною» чи, скажімо, «Кайратом» iз Казахстану.
Відтак матчі з «Аразом», «Лічені» та «Юнайтед Галац» (2:0)
гравці «Урагану» мають сприймати як тренування з підвищеною відповідальністю й одразу
готуватися до складнiших дуелей з фаворитами ЛЧ. ■

■ БОКС

Обхідним
шляхом
У наступному бою на профі-ринзі Василь
Ломаченко зустрінеться з «Термінатором»
із Гани
Григорій ХАТА
Підніматися після болісного
падіння завжди тяжко, аж надто коли падати довелося з дуже
пристойної висоти. До поразки Теофімо Лопесу Василю Ломаченку належали чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC,
і він небезпідставно готувався
стати абсолютним чемпіоном у
легкій вазі. Однак після невдало проведеного бою з американцем іменитий український боксер змушений кардинальним
чином переглядати свої плани.
Сподівання на швидке проведення бою-реваншу з Лопесом не справдилися, тож тепер
команда Ломаченка шукає інші
підходи до чемпіонської висоти. Трохи перевівши після гучного фіаско подих, улітку Ло-

маченко провів без особливого
значення бій зі скромним японцем Масайоші Накатані. Однак
у наступній дуелі легкого життя у Василя точно вже не буде.
Ганець Ричард Коммі недаремно носить прізвисько «Термінатор». Не так давно саме
йому належав чемпіонський
пояс IBF, і тоді не раз обговорювалася можливість проведення
його об’єднавчого бою з Ломаченком. Однак доля розпорядилася дещо по-іншому. Спочатку Теофімо Лопес відібрав
чемпіонський титул у Коммі,
а потім залишив з порожніми
руками й Ломаченка. Тепер же
українець та ганець готуються
провести, так би мовити, втішну сутичку, після котрої, не
виключено, комусь із них таки
дозволять вийти на повторне

❙ У червні Василь Ломаченко не мав проблем з японцем Накатані.
❙ Фото з сайту eurosport.ru.
побачення з Лопесом.
Проте для обох боксерів титульний бій з абсолютним чемпіоном — це лише невизначене
майбутнє, а от офіційна дата їхньої дуелі вже визначена.
Промоутерська компанія
TopRank повідомила, що поєдинок Ломаченка і Коммі відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.
Там сподіваються, що це буде
один з найкращих нетитульних
боїв у легкій ваговій категорії.
Справді, ще рік тому ці боксери могли змагатися в битві за титул абсолютного чемпіона, однак
сьогодні вони — навіть не претен-

денти на престижні пояси.
Дехто з експертів боксу зауважує, що Василю Ломаченку не варто було повертатися в ринг. Мовляв, після поразки Лопесу потрібно було йти на
пенсію. Однак 33-річний українець має інше бачення розвитку
своєї кар’єри. І бій проти Коммі буде для СуперВасі хорошим
орієнтиром. Без сумніву, поразка ганцю додатково ускладнить
його шлях до чемпіонства, натомість успішне завершення грудневої дуелі додасть аргументів на
користь скорого побачення з Лопесом.

Однак у команді Теофімо продовжують наполягати, що ніякого реваншу з Ломаченком не бажають. «Звісно, ми цього не хочемо, бо в нього (Василя) немає
нічого, чого ми хочемо. Він би
також ніколи не пішов нам назустріч. Позаяк не було прописано опції реваншу в контракті на наш бій», — заявив Лопесстарший. Хай там як, а підібратися до Лопеса як обов’язковому
претенденту Ломаченку опоненти завадити ніяк не зможуть. Дорога, звісно, це непроста, однак
Василю не звикати до складних
випробувань. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Від Батурина до Бахчисарая
Яке спільне минуле пов’язує два древні народи, що навіть національні прапори мають
у синьо-жовтих кольорах

КАЛЕЙДОСКОП
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■ СІНЕМА

Бренд Гуччі поза
конфіденційністю
Драму відомої родини покажуть з екранів
кінотеатрів світу
проте коло читачів не таке широке, як глядачів, та й образи, представлені у фільмі, спадкоємці не вважають схожими на
справжніх Гуччі. Так, засновника бренду
Альдо Гуччі зіграв Аль Пачіно, який, за
словами його онуки, а також племінниці покійного Мауріціо Патріції Гуччі,
зовсім не схожий на нього. Усі представники славної родини чоловічої
статі, за словами жінки, були високими красенями, а «хрещений батько» — невисокого зросту, та ще й у
фільмі він товстий коротун із вульгарними бакенбардами.
Родина Гуччі ще напередодні зйомок намагалася отримати сценарій фільму, та
марно. Тож напередодні прем’єри стрічки вони голосно
заявляють, що їхня родина має право на конфіденційність, яку після прем’єри, звісно ж, порушать різні папараці та журналісти. ■

Драма про спадкоємця модного бренду Гуччі — Мауріціо Гуччі — через кілька днів вийде на екрани кінотеатрів усього світу, а поки що тізером картини можна насолодитися в ютубі чи на телебаченні. Фільм «Будинок Гуччі»
не байопік, а, швидше, про персонажів цієї драми. Простолюдинка Патриція Реджані «одружує» на собі красеня Мауріціо, користується його зв’язками, грішми, а в результаті
жінку звинувачують у його вбивстві, яке сталося в 1995 році.
Фатальну жінку, засуджену до 16 років позбавлення волі, в
стрічці зіграє не менш фатальна у житті Леді Гага, головного
ж героя — Адам Драйвер. Крім них, у драмі задіяні такі зірки
кінематографа, як Джеремі Айронс, Джаред Лето, Аль Пачіно. Вже самі ці імена варті того, щоб переглянути фільм. Зняв
же цю стрічку не менш легендарний режисер Рідлі Скотт.
Ще напередодні зйомок спадкоємці Гуччі були стурбовані, що історію їхньої родини представлять для широкого огляду публіки і, відповідно, згодом обивателі будуть «обсмоктувати» всі подробиці життя і загибелі одного з них. Фільм
знято за романом Сари Гей Форден «Будинок Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, безумства, гламуру та жадібності»,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №98

❙ Леді Гага — фатальна жінка.

■ ПАРСУНА

Жартуйте, та не з москалями...
Мешканець Петербурга повісив свій портрет в Ермітажі.
Тепер на нього чекає судова справа
Варка ВОНСОВИЧ
Керівництво петербурзького музею
«Ермітаж» звернулося до прокуратури міста з вимогою притягнути до відповідальності місцевого мешканця Кирила Смородіна за наругу над пам’яттю героїв Вітчизняної війни... 1812 року! Річ у тім, що пан
Смородін ще той жартун: прогулюючись
«Ермітажем», він подумав — а чому в галереї героїв 1812 року немає його портрета? Зробивши світлину, на якій він позував
у військовому костюмі початку ХІХ століття,
наступного разу, відвідуючи Зимовий па-

лац, розмістив свою «парсуну» на стіні згаданої галереї (крім того, своє фото на тлі
свого ж портрету Кирило виклав на сторінці в інстаграмі). Доглядачі музею помітили невідповідність фото до портретів героїв війни 1812 року і повідомили керівництво — далі ви знаєте.
Цей жарт може відгукнутися пану Смородіну реальним тюремним терміном, адже
публічна образа пам’яті захисників вітчизни
на Росії — це вже реальна судова справа, і
неважливо, що цих захисників і навіть їхніх
предків уже два століття як немає в живих.
Сам же жартівник дивується, наскіль-

ки злими і «відмороженими» стали його
співвітчизники, судячи з коментарів під
його фото. «Шкода, що люди сприйняли це
не як жарт, а як щось інше. Не було ніякого вандалізму, псування майна, але чомусь
з’явилося багато злих коментарів», — написав Кирило на своїй сторінці в соцмережі.
До слова, кілька років тому ще одні
жартівники-росіяни виконали подібний перформанс у Третьяковській галереї в Москві:
поки один голяка розгулював залами, другий розмістив свою картину на стіні музею.
На їхнє щастя, тоді почуття співвітчизників
не сильно постраждали. ■

■ ПОГОДА
3 листопада за прогнозами синоптиків
Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+7,
удень +11...+13.

мінлива
хмарність

Миргород: мiсцями невеликий дощ. Уночi +5...+7, удень
+10...+12.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +8...+10, удень +15...+17.

хмарно

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без опадiв.
Трускавець: уночi +4...+6, удень +11...+13. Моршин: уночi
+3...+5, удень +10...+12.
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цині. 9. Негативно заряджені іони.
12. Давньогрецька муза, покровительниця інтимної лірики. 13. Слово, введене в ужиток з легкої руки
чеського письменника Карела Чапека. 15. Місто на чорноморському узбережжі Краснодарського
краю, звідки в 1864 році Російська імперія почала масове виселення 1,5 мільйона черкесів до Туреччини. 17. Місто на Рівненщині, де
Іван Федорович надрукував свою
Біблію. 18. Русалонька з популярного діснеївського мультфільму.
19. Частина лицарського обладунку, що закриває груди і спину. 20.
Місто на Черкащині, батьківщина
Діда Панаса. 23. Вода по-латині.
24. Італійська національна валюта
до входження в ЄС. ■
Кросворд №96
від 26—27 жовтня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Північ

По горизонталі:
4. У стародавніх греків та римлян — жрець, що тлумачив волю
богів, провидець. 7. Синтетичний
каучук, з якого роблять рукавички для лікарів та домогосподарок.
8. Рабиня, героїня відомого бразильського серіалу. 10. Друга літера грецького алфавіту. 11. Південноамериканський гірський масив.
12. Колумбійський кулінар, який
у нас прославився на шоу «Мастер-шеф». 14. Індійський струнний щипковий інструмент з родини лютневих, що має корпус із гарбуза. 16. Прикраса, що дала назву
вірусу, який третій рік не дає нам
жити. 17. Ікона Богоматері з піднятими вгору в благословенні руками. 19. Кінський слід. 21. Популярна жувальна гумка. 22. Річка на
Закарпатті. 24. Давньослов’янське
божество кохання. 25. Захворювання шкіри. 26. Частина жіночого посагу, що могла слугувати і ліжком, і
шафою. 27. Кімнатна квітка.
По вертикалі:
1. Шанобливе звернення до
знатної дами в аристократичних колах Англії. 2. Польський художник
французького походження, що малював храми українського Полісся.
3. Приміщення для домашніх птахів
чи гризунів. 4. Залишки свічки. 5.
Невидима енергетична оболонка
навколо тіла людини. 6. Мертва
мова, яка застосовується в меди-

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

— Фімо, що ти там пишеш?
— Посмертну записку, — з
тремтінням у голосі відповів чоловік.
— Пиши розбірливо, а не як минулого разу якісь каракулі.
***
— Де працює ваш чоловік?
— Уже третій місяць на лікерогорілчаному заводі.
— І йому там подобається?
— Не знаю. Він iще не приходив
додому.

***
Оголошення на одеському
пляжi:
— Панi в блакитному купальнику в рожевих трояндах. Термiново
повернiться в роздягальню, таки ви
його забули одягнути.
***
Митник, заглядаючи у валізу пасажира, який щойно прибув.
— Отже, шановний, давайте
відразу визначимося, де тут ваші
речі, а де мої.

При використаннi наших публiкацiй посилання на «УМ» обов’язкове.
Рукописи не рецензуються i не повертаються
Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець.
Комерційні публікації виходять під рубриками:
«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа»,
«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,
«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми»,
«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння»,
«Вітаємо», «Любов і шана».
Матерiали iз позначкою р друкуються на правах реклами

Газета друкується
у видавництвах:
«Преса України» — у Києвi
Зам. 3009098
«Видавничий дім
«Високий Замок» — у Львові
Зам. блок № 524—525
Верстка та виготовлення
фотоформ —
комп’ютерний центр
редакції «УМ»,
Газета виходить
у вівторок—середу (спарений
номер) і п’ятницю, двічі на тиждень
Тираж 86734

1234567890

Дара ГАВАРРА

