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ІнФорУМ

«Під час проведення слідчих дій було встановлено, що на території насосної станції
у Новотроїцькому районі Херсонщини використовували шість промислових насосів,
за допомогою яких вода подавалася на територію окупованого Криму».

Віталій Стрижак
полковник поліції

■ РОБОТА НА ВОРОГА

■ НА ФРОНТІ

Гей,
наливайте

Обстріли не
стихають

На Херсонщині
заблокували незаконне
постачання питної води
в окупований Крим

Ворог цинічно і постійно
порушує режим
припинення вогню

Ірина КИРПА

За минулі три доби збройні формування Російської Федерації та їхні посіпаки, тільки за офіційними даними,
18 разів порушили режим припинення
вогню. Противник обстрілював позиції
Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних
систем, великокаліберних кулеметів та
іншої стрілецької зброї.
На луганському напрямку, в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російські окупанти обстрілювали позиції наших захисників поблизу Новолуганського, Луганського, Кримського, Зайцевого.
На донецькому напрямку, де за ситуацію відповідає оперативно-тактичне
угруповання «Схід», гаряче було неподалік Лебединського, у районі Новогригорівки, Водяного, Красногорівки, Павлополя, Широкиного, Новотроїцького,
Старогнатівки.

Самопроголошена влада Криму завдавала Україні значних збитків, негласно використовуючи насосну станцію у Новотроїцькому районі
Херсонської області.
З її допомогою питна вода надходила на територію анексованого півострова з акваторії Центрального
Сиваша на Кримський содовий завод.
Унаслідок прихованого використання природних ресурсів України окупанти отримували регулярні
надходження до бюджету країни-агресора обсягом 20 мільйонів доларів
на рік.
Масові обшуки з вилученням документів в осіб, які можуть бути причетні до незаконної роботи насосної
станції у Новотроїцькому районі Херсонської області, пройшли у деяких
українських компаніях низки великих міст нашої країни. Співробітники поліції провели обшуки й на самій насосній станції, під час яких
з’ясувалося, що вона забезпечувалася електроенергією з території тимчасово окупованого Криму.
Слідчі ГУНП в АР Крим та місті
Севастополі спільно зі співробітниками центрального апарату СБУ та прокуратури Криму за участю представників Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонобленерго,
а також Представництва президента
України в АР Крим провели санкціонований обшук у приміщенні насосної станції.
Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в АР Крим
та місті Севастополі Віталій Стрижак, слідчі здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом незаконного видобутку надр на територiї
України.
«Під час проведення слідчих дій
було встановлено, що на території
насосної станції у Новотроїцькому
районі Херсонщини використовували шість промислових насосів, за допомогою яких сировина подавалася
на територію окупованого Криму, —
розповів полковник поліції Віталій
Стрижак. — Слідчі вже з’ясували,
що незаконне використання окупаційною владою Криму природних багатств України курирувалося посадовою особою одного з київських підприємств».
У ході слідчих дій співробітники
правоохоронних органів України вилучили значну кількість документації, складеної представниками Російської Федерації на тимчасово окупованій території.
За даним фактом порушено кримінальне провадження одразу за чотирма статтями КК України: стаття 441
(«Екоцид»), частина 1 статті 241 («Забруднення атмосферного повітря»),
частина 2 статті 240 («Порушення
правил охорони або використання
надр») і частина 2 статті 364 («Зловживання владою або службовим становищем»).
Усім підозрюваним загрожує до
15 років позбавлення волі. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

❙ На передовій увесь час неспокійно.
29 листопада внаслідок обстрілів
біля села Водяне в Мар’їнському районі
на Донеччині загинув 26-річний Олексій
Капустян із 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ (позивний «Капуста»). Як повідомив сайт «Новинарня»,
Олексій готував окоп на своєму опорному пункті, коли з боку ворога почався
кулеметний обстріл. Капустян піднявся
до свого кулемета і відкрив вогонь у відповідь. Снайпер окупантів цього й чекав:
його постріл став для бійця смертельним, уразив серце. За словами знайомих
полеглого, Капустян був висококваліфікованим воїном, інструктором, володів
різними видами зброї.
Першого грудня, під час виконання
бойового завдання, на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців. Внаслідок вибухів наші воїни отримали поранення, несумісні з життям і загинули

на місці підриву. За інформацією пресслужби ООС, диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення у тил позицій Об’єднаних сил. Із
метою перекриття шляхів висування та
можливого відходу ворожих диверсантів командиром підрозділу, що виконує
завдання на Донеччині, було застосовано черговий резерв. Як стало відомо, загиблі — двоє співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки
України Дмитро Каплунов i Денис Волочаєв.
Українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи
вогонь по противнику. За інформацією
розвідки Об’єднаних сил, у листопаді
2019 року втрати збройних формувань
Російської Федерації склали 107 осіб.
41 окупант був ліквідований, а ще 66 —
санітарні втрати ворога. ■

■ ГЛАС НАРОДУ

Електоральний похід «наЗЕліво»,
або Повернення «блудних» виборців
Тетяна МИХАЙЛОВА
Немає ніяких несподіваних
чи неочікуваних конвульсивних змін. Усе це тими, хто має
добрий політичний зір, так і
проглядалось ще до другого
туру останніх президентських
виборів в Україні. Однак чимало українців досі не розуміють:
як так сталось, що Володимир
Зеленський, який отримав безпрецедентну підтримку на виборах президента України з
переможним рейтингом 73%,
буквально за півроку розгубив
такий великий мандат довіри?
Катерина БАЧИНСЬКА
І що цікаво, падіння рейтингу притаманне не лише
Володимиру Зеленському.
І підтверджують це цифри.
Адже після 6 місяців правління втрачали підтримку також Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Єдиний серед
президентів, чий рейтинг за
шість місяців правління трохи та й зріс — це Віктор Янукович. Під час приходу до влади Віктор Ющенко — мав 52%
підтримки, проте за шість місяців правління його рейтинг
складав 50,2%, Віктор Янукович мав 48,9%, а вже за півроку півнявся до 54,4%, Петро
Порошенко на посаду прийшов із підтримкою в 54,7%,
але за пів року рейтинг впав до
50,5%. Але тут варто відзначити, що підтримка Віктора
Ющенка та Петра Порошенка за пів року президентства

Наразі рейтинг президента Володимира Зеленського, за різними оцінками соціологів, виходить на рівень 52%.
Насправді корінь в іншому. Так вважає політолог
Олександр Антонюк.
У першому турі президентських виборів Зеленський отримав приблизно 35%, і на
парламентських — його партія «Слуга народу» взяла 40%
підтримки виборців. Тож про
які 73% підтримки нам постійно втовкмачують різні
Зелеботи? Якщо підрахувати
все математично, то електо-

ральне ядро Володимира Зеленського, за оцінкою Олександра Антонюка, становить
35-40%.
Політичний експерт переконаний, що якщо рейтинг
Володимира Зеленського починає падати нижче 40%, то
це стане для офісу президента
сигналом для дуже серйозного
занепокоєння.
«Це буде свідченням того,
що почались зворотні процеси, — переконаний Олександр
Антонюк. — Зараз відбувається відтік виборців до тих політиків, котрих люди підтриму-

Не лише Зеленський
Після оприлюднення останніх рейтингів
показниками занепокоїлися в офісі
президента
впала на 2% та 4% відповідно, Віктора Януковича зросла
на 5%. Теперішні ж рейтинги
Зеленського показують 20%
втрати підтримки, що є феноменальним, як і 73% навесні.
Ще більше впала довіра
до Верховної Ради. Монобільшість, яка поки запам’яталася
лише турборежимом та скандалами у парламенті, втратила понад 20% підтримки. Якщо у жовтні невдоволеними роботою парламенту було 30 відсотків, то зараз
кожен другий українець за-

явив, що не підтримує діяльність парламентарів. У відомстві прем’єра не краща ситуація. Все більше українців
не схвалюють роботу Кабінету Міністрів. Якщо на початку листопада не підтримували роботу уряду 37 відсотків
громадян, то наприкінці місяця — таких уже 48%, тобто
кожен другий. Цікаво, що до
Олексія Гончарука позитивно
ставляться лише 11% опитаних.
Найбільше ж українці не
задоволені просуванням у

вали ще до появи Зеленського
як кандидата в президенти, ще
коли Володимир Зеленський
не заявляв про свої політичні
амбіції на повному серйозі».
Ну що ж, політика —
мистецтво неможливого: повернення виборців до своїх
«колишніх» також у цьому
числі.
А от доки цей символ «єдності протилежностей», який
став водночас (чи за волею
долі, чи за покликом особистої непролазної совкової ментальної меншовартості) ще й
піднощиком власної держави
агресору,— джейраном скаче
донизу, до стану повного спокою, ми й далі маємо продовжувати кожен на своєму місці намагатись робити все, аби
мінімізувати рівень шкоди,
яку вже завдало Україні Зеправління. ■

розслідуванні резонансних
кримінальних справ, зниженням тарифів і вирішенням проблеми постачання
газу і його транзиту в Європу через нашу територію. І
ось тут варто зазначити, що
після публікації рейтингів
від Київського міжнародного інститут соціології цифрами почали перейматися в
офісі президента. Принаймні про це повідомив колишній парламентарій Борислав
Береза, посилаючись на власні джерела в офісі президента. Він заявив, що показники
підтримки Зеленського після
публікації КМІСу збираються підвищувати. Як і чим —
покаже час. Але на що точно
новій владі варто б звернути
увагу, так це на те, що відбувається всередині президентської партії. Адже тут і ворогів не треба, коли свої готові
так підставляти. ■

ІнФорУМ
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■ ЗЛОЧИН І КАРА

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Розплата наближається

Зі студентської
лави — на війну

Понад рiк триватиме суд у Гаазі у справі збитого малайзійського літака
рейсу MH17
Тарас ЗДОРОВИЛО
Злочини Російської
Федерації по всьому світу вражають своєю цинічністю й брехливістю. А от
рівень брехні у московських ЗМІ зашкалює, адже
росіяни завжди заявляють
що то не їхнiх рук справи,
переводячи стрілки на когось. Теж саме було й 17
липня 2014 року, коли
росіяни з окупованої ними
території Донбасу збили
пасажирський літак (малайзійський Boeing рейсу
MH17). Тоді росЗМІ висунули вісім різних брехливих версій трагедії. Зокрема, стверджували, що
це справа рук української
ППО. Україна, Австралія,
Нідерланди та США вважають, що за трагедію
відповідальна Росія, проте Кремль звинувачення
традиційно зухвало відкидає.
Днями нідерландське
видання NL Times розповіло, що суд у цій резонансній справі не за горами й
триватиме... 25 тижнів:
судові засідання показуватимуть онлайн, а вестимуть їх англійською мовою, щоб якомога більше
людей змогли долучитися до перегляду. Відбуватимуться засідання в Гаазі в суворо захищеному
судовому комплексі аеропорту Схіпгол, а початок
розгляду цієї резонансної
справи заплановано на 9
березня.
Також слухання пройдуть: з 23 по 27 березня
2020 року, з 8 червня по 3
липня 2020 року, з 31 серпня по 13 листопада 2020

У Харкові з’явився «козацький
хрест» на честь земляків,
які віддали життя за Україну
Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Бойовики радісно фотографувалися на тлі збитого літака в 2014 році.
❙ Фото з сайта ubryka.com.
року та з 1 лютого по 26
березня 2021 року. Таким чином, суд зарезервував понад рiк саме під цю
справу.
Керуватимуть
процесом троє суддів, а ще
двоє — будуть на «лаві
запасних». До пресцентру
запрошено понад 500 журналістів з усього світу.
Наголосимо, що спеціально для цієї справи в
Нідерландах навіть змінили законодавство: частину судових слухань проведуть англійською, а свідків, які не зможуть бути
присутніми в залі суду,
матимуть право допитати
через відеозв’язок.
Нагадаємо, що ж сталося з літаком рейсу
MH17... Улiтку 2014 року
над Донбасом біля окупованого проросійськими

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
Обласне управління СБУ припинило діяльність міжнародного хакерського угруповання, учасники
якого викрадали кошти з рахунків
користувачів електронних платіжних систем Європи та США.
Як повідомляють у пресслужбі СБУ в Черкаській області, оперативники встановили, що організаторами оборудки є громадянин
РФ, який проживає у Києві, та троє
мешканців Черкащини.
Кіберзлочинці через спеціальні
закриті хакерські форуми купували
дані платіжних рахунків іноземців.
За привласнені кошти вони закуповували товари в популярних закордонних інтернет-магазинах. Потім
продукцію реалізовували в Україні
через онлайн-сервіси.
Діяли хакери з 2010 року, їх річний обіг становив 500-700 тисяч доларів.
Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у Києві
та Черкасах правоохоронці вилучили, зокрема, комп’ютерну техніку, планшети з даними, які підтверджують протиправні закупки.
Також виявлено незаконно закуплені товари: smart-годинники,
iPad, телефони Iphone, відеокамери
GoPro, навігатори, відеореєстрато-

бойовиками Тореза збили пасажирський літак
Boeing 777 рейсу MH17,
який прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. Тоді в авіакатастрофі
загинули всі, хто був на
борту, — 298 осiб: із них
— 15 членів екіпажу, 80
дітей (троє немовлят),
6 загиблих — провідні
фахівці в галузі боротьби
зі СНІДом, 11 осіб мали
подвійне громадянство.
Загиблі були громадянами Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії,
Великобританії, Бельгії, Німеччини, Філіппін
і Канади.
Остання відповідь пілотів літака, яка тривала
лише три секунди, була
зафіксована о 16:19:55 год
за Київським часом. І хоч
Росія категорично запе-

речує свою причетність до
цієї трагедії і всіляко відбріхується, проте представники розвідки США
навели 12 переконливих
фактів, які спростовують
російську брехню.
Додамо, що за 10 км
від місця падіння очевидці бачили зенітно-ракетний комплекс «Бук»,
яким управляли росіяни: троє жителів Сніжного (Донецької області) незалежно один від одного
розповіли ВВС, що вони
бачили ракетний комплекс на контрольованій
терористами території за
кілька годин до інциденту з «Боїнгом».
Чи зійде з рук РФ і цей
жахливий злочин — покаже час, але, як відомо, безкарність породжує нові
злочини... ■

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Жнива скорботи
В Україні стартував показ
британсько-польсько-українського
фільму про Голодомор
Нотіка ЮРЧЕНКО

■ СХЕМИ

Золоті рахунки
СБУ викрила хакерське угруповання з річним
обігом у 700 тисяч доларів

❙ Під час обшуків вилучили кілька тисяч доларів.
ри, ехолоти і понад 5 тисяч доларів.
Наразі вирішують питання про
повідомлення хакерам підозри про
кримінальне правопорушення за
ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) та ч. 2
ст. 209 (легалізація доходів, отри-

Сьогодні на території Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди
відкриють пам’ятник на честь студентів та викладачів, які не повернулися з українсько-російської
війни. Наразі їх п’ятеро — Микола Акінцев, Андрій
Ваховський, Святослав Горбенко, Юрій Литвиненко та Андрій Маслов. «Ідея виникла ще в 2015 році,
коли ми втратили трьох студентів, серед яких був і
мій син, — каже співробітниця вишу Наталя Левченко. — Спочатку хотіли встановити його по завершенні війни, викарбувавши імена всіх загиблих героїв з університету. Але тепер, здається, стало очевидним, що кінця цьому лихові не видно, а ми тим
часом втратили ще двох студентів. Саме тому й вирішили встановити пам’ятник, присвячений усім,
хто вже віддав, а може, ще й віддасть своє життя за
майбутнє нашої країни. Без табличок та імен».
Пам’ятний знак героям відкриють біля центрального корпусу з ініціативи студентської громади. Ескіз також розробляли самі студенти. В основі
ідеї монументу — пам’ятний хрест як образ давньої
козацької нагороди, що на сьогоднішній день символізує звитягу сучасних українських воїнів. Висота гранітного пам’ятника — понад два метри. Усі
100 тисяч гривень, які потрібні були на створення «Козацького хреста», зібрали теж у стінах ВНЗ.
«Ми хочемо показати, що були і є реальні люди, які
віддали життя за країну, в якій ми живемо, — пояснила своєчасність своєї ініціативи пані Наталя. —
А то останнім часом усе почало знецінюватися. Навіть багато ЗМІ вже називають агресором не Росію,
а якусь «ту країну». Дуже важливо, щоб патріотичну свідомість виховували від початку, ще в школах». ■

маних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Операцію проводили управління
Служби безпеки України у Черкаській області спільно зі слідчим управлінням ГУ Національної поліції
Черкащини. ■

Минулого тижня відбувся допрем’єрний показ драматичної стрічки «Ціна правди» (у світовому прокаті — Mr. Jones) у столичному кінотеатрі
«Київська Русь». Це заснована на реальних подіях
історія британського журналіста Гарета Джонса,
який першим розповів світу правду про Голодомор
в Україні, але світ йому не повірив.
Польська режисерка Агнєшка Голланд (голова Європейської кіноакадемії, яку висували на кінопремії «Оскар» і BAFTA) та частина знімальної
групи (включаючи виконавця головної ролі актора
Джеймса Нортона, польського продюсера Станіслава Дзідзіча та українського — Єгора Олесова) після
показу відповіла на запитання журналістів під час
пресконференції.
Під час заходу представник Мінкультури вручив
режисерці Голланд орден княгині Ольги III ступеня,
яким її нагородив президент Володимир Зеленський
за вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору. Стрічка — копродукція України (Kinorob
за підтримки Держкіно), Польщі (Film Produkcja за
підтримки Polish Film Institute) та Великобританії
(Jones Boy Film). Зйомки проходили в Польщі, Шотландії, в Україні, а саме в Києві, Чернігівській, Житомирській областях, Харкові.
Бюджет фільму склав 8,3 млн євро, частка України — 19%. Більшість акторів — британські, але
у стрічці також присутні декілька українських та
польських акторів. Знімали фільм англійською мовою, для українського прокату його дублювали.
Саме через це його не можуть висунути на номінацію «Оскара» як кращий фільм іноземною мовою.
Стрічка вже вийшла у широкий український прокат. Також «Ціну правди» покажуть у 30 країнах
світу. ■
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Валерій СЕМЕНЕНКО,
український
громадський
активіст,
співголова
Об’єднання
українців Росії
2005-2012 рр.
Москва

Свободу не купиш,
за неї треба боротися
Результати опитування населення в ОРДЛО не дивують.
При цьому не варто сприймати
всерйоз пояснення, що, мовляв,
люди там за п’ять років зомбовані російською пропагандою.
Вони не зомбовані, а такі є. Звичайно не всі, але критична маса
саме така. Росія намагається
сіяти всюди, але зійшло там.
Хочу зазначити, що аж ніяк
не хочу образити людей, які у
2014 р. на Донбасі брали участь
у проукраїнських мітингах, боролись за Україну, а затим через наплив політичних туристів
і прямих диверсантів, залишившись у меншості, були змушені
виїхати. Чи можна було протидіяти здачі Криму, розгулу
сепаратизму на Донбасі? Сьогодні на це питання немає однозначної відповіді, тим більше
консолідованої відповіді всього суспільства. Очевидна безпорадність української еліти
в той час, коли треба було проявити бійцівські якості. Вся історія людства вчить, що свободу не можна випросити або купити, за неї треба боротися. Дві
українські революції показали, що в Україні сформувалося осердя, яке не дасть Україні
зійти з шляху державотворення, але ще не вистачає критичної маси, щоб цей рух був швидким і незвивистим.

Українська ідея
«землячествам» чужа
Вихідці з Донбасу виділяються в українській діаспорі
Росії. На початку 2000-х рр.
у Росії — у Москві, Санкт-Петербурзі — з’явилися квазіукраїнські земляцтва, зокрема
«Землячества донбассовцев».
Об’єднання українців Москви,
Українська національно-культурна автономія Санкт-Петербурга намагалися співпрацювати із земляцтвами на ниві пропаганди і розвитку української
культури і освіти. Нічого з цього не вийшло, українська ідея
«землячествам» була чужа. Їм
була близька Донецько-Криворізька республіка, активно
співпрацювали з КПРФ, «Єдіной Росієй». Марно звинувачувати когось у цьому, особливо
їх самих. Так само, як жителів
Африки за те, що в них чорна
шкіра.
Протистояння в українській діаспорі Росії загострилося після Помаранчевої революції. Тоді ж почалось повзуче посилення тиску російської влади на демократичні українські
організації. З приходом Януковича «землячества» стали
авангардом просування «руского міра» в Україні і квазіукраїнської громадської діяльності в Росії.
Більшість вихідців із Донбасу не мають проукраїнської або
принаймні нейтральної позиції
стосовно тамтешніх подій, навпаки — завжди наштовхуєшся на ворожість до українського. Влітку 2014 р. у Бібліотеці
української літератури (ще до
її розгрому) сталася випадкова зустріч із двома жінками з
Лисичанська. Вони привезли
книжки, які для бібліотеки передали з Донецька. Хотілося
розпитати очевидців про події,

УКРАЇНА І СВІТ
про бойовиків, які виступають
під антиукраїнськими гаслами, захоплюють державні установи. Жінки розмовляли українським суржиком, тож подумав — ось українки розкажуть,
як там насправді. Гнівно розповідали про терористів, але виявилося, що за терористів вони
мали не російських найманцівзальотників типу гіркіна, а називали терористами українське військо. Розказували, що українську армію перепиняли жителі, не вдавались до пояснень,
як із-за спин жителів виходили
з автоматами бойовики, обеззброювали українських солдатів.
Українські бійці не стріляли, бо не могли усвідомити війну проти російських «братів»,
донецьких «земляків-українців», аж поки не пролилася
кров.

■ БЕЗ ІЛЮЗІЙ

Любов і ненависть
Кого і як повертати в Україну

Українці змушені виїхати
з Донбасу
Треба зазначити, що при зустрічах у Києві, Дніпрі з людьми, які виїхали з Донбасу, звучали абсолютно полярні думки.
Ці біженці втекли від небезпеки для свого життя. На відміну
від тих, які виїхали в Росію за
кращою долею, за кращим життям. Щоправда, ті, які поїхали в Росію далеко від столиць,
швидко розчарувались.
Запам’яталась зустріч із біженцями у Дніпрі в містечку
для переміщених осіб. Mістечко
— це комплекс будівель, складених зі стандартних модулей.
Подібні містечка з’явилися в
Україні в результаті співпраці
між Німеччиною та Україною.
Окремо розташовані адміністративні і господарські приміщення. Є гуртожитки із загальною кухнею, їдальнею, санвузлом, менші будівлі — на чотири
двокімнатні «квартири». Лапки тут відповідають реаліям, бо
приміщення назвати квартирами можна тільки умовно. Скоріше, вони нагадують контейнери на садових ділянках. Водночас без перебільшення їх можна назвати євроконтейнерами,
бо зроблено практично все необхідне для побуту.

Німеччина — Україні
У кожного з жителів містечка своя історія, більшість людей об’єднує несприйняття ан-

❙ Транзитне містечко для внутрішньо переміщених осіб.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
ка кількість дітей. У донеччанки Ані Іванової шестеро дітей,
віком від одного до 17 років. А
ще Ані хотілося близнят. Каже,
що це її блакитна мрія. Що ж,
Аня ще досить молода жінка,
тож, якщо господь дасть, можливо, так і буде. Розмовляла
Аня гарною українською мовою, у Донецьку троє старших
дітей ходили до української
школи (зрозуміло, що таких
шкіл наразі немає). Сім’я Ані
на початку червня 2014 р. пої-

Лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела
казав, що люди народжуються з любов’ю. Звідки ж
береться ненависть до українського?!
тиукраїнської політики новоявленої влади на окупованих
територіях і практична неможливість подальшого там перебування.
Сьогодні у «республіках»
«ДНР», «ЛНР», у Криму домінує україноненависницька
ідеологія, патологічне несприйняття українства, люди наражаються на велику небезпеку
не за дії, а за погляди. Жінка в
містечку розповідала, що недавно донька їздила додому в Горлівку відвідати дідуся і бабусю.
Нічого втішного! На питання,
а чому сама не поїхала, каже,
чи я схожа на самогубцю, щоб
із моїми поглядами їхати зараз
до Горлівки.
Лауреат Нобелівської премії миру Нельсон Мандела казав, що люди народжуються з
любов’ю. Звідки ж береться ненависть до українського?! Можливо, як супутник просування
т. зв. «руского міра», принаймні в Україні.
У містечку впала в очі вели-

хала на Азовське море, а невдовзі в Донецьку антиукраїнський
шабаш набув загрозливих масштабів, влада була паралізована через поголовну зраду в правоохоронних органах, виконавчій владі, які в основному складалися з представників Партії
регіонів. Керівну і спрямовуючу роль у дестабілізації ситуації відігравали групи добре озброєних найманців, які прибули з Росії і почали захоплювати
державні установи. Зрозуміло,
що повернення в Донецьк становило велику небезпеку. Від липня 2015 р. сім’я жила в містечку
для переміщених осіб у «двокімнатній квартирі». У Донецьку
сім’я Ані жила у великій 4-кімнатній квартирі у престижному районі. Довелося все кинути
напризволяще. До речі, такі випадки непоодинокі. Щодо майбутнього Аня не сказала нічого певного, також і щодо повернення в Донецьк при зміні ситуації на краще. Мабуть, просто
не вірить у такі зміни.

Тамтешні не хочуть бути
українцями

Гіпотетична теза для
повернення людей в Україну

Радник Ради національної безпеки і оборони (РНБО)
з реінтеграції та відновленню
Донбасу Сергій Сивохо назвав
п’ять кроків, які допоможуть
«ментально повернути» людей на тимчасово окупованих
територіях. Серед цих п’яти
кроків значаться такі: знайти
спосіб, як компенсувати збитки щодо зруйнованого і втраченого житла через збройний
конфлікт на Донбасі, позбутися штампів «свої-чужі, сепари-укри». Якби ще порадив, як знайти способи, все ж
таки радник. Скоріше за все,
пан Сивохо під цим способом
має на увазі Україну, бо інших варіантів немає. Виходить так, що Україна винна
компенсацію людям, які, «перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам’яті та діючи
добровільно, розуміючи значення своїх дій», вчинили антидержавні, антиукраїнські
дії. І чи варто «ментально повернути» тих, хто ментально не є і не хоче бути українцем, громадянином України.
Йдеться не про етнічність, а
ментальність.
Слова «сепари-укри» досить точно характеризують
суть того, що відбувається.
«Укри» — це українці, а протиборча сторона — не українці, сепаратисти, ще й запроданці, бо це не громадянський
конфлікт, а війна за Україну
з усіма її наслідками. Коли в
кожному місті, містечку на
кладовищах стоять ряди однакових бетонних хрестів, коли
батьки хоронять своїх дітей,
коли героя в домовині з фронту все село зустрічає на колінах.

У Хіросімі від атомної бомби загинуло зразу 70000 людей, переважно мирних людей.
Людство ніколи не дійде до однієї думки про необхідність,
правильність чи злочинність
такої акції. В той же час треба
чітко уявляти, що мілітаристську політику, піратський напад на Перл-Харбор підтримало все японське суспільство,
весь народ. Тільки така підтримка стала головним фактором всієї агресивної політики
Японії. Тож весь японський народ ніс на собі відповідальність
за політику держави. Те ж саме
можна сказати про Німеччину.
Два народи пройшли через
горнило покаяння, і сьогодні
політика держав свідчить, що
в свідомості людей, менталітеті
народів сталися кардинальні,
корінні зміни.
На Донбасі і мови немає про
каяття, а без нього повернення в
Україну непотрібне ні Україні,
ні Донбасу. Повернення потрібне Росії, причому Донбасу відведена роль троянського коня.
На Донбасі на лінії розмежування почалося розведення
військ, але марно сподіватися,
що розведення затим приведе
до зведення територій, людей.
Хіба що ефект може бути в припиненні стрілянини, хоча це залежить не від України.
Щодо повернення в Україну
нібито заблудлих овець не варто
мати ілюзій, а скористатися історичним прикладом Олександра Македонського стосовно вирішення проблеми гордієвого
вузла. Тільки в слові «розрубати» поміняти префікс «роз» на
«од» — одрубати, хоча б на певний час. І пам’ятати, що шлях
до свободи є шлях боротьби. ■

СВІТ
Ігор ВІТОВИЧ
Президент Франції Еммануель
Макрон 28 листопада провів у Парижі
зустріч iз генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вона була присвячена зустрічі керівників Альянсу, що відбудеться в Лондоні 3-4 грудня з нагоди
святкування 70-річчя створення союзу.
Згодом на пресконференції у Парижі французький президент заявив, що для миру і безпеки в Європі
та, зокрема, «щоб не допустити погіршення ситуації в Україні», потрібен
«чіткий, жорсткий і вимогливий діалог iз Росією», який не є свідченням
«наївності чи слабкості». «Саме тому
ми разом iз канцлером Ангелою Меркель 9 грудня проведемо Нормандський саміт, щоб далі працювати над
втіленням Мінських угод», — сказав
він про заплановану на 9 грудня чотиристоронню зустріч у Парижі, на якій
очікують також президента України
Володимира Зеленського і російського президента Путіна.
Підтвердивши участь Франції у
посиленні позицій НАТО для стримування Росії у регіонах Балтійського та Чорного морів, французький
президент додав: «Ми завжди будемо суворі, коли йдеться про наш суверенітет чи суверенітет наших партнерів, але відсутність діалогу з Росією
не зробила європейський континент
безпечнішим».
Еммануель Макрон сказав, що
Північноатлантичний альянс для
ефективної роботи повинен визначитися з тим, звідки походять загрози.
«Хто наш спільний ворог? Нам треба це з’ясувати, це дуже стратегічне
питання. Деколи я чую, що наші вороги — це Росія або Китай. Чи треба
нам називати ту чи іншу країну нашим ворогом? Я так не вважаю. Очевидно, що спільним ворогом для Альянсу є тероризм, який завдав ударів у
всіх країнах», — зазначив очільник
Франції.
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■ БЛОКУВАННЯ

■ ДУМКА З ПРИВОДУ

«Нада пагаваріть»?

Не обмовка за
Фрейдом

Новоспечений «друг Путіна» Макрон та генсек НАТО
наївно вважають, що всі проблеми з Росією можна
вирішити через діалог

❙ Ось побачите, ми про все домовимося з Росією.
❙ Фото з сайта dw.com.
Схоже, що Столтенберг узяв до
уваги позицію Макрона, бо в неділю,
1 грудня, в інтерв’ю німецькій телекомпанії ARD висловився за поліпшення відносин iз Росією: «Ми повинні вести діалог iз Росією, щоб змінити на краще наші відносини». За
словами пана Столтенберга, РФ є і
залишиться в майбутньому найбільшим сусідом НАТО. «Ми виступаємо за переговори з Росією про контроль над озброєннями», — додав він.
Підхід НАТО у відносинах iз Москвою полягає в «залякуванні і діалозі», і Німеччина завжди була «силь-

Розірвати
«дипломатичний вакуум»
Американська преса закликає Трампа змінити
політику щодо України
«Радіо «Свобода» в огляді світової преси акцентує увагу на статті в
наближеній до урядових кіл США газеті «Вашингтон Пост» під назвою
«Шкода, яку заподіяно Україні».
Вашингтонська газета зазначає, що
впродовж багатьох років серед політичних пріоритетів США була потужна підтримка України, яка зараз
опинилася на передовій стримування
російської агресії у Європі. Але той
хаос, наголошується в статті, в який
занурив президент США Дональд
Трамп українсько-американські відносини, створив «дипломатичний вакуум».
Буквально кожен чільний посадовець, iдеться далі, який працював

у царині цих стосунків упродовж останніх двох років, або подав у відставку, або надавав свідчення в ході слухань у рамках розслідування щодо
процедури імпічменту, відтак зазнав
гострої критики президента Трампа.
Вашингтонське видання зазначає, що
Зеленського й надалі не запрошують
до Білого дому на зустріч, яку Трамп
висував в обмін на політичні послуги.
А ще, додає автор, сам Трамп і надалі повторює фальшиві звинувачення проти України щодо ролі Києва у
втручанні у вибори 2016 року, навіть
після того, як йому пояснили, що все
це вигадка російських спецслужб. А
держсекретар Помпео, пише «Вашингтон Пост», який мав би врятувати
українсько-американські стосунки,
натомість закликає навіть розсліду-

ним прихильником цього підходу»,
заявив генсек НАТО.
Нагадаємо, що від березня 2014
року до 31 жовтня 2019 року Управління верховного комісара ООН із прав
людини нарахувало від 41 тисячі до
44 тисяч жертв, «пов’язаних із конфліктом в Україні» (жертвами ООН називає і загиблих, і поранених). Крім
того, за даними ООН, на Донбасі загинуло 4 тис. 100 оборонців України.
Чи має бодай одна країна, член НАТО,
таку кількість жертв і постраждалих
від тероризму? І чи варто пояснювати,
хто в Європі терорист номер один? ■
вати «всю цю брехню, яка надходить
iз Москви». Все це серйозним чином
послаблює позицію президента Зеленського, надто напередодні зустрічі з Путіним, канцлером Меркель i
президентом Макроном, яка має відбутися 9 грудня.
Газета додає: цілком імовірно, що
і Меркель, і Макрон тиснутимуть на
українського президента, аби той пішов на поступки російському керманичу, тому що укладена угода дозволить Франції та Німеччині відновити відносини Європи з Росією. Сам
Путін, iдеться у статті, хотітиме, аби
Зеленський пішов на компроміс у питанні українського суверенітету щодо
територій Східної України, окупованих Росією. Все це, на думку видання, завдасть шкоди українській незалежності й надіям Києва на інтеграцію з Заходом.
Вашингтонське видання насамкінець пише, що у Конгресі США й надалі залишається сильна підтримка України, зокрема й серед республіканців, які захищають Трампа. Ці
політики, на думку видання, мають
чинити тиск на президента та держсекретаря із закликами пожвавити підтримку України. Надзвичайно
важливим для США є показати, що
Вашингтон і надалі налаштований на
підтримку незалежності України. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Труднощі перекладу для посла
Угорщини
Посол Угорщини в Україне Іштван Ійдярто заявив, що вивчати українську мову
особисто йому «дуже складно, тому що є
плутанина з російською». Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому». Відповідно,
такі ж труднощі мають і учні шкіл, які належать до нацменшин. Посла турбує той факт,
що «з 5 по 11 клас більшість предметів будуть викладатися українською», а школярі
мову знають на досить низькому рівні че-

Симетрична відповідь
кремлівському
«Чемберлену»: хочете
зжерти пів України?
Тетяна МИХАЙЛОВА

■ ПІДТРИМКА

Олег БОРОВСЬКИЙ
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рез недостатню кількість годин викладання
української в школах. Тому, на його думку,
діти повинні навчатися рідною мовою, бо
так вони краще засвоюють матеріал. «Українська викладалася б п’ять разів на тиждень. Думаю, це дозволило б вивчати її не
гірше, ніж так, як пропонує українська сторона», — сказав Ійдярто. Посол побоюється, що змішана система призведе до того,
що діти не будуть говорити ні угорською, ні
українською.

У Росії туристичний автобус упав у
річку
Аварія сталася під Читою, куди прямував автобус. Згідно з попередніми даними,
в ньому перебувало 43 пасажири, щонайменше 19 із них загинули, передає Zaxid.
net. Серед загиблих — двоє дітей та водій
автобуса. За даними поліції, причиною
аварії став розрив переднього колеса, який
привів до падіння автобуса в річку з висоти шість метрів.

Інформаційний простір України ще
більше напружили останні вісті з полів українсько-російського «Сталінграда». Не будемо зараз розбиратись у причинах, котрі
запустили процес активізації публічних
висловлювань iз гарячих питань у міністра
внутрішніх справ України Арсена Авакова
— він прокоментував заяву голови Державної думи РФ В’ячеслава Володіна про загрозу «виходу» низки областей зі складу України. Бо зараз йдеться про інше — загроза таки
існує.
Отже, керівник МВС України у відповідь
на слова про утиски російськомовних в Україні наголосив, що насправді у нас безліч
російськомовних українських націоналістів,
і він — один із них.
За його оцінкою, слова Володіна можна розцінити як «нові скельця для рожевих окулярів» для прихильників дружби з
Росією. «Черговий російський дурень прислав нове скло для рожевих окулярів прихильникам дружби з Росією: глава Держдуми РФ Володін повідомив Україні, що «націоналізм і утиски малих народів можуть
призвести до виходу зі складу України низки областей». Від себе — пану Володіну —
говоріть частіше! Це допомагає нам, українцям, краще розуміти справжні устремління «русского міра». Нашим, теж скажу
прихильникам всепрощення, придбання
електроенергії, дешевого газу зі знижкою й
іншим, які твердять «ми адін народ», — перечитуйте володіних», — дав Аваков свою
відповідь кремлівському «Чемберлену» та
прокремлівським співвітчизникам.
До ворожки не ходи: що в Путіна на умі,
те у Володіна на язиці. Вони вже все прорахували: скільки й які області України будуть
розгойдувати, аби відірвати їх для себе.
Подібні спостереження підтверджує і ексглава МЗС України Павло Клімкін, про що
він написав на своїй сторінці у «Фейсбуці».
«Слова спікера російської Держдуми Володіна про можливість відколоти області від України — це не «оговорка». Як і «рішення» у
Донецьку про встановлення кордонів на всю
Донецьку область. Як і указ Путіна про видачу російських паспортів для всього Донбасу,
а не лише для окупованої території. Це все
частини однієї конструкції, таке собі LEGO.
Від РНБОУ чуємо, що є п’ять сценаріїв інтеграції окупованого Донбасу. Ми ще жодного
не бачили, навіть у загальних рисах. Може,
вони зовсім конфіденційні? Хоча не зрозуміло, для кого», — написав Павло Клімкін.
Водночас пан Клімкін запитує, чи є в
Україні сценарії, що дозволять протидіяти
спробам Росії розколоти Україну? «Скільки їх, а головне — що нам усім, українцям,
для цього робити і хто це буде координувати?
Хотілось би почути, оскільки з протилежного боку лунають уже прямі погрози», — висловлює стурбованість політик.
Ми маємо чимало дотичних свідчень
щодо загарбницьких намірів Кремля. У
будь-якій сфері. І для того, щоб зрозуміти,
що відбувається в українських верхах, не
потрібно якогось особливого стратегічного
розуму. Наприклад, хіба запланована в Україні приватизація чималої кількості стратегічних підприємств не є регулюванням
внутрішньоукраїнських економічних процесів таким чином, аби прискорити фактичну кончину української незалежності?
І на запитання до політичних торговців:
«Скільки коштує Вітчизна?» — зараз нам
ніхто не відповість. Бо вже продано. Перманентний аукціон триває не публічно.
Але будемо послідовними: це ще нічого не
означає в країні, де так склалось історично, що дії влади корегують, м’яко кажучи,
віче-майдани. ■
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■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Небезіменний
Роман
Бійця, загиблого під час виходу з Іловайського «котла»,
через п’ять років перепоховали в рідному селі
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Учасник АТО Роман Діллер, загиблий п’ять років тому під час виходу колони наших вояків з Іловайського «котла», нарешті спочив у землі отчого краю. Його перепоховали цими днями в селі
Шкурупіївка, що біля райцентру Решетилівка. На момент загибелі
Роману було всього 35 років. У нього лишилися батьки, дружина й
неповнолітній син.

«Я сюди пішов, щоб ви не
сиділи в погребах»
«Ергард (у Романа німецьке коріння, ми назвали сина
на честь його діда) — викапаний батько, такий самий високий і гарний, — розповідає дружина загиблого Ілона Діллер.
— Ерік не за віком серйозний,
може навіть моїх старших синів
повчати. Він дуже болісно пережив втрату батька, став замкненим... Я за Романа на сім років
старша. Коли ми з ним зійшлися, уже мала двох своїх дітей
(Вадиму виповнилося 14 років,
а Денис іще був маленьким),
а він тільки-но прийшов з армії. Роман не побоявся взяти за
дружину жінку з двома дітьми,
хоч його батьки були проти нашого шлюбу. Він ніколи нічого не боявся. Був не просто безстрашним, а безшабашним, завжди ставав душею будь-якої
компанії, любив пожартувати. Із ним я почувалася мов за
кам’яною стіною. Мої бажання
навіть не обговорювалися, були
для нього законом. Забажала
скутер — Роман купив. Захотіла автомобіль — чоловік узяв
кредит і придбав його в автосалоні, причому моєї улюбленої
марки Daewoo. Ще й кредит погасив достроково. Він же й навчив мене кермувати, а потім я
тільки здала на водійські права. У Романа була коронна фраза: «Я знаю: ти зможеш». Він
завжди в мене вірив. І от уявіть
собі: я лишилася сама з трьома дітьми й не знала, що з ним.
Спершу нам повідомили, що Роман загинув, згодом — що він у
полоні, потім — що пропав безвісти. Тому і сталася плутанина, що чіткої інформації про
його загибель не було».
П’ять років тому Роман Діллер сам прийшов до військкомату й попросився в зону АТО. Перед тим він прихворів, і Ілона не
могла зрозуміти, чому чоловік
так довго ходить до поліклініки, аби закрити лікарняний
листок. Як виявилося згодом,
він уже проходив медичну комісію.
«Роман не зізнавався мені,
що він доброволець, натомість
говорив, що його призвали до
війська, — пригадує вдова. —
І тільки з часом у військкоматі
мені розповіли, що чоловік сам
попросився на фронт. Коли він
повертався з відряджень, то полюбляв посидіти з хлопцями
десь у кафе, випити по сто грамів. І от після таких посиденьок
Роман з одним другом заявилися до військкомату й попросили записати їх добровольцями.
Тоді обох відправили додому,

заявивши: хлопці, приходьте,
мовляв, наступного разу тверезими. І от той друг передумав, а
Роман прийшов знову — він ніколи не кидав справи на півдорозі, завжди все доводив до кінця».
Після 10-денного вишколу
у військовій частині в селищі
міського типу Черкаське Дніпропетровської області старшого
сержанта Романа Діллера кинули одразу в самісіньке пекло —
село Грабське під Іловайськом.
Тоді ще ніхто не знав, що всього через 17 днів для нього закінчиться війна...
«Роман потрапив до 93-ї окремої механізованої бригади
ЗСУ, був командиром міномета мінометної батареї, — продовжує розповідь Ілона Діллер.
— Іноді, коли він телефонував,
я чітко чула постріли і просила
його бути обережним, проте чоловік усе згладжував. «Відстрілявшись, ми бігом згортаємося
й змінюємо позицію», — заспокоював він мене, хоч я розуміла, що там ситуація далеко не
райдужна. Запам’яталося, як
він розказував, що в геть розбитому селі лишилася жити самотня бабуся, котрій нікуди було
податися, — цілими днями вона
разом зі своїми собаками сиділа в погребі, очікуючи, коли
закінчиться грім канонади. Роман підгодовував і ту бабцю, і її
псів. Говорив мені в телефонній
розмові: «Я сюди пішов, щоб ви
не сиділи в погребах». Загалом
він із повагою ставився до літніх людей. Поряд із нашою садибою у Шкурупіївці жив сусід,
якому вже тоді було за вісімдесят. Так от, Роман, обкосивши
наш двір, завжди переходив до
двору того сусіда. І коли вже ми
зібралися їхати до Черкаського, чоловік із посмішкою попросив у літнього чоловіка: «Ти
ж мене, будь ласка, дочекайся.
Буде добрий привід сто грамів
випити». На церемонію перепоховання Романа той сусід приїхав в інвалідному візку. «Я тебе
дочекався, — сказав із гіркотою
в голосі. — От тільки не такою
уявляв нашу зустріч...»

Мати чекає, що той, хто бачив
її сина в останні хвилини
життя, відгукнеться
Востаннє Роман зателефонував дружині 29 серпня 2014
року о 8.15 ранку. Пізніше вона
довідається, що чоловік разом
із колоною наших вояків тоді
якраз виходив так званим «зеленим коридором» з Іловайського «котла». «Він запитав, чи
в нас усе гаразд. Я у свою чергу
поцікавилася, як у нього спра-

❙ На момент загибелі Роману Діллеру було всього 35 років.

❙ На стіні Решетилівської гімназії,
❙ де навчався Роман Діллер,
❙ два роки тому відкрили
❙ меморіальну дошку на його честь.
ви. Роман відповів: «І в мене все
добре. Ой, вибач, хлопці кличуть каву пити» — і відключився. То були його останні слова, — жінка намагається стримати сльози, хоч це їй не надто
вдається. — Відтоді він не відповідав на телефонні дзвінки.
Свого часу я запитала в Романа, кому мені можна зателефонувати в разі, якщо він не відповідатиме, і чоловік дав номер
телефону кременчужанина Євгена Коханова, проте з тим також не було зв’язку (Євген був
поранений у ногу, та, на щастя, лишився живим). Не знаю-

лодий хлопчина на ймення Володя — розповів, що їхню колону розстрілювали з «Градів» і
гаубиць — земля в тому «зеленому коридорі» була вперемішку з кров’ю. За їхніми словами, Роман разом із сумчанином
Юрієм Дудкою сіли в автомобіль і поїхали, аби вивезти одного з поранених. Згодом нібито Юрій повернувся сам (із його
вух і носа текла кров) і повідомив, що Романа більше немає...
На жаль, Юрій Дудка невдовзі
також загинув, тож довідатися,
за яких обставин поліг мій чоловік, тепер немає змоги».
Оскільки тіла Романа Діллера неможливо було опізнати, його невдовзі захоронили
на Краснопільському цвинтарі
(некрополі тодішнього Дніпропетровська) — найбільшому
в Україні похованні невпізнаних бійців АТО. «Після аналізу
ДНК Романових батьків, а також нашого сина Еріка нібито
був збіг зразків із тілом під номером 633. Але все одно не вірилося, — тяжко зітхає Ілона
Діллер. — Бо був випадок, коли

«Він був дуже гарний, веселий, із ним важко було
занудьгувати. Досі його кохаю... Мені кажуть: роки
летять, чому ти не виходиш заміж? А я більше не бачу
таких, як Роман...»
чи, що робити, ми з Романовою
матір’ю пішли до військкомату.
Військком зв’язався з військовою частиною, у складі якої воював Роман, довго слухав, опустивши очі, потім прорік нам:
там, мовляв, немає зв’язку. А
в мене на душі так тривожно —
серце відчуває щось недобре.
Чоловік рідної Романової сестри Ірини — Едуард Кущинський — був водієм 8-ї Полтавської окремої автомобільної санітарної роти, бійці якої збирали
тіла загиблих в Іловайському
«котлі». Так от, він зателефонував додому і, дізнавшись про те,
що Роман не обзивається, сказав одне слово: «Погано». Потім
нам вдалося знайти телефони
молодих хлопців, котрі разом
із Романом виходили з Іловайського «котла». Ті приїхали до
Шкурупіївки, ми сиділи з ними
в бесідці, яку збудував Рома. Романова мати в них і питає: «То
де ж мій син?» А хлопці й кажуть: лишився, мовляв, там, у
полі... Один із них — зовсім мо-

після ДНК-експертизи батькам
повідомили про загибель сина,
а той знайшовся через деякий
час у полоні. До того ж нам постійно телефонували всілякі
шахраї й повідомляли, що Роман перебуває там-то й там-то.
І мати, і я неодноразово висилали їм гроші, бо думали: а раптом це правда. Та й екстрасенси одностайно запевняли, що
чоловік неодмінно повернеться. Куди я тільки до них не їздила. Почую, було, про те, що
Рома живий, — і мені на якийсь
час стає легше. Бо спочатку почувалася зовсім кепсько: перестала спати і їсти, схудла на
13 кілограмів. Дійшло до того,
що взагалі не хотіла вставати з
ліжка. Виручали хіба що таблетки, які прописав психіатр.
Мабуть, хронічний стрес дався взнаки, бо в мене діагностували на початковій стадії онкологічне захворювання. Згодом
взяла себе в руки, почала лікуватися, бо розуміла: у мене є ще
одна місія на землі — постави-

ти на ноги найменшого сина.
Ерік, до речі, завжди підтримував мене, мов дорослий, жодного разу не заплакав. Бувало, я
просила його лягти біля мене,
і, коли кричала уві сні, він обзивався: «Мамо, я тут, поряд,
ти не сама». Мабуть, син мене і
врятував».
Мати Романа Діллера — 61річна Ольга Михайлівна — говорить, що багато віддала б за
те, аби дізнатися про останні
хвилини життя свого сина. «У
мене є дані (поки що, на жаль,
не підтверджені) про те, що
спершу Роман разом з Юрієм
Дудкою поїхали в автомобілі з
тією метою, аби вивезти пораненого. Згодом той автомобіль нібито згорів, але загиблих у ньому не було. Один із решетилівських хлопців, котрий також був
у зоні АТО, повідав мені, що Романа нібито бачили, коли він гасив одяг на одному з танкістів. І
останній нібито повідомив сину,
що в підбитому танку іще лишилися члени екіпажу. Роман витягнув одного з танкістів, проте
той не подавав ознак життя. Він
знову заліз до танка — і після
цього його більше ніхто не бачив. Коли цей решетилівський
хлопчина завершив свою розповідь, я в нього запитала: хто
тобі це розказав? Він відповів: я
того бійця не знаю. Тому й маю
надію: може, прочитавши цей
матеріал, учасник АТО, котрий
виходив з Іловайського «котла»
й бачив мого сина в останні хвилини його життя, відгукнеться,
і таким чином ми дізнаємося,
як загинув Роман», — висловлює сподівання Ольга Діллер.

Віра в диво, надія...
ексгумація
За словами матері, коли
повідомили, що сина немає серед живих, у неї лишалися сумніви, оскільки СБУ неодноразово інформувала про те, що Роман Діллер перебуває в полоні
то в Сніжному Донецької області, то в самому Донецьку (у жінки є ці папери). Тому Ольга Михайлівна й почала добиватися
ексгумації.
«Відтоді, коли нам видали
свідоцтво про смерть сина, ми
доглядали за означеною могилою на Краснопільському кладовищі у Дніпрі. Коли вперше
туди приїхали, я впала на неї й
кричала. Там страшна картина: отак рядами стоять хрести, а
поряд викопані могили чекають
наступних... Із часом я зверну-

ЛЮДИНА
лася до Товариства Червоного Хреста України, зазначивши, що якби зробити ексгумацію, я б, можливо, нарешті переконалася, що
в тій могилі справді лежить моя дитина. Представники згаданого товариства, до яких долучилися й представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста, допомогли мені зібрати у Дніпрі «круглий стіл». Поміж його учасників був один офіцер, котрий зазначив, що
тіло мого сина обгоріло так, як начебто він був
у танку. І я згадала про те, що востаннє Романа нібито бачили тоді, як він залазив до танка,
— ворушить важкі спогади жінка. — Дозвіл
на ексгумацію мав надати прокурор. Слідчий
продиктувала мені форму листа-прохання до
нього. А далі були відмова за відмовою. Я почала судитися з прокуратурою — і так тривало
два роки. А тоді документи перекинули до Запоріжжя, куди спершу й привезли тіло сина.
І там прокурор, як тільки я подала прохання,
одразу ж зателефонував мені. Серед тих, хто
посприяв, аби справа просунулася вперед, був
і Володимир Біленко — офіцер відділу пошукової роботи Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ. 17 травня нинішнього
року на Краснопільському цвинтарі при мені
викопали тіло, найнятий мною батюшка відспівав сина... Сам процес ексгумації тривав
довго — аж по 6 жовтня, тобто майже півроку. Після його закінчення мені пояснили, як
досліджували тіло, відповіли на всі мої запитання, після чого в мене не лишилося жодного сумніву, що то мій син. Потім тіло Романа
допомогли доправити до Шкурупіївки. А тут
зійшлися земляки (велика їм дяка) і провели
його в останню путь. Поховали з почестями,
були присутні представники влади, військкомату, Романові й мої друзі. Зібралося дуже багато люду. Місцеві АТОвці несли домовину на
кладовище на руках... Чому в моєму серці до
останнього часу жевріла надія, що Роман живий? Бо він був настільки кмітливим, що міг
знайти вихід із будь-якої ситуації. Але, знаєте, син ніколи не міг пройти мимо, коли когось
спіткала біда. Коли в мене запитують, як усе це
пережила, відповідаю: я мати — цим усе сказано. До того ж у моїх пошуках сина мені допомагало багато людей. Зокрема, хочеться згадати добрим словом справжнього патріота з Полтави Василя Ковальчука, котрий завдяки особистому знайомству з одним із тодішніх лідерів
«ДНР» — Ігорем Безлером, разом з яким він воював в Афганістані, витягнув із полону чимало
наших вояків. У лігві противника пан Василь
Ковальчук наводив довідки і про Романа. І коли
він вирушав туди, я щоразу чекала якоїсь вісточки. Ми завжди були з ним на зв’язку...»
За особисту мужність і героїзм, виявлені
під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Роман Діллер нагороджений
орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). Два роки тому на стіні Решетилівської
гімназії імені І. Л. Олійника, де навчався Роман і де нині навчається його син, відкрили меморіальну дошку на честь загиблого.
«Оце Роман із сестрою Іриною в дитинстві.
А оце він із маленьким Еріком на руках, — показує мені фотознімки Ілона Діллер. — Оце він
поміж гарбузів на батьківському городі, це —
на Сорочинському ярмарку. А на цій світлині
ми з ним удвох... Я першого разу вийшла заміж дуже рано — в 16 років, але щастя в тому
шлюбі не мала. А Роман, без сумніву, мене кохав. Бувало таке, що й сварилися, але хороших
моментів за 10 років нашого спільного життя
все ж було більше. Він старався заробляти, любив приносити в дім гроші. «От дивися, я заробив, — хвалився, — порахуй!» Хоч працював
на техніці в сільському господарстві, для нього було важливо, аби роба й шкарпетки завжди були чистими, не драними, а більше нічого
не вимагав. Полюбляв мої коржики, а також
молоко й терпіти не міг окрошки. Дізнавшись
по телефону, що на вечерю ця холодна страва,
жартував: «Тоді не прийду додому». Роман не
був святим — як і всі місцеві чоловіки, іноді
після роботи разом із компанією «зависав» у
кафе за келихом пива або чогось міцнішого.
А тоді телефонував: «Приїдь мене забери». І
я заводила автомобіль і їхала забирати судженого. До того ж іще й друзів його по домівках розвозила. Якось Роман удома грався з нашим сином. Подивившись на цю тиху ідилію,
я тоді ще подумала: щось усе аж занадто добре — хоча б якоїсь біди не трапилося. Оце таке
в мене було погане передчуття. Я постійно переживала за Романа, як за малу дитину. Не віриться, що його немає... Він був дуже гарний,
веселий, із ним важко було занудьгувати. Досі
його кохаю... Мені кажуть: роки летять, чому
ти не виходиш заміж? А я більше не бачу таких, як Роман...» ■
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■ ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

Універсальний «Мальок»
Мініатюрна жінкамедик винесла
на собі з поля
бою близько сотні
поранених
чоловіків
Микола ПАЦЕРА
Дивлячись на цю тендітну маленьку жіночку,
легко уявити її в ролі казкової Дюймовочки в дитячому спектаклі. І аж ніяк
не можна представити в
ролі медика, який за кілька років на фронті виніс десятки важких чоловіків із
поля бою на Донбасі, рятуючи їхні життя і ризикуючи власним. За цей подвиг
Олена Мосійчук удостоєна
найвищої недержавної відзнаки «Народний герой України», а також кількох медалей...
Шлях на війну Олена розпочала з протестного майдану Революції гідності, який розпочався в
Дніпрі одночасно з київським. Там сепаратисти за
підтримки «тітушок» та
завезених російських найманців захопили приміщення обладміністрації,
в якій працював батько її
подруги. Їх чотири дні утримували всередині, про
що не знали навіть рідні.
На визволення цих людей
зібралися місцеві спортсмени та звичайні патріоти, серед яких була й Олена. Буквально за півтори доби вони
змогли вибити загарбників
і звільнити заручників, за
що дівчина отримала подяку від подруги. Коли ж
у Києві розпочалася активна фаза Майдану, знайомі
зателефонували Олені та її
друзям, що машини, які везуть сюди шини, дрова, медикаменти, одяг, їжу, не
пропускають. І попросили
допомогти. Жінка на власному авто манівцями возила ці потрібні речі протестантам. Після закінчення
Революції гідності Олена
залишилася в столичному
готелі «Козацький» зі своїми друзями. Разом із ними
й розпочався її бойовий
шлях в АТО, куди вона виїхала в... лосинах, майці та
кросівках.
Їхній загін у складі 60
«безбашенних» людей, серед яких були спортсмени, бізнесмени, студенти,
навіть колишні зеки з різних міст, озброєні однією
каскою та бронежилетом
на трьох і кількома помповими рушницями, виїхав у
Маріуполь, де сепаратисти
захопили військову базу та
інші об’єкти. І буквально
за півдня за підтримки місцевих патріотів їм удалося
звільнити місто від цієї нечисті. Їхня група стала частиною добровольчого батальйону «Азов» і створила
базу в Бердянську, де вони
навчалися бути універсальними солдатами. Згодом перебралися на базу в Урзуф

❙ Народним героєм України може бути й мініатюрна дiвчина.
на Донбасі, розташовану на
колишній дачі Януковича,
де також активно тренувалися. Олені прислужилися знання парамедика, які
вона отримала в Талліннському військовому інституті, а ще вона навчилася... артилерійській справі
— вантажила міни, стріляла, коригувала вогонь і т.д..
Їхні хлопці брали участь у
боях під Іловайськом незадовго до «котла». Олену тоді пошкодували взяти
під обстріли «Градів», тож
вона опікувалася пораненими на базі.
Найстрашніший епізод у військовому житті «Малька», як охрестили Олену побратими, був у
2014 році, коли її товариш
із дитинства, якого вона називає братом, Олександр
«Дєрзкий» разом із «Гюрзою», «Золотим» та «Бєзумним» поїхали машиною
на передову під Сніжним і
потрапили у засідку. Вороги підбили їх із гранатомета
— Сашу буквально прошило
наскрізь і він помер, решті
вдалося вижити. Під Новоселівкою від розриву ворожих мін загинули «Бізон»
і «Вальтер». Сама ж Олена
отримала контузію і два осколковi поранення, але продовжувала воювати, оскільки медиків у підрозділі більше не було. Вдруге її контузило під час бойової операції
в Широкиному, після якої
теж ще послужила. Була й
третя контузія. Але одного
разу парамедик Мосійчук
просто не змогла піднятися — відібрало ліву частину
тіла. Її відвезли на лікування до Києва. А оскільки контракт на військову службу в
Олени якраз закінчився, то
вона вирішила більше не
випробовувати долю й не
продовжувати його, адже в
зоні АТО вже було достатньо медиків. Так і залишилася цивільною...
«Із початку служби мої
побратими по «Азову» намагалися вберегти мене від
участі в бойових діях, мотивуючи тим, що я «баба» і
буду істерити, а пізніше на
передовій мені самій дово-

дилося ловити їх по полю
в істериці,– з усмішкою
пригадує бойові будні Олена Мосійчук. — Адже те,
що ми переживали там,
було дійсно не для слабкодухих. Часто виникали ситуації, до яких не готували
навіть натовські інструктори. Іноді доводилося під
ворожим вогнем буквально збирати відірвані рукиноги і разом із пораненим
бійцем доставляти у жовту
зону, щоб передати медикам, які відвезуть їх у госпіталь, де пришивають ці
органи. Моїм головним завданням було надати першу допомогу просто на полі
бою — зупинити кров, стабілізувати відірвані кінцівки і довезти їх правильно,
щоб можна було пришити, а також нормалізувати
дихання, запустити серце,
навіть ставити крапельниці. Витягти ж на собі таких
бійців з-під обстрілу, доставити до машини — а хлопці
ж були вагою і понад центнер при моїх 43 кілограмах,
було зовсім нелегко. Але
збирала всі сили, підключала адреналін i здобуті навички і робила свою роботу.
До речі, вороги старалися
вбивати медиків, адже розуміли, що вони рятують
бійців. При цьому доводилося рятувати й ворогів для
того, щоб наші могли отримати якусь інформацію, а
потім передавали їх СБУ, і
там уже вирішували, що з
ними робити».
У цивільному ж житті Олена Мосійчук тривалий час не могла підібрати для себе належної психологічної
реабілітації
— не допомагали ні лікарні, ні спеціальні центри. І
лише коли друзі запросили її працювати у благодійний фонд «Здорове дитинство без меж», який надає
допомогу дітям, зокрема в
дитбудинках, її душа поступово відійшла від війни.
Жінка дуже радіє, коли бачить, як малюки, котрі зазнали багато горя у житті,
приймають їхні подарунки, ідуть на контакт і просто оживають від їхніх ві-

зитів. А ще колишній парамедик планує вступити
до групи швидкого реагування екологічної поліції,
щоб захищати природу столиці, адже за цивільною
професією вона — еколог.
Проте воєнне минуле все ж
не відпускає, і якось Олена Мосійчук таки не витримала і знову поїхала в
зону АТО на Світлодарську
дугу разом із групою медиків-добровольців, яких очолює парамедик «Тайра» —
Юлія Паєвська, де півтора
місяця знову надавала допомогу пораненим бійцям.
Ця безстрашна й мужня
жінка є для Олени справжнім прикладом військового
медика. Хоча й сама Олена вже стала мало не легендарною, врятувавши близько сотні бійців, за що й отримала звання «Народного
героя України».
Як зізналася Олена, для
неї це було повною несподіванкою. Тоді вона була на
передовій у Широкіному,
і її навіщось запросили до
Дніпра разом із командиром. Дорогою вони прихопили сина і маму й приїхали до театру, де й відбулося нагородження. Почесне
звання і орден отримали 34
атовці, з яких тільки четверо живих, решта — загиблі
під Дебальцевим та в Іловайському котлі. «Мій синок, який разом із мамою
благословляли мене на війну — він навіть віддав тоді
мені свого улюбленого собаку, який увесь час був зі
мною на передовій, дуже
гордиться цією нагородою
й своєю мамою, — говорить
Олена. — Він сказав мені,
що хоче стати військовим,
як мама, і захищати нашу
землю. А для мене ці слова варті найвищої нагороди. До речі, мене відзначено ще й медалями «За зразкову службу в Збройних
силах України» та «За жертовність і любов до України». Хоча воювала я, звісно ж, не за нагороди, а за
те, щоб таким, як мій син,
не довелося більше проливати кров за незалежність
України». ■
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ЕКОНОМІКА
■ ІНФРАСТРУКТУРА

Олег ГАНСЬКИЙ

Сьогодні вже зовсім немає проблеми швидко й недорого добратися до України з головних європейських міст. Або навпаки — до
Європи з України. Незважаючи на слабкі темпи економічного зростання, авіаційні, автобусні та залізничні перевізники наввипередки
змагаються за доступ на український ринок. Утім скептики пояснюють таку активність простіше: перевізники орієнтуються на
вітчизняних заробітчан, які курсують між своєю батьківщиною та
європейськими містами, де їм доводиться працювати.
Але, як би там не було, ринок перевезень розвивається стрімко. І
скористатися прийнятними цінами можуть не тільки заробітчани,
а й пересічні туристи. І нехай вони не орієнтовані на відвідини Софійського собору чи львівських підземель, а хочуть просто погуляти у затишних кав’ярнях українських міст, для економіки держави таке пожвавлення — безсумнівно, великий плюс.

Для заробітчан і не тільки
З 11 грудня приватний чеський автобусний і залізничний
оператор «Лео Експрес» має право на обслуговування залізничного маршруту від Праги до села Медика, яке розташоване на польсько-українському кордоні, за 70
кілометрів від Львова. Всередині
нинішнього літа такий же самий
дозвіл отримав його конкурент,
інший приватний чеський оператор «Регіоджет».
Останній вже оголосив про
запуск прямого нічного потяга
«Прага—Мостиська» із липня наступного року. Населений пункт
Мостиська розташований поряд
із Медикою, на українському боці
спільного кордону з Польщею.
Саме туди доходить колія європейського стандарту 1435 мм. Як
повідомили у компанії, із Праги до
Мостиська ходитиме нічний поїзд,
а з Мостиська до Львова пасажири
зможуть дістатися автобусом.
Потяг вирушатиме раз на день
у кожному з напрямків, — у його
складі буде від 8 до 12 вагонів. З
Праги він вирушатиме о 22:10,
прибуватиме на українську прикордонну станцію о 9:30. На шляху курсування він робитиме зупинки в Пардубіце, Забржегу, Оломоуці, Остраві (Чехія), а також у Кракові і Жешуві (Польща).
«Мета полягає в перевезенні
пасажирів, особливо між Львівською областю України та головними центрами в Чеській Республіці
та інших країнах ЄС», — цитують
прессекретаря «Регіоджету» Алеша Ондрюйя європейські ЗМІ.
Дозвіл для «Лео Експреса»
отримано з боку UTK (Адміністрація залізничного транспорту
Польщі), він дає можливість виконання чотирьох пар поїздів
щодня протягом найближчих
п’яти років: до 10 грудня 2024
року. Доступ даний на роботу в
міжнародному залізничному коридорі Прага — територія Польщі — Медика. У Польщі перевізник отримав право зупиняти свої
потяги в 17 пунктах, серед яких
Катовіце, Краків, Тарнув, Жешув, Перемишль.
Утім перевізник наразі не оприлюднив інформацію про початок рейсів, а також не сказав,
скільки саме потягів насправді курсуватимуть за цим маршрутом: для цього компанія має
закупити нові поїзди. Передбачається, що до кінця нинішнього
року вони придбають три склади
виробництва китайської корпорації CRRC.
Якщо надані дозволи використовуватимуть на повну потужність, то із центрального залізничного вокзалу Праги поїзди вирушатимуть о 08:09, 10:09,
12:09 і 16:09 за місцевим часом,
— і вже через 6 годин 40 хвилин
прибуватимуть до Кракова, а ще
за 2 години 40 хвилин — до Перемишля. Плюс ще 34 хвилини —
і пасажирів вітатиме прикордонна Медика. Таким чином загальний час поїздки має становитиме
9 годин і 45 хвилин. У зворотному
напрямку потяги вирушатимуть
о 23:16, 1:38, 6:38 або 9:38.
Але головне, що «Лео» пла-

Увімкніть Україну
Наша держава активно розвиває всі види сполучення із західними
державами: залізничне, автобусне та авіаційне — і при цьому
встановлює європейські рекорди

нує йти шляхом свого конкурента і намагатиметься продовжити
маршрут до прикордонної станції Мостиська на Львівщині. Для
цього, щоправда, ще готово не все
— наприклад, не домовлено про
доступ на українську залізничну
інфраструктуру Укрзалізниці, а
також процедуру прикордонного контролю з Держприкордонслужбою.

Берлін — це ж близько!
«Регіоджет» раніше домовлявся про спільні проекти з
Укрзалізницею, зокрема про запуск потяга з Праги до Мукачевого. Втім нещодавно було реалізовано ще один міжнародний залізничний проект із прицілом
на українського пасажира: пересадкове сполучення зі Львова до
Берліна. Так, у новому розкладі,
який у Європі стає чинним із 15
грудня, поїзд №89 «Львів—Перемишль» курсуватиме вже щодня. Тим самим він має забезпечити зручну стиковку із новим нічним поїздом «Перемишль—Вроцлав—Берлін».
Так, потяг Укрзалізниці №89
щодня вирушатиме зі Львова о
16:20 і прибуватиме до Перемишля о 18:19. Там пасажирів уже
чекатиме потяг «Перемишль—
Вроцлав—Берлін», який вирушатиме із цієї станції о 19:57, прибуваючи на центральний залізничний вокзал Берліна о 9:48.
У зворотному напрямку поїзд
із німецької столиці виїжджатиме о 18:43 і прибуватиме до Перемишля в 8:38, а поїзд до Львова відправлятиметься з польського міста о 10:18. Час пересадки
становитиме 1 годину 40 хвилин,
а митні й прикордонні формальності пасажири проходитимуть у
вагонах.
Таким же самим чином — залізницею через Перемишль —
можна буде добратися до австрійського міста Грац. Австрійська
федеральна залізнична компанія
«OBB» з грудня запускає потяг
«Грац—Відень—Краків—Перемишль», — у цьому місті пасажири зможуть пересісти на потяг
№36 Укрзалізниці, які прямує із
Польщі до Одеси через Львів, Тернопіль, Хмельницький.

Справжній зелений автобус
Чекають українських пасажирів і великі міжнародні автобусні перевізники. Так, німецький автобусний оператор FlixBus,
який свого часу купив польського автобусного лоукоста «Польскі
бус», оголосив про запуск «першої повністю зеленої лінії» в Україні. В українському представництві вже пояснили: на маршрут виходитимуть не вітчизняні
компанії, що співпрацюють із німецьким оператором, а безпосередньо материнська компанія.
Сьогодні «Флікс» в Україні
працює з компаніями-партнерами, продаючи тільки частину
місць на кожному з рейсів. Переважно йдеться про 20-30, які купують квитки у FlixBus: за його цінами та на його умовах, але їдуть в
українському автобусі разом з іншими пасажирами. Автобуси ком-

❙ Уже другий чеський перевізник
❙ зарезервував собі право
❙ возити пасажирів з українського
❙ прикордонного пункту до Праги.
■ ДО РЕЧІ
Ввозимо переважно б/у
Україна суттєво збільшила імпорт
легкових автомобілів: за період із січня
по вересень нинішнього року їх ввезено
майже 413 тис. одиниць на суму близько 2,6 млрд доларів. Тоді як за перше
півріччя ця сума становила майже на
1,7 млрд доларів. Із цієї кількості новими, за даними Укравтопрому, були лише
65,3 тис. авто — 16% від загального обсягу. На закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 1,2 млрд
доларів. У той же час митна вартість
347,5 тис. імпортованих старих автомобілів становить 1,4 млрд доларів.
Попит на нові легкові автомобілі
на українському ринку зріс особливо у
жовтні у порівнянні з аналогічним місяцем 2018 року майже на чверть і становив близько 9 тис. авто.
За статистикою, імпорт нових машин зріс на 17%, а тих, що були в експлуатації, — в 3,8 раза.
Найбільше ввезли до нас автомобілів з Японії (13,6 тис. шт.), на другому місці йде Румунія із 8,6 тис. авто, на
третьому — Китай (7 тис. шт.). Вживані
легківки ввозять переважно з Німеччини (89 тис. штук), Польщі (53,5 тис.
авто) і Литви (53,2 тис. авто).
паній-партнерів при цьому маркуються лише стікерами з логотипом
FlixBus, — це типовий для німецького оператора спосіб заходу на
нові ринки. А вже потім компанія
приходить до того, щоб весь автобус був обладнаний і брендований
за її стандартами.
А тому, як прогнозують експерти, з високою часткою ймовірності йдеться про те, що компанія
нарешті почне здійснювати перевезення в Україні на автобусах у фірмовій зеленій лівреї і з відповідним
брендування. Для пасажирів це означатиме свої плюси, адже такі автобуси відповідатимуть усім стандартам європейського FlixBus.
Ймовірно, зміниться і цінова політика перевізника: материнський
FlixBus часто оголошує акції, продаючи пасажирам квитки за символічні кошти, скажімо, одне євро,
один злотий тощо.

■ А ТИМ ЧАСОМ...
До «Борисполя» — на вітчизняному
На 32-кілометровій ділянці залізничного шляху між станціями Новомосковськ-Дніпровський і Балівка у Дніпропетровській області тривають планові випробувальні поїздки
нового дизель-поїзда ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.
Як повідомили у ЗМІ, потяг уже вдалося розігнати до 140 км/год. У ході випробувань
перевіряються ходові, динамічні, характеристики. Датчики розміщуються на рамі візка, кузові, на даху. Потім задаються певні швидкості руху. Тензодатчики підключені до
комп’ютера і вимірюють показники напруги, що виникають на різних елементах при русі
на різній швидкості та на різних ділянках шляху. Для того, щоб зрозуміти, як поїзд поводиться при гальмуванні, створена імітація завантаження вагонів, вони заповнені баластом: мішками з піском, — неначе 170 пасажирів уже зайняли свої місця.
Новий потяг почне працювати на маршруті Центральний залізничний вокзал Києва
— аеропорт «Бориспіль» вже до кінця нинішнього року.

Завдяки «золотій середині»
Хорошу динаміку показує
і авіаперевезення. За словами
міністра інфраструктури Владислава Криклія, серед лідерів
— аеропорт «Львів», який за рік
наростив пасажиропотік на 25%.
«Україна показує хорошу динаміку розвитку авіації серед країн
Європи, — написав Криклій у
«Фейсбуку». — Це один із найвищих показників».
Львівське летовище і справді дивує експертів шаленим зростанням кількості літаків, які
воно обслуговує. Адміністрація
аеропорту «Львів» проводить перемовини про можливість початку співпраці з новими «серйозними авіакомпаніями», а також
зазначає,що стає успішною тому,
що не концентрується на роботі з
однією авіакомпанією-монополістом.
«У цьому році ми будемо мати
42% приросту пасажиропотоку і
можемо досягти навіть 2,2 млн
пасажирів. У наступному році
ми плануємо розвиватися не гірше: на рівні 30-40%. Адже зараз
ведемо перемовини з новими авіакомпаніями, а також щодо збільшення кількості рейсів, з уже існуючими, — сказала директор
аеропорту Тетяна Романовська.
— Нам вдалося досягти золотої
середини у співпраці лоукостів і
традиційних перевізників. Дуже
добре, що у нас немає єдиного монополіста, який диктує нам умови, і ми можемо надавати кращі
знижки для кожного партнера. А
вони у відповідь дають нам хороші показники і приріст».
Серед можливих кандидатів

у партнери — катарські авіакомпанії. Раніше повідомлялося, що
Україна і Катар підписали протокол про лібералізацію авіасполучення між країнами, і радник міністра інфраструктури Віктор Довгань зазначила: «Зараз це
є важливим сигналом для Qatar
Airways для розширення географії
польотів, насамперед в аеропорт
«Львів». На початку 2019 року
їхня делегація відвідала аеропорт і
аналізувала перспективу відкриття прямого рейсу «Доха—Львів».
Суттєво планує розширювати
свій маршрут перший український
лоукост компанія «Скайап». Із наступного року компанія отримала дозволи на 17 напрямків. Серед
грецьких летовищ «Скайап» літатиме до Закінтоса, Корфу, Іракліона і Родоса: із Києва, Львова, Одеси, Харкова.
Є два нові рейси до Грузії: до Батумі із Запоріжжя і Львова. Італійський напрям «Скайап» новими
рейсами у Ламецію-Терме з Києва,
Харкова та Одеси, а також у Болонью з Києва. І це — до вже анонсованого рейсу Київ—Піза. На болгарському напрямку компанія
додає рейси до Бургаса зі Львова і
Запоріжжя, на кіпрському — до
Ларнаки із Запоріжжя і Одеси.
Ложка дьогтю у цій ситуації,
— ми ще не досягли рівня докризового 2013 року. За статистикою
Украероруху, за обсягами повітряного руху за 10 місяців цього року
Україна не досягла рівня найуспішнішого для підприємства 2013
року: позитивна динаміка спостерігається тільки на міжнародних рейсах, основне падіння — на
транзитних потоках. ■
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■ НЕБО

Тарас ЗДОРОВИЛО

На навколоземній орбіті наразі обертається близько 19 000 некерованих об’єктів антропогенного походження. Це так зване космічне сміття, оскільки ці об’єкти більше не виконують своїх функцій.
Натомість вони становлять загрозу не лише космічним апаратам, а
й... людям на Землі. Майже 90% сміття «викинули» на орбіту три
держави — Росія (СРСР), США та Китай. Про космічне сміття говоримо з Валерієм Фроловим, який досліджує проблему і захистив
докторську дисертацію на цю тему. Валерій Федорович — полковник у відставці, після закінчення військової служби 20 років працював у Національному космічному агентстві України. Нині завідує
кафедрою екології в Національному авіаційному університеті.

Баласт на орбіті
Чим космічне сміття загрожує землянам і
подальшому освоєнню космосу?

Космос можемо загубити
назавжди
— Щорічно людство запускає в космос 120-150 космічних носіїв, — розповідає Валерій Фролов. — У свою чергу,
космічний носій може запустити в космос 6-8 мікросупутників, адже наразі космічні супутники мають і невеликі розміри:
є наносупутники, а нові технології породили й пікосупутники, які важать усього... 100 грамів.
Наприклад, Київський політехнічний інститут запустив
два мінісупутники, які вже літають на орбітах. У НАУ, де
працюю вже рік, ми також підписали договір із Національним
космічним агентством України,
і разом із заводом «Київприлад»
маємо намір збудувати власний
мінісупутник. Запустити його
буде непросто, адже це потребує
чималих коштів, але він університету не завадить, адже маємо
аерокосмічний інститут і багато
науковців, які працюють у космічній галузі, геодезії та космічного зондування Землі.
Водночас космічне сміття
сьогодні стало великою проблемою для землян. Я на цьому неодноразово наголошував у своїх
статтях та доповідях, зокрема,
на міжнародних конференціях.
Зараз у космічному просторі —
біля 10 тисяч тонн космічного
сміття. Під ним маємо на увазі
другі-треті-четверті ступені космічних ракет; паливні баки, які
залишаються у космосі; супутники, які мають життєвий цикл
усього 5-7 років. Усе це розташовується на різних орбітах: починаючи з нижніх — на висоті 400500 кілометрів (де літають міжнародні космічні станції), середніх — 1,2-20 тисяч кілометрів (де
літають супутники, які забезпечують GPS— управління) і до
геостаціонарних — на висоті 36
тисяч кілометрів (супутники, які
забезпечують зв’язок нашим мобільним телефонам).
На геостаціонарних орбітах
супутники розташовані немов
намистинки на нитці — дуже
щільно. Тому кожна «космічна»
країна має чітко визначений сектор, у який лише вона має право
запускати космічні апарати. Управління цими супутниками потребує ретельної уваги, аби супутники не зіштовхнулися — відхилення буквально на пів градуса
призводить до аварій.
Крім того, уламки з цього
космічного сміття постійно бомбардують діючі космічні апарати, які перебувають на різних
орбітах, — розбивають їм сонячні батареї, б’ють по ілюмінаторах міжнародних космічних станцій і т.п. (До речі, товщина оболонки космічного апарата лише 5-6 мм). Більше того,
космічне сміття часто-густо змінює напрямок руху космічного
апарата, вибиваючи його з орбіти, бо ж уламки бувають величезними (до декількох тон).
Але найнебезпечнішим є те,
що досі на орбітах є некеровані
супутники з ядерними енергетичними установками. Наразі
їх літає 48 штук: 36 — на урані235 (перші з них запущені СРСР
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перебування в космічному просторі (в закритому апараті) призводить до того, що навіть змінюється хімічна формула крові.
Крім того, великі навантаження йдуть уже після повернення — на міжхребцеві з’єднання.
Також багато проблем із мозком
— порушується його нормальне
функціонування (через стан невагомості, перебування космонавта «догори дригом»).
І хоч космічний простір —
це дуже цікаво, але космічна
діяльність є екологічно небезпечною, адже забруднює і космос, і навколишнє природне середовище. Після старту через
90 секунд на висотах 20-30 кілометрів відокремлюється й падає перша ступінь, а потім падає паливний бак, в якому залишається 300-400 літрів гептилу
(обов’язковий запас на випадок
непередбачуваних ситуацій), —
усе це аерозоллю розливаєтьсярозпилюється на велику площу.

СТО на орбіті

❙ Валерій Фролов.
❙ Фото Тараса ЗДОРОВИЛА.
ще наприкінці 1960-х років) і
12 — на полонії-211 (запущені
США). І хоча їхні паливні системи виведені з активної зони,
але все може статися, коли супутники почнуть руйнуватися
чи впадуть на Землю... А літати вони можуть ще дуже довго
і куди впадуть — ніхто не знає.
Нагадаю, що один із подібних
супутників (радянський) —
впав у Канаді в 1970-х роках.
Тоді Канада вимагала від СРСР
колосальну грошову суму, аби
відшкодувати збитки, завдані
екології внаслідок забруднення радіоактивними матеріалами з «брудного» супутника.
На сьогоднішній день питання «Як знімати космічне сміття
з космосу?» — відкрите, хоча існує чимало різноманітних пропозицій і методів, проте ще жоден із них не реалізовано.
Видатний американський
вчений Кесслер (іменем якого названо «каскадний ефект» — при
постійному битті уламків між собою збільшується щільність космічного сміття) наголошує: якщо
людство упродовж найближчих
15-20 років не вирішить проблему утилізації космічного сміття,
то ми можемо космос загубити
назавжди.
Щодня з неба падає 10-12 космічних уламків, переважно у Світовий океан, рідше — на тверду
поверхню, як правило, у пустелях. Більшість із уламків згорає
в щільних шарах атмосфери.
Відомо, що кожних 11 та
22 роки існують цикли сонячної активності, і, як виявилося, саме ці цикли дають можливість природі та космічному
простору очиститися від космічного сміття. Але це — тривалий процес, бо перехід з орбіти
на орбіту сягає всього декількох
сотень кілометрів — порахуйте, наприклад, скільки пройде
часу, поки супутник із геостаціонарної орбіти впаде на Землю. Тому науковці працюють
над тим, щоб знайти методи,
способи і засоби, за допомогою
яких можна було б утилізувати
космічне сміття.

Людству час думати,
як виживати
Особисто я маю ідеї, як
утилізувати, як провести дослідження, пов’язані з мінімізацією забруднення, та зробити так, аби великі уламки перевести з нинішніх орбіт в інші

❙ Косміче сміття: сьогодня — там, а завтра — тут.
місця (це пов’язано з «точками
Лагранжа» — точками космічного вакууму). Але щоб визначити й прорахувати напрямок,
балістику переходу з однієї орбіти (де знаходяться уламки)
на перехідну орбіту, а потім завести уламки на точки Лагранжа, треба мати дуже потужний
обчислювальний апарат (математичну модель) і засоби. І це
завдання пов’язане не лише зі
складними математичними та
балістичними проблемами, а й з
проблемами переводу з орбіти на
орбіту і т.д.
Крім того, я пропоную впроваджувати спільні проєкти: тоб-

Освоєння Марсу — авантюра,
а Місяць — цікавий
Залишків енергоносіїв (нафти, газу, вугілля), за розрахунками науковців, людству вистачить максимум на 75 років. Тож
треба вже зараз інтенсивно думати, які альтернативні джерела енергії необхідно розробляти. Інакше вже наших дітей та
онуків чекає загибель.
Вважаю, що одним із вирішень цієї проблеми є «розробка»... Місяця. Зараз ним дуже
зацікавився Китай, не кажучи вже про США. Україна також включилася до цього процесу. Коли в травні я доповідав

«Зараз у космічному просторі перебуває близько
10 тисяч тонн космічного сміття».
то кожна країна не сама вирішує якусь наукову проблему,
а разом, інтегруючись з іншими державами. Замість запуску десятка космічних ракетних
носіїв для вирішення однієї й
тієї ж проблеми варто використовувати одну спільну ракетуносій. Наприклад, така інтеграція вже була, коли наш космонавт Леонід Каденюк літав на
американському «Шатлі» й вирішував проблеми, пов’язані з
впливом гравітації на рослини.
Інтеграція, яка призведе до
зменшення запусків ракет, збереже довкілля, адже кожен запуск порушує озоновий шар, як
наслідок — зміна клімату, що
ми вже відчуваємо на собі...
Планую виступити 7 грудня на Міжнародній конференції в Запоріжжі, де пропонуватиму вихід на міжнародний європейський рівень, на ООН, щоб
розробити так звану «Екологічну Конституцію Землі». Цю
ідею ще в 1992 році було запропоновано академіком НАН України Юрієм Туницею. Після доповіді в ООН, по приїзду в Україну, він розповів про це президенту Кравчуку, потім і Кучма був з
цією проблемою ознайомлений,
але все «спустили на гальмах»...
Тому й хочу це питання поновити, адже, на моє глибоке
переконання, всьому людству
вже час починати думати про
те, як... виживати! Бо людство
зараз на межі екологічної катастрофи.

у Дніпрі саме щодо місячної програми, то чув ще чимало цікавих
доповідей по місячних проєктах
науковців з Китаю та США.
Справа в тому, що в надрах
Місяця — дуже багато гелію,
який є невичерпним джерелом
енергії. І якщо його доставляти
на Землю, матимемо великі запаси енергії. Крім того, в уламках місячного ґрунту, після проведення досліджень, було знайдено і рідкоземельні, і навіть дорогоцінні метали. Тож Місяць
— дуже цікавий для землян...
Щодо Марсу переконаний:
польоти людини до цієї планети — авантюра. Адже політ
на Марс потребує 560-580 діб
(лише в один бік). На сьогодні
немає систем для підтримки такого довготривалого перебування людини в закритому просторі:
треба забезпечити процес рециклінгу, а де брати воду і все необхідне? Другою проблемою цього
перельоту є радіаційні пояси, а
їх треба буде перетинати тисячі.
Люди, які прилетять на Марс після такої подорожі, будуть хворими й нездатними нормально функціонувати. Навіть сьогодні космонавти після перебування на
навколоземних орбітах десятки й сотні діб, повертаючись на
Землю, мають багато проблем зі
здоров’ям.
Я спілкувався з космонавтами — Павлом Поповичем, Олексієм Леоновим, Леонідом Каденюком (з яким ми товаришували) — усі вони казали, що

У своїй докторській роботі,
присвяченій боротьбі з космічним сміттям, яку нещодавно захистив, я розробив математичний апарат, за допомогою якого
можна визначати кількість космічного сміття в залежності від
темпів космічної діяльності, від
ефекту Кесслера, від зміни різних характеристик космічного сміття. Ця математична модель дає змогу з’ясовувати, що
наразі відбувається на тій чи іншій висоті та орбіті. Зауважу,
що швидкості уламків космічного сміття варіюються в діапазоні 6,5-8 км/с й літають вони за
рахунок гравітації Землі.
На сьогодні ми відслідковуємо космічне сміття за допомогою
двох систем: радіолокаційних та
оптико-електронних. Ці системи
дозволяють «бачити» космічні
уламки розміром до кількох сантиметрів. (У американців апаратура потужніша — вони бачать
уламки до одного сантиметра).
Усі космічні уламки внесені
до каталогів — кожен має свій
номер, орбіту, швидкість, балістичний коефіцієнт (завдячуючи своїй формі). Коли уламки починають між собою контактувати, б’ючись один об одного, доводиться вносити поправки до
каталогу через зміну їхніх параметрів. Також, коли відбувається
вибух (руйнація якогось супутника), каталог доповнюють. До речі,
всі військові супутники після завершення своєї місії руйнуються
за командою-сигналом із Землі.
Як правило, тривалість життя супутника 5-7 років. Цей термін визначається часом роботи
акумуляторних батарей. Знаєте, чому український супутник
(«Січ»-2), який ми запустили в
2012 році, так швидко «скис»?
Бо на ньому поставили неякісні
батареї, через які він і пропрацював лишень 2,5 року! Наразі він
теж став космічним сміттям...
Є ще ідея, як продовжити
життя супутників. Йдеться про
суборбітальне сервісне обслуговування. Що це? Ми посилаємо
«супутник-СТО», на якому «веземо» декілька акумуляторних батарей: із перехідного модуля підключаємося до супутника, який
потребує заміни акумуляторів.
Після стиковки за допомогою
робота-маніпулятора проводимо
заміни акумуляторів. Після обслуговування кількох супутників цей «СТО»-шний апарат повертається «додому». Завантажується по-новому — й знову в
космос. Але він зможе обслуговувати лише супутники, які мають уніфіковані модулі. Зараз із
київською фірмою «Елміс» ми і
займаємося цим питанням. ■
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■ ПРОКАТ

Тарас Цимбалюк: Щоб об тебе
ніхто не витирав ноги — ти маєш
знати свою історію
Виконавець головної
ролі в історичній
драмі «Чорний
ворон» — про
знайомство з
Холодним Яром у
дитинстві та зйомки
на Черкащині
Катерина ПЕЧЕРНА

Лічені дні залишаються до
прем’єри найочікуванішої повнометражної картини грудня
— історичної драми «Чорний
ворон», яку знімали за мотивами однойменного роману
Василя Шкляра. Вже 5 грудня
стрічка про боротьбу українських повстанців проти радянської влади в 1920-х роках вийде
на екрани кінотеатрів. У центрі
сюжету історія життя та кохання Івана на прізвисько Ворон,
який став учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки.
Для зйомок фільму було залучено понад тисячу акторів
масових сцен і близько 30 для
перших планів. Головну роль
Ворона в картині виконав молодий український актор Тарас
Цимбалюк.

❙ Уродженець Черкащини Тарас Цимбалюк — Іван Ворон у фільмі
❙ за романом Василя Шкляра.
❙ Фото надане пресслужбою телеканала «1+1».
■ Тарасе, яке було відчуття,
коли дізналися, що саме вас затвердили на головну роль фільму «Чорний ворон»?
— Оскільки це мій перший
повний метр, ще й така актуальна
тема, про яку я знаю з дитинства,
— це була подія для всієї нашої
сім’ї. Я відчув величезну радість
i водночас величезну відповідальність, яка лягла на мої плечі.
Тато мене з дитинства муштрував, щоб я читав класику. З
українців мені дуже подобаються Франко, Шевченко, Куліш
— глибокі дуже. Василь Стус —
один iз найулюбленіших поетів
нашої сім’ї.
Історією я теж цікавився. На

жаль, окрім «Чорного ворона»,
твори Василя Шкляра до цього
часу не читав, хоча чув про автора багато. Зараз я дуже радий, що
знайомий iз романом Василя Миколайовича і тим, що його крутий
твір став основою екранізації, на
показ якої ми всі дуже чекаємо.
■ Як відреагував батько на
таку новину?
— Тато відреагував скромно, але дуже радісно. Я знаю, що
іноді він приховує свою радість.
Узагалі, батько не дуже емоційний у мене. За освітою він історик, тому знає про події значно
більше за інших.
Пам’ятаю, одного разу, коли
я був маленьким, запитав у тата,

чому Холодний Яр називають
саме так. Він тоді по-особливому
подивився на мене і відповів, що
там є місця, в які ніколи не потрапляє сонце. І я тоді навіть зрозуміти не міг, про що ми насправді говорили.
Коли батько дізнався, що я
гратиму Івана Ворона, він зрадів,
що ця тема піде в народ, бо своїх
героїв треба знати.
■ Як тепер ви оцінюєте події,
які відбувалися в Холодному
Яру?
— Це були важкі часи, коли
наші керманичі відмовились від
армії, на жаль, не вперше в історії. І лише от такі загони повстанців могли хоч щось зробити,
якось рятувати народ. Мені тато
розповідав про це в усіх фарбах у
дитинстві. Тоді я був вражений:
наскільки в нас була несправедлива ситуація, в якій ми не могли нічого вдіяти — мусили терпіти. І надалі все це призвело до
ще страшніших подій — Голодомору 1932-33 років.
■ Як ви готувалися до ролі?
— Спочатку я прочитав роман
Василя Шкляра «Залишенець.
Чорний ворон». Потім, щоб перейнятися атмосферою, яка панувала у тих лісах, перейшов до
книги Юрія Горліса-Горського.
Це, звичайно, безмежний портал
у ті роки: так тонко передана атмосфера, що ти забуваєш, що читаєш книгу. Паралельно я дивився документальні фільми, читав
статті маловідомих очевидців.
■ Розкажіть про свого героя,
який він? І що є між вами спільного?
— Мій герой — це уособлення
багатьох ідеальних чоловічих рис
i характеру. Це людина, яка готова жертвувати собою заради країни, готова віддати своє життя, аби
люди жили. Мені до нього дуже
далеко. Хоча є щось спільне між
нами, ми дивимось в один бік.
■ Чого Іван Ворон може навчити молоде покоління україн-

ців? І чого він навчив вас?
— Іван Ворон учить нас простому поняттю, що міцна держава — це, в першу чергу, повага
та любов до своєї історії та мови.
Нормальне самоврядування, закони — все це формується на
фундаменті мови та любові. Щоб
об тебе ніхто не витирав ноги —
ти маєш знати свою історію. Тим
паче таку історію, яка в нас склалася, дуже трагічну, але дуже
повчальну. Тому ми просто не
маємо права її не знати. Іван на
власному прикладі показує, через що люди пройшли в той час.
■ Що для вас було найважчим
у зйомках фільму?
— Усвідомити відповідальність, яка лягла на мої плечі. Я
її відчув у період підготовки, старався, як губка, вбирати основні
моменти, щоб у мене склався той
пазл і щоб я максимально наблизився до історичних подій. Я усвідомив, наскільки це важко, ще
читаючи сценарій. Фізично мене
нічого не дивувало, бо я вже їздив верхи на конях i займався
фехтуванням у попередніх проєктах. Було важко зіграти сцени, пов’язані з батьком Ворона та
його дружиною. Доводилось накручувати себе, щось згадувати,
аби очі налилися тією емоцією,
якої від мене вимагав режисер
Тарас Ткаченко.
■ Серед локацій, на яких знімали, була й рідна для вас Черкащина. Що саме там знімали?
— У місті Тальне ми знімали
приїзд потяга з головним чекістом Євдокімовим i його підрозділом, який приїхав виправити недостатній тиск на регіон, де мешкали головні герої. Це були круті
кадри: і потяг, і масовка.
Мама і тато в мене — викладачі, вони привезли дітей iз гімназії подивитися на знімальний
процес. Там ще декілька автобусів зупинилось, і загалом понад сто осіб на галявині споглядали за процесом.■

■ АФІША
Під Новий рік завжди трапляються дива. На сцені Національної
опери України у грудні їх — трохи
не щовечора, із різдв’яними нотками з київського Подолу та Латинського кварталу Парижа. Бо
показуватимуть балет «За двома зайцями» й оперу «Богема».
А в рамках проєкту «Українські
оперні зірки в світі» у «Севільському цирульнику» співатиме
бас Олександр Цимбалюк, якому аплодують у міланській «Ла
Скала» та Королівському театрі
«Ковент-Гарден» у Лондоні.

«Богема»
11 грудня
Продовжує свою тріумфальну ходу театральними сценами
одна з найпопулярніших у світі
опер — «Богема» Дж. Пуччіні.
Нинішня постановка, прем’єра
якої відбулася 14 листопада, —
спільний українсько-італійський мистецький проєкт у співпраці з посольством Італії в Україні та Італійським інститутом
культури в Україні.
Режисер-постановник Італо
Нунціата, на рахунку якого це
вже шостий спектакль на сцені
Національної опери, вирішив
наблизити сюжет опери до сучасного глядача на сто років. Тепер
герої «Богеми» живуть, творять,
закохуються і вмирають у 50-х
роках ХХ століття. «П’ятдесяті
роки були визначним періодом
для Франції і Європи. Тоді на небосхилі з’явилися великі артисти
і письменники, в кіно і театрі почали рухатися в інший спосіб. Це
був період розквіту мистецтва після обмежень військових років. У

Проня Прокопівна
і Лускунчик чекають
А в дона Базіліо у Києві перевтілиться
зірковий Олександр Цимбалюк
мистецтві все стало більш наближеним до життя. Зараз ми немов
перекидаємо місток у той період,
щоб налагодити фідбек із сучасним глядачем», — каже Італо
Нунціата.
11 грудня у спектаклі вiзьмуть участь: Вікторія Ченська
(Мімі), Дмитро Іванченко (Рудольф), В’ячеслав Базир (Марсель), Сусанна Чахоян (Мюзетта),
Олександр Бойко (Шонар), Володимир Тишков (Коллен), Богдан
Тарас (Бенуа), Олександр Мілєв
(Альціндор), Руслан Танський
(Парпіньоль).
Постановний склад: режисерпостановник — Італо Нунціата,
диригент-постановник — Микола Дядюра, хормейстер-постановник — Богдан Пліш, сценографія
та костюми — Марія Левитська.
Також у виставі бере участь народний художній колектив «Дитяча опера». Художній керівник
— заслужений працівник культури України Наталія Нєхотяєва.

«За двома зайцями»
17 грудня
Цей балет з’явився в репертуарі театру два роки тому. Мовою
пластики розповісти улюблений

сюжет про цирульника-невдаху зважилися композитор Юрій
Шевченко та балетмейстер-постановник Віктор Литвинов. Згідно з сюжетом п’єси Михайла Старицького, любовна трагікомедія
розігралася в Києві, в районі Гончарі-Кожум’яки, який розташовувався від Андріївської церкви
до Подолу.
Творцям постановки вдалося якнайкраще передати атмосферу старовинного Києва —
впізнаваного й улюбленого. А
балет у результаті став одним iз
найулюбленіших у глядачів Національної опери України.

«Севільський цирульник»
19 грудня
Якщо ви вже полюбили або,
навпаки, ще не встигли подивитися прем’єру минулого сезону
оперу «Севільський цирульник»
Дж. Россіні, обов’язково сходіть
цього разу. Адже партію Дона Базиліо виконає цього вечора світова оперна зірка Олександр Цимбалюк. Він запрошений у Київську оперу в рамках проєкту «Українські оперні зірки в світі».
Світові ЗМІ констатують: в
Олександра Цимбалюка краси-

❙ Одесит Олександр Цимбалюк
❙ підкорює оперні сцени світу,
❙ не оминаючи Київську.
вий тембр голосу, бездоганне легато й дуже чітка артикуляція,
прекрасна артистичність, які
уродженця Одеси вводять у постановки Вагнера у Німеччині,
«Леді Макбет Мценського повіту», «Пуритани» у Франції, «Бориса Годунова» в Нідерландах.
43-річний Олександр Цимбалюк є запрошеним солістом таких театрів, як The Metropolitan
Opera (Нью-Йорк), Teatro alla
Scala (Ла Скала, Мілан), Royal
Opera House (Королівський театр «Ковент-Гарден», Лондон),
Opera National de Paris (Грандопера, Париж ), Die Munchner
Opernfestspіele (Мюнхен).

Новорічно-Різдвяні
гала-концерти
26, 27 грудня і 6 січня 2020 р.
Напередодні Нового року та
Різдва Національна опера України підготувала святкову програму. У програмі концерту —
фрагменти з відомих опер, оперет і балетних вистав у виконанні провідних артистів театру. Тож
новорічний настрій гарантовано.

❙ Дроссельмейєр — Вадим Буртан,
❙ Лускунчик — Тетяна Соколова.
❙ Фото надане Театром.
«Лускунчик»
28 грудня — 5 січня
За традицією, рік завершуватиме безсмертний балет Петра Чайковського «Лускунчик».
У минулі новорічні свята балетна трупа Національної опери
України побувала з цим спектаклем на гастролях у Парижі.
16 вечорів поспіль, збираючи
аншлаги, на сцену Театру Єлисейських полів виходили українські танцівники під оплески французької публіки.
Не пропустіть можливість
подивитися цей найноворічніший балет на рідній київській
сцені! (Є денні та вечірні вистави). І не забудьте, коли дивитиметесь, загадати бажання —
обов’язково збудеться! ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»

УКРАЇНА МОЛОДА
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газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Письменниця Марина Гримич:
польові дослідження
ініціацій
Костянтин РОДИК

2000 року лавреатом конкурсу
рукописів жанрової прози «Коронація слова» став текст «Ти чуєш,
Марго?..» По анонімному оцінюванні відкрили конверта з авторським резюме й довідалися,
що його написала Марина Гримич,
доцентка історичного факультету
Київського національного університету імені Шевченка. Далі
життєва реалізація пані Гримич
відбувалася паралельними шляхами. Упродовж наступних двадцяти років захистила докторську
та здобула професорське звання;
випустила з десяток резонансних
наукових розвідок з етнопсихології. Водночас утвердилася у
письменницькому статусі — написала з півтора десятка книжок
белетристики, так само помітних,
але вже масовому читачеві.
Письменниця Марина Гримич залюбки працює у кількох
жанрах. Найкомфортніше почувається у так званому іронічному
жіночому детективі. Це зазвичай
квазі-детектив: обходиться без
трупів, але розв’язування загадки
— обов’язкове. Та й акцент лягає
не на розслідування, а на жіночі
рефлексії. Що ж до іронії, літературознавець Гаролд Блум вважає її метою «звільнення оповіді
від дидактизму і моралізаторства» (Західний канон: книги на
тлі епох. — К.: Факт, 2007). Інакше кажучи, іронічна проза —
така собі гігієнічна процедура для
літературного процесу.
На початку 2000-х трендом
усього українського письменства було саме «звільнення від дидактики і моралізаторства». Зрештою, то була санація масової
свідомості українців загалом. Й
однією з проблемних топ-тем стала жіноча емансипація, зокрема
й на літературних теренах. Марина Гримич — успішний приклад
входження жінки-письменниці
до літ-мейнстріму. Спочатку писала окремі романи, а тоді — цикл
повістей під псевдо Люба Клименко. З’явилася влучна назва серії
— «Книжечка для дамської сумочки». Наскрізною «героїнею»
була жіноча психологія.
Тексти М.Гримич вигідно вирізнялися на тлі численних дівчачих спроб олітературити свій
куций жіночий досвід. Авжеж,
саме тоді науковиця — за першим фахом — працювала над
багатотомовим історико-етнологічним дослідженням «Народна культура українців: життєвий цикл людини». Перші
дві книжки присвячені дитинству і юності, а третя мала назву
«Зрілість. Жіноцтво. Жіноча
субкультура» (К.: Дуліби, 2012).
Тож «Люба Клименко» знала,
про що пише. Книжкам для дамської сумочки неабияк сприяла
і нескінченна сюжетна каруселя кумедних пасток, до яких чоловічі «поняття» намагалися
загнати життєлюбно-вертку жіночу інтуїцію.
Але, здається, у Марини Гримич була ще одна спонука писати
саме іронічну прозу. Довший час
цю моду правила на українському

ринку росіянка Дарья Донцова,
книжки якої успішно ґенерували безперервний інформаційний
шум — навіть не задля маскування відсутності будь-якої думки,
а заради утвердження культури
бездум’я як такої. Перверсійну
вправність російської літератки
можна схарактеризувати цитатою з її ж книжки: «Коли бачиш
на вулиці урода, ніяк одвести від
нього погляд. Зачаровує не лише
краса».
Фактично, дебют Гримич був
реакцією відторгнення на Донцову. На початку 2000-х масову вакцинацію супроти «сестринської» зарази здійснювали
лише дві українки-Марини: Гримич та Меднікова. В останньої є
абзац, котрий дотепно змальовує «поле бою»: «Ґвалт, істерика, кінець світу — на вулицю
вихопилася біла курка з плямою
від зеленки на спині і голою, як у
павіана, вилинялою гузкою. Про
павіана Жулька не знала, але її
сильне естетичне відчуття спонукало зверхньо обійти дурнувату курку, що репетувала на весь
куток про невдячну бабу Федору,
яка не дала, стара грипа, гарно
погрестися на щойно висіяному
городі. «З таким гузном і з таким голосом тра’ сидіти під сортіром і кричати «зайнято», —
осудливо подумала Жулька, яка
з деякого часу більше полюбляла,
коли її називали Джульєтою»
(Тю! — Л.: Кальварія, 2003).
До всього, це був початок повернення в українську літературу традицій химерної прози.
Трохи пізніше до двох вітальнорозсмішених Марин-піонерок
приєдналася Наталія Кушнєрова
(Прірва для Езопа. — К.: Задруга, 2005). А тоді з’явився добрий
європейський зразок до порівняння — у добрих перекладах
початкуючого тоді Андрія Бондаря вийшло декілька іронічних
романів польки Катажини Ґрохолі (К.: Наш час, 2008-2010).
Тим часом, Марина Гримич
регулярно виходила за межі свого «фірмового» жанру, що, гадаю, також зумовлене її науковими зацікавленнями. Польові
дослідження з усної історії провокували ретро-тематику. Вже у
романі «Мак червоний в росі…»
(К.: Дуліби, 2005) читаємо про
«ностальгійно-тривожне «моє»,
де родинні спогади персонажів
стають ключем до розв’язання
сьогоденних проблем. Згодом
для подібних текстів придумано
серію «Дежавю». А де подорожі
углиб — там і мандрівки ушир:

мікросюжети-травелоги повсякчас зринають сторінками Гримичевих творів.
Утім до останнього часу прозу Марини Гримич презентували
переважно моножанрові історії.
Аж ось торік вийшов роман «Ажнабія на червоній машині» (К.:
Нора-Друк, 2018), де різна тематика-стилістика сплетена водно.
Як зазначено в анотації, словом
«ажнабія» називають в арабських країнах іноземок. Відтак це
про те, як живеться українкам,
одруженим з ліванцями-мусульманами. З одного боку, маємо
вправно белетризовану історію
повсякдення від інсайдерки —
пані Марина вже кілька років
живе в Лівані, де її чоловік, Ігор
Осташ, працює послом України.
З іншого боку, на цю книжку цілком можна покласти читацьку надію, як на дорожні нотатки крафтової, сказати б, якості.
І тут авторці також не бракує досвіду. Очолюване нею видавництво «Дуліби» 2010 року випустило путівник нестандартного
формату, де увага фокусувалася
не на апробованих туристичних
центрах, а на містечках і навіть
селах, котрі зазвичай не потрапляють до титульних маршрутів.
Наприклад, у Криму пропонувалося відвідати не Ялту з Севастополем, а Інкерман, Балаклаву та
Гезлеве. Книжка витримала перевидання 2015-го й обидва рази
фігурувала у Коротких списках
Всеукраїнського книжкового
рейтингу. Звалася вона «Україна для шукачів пригод».
Роман «Ажнабія…» — також
для і про шукачів пригод. Звісно, тут є таємниця — зникнення
персонажки другого плану, — та
її розшуки за допомоги тої самої
загадкової жіночої інтуїції. Певною мірою, цей текст є навіть модернізацією одного з наскрізних
сюжетів «Тисячі й однієї ночі»:
реконструкція кохання. Лише
замість казкової символіки —
майже лабораторне розкладання фемінної психології на складові та аналіз її елементарних
частинок. А так — усе за Шахерезадою: принци і принцеси. Останні так само, як і колись, по-гаремному відокремлені. Але тепер
їх рятує фейсбук-комунікація.
«Інтернет… має одну важливу характеристику жіночих
спільнот — він децентралізований і дуже мало ієрархізований… Він, власне, копіює спосіб,
у який жіночі спільноти сіл та
містечок контролюють місцеве життя, «випадково» обміню-

ючись інформацією при зустрічі
в крамниці чи на цвинтарі». Це
із книжки сучасного чеського
біолога-філософа Станіслава Комарека «Чоловік як еволюційна
інновація?» (Л.: Апріорі, 2019)
— ніби про сюжет «Ажнабії…».
Пан Комарек — затятий антифемініст. Як біолог, він заперечує природність «імітування
чоловічого способу поведінки жіночою частиною населення». Як
філософ, вважає фемінізм суто
ідеологічним конструктом, «сучасним аналогом радянської лисенківщини — світ вивчається
не таким, яким він є, а таким,
яким він «має бути». Наслідок тривожний: «Асиметрія у
хисті чоловіків та жінок до різних видів діяльності, хоч вона
й цілком очевидна, стала головною табуйованою темою сьогодення, про яку небезпечно навіть
писнути… Біолог, який скаже,
що король-то голий, ризикує стати ворогом народу».
Пані Гримич, як етнологиня,
усе своє наукове життя досліджує
«зниклий жіночий світ» (С. Комарек). Проте, як письменниця,
не дозволяє собі відвертої дискусійності. Але її фікшн — ніби
ілюстрація до нонфікшну того
ж Комарека. А надто у романі,
зануреному в мусульманський
світ. «Євроамериканські кпини
про недолуге ісламське суспільство, яке втрачає гроші через те,
що половина населення не працює, а сидить з дітьми, незабаром застрягнуть у горлі — поки
всі трудоголіки працюють, населення помалу вимирає… Влада
мулл і влада ґендерних експертів була би схожою за формою,
але протилежною за наслідками: перша забезпечує подальше
існування суспільства, а друга рубає його під корінь». Це ще
одна цитата з Комарека, котра
може правити за рецензійну характеристику «Ажнабії…».
Зрештою, як пригледітися,
чи не весь масив жіночої іронічної прози скидається на прихований антифемінізм. Звісно, ці
авторки — проти дискримінації
в оплаті праці й за обопільне користування соціальними ліфтами (а хто заперечує?). Але вони
свідомі своїх переваг перед чоловіками в одному та слабкої позиції в іншому — у біологічному,
звісно, сенсі. Вони не відкидають принципу інь/янь. А тому,
як висловилася героїня Катажини Ґрохолі, «я йому дам феміністку! Краще хай мене не ображає!»
Щойно вийшов новий і, мабуть, формально найнесподіваніший роман Марини Гримич
«Клавка» (К.: Нора-Друк, 2019).
Сюжет розгортається у нонфікшн-декораціях — «на реальних подіях», як модно нині ярликувати документально-подібну
прозу. Київ 1947 року, письменницьке середовище. Локації: будинок «Роліт» на нинішній вулиці Хмельницького, де мешкали
тоді чи не всі столичні літерати;
Спілка радянських письменників, що містилася на Прорізній;
один із кабінетів ЦК компартії;
кімната у комуналці, де живе героїня, молода секретарка письменницької організації Клавка.
Тема: більшовицький терор супроти літератури. Дивовижно, але
Марині Гримич удалося зробити
політичний трилер із… пленуму
Спілки письменників.
Не сказати, що антураж
«Клавки» — літературний процес в іменах і подіях — аж така
рідкість на нашому книжково-

му ринку. Опубліковані майже
всі мемуари українських класиків, регулярно з’являються спогади старшого письменницького
покоління. Сучасна біографічна
проза може щиро хвалитися романом Михайла Слабошпицького про Коцюбинського, цілу
серію літературних життєписів
має видавництво «Академія».
Та, здебільшого, тим справді цікавим романам дечого бракує
для виходу на бестселерний рівень з подальшими екранізаціями. Автори ніби звіряють кожен
крок персонажа-письменника з
його творчістю; історія їхнього
життя постає ілюстрацією до їхніх книжок. Натомість західна
традиція протилежна: самоцінність біографії, яку читач за бажання може самотужки розширити потім, відкриваючи для
себе письменницькі тексти.
Саме цим шляхом пішла
Марина Гримич, що й забезпечило «Клавці» масово-жвавий
розголос. На романному кону
з’являється чи не весь соцреалістичний іконостас, але за
сценічними траєкторіями персонажів захопливо стежити не
тому, що ти читав їхні книжки,
а через їхню живу віртуальність
— просто-невідривно спостерігати гру престолів, партерних
рядів та приставних стільчиків.
По книжки, згадані тут, звернешся до бібліотеки вже потім,
після «Клавки». Але таки звернешся.
Власне, роман «Клавка» не
так про похмуру радянщину,
як про речі вічні: домінування і колаборацію, пропаганду й
медіаграмотність, інфантильність та ініціацію. Це той самий
архетипно-фірмовий текст Марини Гримич — про лицарів і
принцесу. Хіба що по-чорному
зачаровані лицарі перебувають
у полоні монстра на ім’я Слава
Капеесес, а принцеса, як завше,
спить.
Та хоч і спить, а самоконтролю не втрачає: «Стежу за грою
слів, наче спостерігаю за рибками в акваріумі, і забуваю про
те, що треба стежити за сюжетом», — чудова фіксація пропагандивного ефекту, чи не так?
Отже, «Клавка», попри зовнішні ретроознаки (навіть з подеколи ностальгійним туманцем),
— текст про те, що проблеми
персональної та колективної залежності геть не зникли з нашого сьогодення. Злі Мерліни
перекваліфікувалися із завідувачів відділів пропаганди ЦК на
керівників департаментів незалежних міністерств, та й по
всьому. «Одобрямс» перейменували на політкоректність.
Єдине, чого не скасуєш, —
ініціація. Тобто, можна прожити підлітком до пенсії — разом
з більшістю електорату. Можна всіляко протегувати масовому бездум’ю, як то успішно чинять всі українські влади уже
мало не тридцять років. Зрештою, суспільства завжди вдаються до штучних ініціацій-симулякрів задля профілактики масової
слухняності. На персональному
ж рівні передбачити-гарантувати «правильну» ініціацію ніяк
— над цим побивалися ще експериментатори з Орвеллівського роману «1984».
Може, «Клавка» саме про
це? ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ПРЯМА МОВА
Наталія ЛЕБІДЬ

Записати інтерв’ю з Марією Бурмакою — справжня вдача. Вона
— людина зайнята і сповнена планів. Їх у неї, за власними словами, багато. «Є план провести концерт на день Святого Миколая у
Шоколадному будиночку — акустичний концерт з гітарою, до якого
Шоколадний будинок ідеально надається. Другий концерт — із симфонічним оркестром Українського радіо я готую на березень — там
буде кілька нових композицій і пісня «Не одлітай, моя любове» Володимира Івасюка», — розповідає вона.
А зовсім недавно Марія записала і презентувала новий кліп на пісню
«Не стій».
«Минулого року в Нью-Йорку, коли я була там із концертами, зустріла
хлопця, з яким навчалася в музичній школі. Я грала на гітарі, він — на
трубі, у нього було руде волосся і сонячна посмішка. Він мені дуже
подобався, та я приховувала це. Через багато років у місті ми знову
зустрілися. Довго гуляли Централ парком, пили каву, говорили, і я
дізналася, що він теж був закоханий у мене», — розповіла Бурмака
передісторію створення пісні і кліпу. Зі згадок про минуле, яке проростає корінням у теперішнє, ми й починаємо нашу розмову.

«Я не з тих жінок, які кажуть,
що в душі їм вісімнадцять. Свій
вік не приховую»
■ Для багатьох людей у віці
45+ ви лишаєтеся тією пуповиною, котра поєднує з молодістю,
зі студентською революцією, з
буремністю початку 1990-х. Гадаєте, це і є ваша основна аудиторія?
— Якось не замислювалася
над цим. Зрозуміло, що є люди,
які слухали мої пісні ще тоді,
коли я була їхньою ровесницею.
Є такий мем — «я виростав на ваших піснях». Щоразу я чекаю,
що мені скажуть саме цю фразу.
Але знаєте, я не з тих людей, котрі
люблять озиратися назад. Згадати, дійсно, є що. І 1990-ті, і голодування студентів, і першу «Червону Руту». Але постійно перебирати ці спомини — це наражатися на спокусу десь пожаліти себе,
а десь — перебільшити свої заслуги і приписати собі «зайві» лаври. І водночас боятися ризикнути, зробити щось нове. Знаєте, як
кажуть про прожиті роки? Вони
йдуть «на ярмарок» або «з ярмарку». Так от, поки ти дивишся вперед, ти йдеш на ярмарок.
■ Цікава теорія.
— Так... Мені тут скинули відео, де діти дипломатів у Південно-Африканській Республіці співають мою пісеньку на вірші мого
батька «Волохатий павучок, безпорадний черв’ячок». Тож я вважаю, що не зациклююсь на одній
віковій категорії, а навпаки —
максимально розширюю свою аудиторію. Або візьміть спектакль
«Мама сказала «Ні», який вже
четвертий рік йде у театрі Франка. Діти знають звідти всі мої пісні, а їхні батьки мені кажуть, що
довелося купити два однакові
диски — щоб один грав удома,
а інший в авто, бо вже втомилися тягати з місця на місце... Або,
наприклад, закохані жінки. Як
тільки жінка починає переживати якісь моменти, пов’язані з коханням, їй є під яку пісню замислитися над своєю ситуацією.
■ Словом, із часом у вас особливі стосунки — ви не з ним, а понад ним?
— Знаєте, я з тих жінок, які
ніколи не скажуть про себе: «В
душі мені завжди вісімнадцять».
Ні, не вісімнадцять. Я не приховую свій вік. Але я, наприклад,
на «ти» з моїм оператором — ми
з ним розуміємо один одного з
пів слова, хоча він — віку моєї
доньки. Є професії, де плин часу
не відчувається. Музика та журналістика — тобто те, чим я займаюся, — з їх числа.
■ Стосовно фрази «я виростав/виростала на ваших піснях». Впізнаваність тяжіє над
вами чи лестить?
— Колись давно, дуже давно,
років, мабуть, із двадцять тому,
я їхала в метро з хрещеним батьком моєї доньки Богданом Бенюком. Я настільки була вражена

його популярністю, впізнаваністю, що спитала: «Богдане, а як ти
взагалі з цим живеш?». Він казав:
«Просто навчись із цим бути. Це
— частина твого життя». І, додам
від себе, приємна частина. Коли
це в тебе є, можна відштовхувати
це від себе, можна знехтувати, але
коли тебе припинять впізнавати,
то ще невідомо, наскільки тяжко
ти будеш це переживати.
Але моя популярність — трохи інша, аніж у попзірок. Ті, хто
мене слухає, знає українську
мову і вміє думати, бо в моїх піснях закладено зміст — мої прихильники не є вульгарними та
нав’язливими. Буває, що людина мене впізнала, але не підходить, щоб не завадити. Хоча трапляється, звісно, різне. Було таке,
що людина схопила мене за щоку
і сказала: «У, які в тебе щічки!».
От як на це реагувати?
■ Не знаю. Можливо, дати по
руках?
— Але приємних чи зворушливих моментів, звісно, більше.
Одна жінка розповіла мені, як
під мою пісню «Місто ангелів і
дощів» вона тікала зі свого першого весілля. Просто зупинила
таксі, а там звучала ця пісня. А
за якийсь час її життя повернулося так, як, очевидно, мало повернутися, бо зараз у неї щасливий шлюб і дитина. Такі речі зі
мною теж трапляються.

«Напевно, прийде час, коли я
вже не зможу бігти. Але до того
моменту я живу на повну»
■ Ви — співачка, яка працює
журналістом. Знаю письменників, котрі живуть за рахунок перекладів. І медиків, які йдуть у
популярні блогери. Вам прикро
втрачати час, котрий міг би бути
повністю присвячений творчості? Хотілось би мати не тільки моральний, а й матеріальний
зиск зі свого покликання?
— Я з тих людей, котрі біжать, біжать, біжать, аж доки
не впадуть. Напевно, прийде час,
коли я вже не зможу бігти і просто впаду — енергетично розряджена і втомлена. Але до того моменту я живу на повну. І міняти щось... Ні, я б цього не хотіла.
Журналістика — це теж мій фах.
Я отримала гуманітарну освіту і
захистила у 2004 році дисертацію в Інституті журналістики —
з технологій телевізійного виробництва. До речі, я ж і викладала в
університеті якийсь час. І викладацька діяльність — це також те,
що мені дуже подобається. Спілкування зі студентами не дає зачерствіти, бо ти завжди в курсі останніх тенденцій.
■ Однак від викладацької
діяльності довелося відмовитися?
— Так, бо це вже дійсно було
too much (занадто. — Ред.). Але
займатися тільки творчістю?
Власне, я й так тільки нею і займаюся. Я реалізую свої думки, свої

❙ Марія Бурмака. Вірить у любов, добро і покликання.

Марія Бурмака:
робити, а просто
Відома українська співачка — про головні правила життя,
про популярність, музику, кохання і війну
ідеї... Колись моя мама сказала,
що за все, що до тебе приходить,
треба дякувати Богу, бо в якийсь
момент цей портал може для тебе
закритися. А що стосується журналістики, то вона в мене скерована на проєкти, пов’язані з культурою, з музикою. Це колись був
«Сніданок з «1+1», була програма «Музика для дорослих», зараз
це «Експрес» на Еспресо. Деяких
передач вже не існує, а перегляди старих ефірів на «Ютюбі» все
збільшуються і збільшуються. І
це, звісно, приносить величезне
задоволення.
■ Але ж фізичне навантаження величезне?
— Звісно. Зараз у мене, приміром, моє інтерв’ю, а потім я
сама беру інтерв’ю. І якщо це,
скажімо, гурт Apocalyptica, то
це означає, що я беру його англійською мовою, без перекладача. Звісно, я дуже втомлююсь.
Але ж це додає драйву у житті!
Або ось приклад. Про це ніхто не
каже, але вистава театру Франка
«Коріолан» здобула чотири головні нагороди на VIII Міжнародній театральній академії у Китаї.
«Франківці» там — абсолютні
тріумфатори! Найкраща вистава
— «Коріолан», найкраща чоловіча роль — Мітя Рибалевський,
найкраща роль другого плану —
Олексій Богданович, найкращий
дебют — Олександр Рудинський.
І от ми швидко робимо сюжет, беремо інтерв’ю, і звукорежисер кидає мені на флешку відео з Китаю
(а я завжди ношу із собою флешку замість брелока), і я радію, я
справді радію, що в мене ексклюзив і я можу про це всім розказати.
Втома? Так. Але воно того варте.
■ У вас так палають очі, що
я вірю — ви отримуєте справжнє задоволення від того, що робите. Але, якби не музика, ким
би ви стали? Зрадили б долю гуманітарія?
— Життя складається так,

як має скластися. Але насправді, коли я ще вчилася в школі, то
збиралася вступати до медичного,
бо моя покійна бабуся була лікарем. Але, коли настав час вступних іспитів, фізику, яку я знала
і любила, поміняли на хімію, а я
її не розуміла абсолютно. І тоді я
пішла на гуманітарний факультет. Чому? Бо вірші пишу, читаю багато, розмовляю українською, тато в мене гуманітарій —
отак і пішла до Харківського університету на українську мову та
літературу. Але ін’єкції в нашій
сім’ї всім завжди робила і роблю
я, а коли хворіли мої мама й тато,
то я з медиками говорила їхньою
мовою. Тобто думаю, що лікарем
я теж була би непоганим.

«Не чекаю приходу музи, бо
серце повсякчас зачеплене»
■ Марічко, як народжується пісня? Між ділом, спонтанно? Чи після глибоких занурень
у певний настрій?
— У мене немає такого поняття, як натхнення. І приходу музи немає також. Якщо ти
живеш у постійних почуттях, то
розхитуєш свою емоційну сферу.
І тобі завжди є про що написати,
бо серце повсякчас зачеплене. Я
дуже чутливо реагую на все, що
відбувається довкола, і матеріал
для того, аби сісти і писати, є постійно. Це потік, і якщо ти в ньому
знаходишся, то мислиш римами
та уривками фраз. І стаєш трохи
відлюдьком, бо ти не тут, ти — в
собі. Звісно, все це перебивається
звичайними побутовими справами — треба купити пральний порошок, поміняти літню гуму, але
буває так, що ти їдеш за кермом і
раптом — ось воно, прийшло. Розумію, що треба зупинитися і записати. Добре, що зараз диктофон
просто в телефоні, бо раніше я на
серветках розкреслювала нотний
стан і записувала мелодію нотками. Зараз цього, мабуть, вже ніх-

то не робить.
■ А як зараз пишуть музику?
— Так само, як і вірші, мелодію можна наспівати на диктофон. А потім скинути людині,
яка вже займеться аранжуванням. Хоча, звичайно, якщо
йдеться про концерт з оркестром,
то потрібні оркестровки і розписування кожної партії окремо.
■ Ви співаєте пісні на власні вірші та на вірші класиків. Як
легше йде робота — коли використовуєте власний текст чи чужий?
— Це відбувається дещо порізному. Мої власні вірші пишуться разом із мелодією. А на
чужі вірші пісня пишеться тоді,
коли мене сильно зачеплять слова. Але так буває часто. У мене є
пісні на вірші Олександра Олеся,
поетів Розстріляного Відродження. Є і Андрій Малишко, і Євген
Плужник, і Василь Чумак, і Павло Филипович, і Михайль Семенко, і Яків Савченко. А якщо говорити про сучасних поетів, то в
мене — пісні на вірші Івана Малковича, Оксани Пахльовської.
З недавнього — написала декілька пісень на вірші Олеги Теліги. Бо досягла того віку, коли починаєш розуміти, чому вона писала такі рядки. Всі знають її історію і те, як її чоловік, Михайло
Теліга, пішов із нею на смерть
до Бабиного Яру, хоча міг цього уникнути. Але наскільки все
складніше, аніж це здається з підручників історії. Я написала пісні на її слова, коли змогла їх наново переосмислити. Я не сприймаю одномірність, зокрема у почуттях — я думаю складніше, я
складніше переживаю... І коли я
використовую чужі тексти, я також маю їх пережити.
■ Але буває так, що композитор усе життя співпрацює з одним автором, і цей їхній тандем
є вдалим...
— Так, у радянські часи це

КУЛЬТУРА
називалося «поєт-пєсєнік». Але
у мене такої практики ніколи не
було, тому я не знаю — як це...
Чула, що в таких випадках композитор готує «рибу», мелодію,
потім накладає на неї якийсь набір слів — безсенсовий, аби лише
задати певний ритм, і вже далі
поет пише вірш. І це не так просто, як здається, бо пісенний текст
має бути лаконічним, зі зрозумілими словами.
Пам’ятаєте пісню, яку співала Раїса Кириченко — «Пане полковнику»? Я зараз перезаписала
її та включила до свого репертуару. Її всі сприймають як надто
просту, але насправді слова Надії
Галковської — просто геніальні.
У першому ж рядку «Струменіє
зоря, і за обрій упав місяць яблуком червонобоким» — намальована ціла картина, я так й не
напишу ніколи! Кажуть, що цю
пісню тільки в селах на весіллях
співають, — але ж це вже визнання! Пам’ятаю, як мій тато читав
колись шевченкове «Не додому
вночі йдучи з куминої хати...» і
в нього дрижав голос — я розуміла, як сильно його цей вірш зво-
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фраза не завершується в одному рядку, а переноситься на наступний. Це дуже добре вдається Сергію Жадану.

«Я б не сказала, що мої пісні —
про нещасливе кохання. Вони
про те, що кохання є!»
Ваші пісні переважно про
кохання, здебільшого — нещасливе. Гадаєте, такі випробування вишліфовують душу жінки
більш рельєфно, ніж повна гармонія у відносинах?
— А я б не сказала, що мої
пісні — про нещасливе кохання.
Вони про те, що кохання є! Психологи радять виходити з нерозділеного кохання, бо це, мовляв, взагалі не про любов, це
якісь невротичні стосунки. Але,
слухайте, якщо ми всі з усього
вийдемо, припинемо кохати без
взаємності і страждати через це,
то на чому тоді будуватиметься література, театр, кінематограф? Усе мистецтво побудовано на драмах, навіть телесюжети закручено довкола конфліктів, інакше дивитися або читати
подібне «масло масляне» буде не■

і з розумінням, що життя надто
коротке, аби присвячувати його
стражданню. Я не з тих, хто вважає, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, — я з тих,
хто вважає, що з висоти накопиченого досвіду вже тяжче сприймати чужу маніпуляцію, брехню
абощо. Зрештою, важливий не
так об’єкт кохання, як бажання
кохати, любити весь світ. Зараз я
б вже не кинула все на світі заради когось одного, хоча років двадцять тому я думала інакше.
■ Ціную те, що ви не подалися у депутати чи активісти. Ваш
кум Бенюк, якого ви згадували,
на певному етапі приєднався до
партії «Свобода». А у вас такої
(чи подібної) спокуси взагалі не
виникало?
— У мене була спокуса, коли
йшлося про конкурс на посади
членів Нацради з радіомовлення і телебачення. Якщо говорити
про досвід, про розуміння певних
речей, то, думаю, що я змогла би
посісти таку посаду і відстоювати важливі позиції. Але я навряд
чи змогла би (і навряд чи я хочу)
присвячувати цьому все своє жит-

Не вказуй, що
покажи, як треба

❙ Співачка на сході України — з виставою «Мандрівка Святого Миколая».
рушує, і як художник кількома
мазками народжує ціле полотно... Зараз дуже не вистачає такої олдскульної багатомірності
буквально у двох-трьох словах.
■ В епоху постмодернізму поети взагалі не утруднюють себе
римами і ритмами. А білий вірш
не заспіваєш...
— Якщо говорити про верлібри, то можна згадати футуристів,
але це було дещо інше — вірші,
сильні своєю фонетикою. Або
якщо ми візьмемо хоку або танка, то це теж неримовані вірші.
Та часто за неримованими рядками люди просто ховають невміння писати вірші, бо ані естетики,
ані образу немає. Але постмодернізм — він весь отакий, те саме і
живопису стосується, наприклад, або театральних вистав. Та
якщо говорити про мене, я дуже
ціную риму і той прийом, коли

цікаво. Хоча пісні в мене — дуже
різні, «Не бійся жити», наприклад, звучить дуже мотиваційно, хоч я не люблю це слово.
■ А чим для вас є кохання?
— Це особливий емоційний
стан чутливого серця. Я не знаю,
що запускає цей механізм, коли
одна людина шукає іншу. Напевно, у різному віці — різні першопричини. В якомусь віці хочеться переживань, в якомусь —
просто тепла. І кохання бувають
різні, і люди різні. А буває так, що
приходить зовсім інше розуміння життя. Я, наприклад, для себе
зрозуміла, що нічого важливішого за мою дочку для мене нема.
Бо є почуття, які з’являються і
йдуть, а є такі, котрі лишаються.
І коли є дитина, її переживання
стають важливішими за твої.
Я вже в такому віці, коли на
багато речей дивлюсь з іронією

тя. Я говорила, що я людина —
іронічна, але є певні речі, які легко вибивають мене із сідла. І це те,
що дотичне до сфери політики, і з
чим би я не справилась.
А що стосується Богдана, то
я ніколи не даю оцінки людям,
які йдуть у політику. Бо якщо всі
відмовляться, то хто ж тоді?.. Порядні люди так і стоятимуть осторонь?.. До того ж, я в силу і свого характеру, і своєї музики, так
чи інакше, все одно причетна до
політичних подій. Я не блогер,
але я маю понад 50 тисяч фоловерів на «Фейсбуці» і ще п’ять
тисяч друзів. Я пишу для цієї аудиторії і висловлюю свою позицію, тобто мої думки поширюються. Нещодавно я відмовилася брати участь у цькуванні хору
Верьовки. Так, можливо, вони
припустилися помилки, але брати участь у їхньому засудженні я
не стала. І це була непопулярна
позиція, що мені довели купою
малоприємних коментарів.
■ Багато хто з артистів, журналістів, літераторів, котрі йшли
в політику, пояснювали це бажанням змінити щось у країні.
Власне, це те, про що ви казали
— хто, як не ми? Але ви вірите в
щирість подібних намірів і в результат таких походів?
— Це складне питання. Президент нашої країни прийшов до
влади з шоу-бізнесу. І мені, з одного боку, неприємно, коли мені
говорять, що краще б ти співала,
а не говорила, а з іншого, я нікого не берусь засуджувати. Свого
часу я була здивована професійністю Злати Огневич, яка пішла
з політики. Вона висловлювалась
з приводу авторських прав і робила це доволі фахово. Зрештою, кожен вирішує для себе.

«Якщо ти робиш якісь добрі
справи, то роби їх мовчки»
■ Ви буваєте в зоні АТО, займаєтеся благодійністю. Проте про це дуже мало на вашому «Фейсбуці». Свідомо не афішуєте?
— Є речі, про які я писала
і пишу багато. Наприклад, це

вистава «Мандрівка Святого Миколая». Ми були в Бахмуті з артистами — була я, Фома, Іванка
Червінська, Сашко Лірник, і це
були 16 вистав для дітей у школах. Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Курахове — ми скрізь побували і давали цю музичну виставу,
від якої діти були в захваті. Ось
це все я постила, а що іще я могла
б поставити на «Фейсбук»? Фото
«Подивіться на мене — я приїхала в АТО»? Якщо ти робиш якісь
добрі справи, то роби їх мовчки.
Я займаюсь благодійництвом і також про це не пишу. Навіщо? Береш номер картки і просто перераховуєш гроші.
■ Що вас найбільше вразило у
прифронтовій зоні?
— Якраз ось ці концерти для
дітей. Хоча я могла й просто взяти
гітару та заспівати десь у шпиталі
— ось тобі й концерт. Вражало
потім, що солдати, перед якими
я виступала, знаходили мене на
«Фейсбуці», а ще пізніше я дізнавалася про те, що їх не стало... Ти
гадаєш, що ще спілкуєшся з людиною, а вона вже «двохсотий»...
Що іще вражало?.. Розбомлена Авдіївка і той знаменитий будинок із муралом, де зображена
стара жінка-вчителька. Половина його вже нежила, половина
ще тримається, і от з нього виходять діти і йдуть на наш концерт. Або місто Сіверськ, де все
заросло очеретом, стоять зруйновані будинки — мене Сашко
Лірник фотографував там у костюмі різдвяного ангела. Я зараз
дивлюсь на ці фото, і в мене серце завмирає — такий контраст
проймає дуже сильно.
■ Ви — зі здебільшого зросійщеного Харкова, об’їздили
всю країну, бачили і схід, і захід. Гадаєте, їх реально зшити
чи прірва нездоланна?
— Насправді навіть моя родина доклала зусиль до того, аби
Харків не був «російським» містом. Ми були україномовними,
спілкувалися з тими, хто вважав
себе українцем. Це центр інтелігенції — за кількістю навчальних
закладів, за кількісю дослідних
інститутів... Жадан, наприклад,
навчався у Харкові, і мій батько у нього викладав. Подивіться,
які ще творчі особи вийшли з цього міста — і «Танок на Майдані
Конго», і художник Нікіта Тітов
— геніальний насправді... Той же
самий Сосюра, котрий є вихідцем
з Дебальцевого... А коли ми приїхали у Званівку, то дуже здивувалися, що там діти знають українські колядки! Але нам на
наше здивування сказали «Та ви
що? Це ж Званівка!».
Чесно кажучи, я не знала,
що це — те саме місце, куди свого часу силоміць переселяли людей із Західної України. Там є
знаменитий монастир, і саме про
це місце колись писав Сосюра
«Верби над Бахмуткою, Званівки сади, піснею я хуткою прилечу сюди...». Словом, я би Слобожанщину не протиставляла решті України. Що ж стосується ще
більш східних регіонів, тих, де
зараз триває АТО, то можу сказати, що там від самого початку
було мало українського. До війни мені доводилось бувати з концертами у Донецьку, Луганську... Але все-таки, коли звучала
українська музика, це сприймалося як своє, рідне... Пропаганда потужно працювала завжди,
і останнє опитування жителів
нинішніх «ДНР/ЛНР» про ставлення до України та Росії, звісно,
залишає мало надії...
■ Це опитування вже поставлене під сумнів...
— Так, я читала про це. Звісно, люди бояться говорити про
справжні настрої — елементарно бояться фізичної розправи...
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Але, знаєте, ще пару слів про настрої... Ми давали нашу виставу — про Різдво, із колядками,
щедрівками, і цікаво, що діти
були в захваті, а дорослі... Дорослі плакали.

«Ми всі, мабуть, живемо задля
того, щоб залишити слід»
■ Гадаєте, це прояв ностальгії? Жаль за втраченим?
— Думаю, це був момент, коли
люди гостро відчули щось своє...
У мене виникло подібне відчуття, коли я була в Канаді, де записувала свій альбом. Ми їхали
в авто, і хтось поставив диск з автентичними українськими піснями — знаєте, коли співають жінки і мелодія розкладена на кілька голосів... Я почула і теж почала плакати. Коли ти десь далеко
від дому, і раптом про себе нагадує щось таке, що ти відчуваєш
шкірою, коли щось на генетичному рівні до тебе проривається...
Знаєте, якщо й існує шлях повернення Донбасу до України, то це
не контрпропаганда. Так, говорять, що на кожну дію буває своя
протидія, але тут потрібно, щоби
люди проросли в Україну, щоб
вона до них озвалася і викликала
резонанс у них самих.
■ А для вас своє, рідне — власне, родина — це головне?
— Моїх батьків уже немає...
А це були люди, котрі любили мене беззастережно. Раніше,
коли в мене бували ефіри, я завжди попереджала про це батьків — і вони сиділи, дивилися, а
потім я могла подзвонити і перепитати їх: ну як воно вам? Зараз
мені просто нема кому подзвонити, бо донька — зайнята людина,
їй може бути не до того. Зараз це
— моя робота, а раніше було —
робота плюс спілкування з батьками... Доньку я люблю понад
усе, але вона не весь мій всесвіт,
у неї своє життя, і весь час себе
обсмикую, щоб дистанціюватися і не втручатися, бо її помилки
— це її помилки, її досвід — це
її досвід. Якщо говорити про те,
що в житті головне, то... Не хочу
бути банальною, але моя музика
— це те, що не зрадить, і те, чим
я запам’ятаюся, що лишиться
після мене. Ми всі, мабуть, живемо задля того, щоб залишити
слід.
■ «Люди, будьте взаємно красивими!» — писала свого часу
Ліна Костенко. А яким є ваш
головний імператив? Чи яким
є ваше звернення до глядачів,
слухачів, глядачів?
— Кожна моя пісня є фактичним зверненням до світу.
«Не бійся жити», — співаю я.
Життя не є цукром, складних
моментів доволі, проте головне
— це просто йти цим шляхом,
і йти достойно. Не обов’язково
щомиті чогось досягати, бо те,
що для тебе є успіхом, для інших в цю категорію не потрапляє. І, можливо, твоє найбільше
досягнення лишається невидимим для чужих очей.
В останній моїй пісні — «Не
стій на порозі» — повторюється
рефрен «не стій»... Про що це?
Про людей, які йдуть по життю, не можуть бути разом і не
можуть бути окремо. Але вони
існують паралельно, і в цьому
є свій сенс. Бо інколи важливо довіритися течії, і вона винесе тебе туди, куди тобі треба.
Є кілька дуже простих законів:
жити достойно, довіритись долі,
робити добро, і воно повернеться. Це все звучить трохи декларативно, і тому, напевно, найважливішим є твій власний приклад. Не вказуй, що робити, і не
диктуй іншим, а просто покажи, як треба, і не зраджуй себе.
От якось так я і намагаюся ставитися до життя. ■
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СПОРТ

Григорій ХАТА
Випадки, коли в нинішньому чемпіонаті країни донецький «Шахтар» втрачає
очки, трапляються неймовірно рідко. Допоки «гірники» були зосереджені повністю на внутрішній першості, їхній результат мав абсолютне значення. Футболісти ж
«Олександрії» стали першими, кому вдалося перервати переможну серію «гірників». Після важкого «лігочемпіонського»
протистояння із загребським «Динамо» підопічні Луїша Каштру в 12-му турі обмежилися «сухою» нічиєю з командою Володимира Шарана.
Минулого «мід-уїку» в Англії «помаранчево-чорні» зіграли продуктивний
поєдинок iз «Манчестер Сіті», відстоявши важливе для турнірного значення в
Лізі чемпіонів залікове очко. Проте в наступному календарному поєдинку «гірники» зазнали очкових втрат у національній
першості, не зумівши переграти в гостях
своїх земляків із Маріуполя.
«Ми дозволили цьому статися», — так
по-філософськи відреагував на нічию з середняком ЧУ португальський наставник
«Шахтаря» Каштру, зазначивши, що причина такого результату не пов’язана з ротацією. Водночас проти приазовців за донецький колектив узагалі не грав кращий
бомбардир УПЛ-2019/2020 Мораес. Тож,
певно, не варто дивуватися, що свій єдиний гол у грі «гірники» забили з пенальті.
Окрилений успіхом очільник «Маріуполя» Олександр Бабич наголосив, що проти «Шахтаря» його команда зіграла так,
як команда Каштру діяла в нещодавньому
матчі ЛЧ проти «Манчестер Сіті» і це принесло результат.
Так само очкових втрат після єврокубкових баталій зазнала й «Олександрія».
Коментуючи виїзну поразку «Десні», помічник Володимира Шарана — Андрій
Купцов — наголосив: «Часу на відновлення було мало. Ми намагалися зробити все,
щоб хлопці відновилися. Сьогодні в нас
були чотири заміни у складі, у порівнян-

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Нерівноцінні умови
Удруге в сезоні донецький «Шахтар» втратив очки в національній першості
■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 16-й
тур. «Львів» — «Дніпро-1» — 0:2 (Коркішко, 16;
Когут, 61), «Зоря» — «Карпати» — 2:0 (Вернидуб, 54; Русин, 87), «Ворскла» — «Колос» — 1:0
(Васін, 38 (пен.)), «Десна» — «Олександрія» —
2:0 (Хльобас, 47; Філіппов, 60), «Маріуполь» —
«Шахтар» — 1:1 (Путря, 49 — Тайсон, 15 (пен.)),
«Олімпік» — «Динамо» — 1:3 (Захедітабар, 38
— Бесєдін, 37, 79; Де Пена, 87; вилучення: Кравчук, 73 («О»)).
Турнірне становище: «Шахтар» — 44,
«Динамо» — 33, «Зоря» — 31, «Десна» —
30, «Олександрія» — 27, «Маріуполь», «Олімпік», «Дніпро-1» — 18, «Колос» — 17, «Львів»,
«Карпати», «Ворскла» — 11.
Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 14,
Леднєв («Зоря»), Бесєдін («Динамо») — 8.

❙ «Дубль» Артема Бесєдіна допоміг «Динамо» переграти непоступливий «Олімпік».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
ні з матчем проти «Вольфсбурга». На превеликий жаль, ці хлопці не змогли замінити тих, хто грав проти німецького клубу».
Натомість головний тренер «деснянців» Олександр Рябоконь не скупився на
компліменти своєму колективу, котрий,
за прогнозами клубних аналітиків, набрав
необхідну кількість балів для того, аби га-

рантувати собі за підсумками регулярного чемпіонату місце в єврокубковому секстеті. «В останні кілька років 30 очок вистачало для потрапляння у першу шістку.
Тому, можна сказати, ми досягли гросмейстерського рубежу. Солідна цифра», — наголосив Рябоконь.
У випадку з третім українським учасником єврокубків, то, після болісної пораз-

ки від шведського «Мальме» в Лізі Європи,
столичне «Динамо» частково реабілітувалося за неприємне фіаско, котре викликало у президента клубу Ігоря Суркіса шок.
Утім дотиснути «Олімпік» підопічні Олексія Михайличенка змогли лише під завісу
поєдинку, коли суперник через вилучення
свого захисника залишився у меншості.
При цьому наставник «біло-синіх» наголосив, що два дні підготовки між офіційними матчами — це занадто мало, й було
б добре, якби функціонери УАФ «думали
про футбол і робили хоча б приблизно рівні умови для команд, які представляють
нашу країну на європейській арені». ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи
Минулий єврокубковий тиждень вийшов
невдалим для українських команд — «Олександрія» у Львові мінімально поступилась
«Вольфсбургу» та втратила шанси на «плейоф», а «Динамо» у надрезультативному матчі програло «Мальме» та суттєво ускладнило
завдання виходу з групи.
Підопічні Шарана в останньому турі групового етапу спробують здобути першу перемогу
в ЛЄ, а киянам для виходу в єврокубкову весну необхідно вигравати вдома у швейцарського «Лугано».
Груповий етап. 5-й тур. Група А. «Севілья» (Іспанія) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:0 (Хіль, 61; Даббур, 90+2), «Дюделанж» (Люксембург) — «АПОЕЛ» (Кіпр)
— 0:2 (Матіч, 12 (пен.); Меркіс, 43).
Турнірнестановище:«Севілья»—15,«АПОЕЛ» — 7, «Карабах» — 4, «Дюделанж» — 3.
Група В. «Мальме» (Швеція) — «Динамо» (Україна) — 4:3 (Бенгтссон, 2; Розенберг,
48, 90+6; Ракіп, 57 — Миколенко, 18; Циганков, 39; Вербіч, 77; вилучення: Сидорчук («Д»)
— 65 хв.; «Д»: Бущан, Миколенко, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Вербіч (Караваєв, 82), Шепелєв (Шапаренко, 71), Циганков, Буяльський
(Гармаш, 89), Шабанов, Бєсєдін), «Лугано»
(Швейцарія) — «Копенгаген» (Данія) —
0:1 (Томсен, 26).
Турнірне становище: «Копенгаген» —
9, «Мальме» — 8, «Динамо» — 6, «Лугано»
— 2.
Група С. «Краснодар» (Росія) — «Базель» (Швейцарія) — 1:0 (Арі, 72 (пен.)),
«Трабзонспор» (Туреччина) — «Хетафе»
(Іспанія) — 0:1 (Х. Мата, 50).
Турнірне становище: «Базель» — 10, «Хетафе», «Краснодар» — 9, «Трабзонспор» — 1.
Група D. «Спортинг» (Португалія) —
«ПСВ Ейндховен» (Нідерланди) — 4:0 (Л.
Фелліпе, 9; Б. Фернандеш, 16, 64 (пен.); Матьє,
43), «Русенборг» (Норвегія) — «ЛАСК»
(Австрія) — 1:2 (Йонсен, 45 — Гойгінгер, 20;
Фрізер, 54).
Турнірне становище: «Спортинг» —
12, «ЛАСК» — 10, «ПСВ Ейндховен» — 7,
«Русенборг» — 0.
Група Е. «Лаціо» (Італія) — «ЧФР Клуж»
(Румунія) — 1:0 (Х. Корреа, 25), «Селтік» (Шот-

ландія) — «Ренн» (Франція) — 3:1 (Морган, 21;
Крісті, 45; Джонстон, 74 — Ену, 89).
Турнірне становище: «Селтік» — 13,
«ЧФР Клуж» — 9, «Лаціо» — 6, «Ренн» — 1.
Група F. «Арсенал» (Анлгія) — «Айнтрахт
Франкфурт» (Німеччина) — 1:2 (Обамейянг,
45 — Камада, 55, 64), «Вікторія Гімарайнш»
(Португалія) — «Стандард» (Бельгія) — 1:1
(Перрейра, 45 — Лестьєнн, 40 (пен.)).
Турнірне становище: «Арсенал» — 10,
«Айнтрахт Франкфурт» — 9, «Стандард» —
7, «Вікторія Гімарайнш» — 2.
Група G. «Янг Бойз» (Швейцарія) —
«Порту» (Португалія) — 1:2 (Фасснахт, 7 —
В. Абубакар, 76, 80), «Фейєноорд» (Нідерланди) — «Рейнджерс» (Нідерланди) —
2:2 (Тоорснстра, 33; Сіністерра, 68 — Морелос, 53, 65).
Турнірне становище: «Рейнджерс» — 8,
«Порту», Янг Бойз» — 7, «Фейєноорд» — 5.
Група H. «ЦСКА» (Росія) — «Лудогорець» (Болгарія) — 1:1 (Чалов, 75 — Кешерю, 66), «Ференцварош» (Угорщина)
— «Еспаньйол» (Іспанія) — 2:2 (Шигер, 23;
Шкварка, 90 (пен.) — Мелендо, 31; Дардер,
90+6; Харатін — 90 хв., Зубков — із 61 хв.,
Ребров — тренер (усі — «Ф»).
Турнірне становище: «Еспаньйол» —
11, «Лудогорець» — 7, «Ференцварош» — 6,
«ЦСКА» — 2.
Група I. «Сент-Етьєн» (Франція) —
«Гент» (Бельгія) — 0:0 (Пластун — 90 хв.,
Яремчук — до 71 хв. (обидва — «Г»), «Олександрія» (Україна) — «Вольфсбург» (Німеччина) — 0:1 (Вегорст, 45 (пен.); «О»: Паньків, Бабогло, Мірошниченко, Пашаєв, Банада,
Дубра, Гречишкін, Ковалець (Безбородько, 39),
Запорожан, Лучкевич (Задерака, 86), Шастал
(Третьяков, 55).
Турнірне становище: «Гент» — 9,
«Вольфсбург» — 8, «Сент-Етьєн» — 4,
«Олександрія» — 3.
Група J. «Башакшехір» (Туреччина)
— «Рома» (Італія) — 0:3 (Верету, 28 (пен.);
Клюйверт, 40; Джеко, 45), «Вольфсберг»
(Австрія) — «Боруссія» (М, Німеччина) —
0:1 (Штіндль, 60).
Турнірне становище: «Боруссія» (М),
Рома» — 8, «Башакшехір» — 7, «Вольфсберг» — 4.
Група K. «Бешикташ» (Туреччина) —
«Слован» (Словаччина) — 2:1 (Роко, 76; Ял-

джин, 90+1 (пен.) — Е. Даніель, 35), «Брага»
(Португалія) — «Вулверхемптон» (Англія)
— 3:3 (Орта, 6; Паулінью, 64; Франсержіо, 79
— Р. Хіменес, 14; Доерті, 34; Ад. Траоре, 35).
Турнірне становише: «Брага» — 11,
«Вулверхемптон» — 10, «Слован» — 4, «Бешикташ» — 3.
Група L. «Астана» (Казахстан) —
«Манчестер Юнайтед» (Англія) — 2:1
(Шомко, 55; Бернард Д, 62 (у свої ворота) —
Лінгард, 10; Григорчук («А») — тренер), «АЗ»
(Нідерланди) — «Партізан» (Сербія) — 2:2
(Дрейф, 88, 90+2 — Асано, 16; Сума, 27).
Турнірне становище: «Манчестер
Юнайтед» — 10, «АЗ» — 9, «Партізан» —
5, «Астана» — 3.

Англія
«Манчестер Сіті» Олександра Зінченка
відстає від «Ліверпуля» вже на 11 пунктів —
«городяни» несподівано втратили очки у протистоянні з «Ньюкаслом». Продовжує вражати
«Лестер», який, вирвавши перемогу в «Евертона», піднявся на друге місце, а форвард «лис»
Джеймі Варді очолює бомбардирську гонку.
Після серії невдач узяв три бали «Вест
Хем» Андрія Ярмоленка, який у лондонському дербі мінімально здолав «Челсі». Український форвард вийшов на заміну у другому таймі, але нічим особливим не запам’ятався.
Прем’єр-ліга. 14-й тур. «Манчестер
Сіті» — «Ньюкасл» — 2:2 (Віллемс, 25; Шелві, 88 — Стерлінг, 22; Де Брюйне, 82), «Бернлі»
— «Крістал Пелас» — 0:2, «Челсі» — «Вест
Хем» — 0:1 (Ярмоленко («ВХ») — із 71 хв.),
«Ліверпуль» — «Брайтон» — 2:1 (Ван Дейк,
19, 25 — Данк, 80), «Тоттенхем» — «Борнмут» — 3:2 (Аллі, 22, 51; М. Сіссоко, 69 — Х.
Уїлсон, 74, 90+6), «Саутгемптон» — «Уотфорд» — 2:1, «Норвіч» — «Арсенал» — 2:2 ,
«Вулверхемптон» — «Шеффілд Юнайтед»
— 1:1, «Лестер» — «Евертон» — 2:1 , «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вілла» — 2:2.
Лідери: «Ліверпуль» — 40, «Лестер»
— 32, «Манчестер Сіті» — 29, «Челсі» —
26, «Тоттенхем», «Вулверхемптон» — 20.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 13.

Іспанія
Капітан «Барселони» Ліонель Мессі знову став вирішальним фактором, який допоміг
каталонцям дотиснути суперника. Саме резуль-

тативний удар аргентинця допоміг «синьо-гранатовим» переграти мадридське «Атлетико»
та очолити турнірну таблицю.
Намагається не відставати від конкурента мадридський «Реал», який не без проблем
здолав «Алавес».
Залишається без ігрової практики єдиний представник української збірної у Ла Лізі
— Андрій Лунін. Голкіпер «Вальядоліда» уже
традиційно залишився у запасі.
Ла Ліга. 15-й тур. «Сельта» — «Вальядолід» — 0:0, «Алавес» — «Реал Мадрид» —
1:2 (Л. Перес, 64 (пен.) — С. Рамос, 52; Карвахаль, 70), «Реал Сосьєдад» — «Ейбар» — 4:1,
«Мальорка» — «Бетіс» — 1:2, «Валенсія» —
«Вільярреал» — 2:1, «Севілья» — «Леганес»
— 1:0 (Дієго Карлос, 63), «Атлетик» — «Гранада» — 2:0, «Еспаньйол» — «Осасуна» — 2:4,
«Хетафе» — «Леванте» — 4:0, «Атлетико» —
«Барселона» — 0:1 (Мессі, 86).
Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид»
(14 матчів) — 31, «Севілья» — 30, «Реал Сосьєдад», «Атлетик» — 26, «Атлетико» — 25.
Бомбардир: Бензема («Реал Мадрид») — 10.

Італія
У своєму дев’ятому матчі у Серії А хавбек «Лечче» Євген Шахов відзначився другим у сезоні асистом, а його команда обіграла
«Фіорентину». Перемогла і «Аталанта» Руслана Маліновського, але півзахисник української
збірної вийшов на поле лише у другому таймі.
Тим часом у чемпіонській гонці змінився
лідер: після того, як «Ювентус» розписав бойову нічию з «Сассуоло», на перше місце піднявся міланський «Інтер».
Серія А. 14-й тур. «Брешія» — «Аталанта» — 0:3 (Маліновський («А») — із 58
хв.), «Дженоа» — «Торіно» — 0:1, «Фіорентина» — «Лечче» — 0:1 (Шахов («Л») — 90
хв., асист), «Ювентус» — «Сассуоло» — 2:2
(Бонуччі, 21; Роналду, 67 — Бога, 23; Капуто,
47), «Інтер» — «СПАЛ» — 2:1 (Л. Мартінес, 16,
41 — Валоті, 50), «Лаціо» — «Удінезе» — 3:0
(Іммобіле, 10, 36 (пен.); Л. Альберто, 45 (пен.)),
«Парма» — «Мілан» — 0:1, «Наполі» — «Болонья» — 1:2 «Верона» — «Рома» — 1:3.
Лідери: «Інтер» — 37, «Ювентус» —
36, «Лаціо» — 30, «Рома» — 28, «Аталанта», «Кальярі» (13 матчів) — 25.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 17.

Німеччина
Навіть після зміни тренера мюнхенська
«Баварія» не може знайти стабільності: легкі
перемоги чергуються із сенсаційними поразками. Минулого тижня чинні чемпіони несподівано програли «Байєру», а їхній головний бомбардир — поляк Роберт Левандовський — знову
не забив. Продовжує утримуватися на лідируючій позиції менхенглдбахська «Боруссія», але її
відрив від конкурентів — мінімальний.
Натомість «Вольфсбург» після перемоги
над «Олександрією» у ЛЄ програв у чемпіонаті
«Вердеру».
Перша Бундесліга. 13-й тур. «Шальке» — «Уніон» — 2:1, «Герта» — «Боруссія»
(Д) — 1:2 (Даріда, 34 — Санчо, 15; Т. Азар, 17),
«Кельн» — «Аугсбург» — 1:1, «Падерборн»
— «РБ Лейпциг» — 2:3 (Мамба, 63; Гясула,
73 — Шик, 3; Забітцер, 4; Вернер, 26), «Хоффенхайм» — «Фортуна» — 1:1, «Баварія»
— «Байєр» — 1:2 (Мюллер, 34 — Бейлі, 10,
36), «Боруссія» (М) — «Фрайбург» — 4:2,
«Вольфсбург» — «Вердер» — 2:3.
Лідери: «Боруссія» (М) — 28, «РБ Лейпциг» — 27, «Шальке» — 25, «Баварія» —
24, «Боруссія» (Д) — 23, «Фрайбург» — 22.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 16.

Франція
Після двох поспіль перемог, вирваних на
останніх хвилинах, «Марсель» уже піднявся на
друге лігочемпіонівське місце. «Сент-Етьєн»,
який у ЛЄ грав проти «Олександрії», мінімально програв «Ренну». Водночас матч двох найбагатших клубів Франції — «ПСЖ» та «Монако» — перенесли через дощ.
Ліга 1. 15-й тур. «Марсель» — «Брест»
— 2:1 (Сарр, 57; Радоньїч, 89 — Кардона, 88),
«Страсбур» — «Ліон» — 1:2 (Фофана, 22 —
Корне, 40; Рен-Аделед, 75), «Лілль» — «Діжон» — 1:0 (Осімхен, 45 (пен.)), «Монпельє»
— «Ам’єн» — 4:2, «Нім» — «Мец» — 1:1, «Ніцца» — «Анже» — 3:1, «Реймс» — «Бордо»
— 1:1, «Нант» — «Тулуза» — 2:1, «Ренн» —
«Сент-Етьєн» — 2:1.
Лідери: «ПСЖ» (14 матчів) — 33, «Марсель» — 28, «Анже» — 24, «Монпельє»,
«Бордо», «Нант» — 23.
Бомбардир: Бен-Єддер («Монако»),
Осімхен («Лілль»), Дембеле («Ліон») —
9. ■
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СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу
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«У нас в групі є хороші команди, але з ними можна грати. Будемо
готуватися, адже маємо добрий шанс на вихід із групи. Усе залежатиме
від кондицій, в яких футболісти підійдуть до змагань».

■ ЖЕРЕБ

Григорій ХАТА
Чемпіонат Європи 2020 року
в УЄФА вирішили провести поособливому, кардинальним чином змінивши принцип визначення господарів турніру.
Так, майбутнє Євро стане
першим, матчі котрого пройдуть одразу в 11 країнах континенту.
При цьому в Європейському футбольному союзі оновили
й регламент кваліфікації на ЧЄ2020, надавши можливість національним збірним відібратися
на турнір через Лігу націй. Її ж
вирішальні (стикові) поєдинки
відбудуться наприкінці березня
наступного року й саме тоді остаточно стане зрозумілим склад
кожної з шести груп Євро-2020.
Під час же церемонії жеребкування фінальної частини ЧЄ,
котра відбулася в останній день
листопада у Бухаресті, повністю
сформувати вдалося лише два з
шести квартетів. група «А» —
Туреччина, Італія, Уельс та
Швейцарія; група «В» — Данія,
Фінляндія, Бельгія та Росія.
Щоправда, й в останній «пульці» не все однозначно, адже 9
грудня, у разі, якщо виконком
Всесвітньої антидопінгової асоціації вирішить суворо покарати Росію за махінації з базою даних московської антидопінгвої
лабораторії, збірна цієї країни
може позбутися не тільки права
на участь у турнірі, а й можливості бути її співгосподаркою.
У чотирьох інших квартетах гарантовано визначеними є
три з чотирьох позицій. Решту
місць мають закрити переможці чотирьох міні-турнірів Ліги
націй.
А залежно від того, хто вийде переможцем у найбільшому за рейтингом «крилі» ЛН
(«шлях А»), де змагатимуться

Почекаємо весни
У фінальній частині футбольного чемпіонату Європи збірна України точно зіграє
з командами Нідерландів та Австрії
Ісландія, Болгарія, Угорщина
та Румунія, з’ясується й останній опонент збірної України на
Євро-2020 в групі «С». Згідно з
основним жеребом, суперничати у своїй «пульці» на ЧЄ (в Амстердамі та Бухаресті) команда Андрія Шевченка має зі збірними Нідерландів, Австрії, а також із переможцем «плей-оф»
ЛН на «шляху D» (Косово, Білорусь, Грузія або Північна Македонія).
Проте якщо першим «шлях
А» подолає збірна Румунії, то
як один зі співгосподарів турніру вона потрапить до «домашнього» квартету — в компанію до збірних українських,
нідерландських та австрійських футболістів. За таких умов
переможець «шляху D» вирушить до групи F і розбавить таким чином конгломерат титулованих грандів — Німеччину, Францію та Португалію.
В іншому випадку тут гратиме хтось із тріо: Ісландія, Болгарія, Угорщина. У будь-якому
разі, це буде лише другий випадок в історії європейських футбольних форумів, коли в одній
групі на турнірі гратимуть чинні переможці світової (французи) та європейської (португальці) першостей.
Водночас головний тренер
збірної України Андрій Шевченко вважає, що для його ко-

❙ Наставники збірних-учасниць групи С — Рональд Куман, Андрій Шевченко та Франко Фода —
❙ наразі не знають четвертого повпреда у своєму квартеті на Євро-2020.
❙ Фото з сайта dynamo.kiev.ua.
манди жеребкування пройшло
успішно: «У нас у групі є хороші команди, але з ними можна грати. Будемо готуватися,
адже маємо хороший шанс на
вихід із групи. Усе залежатиме
від кондицій, у яких футболіс-

ти підійдуть до змагань».
Додамо, що до групи «D»
потрапили збірні Англії, Хорватії, Чехії та віртуальний переможець «шляху С» у Лізі націй (Шотландія, Норвегія, Сербія, Ізраїль).

А у квартеті «Е» на Євро2020 змагатимуться Іспанія,
Польща, Швеція та хтось iз
четвірки учасників «плей-оф»
«шляху В» ЛН — Боснія та Герцеговина, Північна Ірландія,
Словаччина чи Ірландія. ■

■ БІАТЛОН

«Далі буде краще»
У першій гонці біатлонного Кубка світу українські «стріляючі лижники»
втратили нагоду піднятися на п’єдестал
Григорій ХАТА
Напередодні нового
сезону наставники українських «стріляючих
лижників» застерегли
вітчизняних уболівальників біатлону, аби ті
не покладали аж занадто великих очікувань на
перші гонки Кубка світу-2019/2020. Підготовку збірників наставники розрахували так, аби
пік їхньої фізичної форми прийшовся на лютневий чемпіонат світу.
Утім реноме українського біатлону настільки високе, що з опущеними руками підходити
до стартових гонок сезону також ніхто не планував.
Загалом, передбачалося, що в перший змагальний день Кубка світу на старт змішаної естафети українська збірна вийде в потужному
складі, здатному конку-

рувати за високі місця.
Проте через проблеми
зі спиною в капітана чоловічої команди Дмитра
Підручного українську
змішану четвірку довелося переформатувати,
поставивши в компанію
до Вікторії Семеренко,
Дар’ї Блашко, Артема
Прими Тараса Лесюка.
Як результат, синьожовтий квартет «мікст»
провалив, завершивши
естафету з двома колами
штрафу та 12 використаними додатковими патронами на 15-му місці.
Від переможців гонки —
збірної Італії — українська четвірка відставала
майже на чотири хвилини. І якщо у наших дівчат естафетні перегони
склалися доволі непогано (три додаткові патрони — на двох), то на етапи Прими й Лесюка припала левова частка промахів.
Схожа за сценарієм

трапилася історія й в одиночному «міксті», з якого, власне, в Остерсунді й
розпочалася змагальна
програма першого етапу КС. Як каже старший
тренер чоловічої збірної
України Юрай Санітра,
українська команда в
складі Анастасії Меркушиної та Артема Тищенка повинна була взяти в
цих перегонах «золото».
До середини гонки, зробивши по одній
«зміні», Настя та Артем
мали сумарно перший
результат. Надалі залишалося лише зберегти
здобуту перевагу. Однак
у вирішальний момент
здали нерви у Меркушиної. Під час стрільби лежачи вона заробила три
кола штрафу, передавши естафету колезі лише
шостою. Завдяки помилкам суперників Тищенку вдалося підтягнутися на четверту сходинку,

проте на більше ні сил,
ні можливостей в Артема не знайшлося.
Водночас у наступних перегонах українські біатлоністи вже перевіряли свої індивідуальні якості. Спринт завжди вважався однією з
найулюбленіших гонок
вітчизняних «стріляючих лижниць». Для високих результатів тут
нашим дівчатам завжди ставала в нагоді якісна стрільба, котра дозволяла згладжувати нижчу, ніж у конкуренток,
швидкість.
Проте відстрілятися без промахів під час
спринтерської
гонки
не змогла жодна з наших біатлоністок. Так
само досягти абсолюту
в стрільбі не вдалося нікому й з представників
чоловічої збірної України. Відтак з десятим результатом кращою серед жінок у синьо-жов-

❙ В таборі української біатлонної збірної обіцяють,
❙ що в наступних гонках сезону демонструватимуть
❙ кращі результати.
❙ Фото з сайта unian.net.
тій команді стала Віта
Семеренко (1 промах),
а в чоловіків найвище в
підсумковому протоколі
піднявся Артем Прима,
котрий з двома колами

штрафу фінішував на
35-й позиції. При цьому
після спринту Вікторія
Семеренко пообіцяла,
що «далі буде краще».
■
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Інтуїція — зброя інвестора
Український ринок нерухомості переживає кризу через відсутність законодавства, обвал долара
та слабкий контроль за дотриманням будівельних норм

КАЛЕЙДОСКОП
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■ ОВВА!

Щоб уникнути незручностей у висвітленні такої скандальної теми, як
насильство над дітьми, була вигадана чудова форма подачі матеріалу —
розповідь про головного героя мюзиклу вестиме... рукавичка. Так, так,
вам не привиділося — всю провину
за скоєне хазяїном візьме на
себе цей предмет сценічного костюма Майкла Джексона (всі ще
пам’ятають його
сценічні строї, які
співак доповнював то білими, то
прикрашеними
стразами білими перчатками).
За сценарієм,
рукавичка —
прибулець
із космосу,
який живиться... кров’ю
дітей. Сценарій, звісно, не надто
«вегетаріанський», але у
США дуже трепетно ставляться до своїх кумирів, тож і рукавичка-монстр
не затьмарить любов публіки до короля попмузики. ■

Рукавичками по...
педофілії
Джонні Депп спродюсує
мюзикл про
Майкла Джексона
Дара ГАВАРРА
Пройшло вже більше десяти років від дня
смерті короля попмузики Майкла Джексона, але
інтерес до його персони не вщухає. Талановитий
співак, танцюрист, шоумен і досі викликає
неабиякий ажіотаж, як тільки-но у пресі
з’являються новини про його спадок,
чи стосунки з рідними, чи скандальні
подробиці того, що відбувалося за
мурами його маєтку Неверленд,
що в Каліфорнії. Звісно, виникали й ідеї щодо створення байопіку про співака. Сучасний драматург Джульєн Нітцберг написав
п’єсу про Джексона, яку захотіли екранізувати на одному телеканалі, проте виникли різночитання,
як подати історію стосунків Майкла з дітьми, адже його ще за життя звинувачували у педофілії. Тож
драматург не дійшов згоди з каналом і довелося шукати іншого продюсера. І він
знайшовся: ставити мюзикл за п’єсою Нітцберга
береться сам Джонні Депп, і вже подейкують, що
прем’єра його відбудеться в січні 2020 року.

■ ШЛЮБНІ СПРАВИ

Варка ВОНСОВИЧ
Королі віддають пів царства у придане, фермерам же
доводиться віддавати те, чим
володіють вони. Так, один китайський підприємець із провінції Хенань пообіцяв майбутньому зятю 300 свинок,
коли той одружиться з його
донькою. Фактично це становить половину його сімейного бізнесу, але татусь ну надто вже хоче видати своє чадо
заміж. Ситуація досить дивна, оскільки в Китаї проблеми
з нареченими: коли на законодавчому рівні китайцям заборонили мати більше однієї

❙ Джонні Депп.

Пів свинства — за зятя
Китаєць віддає 300 свиней у посаг доньки
дитини, майбутні батьки, визначивши за допомогою УЗД
стать дитини, часто вдавалися
до штучного переривання вагітності, якщо плід був жіночої статі, адже всім хотілося
мати спадкоємця. Відповідно,
виросло не одне покоління, в
якому за кількістю чоловіки
переважали жінок, тож дефі-

цит дівчат-наречених став уже
національною проблемою.
У згаданому ж випадку
дівчина дуже симпатична, ще
й освічена — закінчила університет і працює у господарстві батька: годує тварин,
доглядає за ними, ще й торгує
на ринку вирощеною на фермі свининою. Та, мабуть, не

дуже поспішає виходити заміж, як і більшість сучасної
молоді, тож батько й забив на
сполох. Сама ж потенційна 24річна наречена Чжан Чжіюань
не дуже й вибаглива — головне, щоб у майбутнього чоловіка вистачило сили підняти пів свині (мабуть, щоб донести на базар?). ■

4 грудня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер
пiвнiчно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi
-2...-4, вдень 0...-2.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

00…00
-2...-4
00…00
-1...+24

00…00
-2...-4
00…00
-1...+1
Схід

хмарно

Центр

00…00
0...-1
00…00
0...+1

00…00
-1...-3
00…00
-1...+1

дощ
сніг

00…00
Південь +1...+4
00…00
+2...+7
дощ,
гроза
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По горизонталі:
1. Міфічний птах, який, за
легендою, спалює себе і відроджується з попелу. 4. Відомий
бренд спортивного одягу і взуття. 9. Дика африканська тварина. 10. Самоназва національності
Імре Кальмана, Віктора Орбана чи
Йожеф Сабо. 11. Старовинний український народний танець. 12.
Основний функціональний елемент легень, через стінку якого
здійснюється газообмін. 14. Мама
нареченого чи нареченої для батьків з іншого боку. 15. Річка в Архангельській області, у якої Пушкін «позичив» прізвище свого героя. 20. Ім’я чайки з культового роману американського письменника
Ричарда Баха. 22. Ліки, без яких,
на думку Винниченка, неможливо
читати історію України. 24. Сільськогосподарське знаряддя, на яке,
згідно з Біблією, варто перекувати
мечі. 25. Болгарське містечко, національна столиця гумору. 26. Екзотичний плід, який асоціюється
з буржуазією. 27. Столиця Туреччини.
По вертикалі:
1. Привид, примара, ілюзія,
щось, що існує лише в уяві. 2. Ексголова Державної фіскальної
служби України, який прославив-

ся картатою ковдрою. 3. Річка на
Кавказі. 5. «Стоїть в селі Суботові
на горі високій ... України: широка, глибока» (Тарас Шевченко). 6.
Французький філософ та енциклопедист епохи Просвітництва. 7.
«Мильна опера». 8. Ісландський
мох, що росте в тундрі. 13. Російська поетка, уроджена Ганна Горенко. 16. Міфічне чудовисько у
вигляді жінки зі зміями замість
волосся, від погляду якої все живе
оберталося на камінь. 17. Комаха-медонос. 18. Болгарська сліпа
провидиця. 19. Давньогрецький
глечик із вузьким високим горлечком. 21. Галасливий великий
натовп. 23. Глечик.
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■ ПРИКОЛИ

■ ПОГОДА

Курорти Карпат: хмарно, без опадiв.
Славське: вночi 0...-2, удень 0...-1.
Яремче: вночi +1...+2, удень 0...+1.
Мiжгiр’я: вночi +1...+3, удень 0...+1.
Рахiв: уночi 0...-2, удень 0...+2.
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Чоловiк на прийомі у лікаря
скаржиться на поганий слух.
— Курите?
— Так.
— П’єте?
— Так.
— Жінки?
— Ну...
— Треба зав’язувати.
— Щоб краще чути? Ніколи!
***
— Моя дружина все літо в
стриптизі підробляла. Спочатку їй
50 доларiв платили, а потім 100 —
аби вона не роздягалася.
***
Подруги спілкуються:

— А я розлучилася зі своїм
хлопцем.
— Чому?
— А він знає занадто багато
вульгарних пісень.
— Він тобі їх співав?
— Ні, насвистував.
***
Учителька задала твір на тему
«Що б я зробив, якби отримав
мільйон?» Через півгодини один
малюк піднявся з місця і підійшов
до неї, тримаючи в руках два листки з якимись розрахунками.
— Вибачте, Ніно Петрівно, —
сказав він, — а чи не можна додати ще 100 тисяч?
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