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«Ми пов’язуємо збільшення кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби, 
які реєструються впродовж останніх трьох днів, саме з пом’якшенням карантинних 
заходів». Віктор Ляшко

головний санітарний лікар України

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОТЕСТ

Ганебне шоу
Активісти різних поколінь — 
проти перетворення України 
на поліцейську державу
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Колишні політв’язні, історики, громадські 
діячі та активісти обурені ганебним шоу, вла-
штованим навколо начебто «вручення підоз-
ри» п’ятому президенту України Петру По-
рошенку, і переконані, що це не робить честі 
владі і повертає країну в часи Януковича. Про 
це йдеться у відкритому зверненні, ініційо-
ваному політв’язнем, учасником ініціативи 
«Першого грудня» Йосифом Зісельсом. Гро-
мадські активісти з науковими званнями та 
в’язні сумління різних поколінь закликають 
припинити політичні переслідування, нато-
мість спрямувати зусилля на консолідацію 
суспільства у протидії російській агресії.
 «Звернутись із цим листом нас спонукали 
останні події, які повертають нашу державу в 
часи Януковича. Сваволя, вибіркове правосуд-
дя, політичні переслідування після Револю-
ції гідності мали назавжди полишити Украї-
ну. Ми обурені діями ДБР та ОГПУ, які повер-
тають ці огидні явища в українську дійсність. 
Це — ознаки формування в Україні поліцейсь-
кої держави», — наголошується у зверненні.
 І додають: «Ганебне, незаконне, непро-
фесійне шоу, влаштоване навколо начебто 
«вручення підозри» п’ятому Президенту Ук-
раїни, народному депутату України Петру 
Порошенку не робить честі владі. Воно знач-
но погіршує імідж нашої країни у світі. Такі 
дії дискредитують саму правоохоронну систе-
му, руйнують і без того невисоку довіру до неї. 
Суспільству посилається небезпечний сигнал: 
«органам» закон не писаний. А отже, завтра 
будь-чиї права можуть розтоптати — було би 
політичне замовлення».
 Автори наголосили Володимирові Зеленсь-
кому, що «не варто наслідувати приклад Яну-
ковича», який  «призводить до руйнівних на-
слідків, і в першу чергу для влади». Підпи-
санти констатують, що в Україну повернулись 
репресії проти політичних опонентів.
 На їхню думку, звинувачення президен-
та України за видання указу про кадрове при-
значення у Службу зовнішньої розвідки Ук-
раїни виглядають дивно,  адже це його консти-
туційні повноваження. Крім іншого, йдеться у 
листі, це може поставити під сумнів будь-які 
кадрові рішення, які ухвалює як нинішній, 
так і майбутні очільники держави, і це — не-
безпечний прецедент.
 Відкритий лист підписали загалом понад 
сто достойників. Серед них, зокрема, письмен-
ник і дипломат Юрій Щербак, академік НАНУ, 
Герой України Ігор Юхновський, релігієзна-
вець, в’язень сумління Ігор Козловський, ек-
сміністр освіти і науки Сергій Квіт, керівник 
Центру європейських гуманітарних дослід-
жень НаУКМА Костянтин Сігов, професор На-
ціонального університету «Києво-Могилянсь-
ка академія», колишній політв’язень і поет 
Микола Горбаль, директор Українського цен-
тру вивчення історії Голокосту Анатолій По-
дольський. А підтримали звернення у соціаль-
них мережах тисячі українців.
 Нагадаємо, Петру Порошенку 10 червня 
спробували вручити підозру в будівлі Держав-
ного бюро розслідування без участі генпроку-
рора. Слідство навіть вирішує питання щодо 
взяття під варту колишнього президента, нині 
народного депутата Петра Порошенка у справі 
щодо призначення заступника керівника 
Служби зовнішньої розвідки Сергія Семоч-
ка у 2018 році, інформував офіс генерального 
прокурора. За даними слідства, Порошенко пі-
дозрюється у тому, що шляхом видання явно 
злочинного наказу схилив військову службо-
ву особу — керiвника Служби зовнішньої роз-
відки України — до перевищення ним влади та 
службових повноважень, тобто умисного вчи-
нення дій, які явно виходять за межі наданих 
йому прав та повноважень, вчиненого в умо-
вах особливого періоду (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, 
ч. 4 ст. 426-1 ККУ). ■

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 На фронті чергове загострен-
ня. За минулі чотири доби збройні 
формування Російської Федерації, 
їхні посіпаки та найманці 58 разів 
порушили режим припинення вог-
ню. Агресор обстріляв наші пози-
ції із заборонених Мінськими до-
мовленостями 122-мiлiметрових 
артилерійських систем, мінометів 
калібру 120 мм та 80 мм. Засто-
совували також безпілотні літаль-
ні апарати для скидання боєпри-
пасів, озброєння БМП, гранатоме-
ти різних систем, великокаліберні 
кулемети, снайперську і стрілець-
ку зброю. 
 На луганському напрямку в 
районі відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Північ» 
противник обстріляв наші оборон-
ні укріплення поблизу Оріхового, 
Травневого, Хутора Вільного, Ши-
рокиного, Новоолександрівки, Во-
дяного, Верхньоторецького, Слав-
ного. Найгарячіше було поблизу Лу-
ганського. Противник щодня засто-
сував артилерійські системи калібру 
122 мм, випустивши в бік наших по-
зицій за цей період понад півтори 

сотні снарядів. Свою артилерію оку-
панти розмістили безпосередньо в 
Калінінському, що на східній око-
лиці Горлівки, поруч iз будинками 
цивільних мешканців. Аналогічні 
види мінометів i великокаліберні ку-
лемети російські найманці задіяли 
на підступах до Попасної. Також iз 
мінометів калібру 120 мм ворог від-
кривав вогонь біля Троїцького та Но-
возванівки, а по оборонцях Пищеви-
ка — з великокаліберних кулеметів 
і стрілецької зброї. Поруч iз населе-
ним пунктом Катеринівка противник 
для обстрілів застосовував міноме-
ти калібру 82 мм та стрілецьку зб-
рою. 
 На донецькому напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання 
«Схід» окупант iз важкої арти-
лерії гатив по опорних пунктах на-
ших захисників поблизу Авдіївки, 
Кам’янки, Мар’їнки, Пісків, Вер-
хньоторецького, Новомихайлів-
ки, Новотроїцького, Славного, 
Старогнатівки, Богданівки. По-
руч iз Кримським, Гнутовим, Но-
вотроїцьким окупанти застосува-
ли міномети 82-го калібру, авто-
матичні станкові гранатомети та 

стрілецьку зброю. Оборонців Чер-
малика обстріляли зі снайперської 
зброї. Проти захисників Павлопо-
ля агресор задіяв БПЛА для ски-
дання гранатометного пострілу та 
міномети калібру 82 мм, автома-
тичні станкові гранатомети і вели-
кокаліберні кулемети. 
 Унаслідок ворожих обстрілів 
семеро військовослужбовців 
Об’єднаних сил отримали пора-
нення. 
 На жаль, ми втратили двох на-
ших захисників. 11 червня в зоні 
ООС загинув молодший лейтенант 
Бут Дмитро Ігорович. Дмитро був 
родом з Івано-Франківська і про-
жив тільки 38 років. 
 13 червня загинув коман-
дир відділення взводу управлін-
ня розвідувальної роти прапор-
щик Леонід Добрянський із по-
зивним «Старий» із 30-ї окремої 
механізованої бригади ЗСУ ім. 
князя Костянтина Острозького. 
«Він загинув від мінно-вибухової 
травми, не сумісної з життям», — 
ідеться в повідомленні пресслуж-
би підрозділу. 
 Леонід Добрянський родом із 
міста Ружин Житомирської облас-
ті. Народився 31 липня 1974 року. 
Разом із сім’єю мешкав у Києві, 
на Печерську. У Леоніда Цезаро-
вича залишилися дружина та 24-
річна донька. У 1992 році служив 
«строчку» в ЗСУ, потому закінчив 
школу прапорщиків. До війни Ле-
онід Цезарович працював на авіа-
ційному заводі ДП «Антонов». Од-

ним iз перших став на захист Ук-
раїни в пекельний час. Із 2014-го 
по 2015 рік воював у складі 72-ї 
ОМБР.  Пізніше підписав контракт 
iз 30-ю бригадою. Влітку 2014-го 
під час боїв у Червонопартизансь-
ку, що в Луганській області, от-
римав поранення. По завершен-
ні контракту в липні 2020 року Ле-
онід мріяв відсвяткувати весілля 
своєї доньки та невдовзі поверну-
тися назад до лав бригади. «Він до 
останнього подиху захищав Бать-
ківщину. Він поклав життя, захи-
щаючи рідну землю від російських 
окупаційних війс ьк... Ми обіцяємо, 
що розплата за Леоніда буде для 
ворогів швидкою і страшною», — 
ідеться в некролозі від 30 ОМБР. 
 За даними розвідки, за згада-
ний період українські воїни зни-
щили 14 російських найманців. 
Ще 13 — поранили. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Українська сторона Спіль-
ного центру з контролю та ко-
ординації питань припинення 
вогню та стабілізації лінії роз-
межування сторін повідомляє 
про те, що днями понад 100 
військових вантажівок та кіль-
ка одиниць техніки в’їхали зі 
сторони Російської Федерації 
на тимчасово непідконтроль-
ну урядові України територію, 
оминаючи офіційні пункти про-
пуску.

■

НА ФРОНТІ

Розплата буде
Агресор нарощує активнiсть

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Антирекорд за весь час 
пандемії коронавірусу в 
Україні, понад 750 нових 
випадків на COVID-19, за-
фіксували на вихідних. У 
деяких областях показни-
ки зросли втричі. Тому в 
уряді почали говорити про 
посилення обмежень. 
 Киянка пані Тамара по-
важного віку, вона не вихо-
дить iз дому без маски, ру-
кавичок та антисептика. 
Не соромиться і визнає — 
коронавірусу боїться: «Ні 
ліків, ні вакцини від цієї 
хвороби немає, а в біль-
шості людей мого віку є до-
даткові захворювання, які 
при зараженні коронавіру-
сом можуть ускладнити 
ситуацію. Тому я всебічно 
виступаю за те, щоб люди 
дотримувалися всіх сані-
тарних норм, носили мас-
ки. Якщо кількість хворих 
і надалі зростатиме, то, на 
мою думку, необхідно по-
силити карантин», — за-
значила пенсіонерка. 
 Урядовці запевнили: 
суворі обмеження по всій 
території України поки 
вводити не будуть. Утім, 
за словами премєр-мініст-
ра Дениса Шмигаля, якщо 
в 10 i більше областях від-
будеться одночасне масове 
зростання захворюваності, 
будуть змушені оголосити 
про посилення.  
 У Кабміні вже розроби-
ли план, як можуть стри-
мувати поширення вірусу.  
Планують змінити графік 
роботи держустанов, щоб 
люди масово не пересували-
ся у години пік, i збільши-
ти кількість  громадського 
транспорту, а також поси-
лити контроль за виконан-
ням епіднорм. «Динаміка 
показує, що інколи збіль-
шення кількості тестувань 

не тягне за собою збільшен-
ня кількості виявлених хво-
рих на коронавірусну хво-
робу. Ми пов’язуємо збіль-
шення кількості виявлених 
випадків коронавірусної 
хвороби, які реєструються 
впродовж останніх трьох 
днів, саме з пом’якшенням 
карантинних заходів», — 
зазначив головний санітар-
ний лікар Віктор Ляшко.
 У МОЗ називають iще 
одну причину збільшення 
кількості хворих — нехту-
вання українців носінням 
маски, рукавичок i дотри-
манням епідеміологічних 
норм. Окрім цього, за ін-
формацією МОЗ, у кожно-
му шостому закладі з про-
дажу продуктів харчуван-

ня є порушення: скупчення 
людей, відсутність анти-
септиків для рук чи ма-
сок на обличчях у відвіду-
вачів. Тому в Міністерстві 
охорони здоров’я вкотре 
заявили: якщо українці не 
дотримуватимуться цих 
норм, ситуація і далі може 
погіршуватися. 
 Найнебезпечнішими ре-
гіонами з найбільшим при-
ростом хворих лишаються 
Львівщина, Закарпаття та 
місто Київ. Приріст хворих 
відбувся в 21 області з 24. 
Незначне зниження цього 
показника спостерігається 
лише в Луганській облас-
ті. А загальна кількість по 
країні перевищила цифру в 
31 тисячу осіб. ■

ХРОНІКИ

 Тернопільський підпри-
ємець, маючи усі симпто-
ми COVID-19, зібрав на свят-
кування у шинку пів сотні 
друзів, колег, знайомих. Але 
пиятика за спільним сто-
лом — то дурниці. Для пов-
ноти відчуттів й, звісно, аби 
та «китайська зараза склєк-
ла від зневаги», влаштував 
для усіх гостей кілька турів 
«Сім сорок» із хустинкою 
та французькими цілунка-
ми, пише в «Фейсбуці» Олег 
Оленюк. 
 Проміжний результат — 
три з половиною десятки інфі-
кованих COVID-19. Поки що...

■

COVID-19

Цифри ростуть
В уряді заявили про можливе посилення карантину

■

Карантинні крайнощі.
Малюнок Олександра ЯРИНИ.

❙
❙
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То ллє, то пече
Негода у вихідні залишила 
без електрики майже 
350 населених пунктів
Людмила НІКІТЕНКО

 Минулі вихідні в Україні виявилися штор-
мовими. Через негоду, сильні опади та пориви 
вітру, залишилися без електропостачання 348 
населених пунктів у дев’яти областях — Тер-
нопільській, Хмельницькій, Житомирській, 
Запорізькій, Закарпатській, Київській, Черні-
вецькій, Кіровоградській та Дніпропетровсь-
кій. 
 До того ж на території 7 областей — Тер-
нопільської, Чернівецької, Івано-Франківсь-
кої, Запорізької, Миколаївської, Кіровоград-
ської та Дніпропетровської негода так розгу-
лялася, що повалила 32 дерева, підтопила 49 
житлових будинків i 73 подвір’я, залила 35 
присадибних ділянок, три підвали, частково 
пошкодила покрівлі 12 будівель i асфальтне 
покриття на автодорогах регіонального, тери-
торіального та місцевого значення довжиною 
близько 2,5 км. 
 У Дніпрі, приміром, за словами заступника 
міського голови Михайла Лисенка, буквально за 
15 хвилин випала півторамісячна норма опадів, а 
шквальний вітер повалив 57 дерев, пошкодив 14 
ліній електротранспорту, 12 ліній електропоста-
чання і залишив без електрики три лікарні, 
 На щастя, обійшлося без жертв. Але на Іва-
но-Франківщині у селі Манява Богородчансько-
го району, повертаючись iз відпочинку на водо-
спаді, через раптове підняття рівня води в річці 
Манявка, застрягла туристична група з 18 чо-
ловік, серед яких троє дітей. Ще одна група ту-
ристів iз 12 осіб, теж iз трьома дітьми, на чоти-
рьох квадроциклах перебувавала неподалік.
 Як повідомляють у ДСНС України, їх усіх 
врятували надзвичайники Івано-Франківсько-
го пошуково-рятувального відділення спеціалі-
зованої пошуково-рятувальної частини управ-
ління ДСНС області, 5 чоловік на 2 одиницях 
техніки, в тому числі снігоболотохід «Богун». 
За допомогою вантажного автомобіля підвище-
ної прохідності вони переправили людей через 
водні перешкоди.
 Цими днями у посиленому режимі працю-
вали і рятувальники, і працівники обленерго, 
і комунальники, які спилювали повалені дере-
ва. У Жмеринці на Київщині вони прибирали з 
проїжджої частини дороги дерево, яке впало і 
перекрило рух автотранспорту. У Кропивниць-
кому чотири рази еменесники визволяли вули-
ці від повалених дерев по провулку Першотрав-
невому, на вулицях Полтавській, Генерала Ро-
димцева та Кавалерійській. А у Знам’янці бійці 
ДСНС розпиляли та прибрали дерево, яке впало 
на житловий будинок.
 На Чернігівщині внаслідок сильного вітру 
на території 3 районів — Корюківського, Го-
роднянського та Ріпкинського — сталося пошко-
дження покрівель будівель. У селі Перелюб 
пошкоджено покрівлю школи на площі близь-
ко 300 кв. м, дахи 12 житлових будинків та 13 
господарських споруд. У селі Ільмівка побито 
покрівлю школи з прибудованою майстернею, 
пошкоджено й дахи на 17 житлових будинках 
та 5 господарських спорудах. У селі Добрянка 
розтрощено покрівлю школи на площі близько 
400 кв. м, покрівлю двоповерхового багатоквар-
тирного житлового будинку на площі близько 
100 кв. м, покрівлю житлового будинку.
 У Чернівецькій області сильний град у місті 
Сторожинець побив 30 вікон і шифер на район-
ній лікарні на площі 700 кв. м, покрівлі гімназії 
№ 1 на площі 900 кв. м, гімназії №2 на площі 
750 кв. м, ЗОШ №1 на площі близько 4 тис. кв. 
м i 30 вікон, ліцею №1 на площі близько 2 тис. 
кв. м, приміщення 12 ДПРЧ на площі 300 кв. м 
та дахи кількох житлових будинків.
 Наробила біди негода і на Хмельниччині та 
Тернопільщині. У селі Мацьківці пошкоджено 
покрівлю школи на площі близько 150 кв. м, а в 
селі Зозулинці поривом сильного вітру з одного 
приватного житлового будинку зірвало частину 
даху та пошкодило близько 100 кв. м покрівлі. 
Окрім того, у селі Синьків Заліщицького райо-
ну поривами сильного вітру побило дахи школи 
та п’яти приватних будинків.
 Після негоди Україна підраховує збитки. 
Тож у яку бюджетну копійку виллються віднов-
ні роботи — наразі невідомо. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Наприкінці минулого тижня в 
Міністерстві освіти несподівано змі-
нили формат проведення пробного 
ЗНО, яке було заплановано на 15 та 
17 червня. Замість очного тестуван-
ня майбутнім абітурієнтам запропо-
нували потренуватися в режимі он-
лайн, відправивши усіх бажаючих 
за подробицями на сайт Українсько-
го центру оцінювання якості освіти. 
 Ця суботня новина додала чимало 
організаційного клопоту всім учасни-
кам цьогорічної вступної кампанії, 
але, як з’ясувалося потім, головна 
сенсація на них чекала попереду. Ос-
вітній омбудсман Сергій Горбачов на 
своїй сторінці в «Фейсбуці» припус-
тив, що коронавірус може стати зруч-
ним приводом для відміни самого ін-
ституту незалежного оцінювання 

знань в Україні. 
 «Протягом години я отримав ін-
формацію відразу з трьох незалежних 
джерел про те, що у високих владних 
структурах готуються документи про 
скасування ЗНО взагалі, — повідо-
мив він. – Інформація надійшла від 
людей, яких я давно знаю і яким дові-
ряю, хоча поки що вона не підтвер-
джена офіційно. Найменше я нала-
штований «розганяти паніку» і над-
звичайно сподіваюся, що це — лише 
чутки, можливо, спроба «перевірити 
реакцію суспільства».
 Соціальні мережі буквально ви-
бухнули гнівними коментарями, які 
були розміщені в основному під крас-
номовним хештегом «РукиГетьВід-
ЗНО». Окремі майбутні абітурієнти 
висловили готовність влаштувати 
страйк у разі, якщо конспірологіч-
ні чутки підтвердяться. А досвідчені 

фахівці поділилися своїми думками 
з приводу організації тестування в 
умовах карантину. Скажімо, пролу-
нала пропозиція впускати учнів до 
аудиторій по 8 осiб iз дотриманням 
дистанції 1,5-2 метра. 
 Висловилися з цього приводу і де-
які керівники ВНЗ. Скажімо, ректор 
Запорізького національного універ-
ситету Микола Фролов назвав зов-
нішнє оцінювання однією з найус-
пішнiших реформ в українському 
суспільстві. А відтак закликав своїх 
колег офіційно висловитися з цьо-
го приводу і «тим самим припини-
ти брехню зацікавлених осіб проти 
ректорської спільноти», яка нібито 
ініціює процес скасування ЗНО. 
 У свою чергу, Сергій Горбачов на-
звав маніпуляції зi скасуванням ЗНО 
намаганням «деяких персонажів» по-
вернути до української освіти хабарі 
та корупцію. «Буду відвертим: я не 
знаю, чим усе закінчиться для мене 
особисто — і для інституту освітнього 
омбудсмана як такого. Бо дуже впли-
вові люди розлючені, — написав він 
через кілька днів після першого пос-
ту в «Фейсбуцi». — Але й мовчати 
про це я не мав права. Бо треба роби-
ти все можливе, щоб зберегти для на-
ших дітей можливості рівного досту-
пу до вищої освіти». ■

ОСВІТА

Конспірологія і ЗНО
Чи знищить коронавірус незалежне оцінювання 
знань абітурієнтів

■

Ірина КИРПА

 У Шевченківському рай-
суді Києва у понеділок, 15 
червня, після дводенної пе-
рерви продовжилося обран-
ня запобіжного заходу для 
проукраїнського активіс-
та Сергія Стерненка. Слід-
ство просить суд відправи-
ти його під цілодобовий до-
машній арешт та одягнути 
електронний браслет.
 Активісти влаштува-
ли акцію протесту під на-
звою «Пропускай», адже 
вхід до будівлі блокували 
військові автомобілі Нац-
гвардії, силовики, а також 
поліція спеціального при-
значення «з характерним 
беркутом на патчах, у шо-
ломах i бронежилетах».
 Потрапити всередину 
будівлі райсуду на вулиці 

Дегтярівській, 31, прой-
шовши через рамку мета-
лошукача, вдалося лише 
кільком журналістам та 
народним депутатам, ін-
ших не пропустили спів-
робітники служби судової 
охорони.
 У натовпі побили ко-
лишнього політв’язня 
Кремля кримчанина Воло-
димира Балуха, який при-
йшов на чергове засідання 
у резонансній справі Стер-
ненка. «Спочатку запусти-
ли всередину суду за пос-
відченням, а потім не ви-
пустили та там били тільки 
що», — так прокоментував 
те, що із ним трапилось Во-
лодимир Балух.
 Із боку маніфестантів у 
хід пішли димові шашки та 
фаєри у поєднанні з вико-
нанням Державного гімну 

України. Атмосфера біля 
суду 15 червня 2020 року 
нагадувала часи Майдану.
 На думку адвоката Ві-
талія Коломійця, який та-
кож захищає Яну Дугар у 
«справі Шеремета», суд 
проходить зі значними 
порушеннями, що дозво-
ляє сформувати скарги як 
до Вищої ради правосуд-
дя, так й до Європейського 
суду з прав людини.
 Захищати Сергія Стер-
ненка також беруться, зок-
рема, Віталій Титич та Масі 
Найєм. Експертами-ме-
диками будуть Олександр 
Лінчевський та хірург, 
керівник експертної групи 
з питань надання екстреної 
медичної допомоги Дирек-
торату медичних послуг 
МОЗ, ветеран АТО Олек-
сандр Данилюк.

 Сергій Стерненко на 
своїй сторінці в соціальній 
мережі опублікував фото, 
як поліція обшукує всіх на 
вході у двір суду, та підпи-
сав свій пост: «Закрили во-
рота. Всіх обшукують. Тут 
стільки нагнали «силови-
ків», що можна брати До-
нецьк».
 Справа проукраїнського 
активіста, медійника, ко-
лишнього лідера одесько-
го осередку руху «Правий 
сектор» Сергія Стернен-
ка, на якого тричі вчиня-
ли напади у 2018 році, уп-
родовж останніх днів ста-
ла топ-подією всеукраїнсь-
кого масштабу. Нагадаємо, 
11 червня йому оголоси-
ли підозру в навмисному 
вбивстві та незаконному 
носінні холодної зброї. Бо 
коли у травні два роки тому 
на нього втретє напали, то 
він чинив опір і порізав од-
ного з нападників, який у 
результаті не вижив.
 Розпочалося судове за-
сідання, де мали обирати 
запобіжний захід Сергію 
Стерненку, 12 червня. Воно 
тривало близько восьми го-
дин, після чого суддя Воло-
димир Бугіль переніс роз-
гляд справи на понеділок.
 Нападали Іван Кузнє-
цов, для якого все закін-
чилося плачевно, та Олек-
сандр Ісайкуло, який зго-
дом зміг утекти за кордон. 
П’ятеро адвокатів Сер-
гія Стерненка намагають-
ся спростувати версію СБУ 
про те, що його дії не можна 
кваліфікувати, як самообо-
рону. У відомстві ж ствер-
джують, що активіст уже 
після нападу, коли його 
життю нічого не загрожу-
вало, наздогнав Івана Куз-
нєцова та завдав йому кіль-
ка поранень, у тому чис-
лі смертельне поранення в 
серце.
 «Після дослідження 
справи проти Стерненка 
комісією, стало зрозуміло, 
що вона є політично вмоти-
вованою.
 Висновки експертиз у 
справі є різними, та це дає 
підстави робити виснов-
ки про їхню неоднознач-
ність», — сказала член-
киня парламентської ТСК 
Вікторія Сюмар. ■

РЕЗОНАНС

Нагнали силовиків, 
що можна брати Донецьк...
Судове засідання у справі Сергія Стерненка 
перетворюється на новий Майдан

■

Небачена з часів Майдану протидія владоохоронців активістам.
Фото з сайта ukrinform.com.
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Василь БОГДАН, 
експерт iз питань безпеки, 
генерал-лейтенант, 
публіцист

Корупцiя i вiрус тут 
правлять бал
          Неупереджена оцінка 
бурхливих процесів у державi 
дає підстави, як говорять у 
Південній Пальмірі, вважати, 
що Україна стрімко рухаєть-
ся до «грандіозного шухеру». 
Його жертвами можуть бути 
не лише відомі персоналії з 
різних суспільно-політичних 
та олігархічно-кланових та-
борів, а й Українська держава. 
Підґрунтям до такого перебігу 
подій є наростаюче невдово-
лення українців та зарубіжних 
партнерів ініційованим Зе-ко-
мандою ганебним політичним 
взаємопоборюванням та без-
підставним переслідуванням 
політичних опонентів. Катего-
рично не сприймається грома-
дою демонтаж інтегрованими 
у різні гілки влади проросій-
ськими реваншистами ук-
раїнського відродження, галь-
мування прогресивних євроат-
лантичних реформ та цинічне 
ігнорування такою агентурою 
Путіна конституційних прав 
громадян на гідне соціальне 
забезпечення. Справедливе 
обурення, особливо ветеранів 
АТО і ООС, викликає спро-
ба зорієнтованих на Кремль 
«младореформаторів» пе-
рекласти відповідальність за 
незаконну анексію Криму та 
збро йну агресію на Донбасі 
з Російської Федерації  на ук-
раїнське керівництво періо-
ду 2014-2018 років. А також 
відсутність у владної коман-
ди чіткої стратегії звільнення 
в осяжній перспективі тимча-
сово окупованих українських 
територій.
 Загрозливими для ук-
раїнського православ’я є спро-
би вельможних владних місіо-
нерів  Московського патріар-
хату блокувати об’єднавчий 
процес християн східного об-
ряду навколо ПЦУ та реалі-
зацію вимог чинного законо-
давства з ідентифікації росій-
ської православної церкви в 
Україні. Нації потрібно наре-
шті усвідомити, що надання 
Вселенським патріархом Вар-
фоломієм Томосу ПЦУ є для 
України рівнозначним хрещен-
ню Русі київським князем Во-
лодимиром. Як відомо, до ре-
алізації цього видатного про-
єкту надзвичайно багато зу-
силь доклала команда п’ятого 
президента і він особисто. 
Значною мірою дана обстави-
на, а також організація спро-
тиву російській агресії та по-
тужний поштовх українському 
відродженню є основою тепе-
рішніх гонінь на П. Порошен-
ка з боку Москви та її маріоне-
ток в Україні.
 Не сприймаються суспіль-
ством надто суперечливі та не-
послідовні кроки влади із по-
долання корупції і пандемії ко-
ронавірусу. Все більше у пуб-
лічний простір викидається 
інформації про зловживан-
ня коштами відповідного ре-
зерву, що негативно впливає 
на оплату медпрацівників, за-
безпечення лікувальних уста-
нов необхідним обладнанням, 

ліками, тестами, захисними 
масками тощо. Як і раніше, 
основний тягар ліг на плечі 
волонтерів та благодійників, і 
чомусь у таку діяльність недо-
статньо вмонтовані функціо-
нери правлячої партії, ОПЗЖ 
та загальновідомі їх спонсори-
олігархи. Перманентні касетні 
зашквари засвідчують, що ко-
рупція у вищих ешелонах вла-
ди набула нечуваних обертів, 
у геометричній прогресії фор-
мує радикальні протестні на-
строї серед різних верств на-
селення. Рейтинг реформа-
торів невизначеної ідеології 
стрімко падає, що обіцяє до-
сить сумнівні політичні пер-
спективи «зелених». Це вже 
призвело до розколу пошано-
вувачів турборежиму та пуб-
лічної дріб’язкової «гризні» 
між колишніми та чинними 
можновладцями із близького 
оточення В. Зеленського.
 Варто вкотре нагадати сус-
пільству про провали влади у 
реформуванні правоохоронних 
і спеціальних органів. Особли-
во Національної поліції, Ген-
прокуратури, ДБР та СБУ, які 
нерідко підіграють за окреми-
ми резонансними справами 
відповідним структурам РФ. 
Ганебні події в Кагарлику, Бро-
варах, Павлограді, інших насе-
ленних пунктах країни засвід-
чили очевидну гнилість і засмі-
ченість негідниками-інквізито-
рами поліційних формувань.  
Напевно, потрібно вже зараз 
переатестувати весь їх особо-
вий склад і вирішити питання 
з кадрового зміцнення керів-
ництва МВС. Адже окремі про-
типравні дії перелічених струк-
тур мають чіткі аналогії з реп-
ресивними сталінськими орга-
нами, що постійно катували і 
нищили українство.

Путiну можна, то й Орбан 
туди ж 
 Із кадрової та гуманітарної 
політики «зелених» випливає, 
що в Україні Кремлем реалі-
зується довгострокова спе-
ціальна операція з повернення 
російській діаспорі статусу ко-
лоніального і домінантного ет-
носу для ліквідації  вітчизня-
ної державності. Вже очевид-
но, що не найкращі представ-
ники національних меншин, 
посівши ключові посади у ви-
щих органах державної влади 
і управління та місцевого са-
моврядування, більше працю-
ють на історичну батьківщину, 
аніж на  розбудову Українсь-
кої держави. Звідси і постйіні 
«наїзди» на державну мову, 
актуалізація ідеї національно-
культурних автономій та нама-
гання загнати титульний етнос 
українців у таку собі культур-
ну духовну і фізичну резерва-
цію. Адже Республіку Польща 
не влаштовує унормований за-
коном статус вояків ОУН-УПА 
та представників інших виз-
вольних змагань. Угорщині з 
імперською зверхністю муляє 
законодавство про державну 
мову та освіту в Україні. Бол-
гарію не влаштовує, як реалі-
зовується адміністративно-те-
риторіальна реформа в Одесь-
кій області. А Румунію безпід-
ставно турбує статус в Україні 
етнічних релігійних громад. 
Не виключається, що окремі 
політичні сили та їхнiх лідерів 

у цих країнах надихає приклад 
поводження з Україною узур-
патора Путіна, який із задіян-
ням спецслужб та інформацій-
но-пропагандистської машини 
РФ і «п’ятої колони» оманли-
вим «русскiм мiром» спонукав 
значну частину росіян на сході 
та півдні України до державної 
зради і сепаратистського бун-
ту. Тому вкрай дивною, якщо 
не капітулянтською, виглядає 
заява спікера Разумкова про 
необхідність внесення змін у 
закон про державну мову для 
розширення квот російській 
мові, й це начебто сприятиме 
поверненню тимчасово окупо-
ваних територій у склад Украї-
ни. Напевне, відсутність ком-
петентного стратегічного мис-
лення не дозволяє колишньо-
му регіоналу усвідомити, що 
агресія Путіна проти унітар-
ної держави має на меті ре-
анімацію «малоросії» на ос-
нові подальшої русифікації 
та асиміляції українського ет-
носу. Що мимоволі кличе до 
життя жорсткіші запобіжники 
від руйнації української іден-
тичності. Одним із таких про-
понується законодавчо унор-
мувати квотний принцип ет-
нічного представництва у 
законодавчій, виконавчій, су-
довій владі, в офісі президен-
та та секторі безпеки та оборо-
ни держави.
 Прикрою, з точки зору 
втручання у внутрішні справи 
суверенної держави, стала не-
щодавня провокативна заява 
посла Ізраїлю в Україні Йоеля 
Ліона, який рекомендував по-
няття антисемітизму закріпити 
в українському законодавстві. 
Бо, з його слів,  таке явище ні-
бито поширюється в Україні. 
Зокрема, «міркування людей, 
щодо великої кількості євреїв, 
які займаються бізнесом в Ук-
раїні, це антисемітизм». Про-
явом антисемітизму посол 
вважає і «переписування (а 
не відтворення) української іс-
торії» та «використання окре-
мого слова замість слова «єв-
рей». Можливо, дипломат до 
таких висновків вдався після 
ознайомлення з відомим вис-
ловлюванням народного де-
путата від партії «Слуга на-
роду» Василевської-Смаглюк 
про те, що «в Україні потріб-
но приглушити свободу сло-
ва... Інакше незабаром крича-
тимуть «бий ж....ів». За такою 
незрілою логікою, і прези-
дента В. Зеленського, як осо-
бу єврейської національності, 
недопустимо буде критикува-
ти, адже це означатиме про-
яв антисемітизму. Якщо заява 
дипломата є офіційною пози-
цією держави Ізраїль, яка до 
цього часу не визнала Голо-
домор 1932-1933рр. геноци-
дом українського народу, то, 
мабуть, президент і МЗС Ук-
раїни повинні відповідним 
чином зреагувати на прово-
кативну некоректну поведінку 
посла. А не сором’язливо про-
ковтнути такий ляпас від на-
чебто стратегічного партнера, 
що фактично зазіхає на ста-
тус суб’єкта зовнішнього уп-
равління Україною. На сумні-
вий спіч дипломата мала б на-
лежним чином відреагувати і 
Єврейська конфедерація Ук-
раїни. Організація нещодав-
но завзято і принизливо для 

себе захищала у відповідному 
зверненні  міністра внутрішніх 
справ А. Авакова. Адже такі 
дипломатичні ляпи не працю-
ють на міжкофесійний і міжет-
нічний мир в Україні. Подіб-
не однозначно сприймається 
лише Путіним. Кремль  нав-
мисно і послідовно намагаєть-
ся ініціювати та підігрівати 
такі явища для дестабіліза-
ції суспільно-політичної і без-
пекової обстановки в Україні. 
Маючи гіркий і драматичний 
досвід виборювання власної 
державності, немає сумніву в 
тому, що український і єврей-
ський народи не дозволять 
так примітивно себе розвес-
ти. Громадськість обох країн 
спроможна дати гідну відсіч 
будь-яким намаганням посва-
рити обидва народи.
 Не забарилася і міжнарод-
на реакція на суперечливі події 
в Україні. Зарубіжні друзі Ук-
раїни і Європейський парла-
мент закликають президента 
В. Зеленського повернутися у 
правове поле та унеможливи-
ти політичні переслідування 
опозиції, зокрема п’ятого пре-
зидента України П. Порошен-
ка. З цього приводу колишній 
посол Канади в Україні Роман 
Ващук кваліфікує  такі дії вла-
ди і правоохоронців, як «від-
верту вендету», що призведе 
до стратегічних помилок  із не-
гативними наслідками для Ук-
раїни. Голова Європейської на-
родної партії Дональд Туск за-
кликає весь політикум Украї-
ни, в тому числі й опонентів, 
до солідарних дій для побудо-
ви лідерської України. Відомий 
американський дипломат Курт 
Волкер засуджує кримінальне 
переслідування П. Порошенка 
і називає це політично вмоти-
вованим і  таким, що поширить 
розкол в українському сус-
пільстві, що призведе до руй-
нації національної єдності, яка 
так необхідна в умовах росій-
ської агресії в Україні. Колиш-
ній міністр закордонних справ 
Швеції Карл Більдт однознач-
но попере джає, що в разі про-
довження В. Зеленським пе-
реслідування лідера опозиції у 
стилі В. Януковича європейсь-
кі сусіди України будуть вжива-
ти відповідні заходи. Ексгенсек 
НАТО Андерс Фог Расмуссен 
вважає таке явище політичною 
помстою та вибірковим право-
суддям, що є частиною мину-
лого України, а не її майбут-
нього. Із відповідною заявою 
до української влади звернув-
ся і європейський парламент. 
Але поки що належної реакції 
на заяви і звернення вiд В. Зе-
ленського немає.
 Усе чітко та виразно про-
глядається на відстані, навіть 
через значні історичні періо-
ди, коли вщухають пристрасті 
і настає час об’єктивної оцін-
ки подій та особистостей, які 

їх творили або були причетни-
ми до них. Проте окремі вис-
новки та уроки з подій непро-
стого українського сьогоден-
ня можна зробити вже зараз. 
Як не прикро, але у політичну 
практику країни повернуло-
ся ганебне істроичне явище, 
коли кожен наступний князь, 
гетьман чи генеральний сек-
ретар паплюжив, переслідував 
або й фізично усував свого по-
передника. А згодом і сам ста-
вав жертвою палацових інтриг 
чи більш потужних володарів 
із близького зарубіжжя.
 Чи був несподіваним про-
граш П. Порошенка на остан-
ніх президентських виборах? 
Питання риторичне. Хоча все 
більше право на життя отри-
мує версія, що п’ятий прези-
дент став жертвою майстер-
ної й глибоко законспірованої 
змови дніпропетровсько-хар-
ківського олігархату та Крем-
ля. До речі, коли видатний 
мудрогель Уiнстон Черчилль 
програв вибори наприкін-
ці Другої світової війни, сус-
пільство Великобританії обме-
жилося стосовно нього такою 
політичною подією. Британці 
не ставили у провину колиш-
ньому лідеру жахливі бомбар-
дування гітлерівцями  Лондо-
на, Ковентрі, інших населених 
пунктів i численні жертви. Рі-
вень політичної і суспільної 
культури еліти та громадян 
дозволив їм піднятися над 
особистими трагедіями і ус-
відомити, що У. Черчилль за-
хистив Великобританію від не-
минучої поразки, перш за все, 
шляхом створення потужної 
міжнародної коаліції, яка ус-
пішно зламала хребет нацист-
ському  третьому рейху.
 Аналогії з українською 
ситуацією очевидні. Різни-
ця лише в тому, що, на відмі-
ну від імперської Великобри-
танії, Україна є постколоніаль-
ною державою і дотепер час-
тково перебуває під впливом 
колишньої метрополії Мос-
ковії.

Терпiння українцiв 
не безмежне 
 Дошкульним гальмів-
ним чинником українського 
відродження є фактичне при-
пинення процедури декомуні-
зації та законодавчого унорму-
вання покарань за колабора-
ціонізм. Не лише в столиці, а й 
у низці населених пунктів краї-
ни ще залишаються символи 
комуно-радянської епохи,що 
надихають контрреволюціо-
нерів на реванш. Більше того, 
в Україні конче потрібно про-
вести демонархізацію. Бо «ар-
тефакти» Романових у вигляді 
пам’ятників Петру I і «славі 
русского оружiя» в Полтаві, 
Катерині II в Одесі, двоголові 
імперські орли на  Софіївсь-
кій дзвіниці у Києві та повер-

нення центральній лікарні сто-
лиці найменування Олександ-
рівської з гербом імператриці 
на фронтоні установи підігрі-
вають настрої роялістів до ре-
колонізації України.
 Ескалація російськими 
окупаційними вiйськами бо-
йових дій на східному фронті 
та незмінні плани Путіна роз-
членувати Україну вкотре за-
свідчують необхідність кар-
динального зміцнення оборо-
ноздатності країни за рахунок 
перш за все вітчизняних новіт-
ніх видів озброєння. Надання 
нарешті Україні програми  роз-
ширених можливостей НАТО, 
— важливий, але не визна-
чальний фактор у модерно-
му переозброєнні. Постіль-
ки Альянс поки що лише за-
лишає відкритими двері для 
членства України в НАТО. До-
сить повільно розблоковує 
ембарго на продаж зброї ук-
раїнському війську. Тому обо-
ронно-промисловий комплекс 
України повинен нарешті за-
вершити випробування тако-
го ракетно-реактивного оз-
броєння, як «Нептун», «Віль-
ха», «Тайхун» і надпотужної 
гармати «Богдана» та поста-
вити їх на озброєння українсь-
кої армії. Воїнів-героїв на пе-
редовій східного фронту вже 
не влаштовують «відосіки», 
на яких рекламуються лише 
випробування ракетної та гар-
матної артилерії. Все часті-
ше на тлі так званої оптиміза-
ції (вважай  скорочення) вій-
ськових формувань в їхньому 
середовищі точаться розмови 
про саботаж і блокування пе-
реозброєння війська, вислов-
лються побоювання можливіс-
тю доведення сектору безпе-
ки та оборони до такого стану, 
який панував при В. Янукови-
чі. Загалом, з огляду на руй-
націю ДНЯЗ, припинення дії 
угоди між США і РФ зі скоро-
чення ракет серед ньої і малої 
дальності, недієздатності Бу-
дапештського меморандуму 
стосовно гарантування безпе-
ки України, є всі підстави ви-
нести на легітимізований не-
забаром референдум питання 
про доцільність повернення 
Україні статусу ядерної де-
ржави. І така ідея не виглядає 
шантажем партнерів, бо вона 
чітко артикулює, в якому за-
грозливому стані перебуває 
національна і державна без-
пека країни. 
 Не меншою загрозою для 
України є зазначені вище оз-
наки все чіткішого дрейфу 
«зелених» до цілком зро-
зумілих для них ідеалів «рус-
ского мiра» та вже очевидна 
неспроможність організува-
ти ефективне управління та-
ким складним організмом, як 
Україна. Без сумніву, подіб-
на «ефективнiсть» керів-
ництва закономірно призве-
де до перманентних акцій со-
ціальної непокори, наслідком 
яких може бути розкол краї-
ни. Варто наголосити,що та-
кий сценарій провокуватиме, 
а Кремль обов’язково ско-
ристається ним у своїх інте-
ресах, та — колоборанти із 
ОПЗЖ. У кращому випадку 
відбудуться президентські і 
парламентські вибори.
 Як відомо, право вибору є у 
кожного. Тому очільник країни 
зобов’язаний досить відпові-
дально поставитися до своїх рі-
шень. При цьому мати на увазі, 
що при всіх розкладах зміцні-
ле громадянське суспільство 
не дозволить будь-кому де-
монтувати відродження націо-
нальної ідентичності українсь-
кої держави. ■

ЗРАДА

Реваншистський демонтаж
Як Зе-команда «зливає» Україну

■

Уся Зе-рать.
Фото з сайта ye.ua.

❙
❙
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ЧОТИРИ КОЛЕСА

Водій, 
доплати! 
Вітчизняних автовласників 
та промисловість змусять 
поповнювати бюджет 
та збільшувати прибутки 
Ігоря Коломойського
Олег ГАНСЬКИЙ 

 В Україні починає дорожчати пальне. 
Автомобільний газ подорожчав уже май-
же наполовину, зараз починають зміню-
вати цінники у бік підвищення на бензин 
та дизельне пальне. І, як прогнозують, це 
ще тільки квіточки: пальне у нашій країні 
може стати найдорожчим у Європі. Виною 
цьому — плановане підвищення акцизу 
на нафтопродукти. 
 «У випадку запровадження мит і квот 
на імпорт нафтопродуктів ми очікуємо 
подорожчання дизпалива та скрапленого 
газу, — сказав аналітик «Консалтингової 
групи А-95» Артем Куюн. — Адже приро-
да будь-яких мит і заборон — підвищення 
цін та створення комфортніших умов для 
внутрішніх виробників. Тому на сьогодні 
це і є єдиною метою».
 Урядова ініціатива, за словами експер-
та, підвищить ціни закупівлі й доходи в 
бюджет. Проте заплатить за цей процес 
споживач: автовласник, промисловість і 
транспортні перевезення. «Чудес у світі 
не буває», — констатував експерт. Зроста-
тимуть також доходи заводів. 
 Як відомо, на початку нинішньо-
го року «Укртатнафта» подала ще одну 
скаргу, в якій попросила обмежити ім-
порт і ввести мито на дизпаливо і скрап-
лений газ із Росії. Мета цього — підвищи-
ти ціну на нафтопродукти і збільшити свої 
прибутки. 
  Таким чином, компанія, яку відно-
сять до сфери власності «привладного» 
олігарха Ігоря Коломойського, планує 
наростити прибутки під час кризи, коли 
обсяги продажу пального суттєво впали. 
За нещодавнім дослідженням компанії 
Factum Group на замовлення «Консалтин-
гової групи А-95», у квітні–травні ниніш-
нього року 55% власників автомобілів 
скоротили кількість поїздок на особисто-
му транспорті через карантинні обмежен-
ня. При цьому 26% респондентів зменши-
ли кількість поїздок більш ніж на 40%.
 Factum Group проводила соціологічне 
опитування в три етапи — наприкінці бе-
резня, коли карантинні обмеження були 
максимальними, у квітні й травні, коли 
активність населення стала різко підви-
щуватися. На початок спостережень кіль-
кість опитаних, які знизили споживан-
ня пального особистим автотранспортом, 
становило 46,4%, за підсумком травня 
цей показник збільшився до 55%.
 П’ята частина опитаних власників ав-
томобілів повідомила, що карантин не 
вплинув на інтенсивність користування 
особистим транспортом. Тоді як 24% за 
цей період, навпаки, збільшили кількість 
поїздок.
 Дослідження споживчих настроїв по-
казало: для 44% автовласників ключо-
вим критерієм вибору АЗС залишається 
ціна. При цьому близько третини опита-
них готові змінити звичного оператора 
АЗС у разі різниці в ціні від 3 до 5 гривень 
за літр. 
 Отже, ціновий розрив, що утворив-
ся між різними мережами АЗС, значною 
мірою перерозподілив продажі. «Каран-
тин в Україні посилив поляризацію спо-
живачів нафтопродуктів: уже 44% влас-
ників авто готові змінити звичну заправ-
ку на дешевшу, тоді як традиційно цей 
показник не перевищує 30%. За наши-
ми даними, мережі АЗК-«дискаунтери» 
втратили менше реалізації у порівнянні з 
«брендовими» мережами, які посіли ви-
сокі цінові позиції», — резюмував Артем 
Куюн. ■

■

Обіцянка цяцянка...
 «Офіційно: Україна щойно повніс-
тю отримала перший транш від МВФ. 
Чи знали ви, що кошти надходять не 
напряму від МВФ, а від країн-членів 
Фонду? Відучора кошти надходили час-
тинами у доларах, євро, єнах, фунтах і 
юанях — валютах, що входять у SDR. 
Зараз процес завершено», — написав 
у своєму «Твіттері» голова Національ-
ного банку України Яків Смолій. І до-
дав, що кошти від МВФ, надійшовши в 
дербюджет, допоможуть державі з по-
доланням коронавірусу та забезпечен-
ням макрофінансової стабільності.
 Найближчим часом ми очікуємо 
надходження ще одного мільярда євро 
допомоги від Світового банку. Таким 
чином, загальна сума фінансових вли-
вань у нашу державу в червні ниніш-
нього року має сягнути 3,2 млрд до-
ларів. 
 Усього ж від Міжнародного валют-
ного фонду ми маємо отримати 5 млрд 
доларів упродовж найближчих пів-
тора року. Наступний, «контролюю-
чий», візит керівництва МВФ до Ук-
раїни очікують у липні–серпні ниніш-
нього року. Принаймні так сподіваєть-
ся міністр фінансів України Сергій 
Марченко. Другий транш ми можемо 
отримати 1 вересня 2020 року, третій 
— 1 грудня цього ж року. Плюс ще два 
транші мають надійти до Києва у 2021 
році: у травні й жовтні. Під кожну з 
цих дат наша держава має виконати 
певну умову.
 Мінфін нещодавно оприлюднив 
умови, на які українська влада вже 
пішла і, відповідно, отримала обумо-
влені за це кошти. Дві головні умови 
ми знаємо: це так званий «антиколо-
мойський» закон. Тобто, документ, 
який забороняє повернути націоналі-
зовані фінансові установи України їх-
нім колишнім власникам. Найяскраві-
ший прецедент у нас — історія із «При-
ватбанком», колишній власник яко-
го олігарх Ігор Коломойський вважає 
себе ображеним і намагається «повер-
нути» розграбовану фінустанову через 
суди. Зараз закон уже підписав прези-
дент Володимир Зеленський, і він на-
брав силу , але близькі до Коломойсь-
кого народні депутати ініціювали роз-
гляд документа у Конституційному 
Суді... А тому МВФ не вважає пробле-
му розв’язаною.
 Друга умова меморандуму — закон 
про ринок землі. Він також уже підпи-
саний президентом і готується набути 

чинності у липні наступного року. Але 
«непередбачлива» українська влада і 
тут залишила собі поле для відступу: 
земельний закон також оскаржили у 
Конституційному Суді. І лобіювати-
муть його скасування не лише «Слу-
ги народу», а й «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко та низка інших політсил, 
які послідовно виступають проти рин-
ку землі в Україні... Тому і ця умова 
МВФ, якщо дивитися глобально, на-
разі виконана лише частково. 

Приватизація таки має відбутися 
 Проте перед тим, як дати нам гро-
ші, Фонд поставив ще цілу низку умов. 
Нових! Логіка їх виставлення — про-
ста й очевидна: покрити термінові пот-
реби платіжного балансу та бюджетні 
потреби, спрямовані на реагування на 
непередбачувані кризові ситуації. А 
для цього, як вважають у МВФ, треба 
зробити кілька важливих речей. Одна 
із таких — не дозволити чиновникам 
розтринькати бюджетні кошти з ново-
го Фонду боротьби з коронавірусом. Ми 
погодилися на цілковиту прозорість у 
їх використанні та аудит витрат.
 Із Вашингтона також вдарили по 
руках численному сонму противників 
реформ Уляни Супрун, для отриман-
ня першого траншу з офіційного Києва 
взяли обіцянку продовжити реформу 
охорони здоров’я. Отже, заяви ниніш-
нього міністра охорони Степанова про 
скасування другого етапу медичної 
реформи вже можна вважати невда-
лим жартом. Адже, відповідно до ви-
мог МВФ, у нинішньому році влада му-
сить поширити новий режим фінансу-
вання на ланки вторинної і спеціалізо-
ваної допомоги.
 Не вдасться Зе-команді зупинити і 
реформу освіти, про що вже почали го-
ворити деякі чиновники. МВФ вима-
гає, навпаки, прискорити її. Щоправ-
да, кількість шкіл зменшать. Транс-
формують систему фінансування уні-
верситетів і прив’яжуть зарплату до 
результатів. 
 Продовжать пенсійну реформу. 
При цьому Україна обіцяє утриматися 
від запровадження нових спецпенсій і 
пільг, збільшення інших соціальних 
виплат, від намагання ухилитися від 
попередніх планів підвищення пенсій-
ного віку. І повернутися до ідеї під-
тримки приватних накопичувальних 
пенсійних систем. Вимагають від нас 
і посилення верховенства права, зок-
рема прозоро проводити процес добору 

суддів та дисциплінарних механізмів.
 Залишать у спокої і антикорупційні 
органи, зокрема НАБУ. І його очільни-
ка Артема Ситника, якого вже хотіли 
позбавляти посади у Верховній Раді. 
Навіть більше. НАБУ пообіцяли на-
дати більше повноважень: право про-
ведення операцій «під прикриттям», 
зняття інформації з каналів спілку-
вання, доступ до комп’ютерних систем 
і систем контрольованої доставки.
 Тарифи на газ із 1 липня стають 
ринковими: компанії-постачальни-
ки тепла зможуть кілька разів на рік 
переглядати тарифи, щоб відповіда-
ти ринку. Експерти підозрюють, що 
найближчим часом варто очікувати 
підвищення тарифів на газ і на опа-
лення. Що виглядатиме доволі дивно 
на тлі загального тренду падіння вар-
тості газу на головних світових спото-
вих ринках. 
 Продовжать приватизацію: до кін-
ця грудня 2020 року мають оголосити 
тендери на продаж щонайменше двох 
великих державних підприємств. Яких 
саме, визначатиме Фонд держмайна. 
Ще три підприємства виставлять на 
продаж до кінця червня 2021 року.
 Відстояли наші кредитори і неза-
лежність Національного банку: у тексті 
меморандуму з МВФ Україна пообіця-
ла уникати дій, які можна розцінити як 
тиск на Нацбанк, і наголосила, що гото-
ва зберегти його незалежність. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Падіння буде жорсткішим
 Міжнародний валютний фонд погір-
шив прогноз спаду ВВП України в 2020 році 
до 8,2%. Попередній показник був, як ми 
пам’ятаємо, 7,7%. Прогноз відновлення ук-
раїнської економіки в 2021 році також погірше-
ний із 3,6% до 1,1% з прискоренням до 3% в 
2022 році.
 Дефіцит поточного рахунку при цьому може 
зрости із 1,1% ВВП, зафіксованих у 2019 році, 
до 1,7% у нинішньому. У наступному ж році 
цей показник прискориться до 2% і трохи впа-
де у 2022 році: до 1,9% ВВП. Ще місяць тому 
МВФ прогнозував 2% у нинішньому і 2,4% ВВП 
у наступному році. 
 Також, на думку МВФ, відновлення еконо-
міки України після викликаного пандемією ко-
ронавірусу падіння до докризових показників 
може тривати до 2023–2024 років. «Згідно з 
базовим прогнозом, темпи економічного зрос-
тання поступово підвищуватимуться у наступ-
ні роки, до 4%, якщо буде досягнутий прогрес 
у проведенні структурних реформ. У будь-яко-
му випадку очікується, що обсяг виробництва 
не досягне докризового рівня до 2023–2024 
років», — сказано у новому звіті Фонду.
 За прогнозами їхніх експертів, інфляція в 
Україні сягне встановленої Нацбанком мети в 
5±1% упродовж наступного року.

■

МВФ заборонив скасовувати медичну реформу в Україні — попри заяви влади, зокрема профільного міністра.
Фото з сайта.

❙
❙

НАШІ ГРОШІ

Під килимом меморандуму 
Задля отримання траншу Україна пообіцяла МВФ не скасовувати попередні 
реформи, прозоро витрачати гроші, не чіпати Нацбанк та НАБУ і таки розпочати 
велику приватизацію

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Україна, виконавши домашнє завдання з проведення першочергових реформ, 
таки отримала перший транш кредиту від Міжнародного валютного фонду на 
суму близько 2,1 млрд доларів. Таким чином золотовалютні запаси нашої держави 
зросли до 28,7 млрд доларів. 
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Не він один її любив
немов «красу-дівчину»
поети славили в піснях
віддавна Україну.

Він перший за свою любов
тяжкі дістав кайдани,
але до скону їй служив
без зради, без омани.

Леся Українка
українська поетеса 

УКРАЇНА МОЛОДА

Більше займався вивченням 
історії України, ніж медициною
 Іван Степанович Сук (1922—
1989).
 Уперше ми з ним зустрілися 
наприкінці 50-х років у гурто-
житку медінституту, розташова-
ному на вулиці Трьохсвятитель-
ській у Києві, точніше, на Воло-
димирській гірці.
 Ми приходили до дівчат-сту-
денток. Іван, тоді вже аспірант, 
працював над дисертацією, я — 
студент електрофаку сільсько-
господарської академії.
 Далі я, уже одружений, маю 
сім’ю. У 1963-му переїжджаю до 
Донецька. І раптом, випадково, 
зустрічаю Івана. Обоє говоримо 
українською. 
 Іван — доцент Донецького 
медінституту, я — головний ін-
женер спецуправління, яке зай-
малося електрифікацією всієї 
Донецької області, від Азовсько-
го моря на півдні до Дніпропет-
ровської області на півночі. Пос-
тупово Іван вводить мене у коло 
своїх однодумців, які згурту-
вались навколо нього. Це були: 
Володимир Міщенко, Євген Ле-
тюк, Галина Гордасевич, Гри-
горій Кривда, Василь Захарчен-
ко, Іван Принцевський та інші.
 Розповідав, що він — уродже-
нець Решетилівки, що на Полтав-
щині, був мобілізований у 1943 
році до армії, бачив гори забитих 
«чорнорубашечників», мобілізо-
ваних, як і він, не навчених, не 
обмундированих, яких Сталін та 
його сатрапи вважали за «ізмен-
ніков» (хто, до речі, кого зрадив, 
Україна Москву, чи Москва, яка 
кинула Україну в пащу такої ж, 
як і сама, потвори?) і кидали на 
кулемети німецьких солдатів.
 Іван, один iз небагатьох, кому 
вдалося вижити. Пізніше Павло 
Загребельний, ровесник Івана, 
скаже, що з того покоління, по-
нищеного сталінською ордою та 
гітлерівською Німеччиною, за-
лишиться в живих тільки один 
із п’ятдесяти.
 Іван був науковцем у галузі 
медицини. Але, як він сам неод-
норазово говорив мені, більше 
займався вивченням історії Ук-
раїни, її боротьбою за виживан-
ня, ніж медициною.
 Іван мав широку мережу спіл-
кування з тогочасними шістде-
сятниками по всій Україні. Зок-
рема, він дав мені рекомендацій-
ного листа до Івана Макаровича 
Гончара. Завдяки цьому у травні 
1965-го я відвідав у Києві музей 
видатної людини, який Іван Гон-
чар організував у своєму будин-
ку, на вул. Наводницькій. По-
чувши що моє прізвище — Ва-
сильченко, Іван Макарович роз-
повів таке.
 Був він знайомий із письмен-
ником Степаном Васильченком 
(1879—1932). У 1932-му голоду-

вав сердешний. Письменник го-
ворив Івану Макаровичу: «Оце 
якби поїв українського сала, то 
ще й пожив би». Сала не було і 
невдовзі письменника не стало.
 Іван Макарович говорив мені 
далі. Максим Рильський під час 
Голодомору працював вантаж-
ником на Деміївському цегля-
ному заводі, отримував там бит-
ки із сої, на тому і вижив.
 А далі заговорили про пере-
пис населення на Кубані. Коли 
нащадки запорожців хотіли за-
писати себе українцями, їм в об-
личчя ревіли шовіністи: «Вы 
что, не советские люди, какие 
вы украинцы? Вы русские!»
 Після 1917 року на Кубані 
були українські школи, техні-
куми, був факультет українсь-
кої мови та літератури в універ-
ситеті. Але у 1932-му рішенням 
Краснодарського райвиконкому 
українська мова на Кубані була 
оголошена «языком контррево-
люции» і всі українські школи 
закрили.
 Говорив про наміри їздити по 
селах, знаходити експонати на-
родного побуту та підтримувати 
українство.
 Казав мені, що коли я знай-
ду для нього козацьку шаблю, то 
зробить мій скульптурний порт-
рет. Шаблі мені придбати не вда-
лося і портрета я не отримав. Піз-
ніше Іван Макарович зробив пор-
трет іншого Васильченка – пись-
менника...
 Іван Сук мав широкі зв’язки 
з багатьма шістдесятниками того 
часу. Зокрема, як мені розповів 
у 2005 році письменник Сергій 
Петрович Плачинда, коли Іва-
на арештували, його виклика-
ли з Києва у Донецьк на очну 
ставку. Сергій Петрович сховав 
усі матеріали, які могли цікави-
ти КДБ, тому його провини піс-
ля очної ставки слідчі довести не 
змогли.
 Через багато років Сергій 
Петрович тепло згадував тоді 
вже покійного Івана Степано-
вича і, незважаючи на свій стан 
здоров’я, запропонував мені: 
«Вип’ємо, пом’янемо достойну 
людину!»

«Таких гарних хлопців і дівчат 
у галичанських строях вели 
розстрілювати!»
 Уже незабаром після того, 
як з’явився «Інтернаціоналізм 
чи русифікація» Івана Дзюби, 
який жив у Києві, ми її чита-
ли в Донецьку. Читали видану 
в Нью-Йорку доповідь Хрущова 
про культ особи Сталіна. Це був 
1965 рік! Дисидентська пошта 
працювала дуже злагоджено!
 Мене особисто схвилював 
лист викладачки фізики ук-
раїнської сільгоспакадемії Ва-
лентини Павлівни Драбатої у 
січні 1965 р. до редакції «Літе-

ратурна Україна», який ми чи-
тали уже у квітні того ж року.
 Рiч у тiм, що моя доля була в 
руках цієї шляхетної жінки.
 У 1954 році я складав вступні 
іспити на факультеті електрифі-
кації сільгоспакадемії. Конкурс 
був — 21 особа на місце. Я йшов 
без втрат балів, а останній іспит 
— фізика. Приймає Валентина 
Павлівна. Я відповів, вона поди-
вилась на мене і сказала: «Ну що 
ж, очевидно, пройдете» і поста-
вила мені «п’ять».
 Я справді «пройшов», але чо-
мусь у списках тих, кого прий-
няли до академії, я свого прізви-
ща не виявив. Далі після деяких 
пригод мене все ж занесли до того 
списку. Причину тої «затримки» 
мені згодом розповіла племінни-
ця Валентини Павлівни, згодом 
моя однокурсниця Наталка Дра-
бата.
 Як розповіла Наталці сама 
Валентина Павлівна, їй дали 
«вказівку» поставити Василь-
ченку не «п’ять», а «три» на ек-
замені, і тоді він не «пройде». Ек-
замен усний, довести ніхто нічо-
го не зможе, та й що б міг довести 
скромний хлопчина, син колго-
спника з глухого села Дніпропет-
ровської області?
 Але Валентина Павлівна по-
бачила, що хлопець добре знає 
предмет і поставила у відомість, 
як вона сказала Наталці, «вели-
ке жирне п’ять».
 Так став студентом. А Ва-
лентину Павлівну більше не за-
прошували брати участь у прий-
мальних комісіях. А я потім так 

і не зміг встановити причини та-
кої «уваги» до мене. Можливо, 
на моє місце треба було «всуну-
ти» «нужного человека», а мож-
ливо, на заваді стала моя біогра-
фія.
 Рiч у тiм, що рідний брат мого 
батька Іван Миронович Василь-
ченко, гірничий інженер, був 
одним із лідерів ОУН у Кривому 
Розі. І коли німці у 1942 році по-
чали нищити націоналістів, Іва-
на арештували, але не розстріля-
ли, як інших оунівців, а як спе-
ціаліста, вивезли до Німеччини і 
спалили у берлінській тюрмі вже 
у квітні 1945-го.
 Розповідав мені батько, як 
гестапівці брали його брата Іва-
на Васильченка. Іван із сім’єю 
жив у окремому котеджі. Посе-
ред ночі до котеджу під’їхали ма-
шини з гестапівцями, направили 
світло фар у вікна будинку, зму-
сили Івана Мироновича одягтися 
і повезли до будинку, де колись 
розташовувався Криворізький 
відділ НКВС (там тоді було гес-
тапо).
 А от, як чекісти в Донець-
ку брали іншого націоналіста 
— Івана Степановича Сука. Час 
був інший, 70-ті роки. Щоб «взя-
ти опасного преступника» серед 
білого дня чекісти пригнали де-
кілька автомашин і два десятки 
«доблестных исполнителей».
 ...Свого часу до Кривого Рога 
з Галичини прийшла похідна 
група ОУН і організувала у місті 
адміністративні органи. Пізніше 
тих галичан арештували. «Та-
ких гарних хлопців і дівчат у га-
личанських строях вели німці 
посеред білого дня розстрілюва-
ти!» — розповідали рідні сестри 
моєї матері, які зі своїми сім’ями 
проживали тоді у Кривому Розі.
 Двоюрідний брат Шишка 
Василь брав активну участь у 
організації ОУН у нашому селі, 
згодом пішов в УПА, був засу-
джений на 18 років, відбував по-
карання у Норильську до 1956 
року.
 Не виключено, що така рідня 
(дядько Іван та брат Василь) і ста-
ли перепоною, з подачі КДБ, для 

мого вступу до інституту.
 Як пише професор Воло-
димир Сергійчук, «українсь-
кий визвольний рух проти гіт-
лерівської окупації був пошире-
ний по всій Україні. Скажімо, у 
Дні пропетровській області у дру-
гому кварталі 1944 року НКВС 
заарештувало 711 активних на-
ціоналістів, у третьому — 744».
 У моєму рідному селі Водяно-
му (Широківський район Дніпро-
петровщини) активні члени ОУН 
Шишка Василь та Малишка Гри-
горій активно допомагали район-
ному — Григорію Ільченку, який 
проживав у сусідньому селі По-
логи, про що писала у 2007 році 
«Україна молода».
 Але, коли в село прийшли 
«наші», влада «асвабадітєлєй» 
відразу показала своє істинне об-
личчя.
 Я був свідком, як у моєму селі 
Водяному у лютому 1944 року 
після приходу в село, «наші» 
повісили невинну, як пізніше 
виявилося, людину, чоловіка 
років 28. Але то — інша історія. 
А ось те, що відомо про одного з 
отих 711+ 744, про яких пише 
професор Сергійчук. Читаю на-
риси з історії мого Широківсь-
кого району. Отже, «Діяч січес-
лавської «Просвіти» Авраменко 
Андрій Васильович народився 3 
грудня 1893 р. у містечку Ши-
роке Дніпропетровської облас-
ті. Брав активну участь у націо-
нальному відродженні. У 1921-
му працював у театрі «Березіль» 
Леся Курбаса. 1923 року впер-
ше арештований у Широкому, з 
1930-х років живе у Маріуполі, 
де працює в театрі, в 1942-1943 
роках організовує роботу «Про-
світи», керує роботою «театру 
імені Шевченка». Вистави, кон-
церти...
 Після арешту німцями членів 
підпілля у Маріуполі Авраменко 
повертається до рідного Широко-
го. Після повернення радянської 
влади в 1944 році його заарешту-
вали органи НКВС, звинуватили 
у зв’язку з центральним прово-
дом ОУН та керівництвом «Про-
світи». Розстріляли Андрія  Ав-

СИЛЬНІ ДУХОМ■

Шістдесятники... 
Навіть у радянські часи на Донбасі 

не бракувало сміливців, яким боліла Україна

Борис ВАСИЛЬЧЕНКО, учасник Другої світової війни
Боярка Київської області

Дійсно, вони були одними з перших у часи «совєтской власті» ук-
раїнцями у Донецьку. У тому Донецьку, точніше Донбасі, який Олесь 
Гончар радив віддати Росії: «Хай вона ним подавиться». Цей факт під-
твердив недавно письменник Василь Шкляр. Сучасний Донбас — це 
«порожній горіх» або ж «вичавлений лимон», писав Вітольд Фокін.
Пригадую 1964 рік. Фестиваль українських фільмів у Донецьку. У го-
ловному кінотеатрі Донецька виступає Іван Миколайчук, розповідаю-
чи про фільми «Сон» та «Тіні забутих предків». Каже, що про ці філь-
ми глядач не буде говорити десь на кухні, це фільми для обговорення 
яких потрібна урочиста обстановка. І раптом якась потвора заревіла 
на весь зал: «Гаварі па рускі!»
Іван знітився і став говорити не властивою йому мовою.
На українців-шістдесятників жителі Донецька сичали у транспорті, ма-
газинах, кінотеатрах, скрізь тільки за те, що вони говорили українсь-
кою. Отже, хто були ті, хто «за свою любов тяжкі дістав кайдани»?

1966 рік, у хаті батьків Василя Стуса. Зліва направо: Василь Захаренко, Василь Стус, Анатолій Лазоренко, 
Олег Орач, Василь Голобородько, Володимир Міщенко.

❙
❙

Борис Васильченко (1963 рік).❙
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раменка 17 жовтня 1944-го, а ре-
абілітували 11 березня 1994 року 
за відсутністю складу злочину.

«Промову Малишка обрубано, 
обскубано»
 Але повернімося до історії Ва-
лентини Павлівни.
 У січні 1965-го помер Воло-
димир Сосюра. На його похо-
роні була присутня і Валентина 
Павлівна. Прощальну промову 
від імені Спілки письменників 
України виголосив Андрій Ма-
лишко. Промова була сміливою 
і патріотичною. «Хай же смерть 
українського поета шикує нас в 
одні ряди, щоб ми не були без-
батченками і людьми, не пом-
нящими родства, — казав Анд-
рій Самійлович. — І хай тупість 
кретинів і невігласів, прелатів і 
єзуїтів, яка вкоротила твоє жит-
тя після написання цього вір-
ша («Любіть Україну».— Авт.) 
зів’ядає над могилою великого 
українського поета. Пробач, що 
ми не покрили тебе славною ко-
зацькою китайкою по нашому 
звичаю і не поклали на твоє серце 
червоної калини — ти так те лю-
бив. Ми б хотіли поховати тебе, 
як годиться великому співцеві, і 
понести тебе на своїх плечах по 
всьому Хрещатику, по всій на-
шій землі... що ж кажуть, — не 
можна».
 Промова була надрукована 
в «Літературній Україні», але в 
значно урізаному вигляді. І тоді 
розгнівана Валентина Павлівна 
посилає повний текст промови 
Малишка разом зі своїм листом 
до редакції «Літературної Украї-
ни».
 Зокрема, вона писала: «Взяла 
до рук траурний номер «Літера-
турної України» та й очам своїм 
не повірила, як там спотворили 
промову Малишка! Її так обруба-
но, так обскубано, що навряд чи 
залишено хоч третину... Забо-
рона калини, китайки... Але це 
ж наші традиції! Ось у народній 
пісні «Не хилися, явороньку» 
козак, вмираючи, казав насипа-
ти йому високу могилу, посадити 
червону калину». А в іншій (теж 
народній) «Ой у полі жито копи-
тами збито» є слова: «Червоною 
китайкою личенько покрито». 
Що в цих словах поганого, чому 
це заборонили?».

 Уже у квітні 1965 року в До-
нецьку в самвидаві ми читали і 
повний текст промови, яка чо-
мусь як тоді, так і пізніше ніде 
не була повністю надрукована, 
і лист Валентини Павлівни до 
«Літературної України». Пов-
ний текст промови Андрія Ма-
лишка разом iз листом Валенти-
ни Павлівни і моїми коментаря-
ми був опублікований у «Літера-
турній Україні» 10 січня 2008 р. 
 Трагічно обірвалося її жит-
тя. Десь у 70-х роках вона «ви-
пала» з балкона своєї квартири 
і її знайшли мертвою біля свого 
будинку. Всі, хто знав Валенти-
ну Павлівну, категорично запе-
речували факт самогубства.
 Десь у той же час у Донецьку 
знайшли повішеним на балконі 
доцента університету Івана При-
нцевського та раптово помер тоді 
цілком здоровий Євген Летюк.

«Профессор попался за идею, 
будем его беречь»
 Отже, про репресії у Донець-
ку. Уже після своєї «відсидки» 
Іван Сук розповідав мені, що од-
ного разу він проводив занят-
тя зi студентами. Раптово йому 
подзвонили з деканату й запро-
понували негайно йти туди. До-
рогою в деканат, як тільки Іван 
вийшов на перехрестя вулиць, 
він побачив, що перед ним зупи-
нився «УАЗик», з якого вийшло 
четверо кремезних молодиків у 
пижикових шапках (справа була 
взимку).
 Іван озирнувся, позад нього 
стояв «УАЗ», із якого теж вийш-
ло четверо молодиків спортивної 
статури, праворуч і ліворуч — те 
ж саме.
 Отже, доцента медінститу-
ту, учасника Другої світової вій-
ни, не зовсім здорового чолові-
ка, приїхало брати 20 «бойцов» 
(четверо сиділи за кермом «у за-
саді»). А далі почалися допи-
ти — «сидіння» у камері. Як го-
ворив мені Іван, порядні люди і 
там були. Справу Івана вів майор 
КДБ, Воробйов, грек за похо-
дженням. У Донецькій області 
були цілі поселення греків. Їх, 
як і українців, влада «репресу-
вала». Вони пережили Голодо-
мор 1932—33 рр., репресії, роз-
куркулення, бо у СРСР була одна 
лише привілейована нація, реш-

та, як правило «ізмєннікі роді-
ни».
 Той майор говорив Івану: 
«Иван Степанович, вас некому 
защищать. Я вынужден вам пос-
тавить ряд вопросов, от которых 
будет зависеть ваша судьба. С от-
ветом не спешите. Пойдите в ка-
меру, подумайте над ответом, а 
когда будете готовы, я вас при-
глашу».
 Івана кинули в камеру до бан-
дюг у надії, що ті з ним «розбе-
руться».  Але в цих людей був 
свій кодекс честі. «Ребята, про-
фессор попался ни за что, за 
идею, поэтому будем его беречь», 
— вирішив «главар рєбят».
 «Завдяки цим хлопцям, — 
казав мені Іван, — я вижив, вони 
мене зберегли. Бо, коли я хворів, 
вони за мене відробляли мою нор-
му та ще й додавали харчову пай-
ку, аби я не ослаб».
 Ця розмова відбулася у моїй 
квартирі, коли Іван Сук уже від-
був свій «срок» і йому дозволили 
працювати в Ясинуватій звичай-
ним лікарем.

«Таке врочисто чисте — 
Україна»
 У Донецьку Іван звів мене з 
Володимиром Міщенком (1937—
2009 рр.). Уродженець Донець-
кої області, він вчився в Донець-
кому педагогічному інституті в 
одній групі з Василем Стусом; 

цей інститут раніше закінчив 
Іван Дзюба.
 Пам’ятаю, Володя пропо-
нував готувати якусь вибухів-
ку, але я зразу відкинув цю про-
позицію. «Ми завтра задумає-
мо якийсь теракт, а сьогодні нас 
пов’яжуть», — сказав я, і Воло-
дя погодився.
 Одного разу Володимир при-
ніс до Івана Степановича книгу, 
видану у Львові десь на почат-
ку 30-х років, про бойові подви-
ги Українських січових стріль-
ців. Я з інтересом гортав сторін-
ки тієї рідкісної книги. Там були 
вміщені портрети Андрія Мель-
ника, Євгена Коновальця, Софії 
Галечко, Марії Стефанів та ін-
ших легендарних січовиків.
 Пізніше, коли Івана Степа-
новича тримали у в’язниці, КДБ 
довідався про ту книгу, яку Воло-
димир приносив, але не залишив 
у Івана. І ось той самий майор до-

питує Володимира.
 — Где эта книга, где эта змея, 
— сичав майор, який організував 
очну ставку Івана Степановича і 
Володимира.
 Володимир зорієнтувався, 
що тут пастка, і удавано «напус-
тився» на Івана.
 — Що ви брешете, Іване Сте-
пановичу — ніякої книги я вам 
не приносив і те, про що ви тут 
свідчили, — неправда!
 Знесилений Іван Степанович 
ледь помітним кивком голови 
схвалив таку поведінку Володі, 
бо, зізнавшись, той розділив би 
долю Івана.
 — Так не было такой книги? 
— перепитав майор і тут же під-
писав пропуск на вихід для Воло-
димира.
 Пам’ятаю, у березні 1965 
року мені на роботу подзвонив 
Володимир. Він тоді працював 
редактором журналу «Донбас», 
який виходив українською і 
російською мовами. Стривоже-
ним голосом повідомив:
 — Тільки що в редакцію жур-
налу прийшли працівники КДБ, 
повідомили, що я — націоналіст, 
проводив певну роботу, і за дві го-
дини мене звільнили з роботи.
 Далі мусив працювати в сі-
верськодонецькій газеті, потім 
переїхав у Дніпропетровськ, за-
кінчив свій життєвий шлях у 
селі Проліски Бориспільського 
району Київської області.
 «В. Міщенко як поет вихо-
дить, на мою думку, зi школи 
В. Чумака, М. Рильського, В. Со-
сюри та О. Олеся», — писав його 
побратим Олег Орач.
 Мені запам’яталися його ось 
це:
Таке врочисто чисте — Украї-
на,
таке великострадальницьке — 
Тарас.

«Я знову розправила крила»
 Галина Гордасевич (1935—
2001), уродженка міста Креме-
нець Тернопільської області, за 
свої переконання і діяльність у 
двадцятирічному віці «переїха-
ла» на Донбас, де працювала мо-
тористом, художнім керівником 
у клубі, працювала в обласній 
друкарні Донецька та навчалась 
у Літературному інституті імені 
М. Горького.
 Проживаючи на «перевоспі-
танії» в Донецьку, виховувала 
свого сина, спілкувалась із шіст-
десятниками та видала у 1966 
році збірку віршів «Веселки на 
тротуарах». Коли розпалась ім-
перія зла, переїхала до рідного 

Львова та періодично виступала 
в пресі.
Як не було мені важко —
Я знову розправила крила.
 Так писала про саму себе ця 
мужня жінка.

«Як упав же він з коня...»
 Євген Миколайович Летюк, 
(1929—1977 рр.), народився в 
селі Романівка на Полтавщині 
в сім’ї селянина. Член Спілки 
письменників, літературний ре-
дактор українського обласного 
драматичного театру Донецька, 
член редколегії журналу «Дон-
бас», автор низки поетичних 
збірок, як писала про нього у не-
кролозі «Літературна Україна» 
24 вересня 1977 р.
 Мене з ним познайомив все 
той же Іван Сук у вересні 1965-
го. Євген Миколайович розповів 
нам (мені й Івану) історію напи-
сання колись хрестоматійного 

вірша Павла Тичини «Як упав 
же він з коня», яку він почув від 
Костянтина Паустовського в Ір-
пені, у будинку відпочинку пись-
менників.
 У 1918 році в бою з москалями 
загинув улюбленець січовиків, 
сотник війська УНР. Була зима, 
на бруківку вул. Фундуклеївсь-
кої падав легкий, ніби на теат-
ральній сцені, сніжок. Студенти 
комерційного інституту Тичина 
і Паустовський жили на другому 
поверсі, повз їхнiй балкон прохо-
дила похоронна процесія.
 Сотника поклали на лафет 
гармати, покрили китайкою, за 
гробом йшли і плакали чубаті 
воїни-галичани та кияни, ор-
кестр виконував жалобний марш 
А. Лисенка. Павло подивився з 
балкона на ту процесію, зайшов 
у кімнату, сів за стіл і тут на па-
пір лягло:
 — Як упав же він з коня
 Та й на білий сніг
 «Слава, слава покотилось
 І лягло до ніг.
 Вдарив революціонер
 Захитався світ
 Як вмирав у чистім полі
 Слав усім привіт.
 Особливо прозвучало у вико-
нанні Євгена таке:
 — Ще ж як руку він приклав
 К серцю і к свому
 Рад би й ще раз він побачить
 Отаку зиму!

Вони були борцями, 
мучениками, жертвами
 Фіналом діяльності шістде-
сятників у Донецьку був суд над 
Іваном Степановичем.
 «Узимку Івана Степанови-
ча судили, — згадує Василь За-
харченко. — Викликали на суд 
і майже всіх нас, українських 
письменників у Донецьку (росій-
ських не викликали. — Авт.): 
Григорія Кривду, Євгена Летю-
ка, Костянтина Світличного, Во-
лодимира Костенка і мене. Засу-
дили Івана Степановича на три 
роки».
 Помер Іван у Донецьку.
 Оцінюючи Івана Степанови-
ча, Василь Захарченко писав: 
«Згадую про нього із співчут-
тям і вдячністю. Цей чоловік у 
ті страшні комуно-фашистські 
часи посмів думати по-сьогод-
нішньому, розкуто, вільно, не-
залежно. Не можу жодного сло-
ва сказати про людину, якій так 
боліла Україна і яка намагалася 
допомогти своїй Батьківщині, 
як тільки могла, настільки в 
ній вистачило сил, мужності, 
духу».
 Василь Захарченко, який на-
писав це, в 60-х роках мешкав у 
Донецьку, був засуджений, його 
виключили зі Спілки письмен-
ників, згодом, після розвалу ім-
перії зла, поновився у спілці, 
став лауреатом Шевченківської 
премії.
 Вони були борцями, мучени-
ками, жертвами. Відстоювали 
нашу мову в умовах, коли «у До-
нецьку один із секретарів обкому 
партії сказав, що «надо быть или 
идиотом или врагом коммуниз-
ма, что бы держаться за этот ди-
кий, примитивный, так называ-
емый украинский язык».
 Один із донецьких шістдесят-
ників Євген Летюк влучно ска-
зав:
 Геолог з надр підняв зразки 
порід
 На них комах якихсь відбит-
ки всюди.
 Комахи, й ті лишають віч-
ний слід,
 А ми ж з тобою, друже, люди.
 Свій патріотичний слід ці 
люди залишили не тільки в оку-
пованій Донеччині, а й в усій Ук-
раїні.
 Слава їм, мужнім людям — 
шістдесятникам Донеччини! ■

у Донецьку
Іван Сук (другий праворуч) серед студентів медінституту. ❙

«Цей чоловік у ті страшні комуно-фашистські часи 
посмів думати по-сьогоднішньому, розкуто, вільно, 
незалежно».
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Ігор ВІТОВИЧ

 Україна стала одним із шести пар-
тнерів НАТО з розширеними можли-
востями поряд з Австралією, Грузією, 
Йорданією, Фінляндією, Швецією. Цей 
статус є частиною партнерської ініціа-
тиви з підтримки і поглиблення спів-
праці між союзниками і партнерами, 
які зробили значний внесок в операції 
та місії НАТО. Як наголошує міністр за-
кордонних справ України Дмитро Куле-
ба, статус партнера НАТО з розширени-
ми можливостями зміцнить як Украї-
ну, так і Північноатлантичний альянс. 
Україна отримає розширений доступ до 
програм і навчань із взаємосумісності, а 
також ширший обмін інформацією. «Це 
рішення визнає значний внесок Украї-
ни в місії НАТО і демонструє незмін-
ну відданість Альянсу своїм партнерс-
твам, незважаючи на пандемію COVID-
19», — прокоментувала речниця НАТО 
Оана Лунгеску.
 Нагадаємо, українські солдати бра-
ли участь у низці миротворчих місій 
НАТО, зокрема в Афганістані та Косо-
во. Київ подав заявку на участь у Про-
грамі розширених можливостей у лис-
топаді минулого року.
 Авторитетний український політек-
сперт Віталій Портников так прокомен-
тував набуття Україною нового статусу: 
«Отримання Україною членства у Про-
грамі розширених можливостей НАТО 
— поза всяким сумнівом, велике досяг-
нення українського керівництва. До 
участі в цій програмі Україна йшла ба-
гато років, ми добре пам’ятаємо, як при-
кро було, коли Грузія отримала статус 

партнера розширених можливостей, а 
Україна ні. У порівнянні з програмою 
«Партнерство заради миру» Програ-
ма розширених можливостей — дуже 
важливий крок у євроатлантичній ін-
теграції, з яким варто було б привітати 
і кожного українця, і президента краї-
ни». Тільки євроатлантична інтеграція 
гарантує український суверенітет, вва-
жає експерт.
 Але водночас попереджає: «Потрібно 
відмовитися від ілюзії, що можна однією 
рукою домовлятися з НАТО, а іншою — з 
Путіним. За часів Леоніда Кучми це на-
зивалося «багатовекторністю». Одним з 
останніх документів, який був підписа-
ний Кучмою на посаді очільника держа-
ви, стала угода про створення Єдиного 
економічного простору з Росією, Біло-
руссю і Казахстаном. Багатовекторність 
завершилася на користь Путіна, але уго-
да так ніколи і не стала реальністю.
 Віктор Янукович теж намагався 
лавірувати: однією рукою домовля-
тися щодо угоди про асоціацію з Єв-
росоюзом, а іншою — ставити підпис 
під Харківськими угодами з Росією. І 
потім був Майдан. Або влада вибирає 
НАТО, ЄС, Захід і стабільність — або 
намагається домовитися з Путіним і 
отримує народне повстання. Тому 
кожному, хто хоче жити в незалежній 
Українській державі, і кожному, хто 
хоче нею керувати, варто засвоїти цю 
просту формулу. І зрозуміти, що нія-
кої «багатовекторності» не буде. І нія-
ких домовленостей iз Путіним теж. 
Тим більше, що Путін ні з ким не до-
мовляється. Він очікує, щоб йому під-
корилися», — констатує експерт. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
До закінчення передплати 
«Україну молоду» на друге півріччя 
залишилось два дні

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн 62 коп.,

на квартал — 196 грн 86 коп.,

до кінця року — 393 грн 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних 
осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,

на квартал — 256 грн. 86 коп.,

до кінця року — 513 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн 77 коп.,

на квартал — 71 грн 31 коп.,

до кінця року — 142 грн 62 коп.

Передплатний iндекс — 
49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн 60 коп., на 
квартал — 8 грн 20 коп., на 
півроку — 10 грн 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як 
зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти 
оцiнюють як головну нацiональну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiд-
ною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi чи-
тачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 червня, і 
ви отримуватимете газету з другого півріччя. Пе-
редплата на «Україну молоду» оформлюється як 
за електронною версією Каталогу видань Украї-
ни «Преса поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань України «Преса поштою». Офор-
мити передплату можна у відділеннях пошто-
вого зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно звер-
таємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Ук-
раїну молоду» — порадьте передплату i своїм роди-
чам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2020■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Національна комісія 
охорони здоров’я КНР у 
неділю зареєструвала 57 
нових випадків COVID-19. 
36 iз них пов’язані зі спа-
лахом на оптовому ринку 
продовольства в Пекіні. 
Ринок закрили ще 13 чер-
вня, а в 11 сусідніх жит-
лових кварталах запрова-
дили жорсткий карантин. 
Це перші нові підтверд-
жені випадки у столиці 
Китаю за понад п’ятдесят 
днів. При цьому Китай не 
зараховує до загальної ста-
тистики випадки безсим-
птомного перебігу хворо-
би.
 Найiмовірніше джере-
ло, місцевий ринок Сінь-
фаді, — місце, де торгува-
ли сирим м’ясом і рибою. 
Наразі там проводить-
ся дезінфекція. За попе-
редніми даними аналізів, 
вірус виявлено на дошках. 
Закрито також ринок мо-
репродуктів по сусідству, 
де побував один із відо-
мих заражених. Не від-
крилися в понеділок, 15 
червня, дев’ять шкіл і ди-
тячих садків. Влада змі-

нила маршрути громадсь-
кого транспорту в районі, 
перекрили в’їзд на авто-
трасу поблизу. З суботи 
призупинено і щойно від-
новлений внутрішній ту-
ризм. Усі поїздки в сто-

лицю вже скасовані. Пер-
ший діагностований випа-
док COVID-19 за два місяці 
в китайській столиці було 
виявлено в четвер. Інфіко-
ваний не полишав остан-
нім часом меж КНР. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Патріарх Московський і всiя 
Русі 14 червня провів церемонію 
освячення головного храму Зброй-
них сил Росії у підмосковному пар-
ку «Патріот», повідомляє ТАСС. На 
церемонії були присутні начальник 
генштабу ЗС Росії Валерій Герасі-
мов та заступник міністра оборони 
РФ Юнус-Бек Евкуров, а також по-
мічник президента Росії Володимир 
Медінський. Попри очікування, Во-
лодимир Путін на урочистій цере-
монії не з’явився. Кирило, який ос-
вятив культову споруду 14 червня, 
оголосив, що сам і буде настоятелем 
храму, навколо якого в останні мі-
сяці не вщухали скандали: споруду, 
зокрема, планували оздобити мозаї-
кою iз зображеннями Володимира 
Путіна та Йосипа Сталіна. Обурення 
такими намірами частини ще при-
томної російської інтелігенції прит-
лумило надмір запалу, — від посвяти 
«у святі» колишнього та теперішньо-
го диктаторів Росії відмовилися. Але 
чинний «рятівник Росії» трохи обра-
зився, тому й не освятив церемонію 
особистою присутністю. 
 Храм будували з осені 2018 року в 
Кубинці Одинцовського району Мос-
ковської області до 75-річчя Перемо-
ги у Великій Вітчизняній війні. На-
чебто на добровільні пожертви. У 
списку знаменитостей, які виділи-
ли кошти, на сайті храму — відомі 
спортсмени, політики та кінематог-
рафісти-путіністи: режисери Мики-
та Міхалков та Емір Кустуріца, олім-
пійська чемпіонка Олена Ісінбаєва, 
телеведучий Леонід Якубович. Цере-
монію відкриття, приурочену до трав-
невого Дня перемоги, перенесли че-
рез пандемію коронавіруснойї інфек-
ції. Від самого початку в проєкт хра-
му закладали багато символів. Так, 
діаметр основи, на яку встановле-
но головний купол, становить 19,45 
метра — на честь 1945 року. Висота 
дзвіниці — 75 метрів. Храм відкри-
вають у 2020 році — до 75-річчя за-
кінчення Другої світової війни. Висо-
та малого купола — 14,18 метра: вій-
на тривала 1418 днів і ночей. Площа 
храмового комплексу — 11 тис. кв. м. 
Місткість внутрішнього приміщення 
храму — до 6 тисяч осіб. На його те-
риторії розміститься виставкова ек-
спозиція, присвячена історії станов-

лення Російської держави та її зброй-
них сил.
 Окрім того, у березні міністр обо-
рони РФ Сергій Шойгу розповідав, що 
сходи храму відливатимуть зі сплаву, 
який міститиме розплавлені траки ні-
мецьких танків часів Другої світової, 
а головна ікона храму написана на до-
шках, зроблених зі старовинних ла-
фетів, на яких закріплювалися гар-
мати.
 Кожен iз приділів присвячений 
святому покровителю одного з родів 
військ та видів Збройних сил Росії, 
між святими розподілена чітка роль 
патронату над окремими видами вій-
ськ Росії:
 • Приділ Святого Іллі Пророка — 
покровителя Повітряно-космічних 
сил і Повітряно-десантних військ;
 • Приділ Святої Великомучениці 
Варвари — покровительки Ракетних 
військ стратегічного призначення;
 • Приділ Святого Апостола Андрія 
Первозванного — покровителя Війсь-
ково-морського флоту;
 • Приділ Святого Олександра Нев-
ського — покровителя Сухопутних 
військ.
 Один iз горельєфів новобудови зоб-
ражує бій 28 солдат-панфіловців iз 
316-ї стрілецької дивізії, які буцімто 
загинули неподалік Волоколамська, 
16 листопада 1941 року зупинивши 
атаку десятків німецьких танків і пі-
хоти.
 Попри те, що навіть російський 
Державний архів поставив прав-
дивість цієї історії під сумнів, так-
товно зазначивши: попри масовий 
героїзм радянських військових, 316-
ї стрілецької дивізій в той момент не 
було на цій ділянці фронту, а сам бій 
став вигадкою військового кореспон-
дента й літературного секретаря га-
зети «Красная звезда». 
 У квітні 2020 року видання «МБХ 
Медіа» повідомило, що у храмі буде 
мозаїчне зображення Володимира 
Путіна, Сергія Шойгу і голова Ради 
Федерації РФ Валентини Матвієн-
ко. Проте згодом настоятель храму 
єпископ Клинський Стефан розпові-
дав РБК, що мозаїку Путіна прибра-
ли, бо проти неї був сам президент. 
На одній зі стін храму був зображе-
ний Йосип Сталін. Але зрештою при-
брали і цю мозаїку — відправили в 
музей на території пропагандистсь-
кого парку «Патріот». ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Свята Варвара-командувачка
Поблизу Москви відкрили головний пропагандистський 
храм російської армії

■ПАРТНЕРСТВО

НАТО ближче на одну 
сходинку
Північноатлантична рада визнала Україну членом 
Програми розширених можливостей

■

ХРОНІКИ ПАНДЕМІЇ

Пекін знову на карантині
В Китаї — найвища щоденна кількість нових випадків 
інфікування коронавірусом за останні два місяці

■

Новий спалах хвороби знову ізолював пекінців.
Фото з сайта 112.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Прем’єр-міністр Казахстану Аскар Мамін перебуває на самоізо-
ляцію після виявлення коронавірусу у глави МОЗ Єрлана Біртано-
ва. Про це пише 14 червня «Інтерфакс» із посиланням на керівника 
пресслужби прем’єра Заріну Нурланову. «12 червня прем’єр-міністр 
Аскар Мамін здійснив робочу поїздку в Жамбилську область, в якій 
його супроводжував міністр охорони здоров’я», — сказала Нурлано-
ва. Вона уточнила, що аналіз прем’єра показав негативний результат. 
Мамін продовжує працювати за допомогою відеозв’язку. У Казахс-
тані коронавірус підтвердився у 14 тисяч громадян. Із них уже оду-
жало понад дев’ять тисяч, а загинуло 73 людини.

■
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Російсько-рос ійська 
громадянська війна?
 Це Андрій Анд-
рійович Власов і його 
поплічники, яких Війсь-
кова колегія Верховного 
суду СРСР 1 серпня 1946 
року засудила до стра-
ти «за зраду Батьківщи-
ни». 
 Застосуємо і до ньо-
го «об’єктивний під-
хід»: поміряємо обид-
ва списки одним «мет-
ром». Хтось зауважить: 
а чи можна робити якісь 
висновки на підставі та-
ких невеликих спис-
ків? Можна. По-перше, 
кулі та фронтові боляч-
ки в паспорти не загля-
дають, і гине лише той, 
хто насправді є на лінії 
фронту. Тож березневий 
список, гадаю, не відріз-
няється суттєво від спис-
ків за інші місяці, від-
биваючи реальний стан 
справ і засвідчуючи, 
хто ж насправді воює на 
Донбасі проти України. 
Щодо другого списку, 
то, як кажуть, який ка-
зан, така й покришка, 
які пани, такі й підпан-
ки. Яка РОА, така й вер-
хівка. Не краща...
 Отже, 12 осіб зі зван-
нями від підполковни-
ка до генерал-лейтенан-
та. Усі професійні вій-
ськовики (окрім партій-
ного чиновника Георгія 
Жиленкова, бригадного 
комісара, що приблизно 
відповідало званню ге-
нерал-майора). Усі оди-
надцять у РСЧА (Робіт-
ничо-селянській чер-
воній армії) з 1918-
1919 рр. Усі мали понад 
20 років служби й обій-
мали високі посади. За-
галом, усі 12 «не яке 
абищо» у сталінській ім-
перії!
 За національністю: 
11 росіян і один украї-
нець (Сергій Бунячен-
ко, родом зі східнослобо-
жанського села Курської 
обл.). Ще кілька ма-
ють українські прізви-
ща (Дмитро Закутний, 
Георгій Жиленков, Ва-
силь Малишкін (ко-
лись, напевне, були Жи-

ленко, Малишко), проте 
в матеріалах справи за-
писано: «за національ-
ністю — росіянин». (Та-
ких «обрусєвших іно-
родців», «святіших за 
папу римського», знає-
мо чимало. То й же Джу-
гашвілі-Сталін, що «ко-
лись був грузином».)
 Усі інші — «щирі» 
росіяни: Іван Благо-
вєщенський, Андрій 
Власов, Григорій Звєрєв, 
Володимир Корбуков, 
Віктор Мальцев, Ми-
хайло Меандров, Федір 
Трухін, Микола Шатов. 
(Ще пошукайте «щирі-
ших»!)
 Двоє народилися на 
території сучасної Ук-
раїни (Звєрєв — у Ал-
чевську (тоді Вороши-
ловськ) Луганської об-
ласті та Малишкін на 
Марковському руднику 
поблизу Юзівки (сучас-
ний Донецьк) Донець-
кої області (на 1946 р. — 
Сталінської). (І тут хлоп-
ці з Донбасу! Але, вибач-
те, що було, то було...) 
Один, Корбуков, — у 
місті Двінськ Вітебської 
губернії (нині Даугав-
пілс, Латвія).
 Дев’ять із дванадця-
ти народилися на тери-
торії сучасної Російсь-
кої Федерації: у Воро-
нежі, Костромі, Москві 
та у «дєрєвнях» і селах 
Горьківської, Івановсь-
кої (двоє), Кіровської 
(кол. Вяткінська губер-
нія), Курської та Рос-
товської областей.
 Більшість робітни-
чо-селянського поход-
ження (шестеро із се-
лян, один із робітників, 
ще один із трудової ін-
телігенції). Двоє з ро-
дин священників і ще 
двоє з дворянських ро-
дин. (Один із них, Жи-
ленков, кажуть, це при-
ховував, писав, що він із 
селянської родини. А як 
насправді було?).
 Безпартійних двоє 
(Меандров і Трухін, 
сини московського свя-
щенника і костромсь-
кого дворянина. Ціка-
во, що «класово-воро-

же» походження не за-
вадило їхній військовій 
кар’єрі: один дослужив-
ся до генерал-лейтенан-
та, інший до полковни-
ка). 10 — члени ВКП(б) 
із 1918 року, 1919-го 
(троє), з 1921 р., 1925 р., 
1926 р., 1929 р. (двоє). 
Наймолодший комуніст 
— Власов (із 1930-го). 
Усі, безперечно, «вір-
ні ленінці-сталінці», бо 
всі мали «дебелий» пар-
тійний стаж і пройшли 
всі чистки 1920-1930-х 
років. Це не якісь «тро-
ц ь к і с т и - б у х а р і н ц і » , 
«шпигуни», «шкідни-
ки» чи «націоналісти», 
а «твердокамінні біль-
шовики»! 
 «Ніяких коливань не 
мав. Завжди стояв твер-
до на генеральній лінії 
партії і за неї завжди бо-
ровся», —написав Ан-
дрій Власов у своїй ав-
тобіографії 1940 року. 
Подібні слова, були, на-
певне, і в анкетах його 
поплічників, бо тоді по-
іншому не писали.
 Двоє з них, щоправ-
да, зазнали репресій у 
1938-39 роках. Маль-
цев і Малишкін були 
ув’язнені понад рік, 
отже, мали підстави не 
любити Сталіна і його 

владу. Проте й вони не 
«вороги народу» станом 
на 1941 рік. Справу про-
ти Василя Малишкіна за-
крили, а його поновили в 
усіх правах. Працював в 
Академії Генерального 
штабу (!). Остання поса-
да в РСЧА — начштабу 
19-ї армії, звання ге-
нерал-майор (!). Вікто-
ра Мальцева також реа-
білітували, поновили в 
партії та призначили на-
чальником санаторію Ае-
рофлоту в Ялті (теж не-

погано прилаштувався, 
на курорті).
 Підсумуємо: хто ж він, 
типовий «зрадник Бать-
ківщини»? Росіянин, що 
народився в Росії, робіт-
ничо-селянського поход-
ження; «справжній ко-
муніст» та ще й «вірний 
сталініст»!
 Отже, маємо юридич-
но засвідчений факт: у 
війні 1941—1945 років 
етнічні росіяни родом 
із російських земель во-
ювали проти росіян! 
Комуністи проти ко-
муністів! Сталіністи про-
ти сталіністів! Робітни-
ки і селяни проти Робіт-
ничо-селянської червоної 
армії! Громадяни СРСР 
воювали проти громадян 
СРСР! То що це було, як 
не найсправжнісінька 
російсько-російська гро-
мадянська війна?!

Мільйони громадян СРСР 
воювали з обох боків 
фронту
 І це не вигадка, не дур-
ний жарт! Адже Власов не 
зрадник-одинак. Існував 
масовий «власовський» 
рух і до Власова, і з Вла-
совим, і без Власова у най-
різноманітніших формах, 
а не лише як РОА («Рус-
ская освободительная ар-
мия»). Загалом на боці на-
цистів воював приблизно 
1000000 (один мільйон!) 
колишніх громадян СРСР 
різних національностей! 
І ця цифра — вагомий 
факт, адже 1 мільйон во-
яків (за різними підра-
хунками, від 950 тис. до 1 
млн 240 тис.) —це багато, 

дуже багато! І тоді, і зараз. 
Не кожна поважна держа-
ва мала і має армію такої 
чисельності. (Для порів-
няння: найбільшу кіль-
кість військ на Східному 
фронті Німеччина та її со-
юзники мали у листопаді 
1942 року — 6,2 млн осіб. 
Із них: румунські війська 
— 295 тис., італійські — 
227 тис., угорські — 205 
тис.)
 То що, нешанов-
ні кремлівські брехуни 
та їхні підбрехачі в Ук-

раїні, невже в СРСР у 
1941—1945 роках теж 
була «громадянська вій-
на» чи «внутрішній кон-
флікт»? Чи якими ще 
словами (вашим «мет-
ром» міряючи) назвати 
ту війну, де мільйони (!) 
громадян СРСР воюва-
ли з обох боків фронту? 
Може, це була «сталінсь-
ко-власовська війна»?
 Хто сказав «радянсь-
ко-німецька»?! Яка ще 
гітлерівська агресія?! 
Які ще німці?! «Іхтамнє-
било»! Був «внутрішній 
конфлікт» у Росії, була 
«громадянська війна», 
«росіяни воювали про-
ти росіян». Хіба не так? 
А у цьому «внутрішнь-
ому конфлікті» одному 
з учасників, «слабшо-
му», «пригнобленому», 
лише допомагали «доб-
ровольці з усієї Євро-
пи». Хіба не знаєте, що 
всі оті «манштейни-пау-
люси» приїхали до Росії 
своїм коштом зі своєю 
зброєю, щоб допомог-
ти «власовцям» воювати 
проти «сталінців»... У ті 
роки, пам’ятаєте, в Єв-
ропі зброя де хоч лежала. 
Лиш нагинайся та зби-
рай... А ще чимало добра 
було у всіх «воєнторгах» 
світу... А ще були «друж-
ні держави», що склада-
ли такий собі «клуб сим-
патиків Андрія Власова 
і його справи». Вони до-
помагали Власову і його 
«освободітєлям» із РОА 
чим могли: коштами, 
зброєю, боєприпасами, 
амуніцією, танками, лі-
таками, підводними чов-
нами, добровольцями... 
(І знову, на жаль, це не 
жарти! Адже формаль-
но нейтральна Іспанія 
послала до Росії, на ра-
д я н с ь к о - н і м е ц ь к и й 
фронт справжніх доб-
ровольців (без добро-
вольців!) — «Блакитну 
дивізію». За 1941—43 
роки у ній воювало від 40 
до 50 тисяч осіб! Дехто з 
іспанців був навіть у Бер-
лінській битві 1945 року. 
Тож фактично франкіст-
ська Іспанія воювала, 
але формально була ней-
тральною. Як Путін на 
Донбасі...)
 До «клубу» на чолі з 
Адольфом Гітлером, ок-
рім Франсіско Франко, 
належали ще Беніто Мус-
соліні, Міклош Горті, Йон 
Антонеску та інші «борці 
за вєлікую Россію». (Виб-
ачте, за «велікую» Німеч-
чину, Іспанію, Італію, 
Угорщину, Румунію...), 
а також Анте Павелич і 
Йозеф Тісо — керівники 
маріонеткових «урядів» 

у Хорватії та Словаччині 
(аналог сучасних абхазь-
ких, південноосетинсь-
ких та придністровських 
«урядів»).
 Та й до біса їх було — 
отих «симпатиків А. Вла-
сова»! А додайте ще «на-
ціональні» підрозді-
ли «вермахту» та «зброї 
СС», навербовані з пред-
ставників ледь не всіх єв-
ропейських народів — за-
галом понад 1,5 мільйона 
«добровольців»... Хоч-
не-хоч, а згадаєш про ту 
купу всякої наволочі зі 
всього світу, що позлази-
лася до Криму і Донбасу 
захищати «русскій мір» і 
«вєлікую Россію».
 То що, помірявши 
дві війни однією «крем-
лівською міркою», му-
симо привітати грома-
дян Російської Федерації 
з «75-ю річницею перемо-
ги у громадянській війні 
між сталінцями і власов-
цями»?
 Щоправда, незрозумі-
ло, хто ж переможець у 
тій «громадянській вій-
ні», адже на честь 9 трав-
ня кораблі російського 
флоту урочисто піднесуть 
«власовські» прапори! 
(Пардон, «андріївські»... 
Але їх можна назвати і 
«власовськими», бо саме 
такі прапори використо-
вувала РОА). То що, «пат-
ріоти Росії», «полум’яні 
борці проти фашизму», 
у перемозі над Гітлером, 
його сателітами і посіпа-
ками-колаборантами са-
лютуємо «власовськи-
ми» прапорами?! (Коли 
то сказали: «Умом Рос-
сію нє понять...»? У яко-
му столітті?.. Що зміни-
лося?)...
 Але ми юродствува-
ти не будемо. Той факт, 
що проти СРСР воював 
мільйон його колишніх 
громадян, не робить вій-
ну 1941-1945 рр. «грома-
дянською», а гітлерівсь-
ких окупантів — «миро-
творцями».
 Як і той факт, що проти 
України у бандах «ДНР-
ЛНР» воюють колиш-
ні громадяни України, не 
робить російську агресію 
«внутрішнім конфлік-
том»!
 Хто б що базікав, Ук-
раїна проти своїх грома-
дян не воює! Вона захищає 
свою землю і свій народ 
від російсько-путінських 
окупантів та їхніх посі-
пак із місцевих колабо-
рантів, зрадників. Усі оті 
«ополченці ДНР-ЛНР» — 
то всього-на-всього наші 
«власовці». А як до та-
ких ставитися — ви й самі 
знаєте! ■

ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ

Два списки двох «громадянських війн»
Чи кожну війну, де з обох боків фронту воюють громадяни однієї країни, 
можна назвати «внутрішнім конфліктом»?

■

«Власовська армія»: вояки у німецькій формі з шевронами 
«РОА» на рукавах. 

❙
❙

Шеврон РОА: синій 
«андріївський» хрест на 
білому тлі.

❙
❙
❙

Україна проти своїх громадян не воює! 
Вона захищає свою землю і свій народ 
від російсько-путінських окупантів та 
їхніх посіпак із місцевих колаборантів і 
зрадників.

Євген ШУЛЬГА
м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. 

Нещодавно на сайті «Інформаційний спротив» побачив цікавий список із посиланням 
на джерела «з того світу» («Сводки от ополчения Новороссии»). Це імена та деяка 
інформація про бойовиків, що загинули у березні 2020 р. (https://sprotyv.info/news/
geroicheskie-geroi-donbassa-v-seti-opublikovali-spisok-likvidirovannyh-boevikov).
Список невеликий (21 особа — 20 чоловіків, одна жінка; люди різного віку, з різних 
міст), але, як кажуть, красномовний.
Попри всі балачки про «неучасть Російської Федерації у війні на Донбасі» у спис-
ках, аж три «іхтамнєти»: «доброволець із м. Перм», «доброволець із Башкирії» на 
прізвисько «Татарін» і ще один (теж, напевне, «доброволець») із Санкт-Петербурга 
/ Гатчини.
Серед наших колишніх громадян є навіть двоє зі «щиро українськими» прізвища-
ми — Дюдюн і Клименко. Місце проживання, де воно зазначено, географія нашого 
Донбасу: Гольмівський (це частина Горлівки), Донецьк (звідти двоє), Лисичанськ, 
Луганськ (2), Макіївка (2), Сніжне (2), Софіївка (стара назва Карло-Марксове, 
частина м. Єнакієве), Харцизьк, Ясногірка (частина Краматорська), с. Сергіївка 
Слов’янського району.
Читає такий список «об’єктивний» дослідник і робить «об’єктивний» висновок: «ос-
кільки з обох боків фронту воюють громадяни однієї країни, то таку війну треба 
називати «громадянською» або «внутрішнім конфліктом». «Є підстави», так би мо-
вити...
А мені пригадався інший, теж невеликий, список. Із 12 осіб...
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«Народ, який уміє шанувати 
своїх великих предків, має право 
спокійно дивитися в майбутнє»
 Моїм гідом в екскурсії колиш-
нім маєтком «Відрадний» люб’язно 
погодився стати полтавець Валерій 
Моцар, котрий володіє іконописом і, 
до того ж, цікавиться історією, ста-
ровиною. «Мій прадід був скарбни-
ком у Запорозькій Січі, — повідає 
про свій родовід чоловік. — Коли за 
наказом російської імператриці Ка-
терини ІІ Запорозьку Січ ліквіду-
вали, він приїхав до Полтави і, ку-
пивши землі на Павленках, до кін-
ця життя займався вирощуванням 
тютюну. Під час революції ці землі 
націоналізували. І якби в нас мож-
на було так, як, скажімо, у Латвії, 
Естонії, повернути їх, я б неодмінно 
скористався цим правом, адже в нас 
збереглися всі документи». Втім, 
радянська влада позбавила багать-
ох не лише землі, а й пам’яті. Удо-
ма в пана Валерія є справжній скарб 
— речі, які колись належали Мико-
лі Скліфосовському. Це, зокрема, 
товста книга «Руководство в част-
ной терапии» (автор — А. Робен, пе-
реклад староруською з французької 
мови), а ще настінний годинник, на-
чебто подарований світилу медици-
ни російським воєначальником, а 
також ученим-географом Миколою 
Столєтовим, життєві дороги яких 
перетиналися під час російсько-ту-
рецької війни 1877—1878 років, 
після чого вони листувалися. Чудо-
во збереглася й лампадка, що висіла 
перед іконами в будинку, де мешка-
ли Скліфосовські.
 — Усі ці речі дісталися нам у спа-
док від бабусі моєї дружини Олени — 
Валентини Труби. А тій їх передала 
її мати Марія Погорєльська, — по-
яснює Валерій Моцар. — Свого часу 
Микола Скліфосовський, котрий лі-
кував селян безоплатно, нібито вря-
тував її брата, тож на знак вдячності 
вона раз чи двічі на тиждень наві-
дувалася до садиби великого лікаря 
й допомагала по господарству. Так 
продовжувалося й тоді, коли Ми-
коли Васильовича не стало. Після 
того ж, як до влади прийшли біль-
шовики й загін червоноармійців, 
який нагрянув до «Відрадного», не 
пощадив хворої дружини видатного 
хірурга й доньки, котра доглядала 
за нею, жорстоко розправившись з 
обома, маєток почали розграбовува-
ти. От тоді прабабуся моєї дружини 
Олени й винесла звідти те, що змог-
ла врятувати. Звісно, місце цих ре-
чей — у музеї Миколи Скліфосовсь-
кого. І якщо колись нарешті сподоб-
ляться створити такий музей, я го-
товий їх туди передати.
 Найперше навідуємося до могил 
Миколи Васильовича та його сина 
Володимира, котрий покінчив жит-
тя самогубством 1901 року в 16-річ-
ному віці. Нині вони впорядковані, 
на зведеній не так давно цегляній 
стіні — одна з цитат професора: «На-
род, який уміє шанувати своїх вели-
ких предків, має право спокійно ди-
витися в майбутнє». Як докір нам 

усім...
 — Колись тут стояла церква, біля 
якої було невелике кладовище, де 
хоронили знатних людей. Прабабуся 
дружини розповідала її бабусі, що, 
коли більшовики позбавили життя 
Софію Олександрівну й Тамару, се-
ляни таємно поховали їх разом по-
між могил Миколи Васильовича й 
Володимира — як бачите, на цьому 
місці навіть просідає грунт, — роз-
повідає пан Валерій. — Варто згада-
ти, що розграбували представники 
нової влади тоді не лише маєток, а й 
надгробні пам’ятники — очевидно, 
злодіїв привабило те, що вони були 
з рідкісного на ту пору білого марму-
ру. 
 Це підтверджує й житель Дуб-
лянщини — історичної місцевості 
в Подільському районі Полтави — 
Віктор Марголін: «Моя бабуся жила 
в селищі Вакуленці, тож у дитинстві 
я проводив там багато часу. Прига-
дую, із такими ж, як і я, хлопчаками 
часто грався в піжмурки побіля ста-
рих комор, що стояли на узвишші. 
А за підвищення їм слугували різ-
ні камені, включаючи й могильний 
пам’ятник Миколі Скліфосовсько-
му — я чітко запам’ятав це прізви-
ще, викарбуване на ньому. До речі, 
за часів горбачовської «перебудови» 
в одній із місцевих газет був надру-
кований нашумілий матеріал про те, 
як той пам’ятник виймали з-під ко-
мори. А от куди його потім поділи, 
не знаю».

 Приміщення початкової школи 
Микола Скліфосовський побудував у 
пам’ять про сина Бориса
 На жаль, живу легенду медици-
ни увесь час переслідували трагіч-
ні події: з семи його дітей, яких він 
вважав своїм земним безсмертям, 
до зрілого віку дожила тільки донь-
ка Тамара, та й тій доля уготувала 
мученицьку смерть. Неподалік мо-
гил розташоване досить добротне 
приміщення колишньої початкової 
школи, побудоване за кошт Миколи 
Скліфосовського в пам’ять про сина 
Бориса, який помер у дитинстві.
 — У цій школі навчалися бага-
то яківчан, її відвідував навіть мій 
тесть, — зауважує Валерій Моцар. 
— Біля неї був шкільний садок, зем-
лю під який також виділив Микола 
Васильович. Подейкують, що й де-
рева для посадки він дарував зі сво-
го саду, сам же й учив школярів дог-
лядати за ними. 
 Нині у приміщенні живуть люди, 
дехто, очевидно, розширюючи жит-
лову площу, уже примудрився з од-
ного боку звести сучасну добудо-
ву. Далі прямуємо до місцевої біб-
ліотеки, яка також розташована в 
одній із будівель маєтку «Відрад-
ний». Вважається, що свого часу 
це був мисливський будиночок, хоч 
мій супутник наполягає на тому, що 
Микола Скліфосовський ніколи не 
захоплювався полюванням. Найі-
мовірніше, за словами Валерія Мо-
цара, то був гостьовий будинок. Ві-
домо, що в ньому гостював із роди-

ною науковець і філософ Володимир 
Вернадський. До речі, Микола Васи-
льович приятелював із багатьма ві-
домими людьми минулої епохи: іще 
одним світилом медицини Миколою 
Пироговим, композитором Петром 
Чайковським, художниками Гри-
горієм Мясоєдовим та Василем Ве-
рещагіним, котрий був двічі поране-
ний під час російсько-турецької вій-
ни і якого Скліфосовський щоразу 
повертав у стрій, тощо. 
 — Усередині цього приміщення 
вже неодноразово робили ремонт, — 
інформує бібліотекар Світлана Горо-
динська. — А от знадвору стіни збе-
реглися такими, якими були й за 
життя Миколи Скліфосовського. До 
речі, кладка тут унікальна тим, що 
поміж цеглою, напевно, для зміц-
нення конструкції, як бачите, встав-
лені великі гвіздки (костилі) — і так 
по всьому периметру будівлі. Ціка-
вим є й те, що простінки всередині 
мають пустоту (мабуть, це зроблено 
для того, щоб повітряна «подушка» 
зберігала тепло).
 Світлана Іванівна порадила нам 
поспілкуватися з місцевим знавцем 
історії родини світила медицини — 
83 річною Майєю Койнаш — і на-
віть провела нас до будинку, в яко-
му мешкали колись Скліфосовські. 
Нині серед його мешканців і Майя 
Іванівна із сином та невісткою. І от 
ми вже розмовляємо з нею на га ґан-
ку під хлюпання дощу. 
 — Я проживаю в Яківцях із 1957 
року, — повідомила літня жінка. — 
Якось познайомилася з однією міс-
цевою бабусею, котра повідала мені 
історію видатного і при цьому надз-
вичайно скромного хірурга Миколи 
Скліфосовського, який був людиною 

з відкритою й доброю душею — ніко-
ли не відмовляв у допомозі нужден-
ним, і мене це настільки вразило, 
що я почала по крупинках збирати 
будь-яку інформацію стосовно ньо-
го. Працюючи в Інституті свинарс-
тва і агропромислового виробництва 
НААН України, у 1973 році ще й от-
римала житло в цьому унікальному 
будинку. Відтоді мені здається, не-
мовби дух самого Миколи Скліфо-
совського мене підтримує. Існує на-
пис, що цей будинок зведений 1902 
року, та насправді, думаю, його по-
будували ще раніше. Свого часу в 
місцевій бібліотеці була навіть до-
мова книга (чи паспорт домоволодін-
ня) Скліфосовських (нині її немає, 
вона як у воду канула), що містила 
детальний план усіх забудов маєтку, 
а оскільки я завжди була дуже ак-
тивною читачкою, бібліотекар вида-
ла мені ту книгу всього на добу, тож 
я встигла її лише переглянути. Схо-
же на те, що отут, де я мешкаю, був 
центральний вхід до будинку. Мені 
дісталася найбільша кімната — пло-
щею понад 60 квадратних метрів (ми 
з неї зробили трикімнатну кварти-
ру). За інформацією з домової кни-
ги, це була гостьова кімната. А далі 
йшли робочий кабінет господаря, 
спальні тощо. Стеля тут висотою по-
над 3 метри: коли її білила, довело-
ся на стіл ставити ще й стілець. Від 
будинку до альтанки, що стояла на 
якійсь відстані від нього, вела ли-
пова алея, обабіч якої були встанов-
лені лавочки. Загалом Микола Склі-
фосовський перетворив свій має-
ток у Яківцях на полтавську Швей-
царію: окрім усього, чоловік був іще 
й дуже прогресивним, талановитим 
господарем. 

Коротше, 

СПАДЩИНА■

Маєток видатного хірурга ганебно занепадає. І нікого 
це не обходить

Приміщення колишньої початкової школи, збудоване коштом видатного хірурга.❙

Речі, що належали Миколі Скліфосовському.❙

Анна ЯРОШЕНКО
Полтава

Яківці — колишнє село, історична місцевість у Київському районі Полтави, на пів-
нічно-східній околиці міста — тісно пов’язані з іменем вихідця з України, науков-
ця, видатного хірурга ХІХ століття, котрий одним із перших запровадив асептику та 
антисептику в хірургічній практиці, проведення операцій під місцевою анестезією, 
якому належить низка інших досягнень у медицині, Миколи Скліфосовського, у жи-
лах якого текла українсько-молдовська кров. Сюди, до маєтку своєї другої дружини 
Софії Олександрівни (його перша дружина Єлизавета померла дуже молодою — у 
24-річному віці — від тифу), що мав назву «Відрадний» і займав площу понад 600 
десятин землі, Микола Васильович, професор Московського університету й заві-
дувач клініки, яку перетворив на один із найкращих лікувальних закладів у Європі 
(нині це НДІ швидкої допомоги імені М. В. Скліфосовського), а потім, працюючи в 
Петербурзі, спочатку (з 1871 року) щоліта приїжджав у відпустку, аби відпочити на 
лоні природи. Та, будучи безнадійним трудоголіком, і тут продовжував лікарську 
практику: приймав хворих селян, проводив операції в земській лікарні. Недаремно 
в 1884 році його обрали почесним членом Полтавського товариства лікарів. А в ос-
танні роки свого життя, які були затьмарені тяжкою хворобою, й зовсім повернувся 
на Батьківщину — перебрався до Яківців і оселився тут. На жаль, йому судилося 
прожити в цьому мальовничому куточку природи лише чотири роки — із 1900-го 
по 1904-й.
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Через його руки пройшли понад десять 
тисяч поранених вояків
 За словами Майї Койнаш, хоч 
вона й має про сім’ю Миколи Склі-
фосовського чимало інформації, їй 
хочеться знати все більше й біль-
ше. Зокрема жінці дуже цікаво, ким 
була дружина Миколи Васильовича 
Софія Олександрівна, адже це саме 
їй належав маєток «Відрадний». 
 — До речі, після смерті сина Бо-
риса Микола Скліфосовський суво-
ро заборонив його так називати, — 
стверджує Майя Іванівна. — А ви 
знаєте, за яких обставин Микола 
Васильович познайомився із Софією 
Олександрівною? Під час російсько-
турецької воєнної кампанії 1877—
1878 років, де виходжувати поране-
них лікарям-чоловікам допомага-
ли жінки. Однією з них якраз і була 
Софія Олександрівна. До речі, після 
цього Микола Скліфосовський пер-
шим виступив за те, аби медичну ос-
віту могли здобувати й представни-
ці слабкої статі. 
 Як відомо, Микола Скліфосовсь-
кий був учасником багатьох воєн. 
Коли в 1866 році розпочалася авс-
тро-пруська війна, він сам попросив-
ся на фронт, аби надавати допомогу 
пораненим воякам. Після укладен-
ня миру повернувся до Одеси, про-
те ненадовго, бо почалася франко-
пруська війна, а Микола Васильо-
вич бачив своє місце там, де вкрай 
потрібна була його допомога. Неза-
баром лікаря запросили викладати 
до Петербурзької медико-хірургіч-
ної академії — єдиного навчально-
го закладу в Росії, де готували вій-
ськових лікарів. Після п’яти років 
викладацької діяльності він знову 
попросився на балканську, а потім 
і російсько-турецьку війну, де опе-
рував поранених пліч-о-пліч з іще 
одним нашим видатним співвітчиз-

ником — Миколою Пироговим. Піс-
ля важких боїв Микола Васильович, 
бувало, працював безперервно по 
кілька діб, причому брався за най-
складніші каліцтва. За підрахунка-
ми, через його руки пройшли понад 
10 тисяч поранених.
 — Від оцього будинку пролягала 
мощена дорога аж до тодішніх око-
лиць Полтави, якою Микола Васи-
льович упряжкою напряму їздив 
до свого приятеля Григорія Мясоє-
дова, котрий жив на Павленках, де 
мав великий фруктовий сад, парк 
та озеро. І оскільки обидва зналися 
на садівництві, то завжди не тільки 
хвалилися, а й ділилися новими сор-
тами дерев та кущів. До слова, Ми-
кола Васильович першим посадив у 
цій місцевості виноград, — запевняє 
Майя Койнаш, — а ще займався бд-
жільництвом. Широті його інтересів 
можна тільки подивуватися. 
 — У садибі мого тестя росте 
хміль. Той стверджує, що розвів 
його в Яківцях саме Микола Склі-
фосовський, — додає пан Валерій. — 
Як відомо, він уперше в Україні по-
чав вирощувати хміль на березі ви-
копаного озера і, привізши з Баварії 
обладнання, варив пиво. На честь 
доньки Тамари заклав дендропарк, 
у якому дотепер збереглося й дво-
поверхове дачне приміщення (воно 
теж заселене людьми).
 Поряд із будинком, де мешка-
ли Скліфосовські, стоять іще одні 
мовчазні свідки тих далеких подій 
— віковічні дуби. На одному з них 
більшовики нібито й повісили донь-
ку Миколи Скліфосовського Тама-
ру, перед цим познущавшись із неї 
й убивши її неньку (заради справед-
ливості варто зазначити: дехто вва-
жає, нібито розправилися з двома 
беззахисними жінками члени загону 
«махновців» під проводом Бібікова 

— втім і більшовицькі, і махновсь-
кі повстанські загони були формою 
революційної боротьби проти влади 
поміщиків — спільність ворога не 
могла не підштовхнути до спільних 
дій, хоч стосунки Нестора Махна з 
більшовиками й були непослідовни-
ми та навіть драматичними). Розд-
ратував бандитів начебто портрет 
Миколи Скліфосовського, на якому 
він був у мундирі офіцера царської 
армії. Ті не знали, що генеральсь-
ке звання було дароване лікарю за 
участь у війнах, порятунок поране-
них. За іронією долі, вдова й донька 
Миколи Васильовича мали охоронну 
ленінську грамоту, в якій зазнача-
лося, що сім’ю знаменитого хірурга 
не можна чіпати, проте так і не ско-
ристалися нею…
 Тест на зрілість суспільства: чи 
здатне воно оцінити і зберегти спадщи-
ну видатного хірурга?
 Іще один яківчанин Сергій Доб-
родєєв мешкає в будинку видатно-
го лікаря від народження. «Я багато 
років пропрацював у Москві, де до-
велося побувати й у НДІ імені М. В. 
Скліфосовського. Коли сказав там, 
що мешкаю в будинку Скліфосовсько-
го, мені не повірили, — пригадує він. 
— У мене зала площею 36 квадратних 
метрів. Стеля з дранки, на ній свого 
часу була ліпнина. Цегла тут, як ба-
чите, дуже дебела: за понад сто літ 
зовсім не розтріскалася. Мені говори-
ли, що при кладці в розчин додавали 
курячі яйця. Стіни зсередини обкла-
дені ще й рубленим деревом, а щіли-
ни між ним забиті кінським волосом. 
Я, коли робив ремонт, прокляв усе 
на світі — стільки інструментів «уг-
рав». Дерево просто неможливо пере-
пиляти. Якби всі мешканці стежили 
за тим, щоб усередину приміщення не 
затікала дощова й тала вода, воно б 
іще й тисячу років стояло!»

 Наразі лише одна частина бу-
динку лишилася такою, якою була 
за часів існування маєтку «Відрад-
ний»: у ній мешкало літнє под-
ружжя, яке не могло потягнути ре-
монту. Відтак збереглося до наших 
днів і одне-єдине оригінальне трис-
тулкове вікно. Дивлячись на нього, 
мимоволі ловиш себе на думці, що, 
можливо, колись через нього ди-
вився на дощ чи сніг великий уче-
ний, лікар і гуманіст Микола Склі-
фосовський, котрий так заслугову-
вав на земне щастя й чомусь зазнав 
його дуже мало.
 Якщо вже згадані будівлі маєтку 
«Відрадний» іще в більш-менш при-
стойному стані, то приміщення ко-
лишньої амбулаторії Миколи Склі-
фосовського, що ховається в гус-
тих чагарях, гине просто на очах. 
Усе тому, за словами Майї Койнаш, 
що використовували його бездум-
но: «Коли Інститут свинарства і аг-
ропромислового виробництва обла-
штував у цій будівлі лабораторію 
зі штучного осіменіння свиней, 
тут іще був порядок. Але згодом — 
десь у 2008—2010 роках — у цьо-
му приміщенні почали виготовля-
ти облицювальну плитку, а тоді й 
зовсім розводили свиней — городи-
ли його, як кому збрело в голову. 
Усе це і призвело до ось такої розру-
хи».
 Така ж доля чекала й на гос-
подарське приміщення, де Склі-
фосовські утримували різну жив-
ність: воно стало складом для яки-
хось шкідливих речовин, після того 
ж, як місцеві жителі таки добили-
ся, аби їх вивезли, стоїть пусткою, 
ставши притулком хіба що для па-
цюків. З огляду на жалюгідний стан 
цих будівель один із місцевих під-
приємців нібито якось зібрався їх 
знести, маючи якісь свої плани на 
земельну ділянку, проте на заваді 
стали місцеві активісти, які заби-
ли на сполох. «Готують до знесен-
ня приміщення колишнього маєтку 
Миколи Скліфосовського. Чи є в та-
кої Полтави й такої країни майбут-
нє? — висловив обурення на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» один із них 
— Дмитро Макуха. — Миколо Ва-
сильовичу, дякую за все, що ви 
зробили, але нинішнє суспільство 
не здатне оцінити і зберегти вашу 
спадщину». Після піднятого шуму 
зносити будівлі заборонили, однак 
чи надовго? Та й скільки іще вони 
отак протримаються?
 — До мене часто звертаються 
люди, як оце ви, через те, що їм 
хтось сказав, що я збираю інфор-
мацію про Миколу Скліфосовсь-
кого. Мене навіть зняли в одному 
з епізодів фільму місцевих авто-
рів Віри Кумпан та Оксани Крав-
ченко «М. В. Скліфосовський. По-
дорож крізь час». Так от, остан-
нього разу прийшов чоловік, який 
має бронзовий бюст Вадима Склі-
фосовського нібито 1856 року (ви-
купив у тих, хто знайшов його в се-
лищі Крутий Берег, що в Поділь-
ському районі Полтави). Хтозна, 
хто це. Можливо, один із братів 
(як відомо, видатний хірург — ви-
ходець із багатодітної родини). У 
біографії Миколи Скліфосовсько-
го багато білих плям. За радянсь-
ких часів про цю непересічну осо-
бистість довго замовчували, навіть 
за могилою професора ніхто не дог-
лядав — тільки я, було, все боро-
лася з бур’янами, чому несказан-
но дивувалися інші жителі Яків-
ців. Я ж завжди усвідомлювала, що 
ми заборгували перед цією видат-
ною людиною, що вона не заслуго-
вує на забуття. Пару років тому в 
Полтаві проводили конгрес хірур-
гів з усієї України. Привезли їх і до 
Яківців, аби показати колишні во-
лодіння знаного колеги, ім’я якого 
носить Полтавська обласна клініч-
на лікарня. Покликали й мене. Та, 
знаєте, мені було дуже соромно, що 
колишні будівлі маєтку «Відрад-
ний» у такому занепаді, — зітхає 
Майя Койнаш. ■

Скліфосовський
Будівля колишньої амбулаторії Миколи Скліфосовського гине просто на очах.❙ Те саме одне-єдине автентичне вікно.❙

83-річна Майя Койнаш — місцевий знавець історії родини 
Миколи Скліфосовського.
Фото Анна ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙

Лише одна частина будинку лишилася такою, якою була 
за часів існування маєтку «Відрадний», хоч і по ній добре 
пройшовся час.

❙
❙
❙
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Наталія ОСИПЧУК

8 червня 1851 року народилася 
Наталія Кобринська — майбут-
ня письменниця та зачинателька 
емансипаційного руху з національ-
ним підґрунтям. Їй судилося стати 
жінкою, яка випередила свій час і 
визначила долю цілого поколін-
ня. Біографія Наталії  Кобринської, 
круті віражі ї ї  життя можуть стати 
сюжетом для захопливого історич-
ного роману. 

Трудівниця духу
 Наталія Кобринська походить із 
села Белелуя Снятинського повіту 
(нині Івано-Франківська область) 
зі священницької родини Озарке-
вичів. Її дід Іван Озаркевич був виз-
начним культурним діячем, меце-
натом, знаним у Галичині амато-
ром театру, знавцем і шанувальни-
ком української народної творчості. 
Про це із захопленням відгукувався 
Іван Франко, який пізніше шанува-
тиме й саму Наталію Кобринську. У 
родині Озаркевичів шанували націо-
нальні традиції, цінували ґрунтов-
ну освіту. Наталія добре знала ук-
раїнську, російську, французьку, 
німецьку, польську мови. До сло-
ва, тривалий час датою народжен-
ня майбутньої письменниці вважа-
ли 1855 рік, і в деяких біографічних 
довідниках і досі значиться ця дата. 
Проте за словами професорки філо-
логії Алли Швець, авторки моногра-
фії «Жінка з хистом Аріадни: жит-
тєвий світ Наталії Кобринської в ге-
нераційному, світоглядному і твор-
чому вимірах», ця похибка має бути 
виправлена. «Під час наукових по-
шуків в одному з архівів, — зазна-
чає Алла Швець, — я віднайшла фо-
тографію Наталії Кобринської, де на 
звороті написано, що вона уродже-
на 1851-го, а не 1855 року. Наталія 
Кобринська свідомо, по-жіночому 
хотіла зменшити свій вік, і така ба-
нальна причина зумовила появу різ-
них дат». 
 Дослідниця Алла Швець звертає 
увагу на знакові сегменти в біогра-
фії зачинательки емансипаційно-
го руху. Перший фактор — це подія 
читання, коли кожна нова прочита-
на книга робила певний світогляд-
ний переворот. Другий — це зустрічі 
зі знаковими представниками свого 
часу: Іваном Франком, Михайлом 
Павликом, Михайлом Грушевсь-
ким, Михайлом Драгомановим, Оль-
гою Кобилянською, Борисом Грін-
ченком. Неабиякий вплив на фор-
мування світогляду письменниці 
мав її чоловік Теофіл Кобринський, 
який усіляко підтримував свою дру-
жину. «В Галичині добрих ґаздинь 
багато, а трудівниць духу мало», — 
говорив Теофіл Кобринський. Под-
ружжя вирішило присвятити жит-
тя громадським та суспільним спра-
вам. Проте смерть чоловіка у 1882 
році перекреслила всі її плани, бо-
лем відгукнувшись у душі. Жінка 
обрізає свої пишні коси, кладе їх у 
труну чоловіка і до кінця життя за-
лишається йому вірною. Важко пе-
реживши втрату рідної людини, На-
талія Кобринська все-таки змогла 
повернутися до активного громад-
ського життя. 
 Аби підтримати доньку, батько 
відвозить її до Відня, де її фемініс-
тичні погляди набувають більш чіт-
ких обрисів. А знайомство з літера-
турознавцем Осипом Терлецьким 
примушує взятися за літературну 
працю. Наталія Кобринська пише 

оповідання «Судія», «Задля кусни-
ка хліба». 
 У жовтні 1884 року за її ініціа-
тиви створено «Товариство руських 
жінок у Станіславі», першочерго-
вим завданням якого стала популя-
ризація нових ідей та вплив на роз-
виток «жіночого духу» засобами лі-
тератури. 

Верховинська естетка
 Письменниця усвідомлювала, що 
змінювати суспільний лад — справа 
копітка та довготривала. І все ж взя-
лася за нову справу з ентузіазмом. 
Перші загальні збори товариства 
відбулися 8 грудня 1884 року, а На-
талія Кобринська вразила присутніх 
своїми ораторськими здібностями. 
«Гаряча промова Наталії Кобринсь-
кої зачарувала присутніх, — згаду-
вала про цей день письменниця Оле-
на Кисілевська. — Особливо для мо-
лодих душ, спраглих небуденства й 
нових доріг, вона була «п’янким не-
ктаром». Проте Наталія Кобринсь-
ка прагне більшого. Починаючи з 
1885 року, вона активно листувала-
ся з представниками української ін-
телігенції, мріяла про видання ук-
раїнського жіночого альманаху. У 
цій справі їй активно допомагав Іван 
Франко. 
 І  ось у 1887 році її  мрія здій-
снилася: у Львові вийшов альма-
нах «Перший вінок». На титульній 
сторінці були зазначені імена Оле-
ни Пчілки та Наталії Кобринської. 
За словами письменниці, історич-
на вартість альманаху полягала в 
тому, що урівнювалися права «на-
ціональні і  громадські», встанов-
лювалася рівність між «русинкою 
та чоловіком». Іван Франко відгук-
нувся про альманах як про «першу 
цього роду в українській літера-
турі книжку, що є явищем надзви-
чайно важливим і симпатичним». 
До альманаху обсягом близько 30 
аркушів було включено 45 творів 
різних жанрів 17 авторок із Га-
личини й України. Власне жит-
тя Наталія Кобринська присвя-
чувала вихованню в «русинських 

жінок» почуття гідності, націо-
нального самоусвідомлення. Ра-
зом із письменницями Ольгою Ко-
билянською, Євгенією Ярошинсь-
кою, Уляною Кравченко Наталія 
Кобринська організувала видан-
ня літературного збірника «Наша 
доля» (1893—1896); подавала пе-
тиції до австрійського парламен-
ту, домагаючись дозволу для жі-
нок на навчання в університетах. 
Саме Наталія Кобринська однією з 
перших у Галичині почала органі-
зовувати дитячі садки. 
 Наталія Кобринська вражала всіх 
своїми ораторськими здібностями та 
широкими зацікавленнями. У жов-
тні 1898 року з нагоди святкування 
25-ліття літературної та суспільно-
політичної діяльності Івана Франка 
письменниця виступила з палкою 
промовою. Талановита мисткиня 
вражала своєю працездатністю, ак-
тивно листувалася з Лесею Україн-
кою, Ольгою Кобилянською, Оленою 
Пчілкою, Дніпровою Чайкою, Ган-
ною Барвінок. Значне за обсягом 
листування Наталії Кобринської з 

Ольгою Кобилянською. Кобринська 
була непохитною: твори варто писа-
ти лише українською, а не німець-
кою мовою. 
 «Важна, дуже важна хвиля! — 
так урочисто починалися листи На-
талії Кобринської. — Чеські жін-
ки подали петицію до ради держав-
ної, щоби в Австрії допускали жі-
нок до університету. Так я зараз 
кинулася, щоби собі таку петицію 
вистосувати, зібрати підписи і пер-
шого травня подати на руки бать-
ка до Відня». Активність Наталії 
Кобринської передавалася іншим 
жінкам. Письменниця зверталася 
до Євгенії Ярошинської з прохан-
ням писати на цю тему, підтриму-
вати жіноцтво у прагненні здобува-
ти знання. На той час тільки одна 
жінка-галичанка Софія Окуневська 
зуміла здобути вищу освіту, і ста-
лося це у Швейцарії. Ольга Коби-
лянська теж ставилася до Наталії 
Кобринської з повагою, присвя-
тивши їй один зі своїх найкращих 
творів — повість «Людина». А відо-
ма сподвижниця українського жіно-
чого руху Софія Русова продовжи-
ла справу Кобринської, захищаючи 
права жінок на міжнародному рів-
ні. У мистецьких колах Кобринську 
звали «верховинською естеткою», 
до її порад дослухалися відомі ук-
раїнські художники. Підтримува-
ла Наталія Кобринська зв’язки з 
багатьма українськими, німець-
кими, австрійськими, румунськи-
ми редакціями газет та журналів. 
Не любила екзотичних описів, зосе-
реджувалася на головному. Хіба що 
не стримала емоцій у листі до Оль-
ги Франко, подаючи швейцарський 
опис: «Я тут ходжу часами по го-
рах, але вони не здаються мені кра-
щі від наших коломийських гір. Та 
нагадую того гуцула, який у Пари-
жі мав сказати: «Бігме, краща Ко-
ломия». 

«Мене вже серце не болить...»
 Як жінка, котра випереджала 
свій час, Наталія Кобринська була 
переконана, що шлях до омрія-

них жіночих прав можливий лише 
за умови пробудження національ-
ної свідомості. Письменниця вже 
усвідомила значення національної 
ідентичності і прагнула, аби яко-
мога більше жінок вирвалися з-під 
гніту польської (Галичина) і росій-
ської (Наддніпрянщина) культури. 
Саме цю ідею вона прагнула донес-
ти до свідомості жінок. 
 Аби налагодити видання книг, 
Кобринська переїхала до Львова. 
Сподівалася, що тут вдасться ство-
рити умови для популяризації ідей 
фемінізму. Наталія Кобринська твер-
дила: обмеженість ролі жінки в Гали-
чині стала наслідком впливу польсь-
кої аристократії. Письменниця вва-
жала, що державна незалежність 
України, осучаснення суспільства не-
можливі без зміни становища жінки. 
Кобринська пропагувала досягнення 
жінок, які стали вчительками чи здо-
були освіту. Тим самим вона намага-
лася заохотити до науки та громадсь-
кого життя усіх жінок, пробудити їх 
від летаргійного сну. Проте усвідом-
лювала: духовне оновлення потребує 

неабияких зусиль. На події Першої 
світової війни та Української націо-
нальної революції 1917—1921 пись-
менниця відгукнулася емоційно: 
«Грім! Небо затряслося — земля за-
дрижала, зірвалися вікові кайдани, 
визволилася народна душа...»
 Проте духовне піднесення змі-
нилося розчаруванням. Наталія 
Кобринська випереджала свій час, бо 
тоді переважна більшість краян ще 
духовно не дозріла до розуміння про-
блем національного самоусвідомлен-
ня. Через «неприйняття» Кобринсь-
ка їде до Болехова, де усамітнюєть-
ся. 
 «За доносом австрійського комен-
данта письменниця була звинуваче-
на у шпигунстві на користь російсь-
кої армії. Якби не зусилля відомого 
українського адвоката Андрія Чай-
ковського, вона б опинилася в одно-
му з австрійських концтаборів, — 
пише Алла Швець. — З іншого боку, 
війна дала Кобринській духове під-
кріплення, бо письменниця мала 
надії на зміни в суспільному житті, 
на певні зрушення в національному 
житті держави». В хаті Кобринсь-
кої часто гостювали Січові стріль-
ці. А вечорами письменниця разом 
з іншими жінками ходила в Народ-
ний дім і своїми руками виготовля-
ла перев’язувальний матеріал для 
фронту. Оцінюючи воєнний досвід, 
Наталія Кобринська писала, що «гу-
манність збанкрутувала, зійшла з 
поверхні землі, і залишилися лише 
її брутальні права і залізна сила». 
 Зима 1920 року видалася сніж-
ною й морозною. Кобринську ніхто 
не відвідував, а дарма — вона пот-
ребувала допомоги. Так і не доче-
кавшись, 21 січня 1920 року помер-
ла від висипного тифу. Сумна доля 
спіткала її багатющий архів. Ще за 
життя своє інтелектуальне надбання 
Кобринська хотіла віддати науково-
му товариству імені Тараса Шевчен-
ка. На жаль, після смерті письмен-
ниці представник товариства не зміг 
приїхати та забрати її останні робо-
ти. Після цього цінний архів «з ме-
тою знезараження» спалили. Як це 
часто буває, після смерті видатної 
інтелектуалки чимало її опонентів 
оцінило і визнало. Писали, що жін-
ки втратили «велику Каменярку на 
новому визвольному шляху». Сама ж 
письменниця, ніби прагнучи прими-
ритися з вічністю, заповіла написати 
на надгробній дошці: «Мене вже сер-
це не болить». 
 ...Попри виклики жорстокої 
доби, Наталія Кобринська зуміла 
залишитися собою. Її слова й досі 
не втратили актуальності: «Вихва-
люваний так часто європеїзм не по-
винен полягати на підпорядкуванні 
нашого духу чужині, на нехтуванні 
всього, що своє, а на вмінні піднес-
ти себе і свою національність до ви-
соти європейської культури; а цього 
не досягнемо ніколи, доки не навчи-
мось бути собою». ■

ПОСТАТЬ

Навчитися бути собою
Сучасниця Івана Франка письменниця Наталія Кобринська стояла біля витоків 
українського фемінізму

■

Наталія Кобринська.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙

В хаті Кобринської часто гостювали Січові стрільці. А вечорами 
письменниця разом з іншими жінками ходила в Народний дім і 
своїми руками виготовляла перев’язувальний матеріал для фронту. 
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Пам’ятаємо урядову істери-
ку, коли Україна провалилася 
у пандемію. Першим відрухом 
малограмотної «команди» було 
забрати всі бюджетні гроші в 
культурної галузі, що її вони во-
чевидь вважають декоративним 
додатком до політекономії, як ту 
розуміють (наприклад, поділити 
країну між олігархами-куратора-
ми). Спротивилися відомі осві-
чені люди — вказали «зеленим», 
зокрема, й на те, що на Заході, 
навпаки, влили в культуру кошти 
резервних фондів. Пішов відкат, 
зберегли українські культурні ін-
ституції. Авжеж, хтось же мусить 
видавати гранти.

 Утім в Україні до ґрантів 
ставлення досі упереджене. Досі 
панує соціалістичний принцип 
«держава знає краще». Інакше 
кажучи, чиновник — понад усе. 
Понад професіоналізм та грома-
дянське суспільство. Понад здо-
ровий глузд.
 Українська асоціація ви-
давців місяць тому провела ек-
спрес-опитування: на що покла-
дають надії виробники книжок 
посеред короновірусної кризи? 
Половина чекає на манну не-
бесну — на державні закупівлі 
для бібліотек. Й лише кожний 
десятий видавець покладається 
на власний креатив — просить 
зменшити кредитні ставки.
 Домогтися для галузі сти-
мулюючих банківських кре-
дитів — складний інфраструк-
турний проєкт, що вимагає 
неабияких лобістських зусиль. 
Головне — з боку міністерств, 
котрі за суттю своєю і є лобіс-
тами профільних інтересів; ко-
рекція законодавчої бази — 
їхня основна функція. Отже, 
головними міністерськими пер-
сонажами мають бути аналіти-
ки, правники та перемовники. І 
контролери, звісно. Проте в чи-
новничому реалі усе переверну-
те догори дригом: бенефіціанта-
ми процесу є саме контролери, 
наділені функціями забороня-
ти й карати — без відповідаль-
ності за результати своїх ано-
мальних дій. Відповідальність 
винесено за дужки «безпомиль-
ного» державного апарату, а 
відтак «робота ведеться у по-
рядку міража», — як давним-
давно спостерегли Ільф та Пет-
ров.
 Один із таких міражів, що-
сезону підфарбовуваний, — 
централізоване наповнення 
бібліотечних фондів. Саме за-
раз державна установа Ук-
раїнський інститут книги 
здійснює черговий косметич-
ний ремонт великої ілюзії ви-
давничої справедливості. На 
нещодавній онлайн-конферен-
ції з цього приводу директор-
ка УІКу О. Коваль грайливо оз-
начила подальше марнування 
бюджетних коштів так: «Трохи 
експериментуємо». 
 Експериментальний цех із 
винайдення велосипеда працює 
— на резервно-кризові гроші. 
Одразу застережуся: жодним 
чином не ставлю під сумнів пот-
ребу в бюджетних коштах для 
бібліотечної закупівлі. Поки ви-
давців не забезпечили вудками 
(тими самими дешевими креди-
тами), держава мусить принай-
мні дати їм риби. Очікують на 
56 мільйонів гривень — це не ті 
120 млн, що витрачені раніше, 
але теж не абищо. Йдеться про 
інше — про безжурне розтринь-
кування бюджету на саму про-

цедуру закупівлі.
 Та спочатку про стратегічні 
речі. Серйозні спостерігачі схо-
дяться на думці, що книгозбірні 
мусять комплектуватися сами-
ми бібліотекарями, зі власної 
ініціативи. Формально так воно 
і є — бібліотеки фінансуються 
з місцевих бюджетів; де біль-
ше, де менше. Там же, на міс-
цях, чиновники намагаються 
якщо не цензурувати, то при-
наймні ретельно контролювати 
вибір бібліотек — теж із різним 
ступенем жорсткості. Част-
ка централізованої закупівлі в 
асортименті новинок місцевих 
книгозбірень не є визначаль-
ною. А чим вона є — простим 
кількісним додатком?
 Це було би геть примітивно. 
Логіка підказує: з Києва тре-
ба відправляти на місця комп-
лекти кращого з усього загаль-
ноукраїнського репертуару. 
Чи здатні сьогоднішні бібліо-
текарі самотужки сформува-
ти такі комплекти? Теоретично 
так, орієнтири вибору доступні. 
Понад двадцять років існує рей-
тинг «Книжка року», не набага-
то молодші два інші популярні 
проєкти, конкурс «ЛітАкцен-
ту» і премія Бі-Бі-Сі; а найстар-
ший поміж усіх — книжкова 
відзнака Форуму видавців. От 
що цікаво: річні топи кожного 
з них значною мірою збігають-
ся. Зазвичай дивують не так пе-
реможці, як маніпулятивно за-
блоковані автори і твори. Ця 
болячка лікується надійними 
ліками — граничною прозоріс-
тю процедури. Вона існує, але 
нею не можна скористатися в 
ручному режимі. Тому-то усі ці 
два десятки років чиновники й 
винаходять велосипед із пере-
микачем на ручне управління. 
Тому-то й не дають бібліотека-
рям обирати самим.
 А тепер подивимося, що таке 
книжкове «краще» у розумінні 
держслужбовців. На згаданій 
конференції Ю.Марченко, 
керівник УІКівського підрозді-
лу, що оперує бібліотечною за-
купівлею, окреслив мету всього 
процесу: «Більше назв, більше 
видавців». Це — формула шля-
ху в напрямку скандинавської 
моделі, де всі книжки усіх на-
ціональних видавців планово 
закуповують для усіх тамтеш-
ніх бібліотек. Як на Україну — 
вектор цілком утопічний з ог-
ляду на масштаби й економічні 
реалії. Оскільки ціль недосяж-
на, дорога до неї буде затрат-
но-неефективна. Як комунізм. 
Коли пані Коваль говорила про 
бажання «допомагати гравцям 
ринку», вона, сподіваюся, мала 
на оці створення рівних конку-
рентних умов. А здорова кон-
куренція, як знати, — то є пре-
зумпція якості. Якщо хтось із 
видавців не здатний подолати 
планку якості, то навіщо його 
примусово тягти до сектору 
стрибків у висоту? 

 «Більше назв» звучить за-
манливо. Але що краще: прид-
бати у видавця десять книжок 
по 350-400 примірників (як про 
це казав пан Марченко) чи одну 
накладом 5-6 тисяч? Аби ця 
книжка топ-якості потрапила в 
достатній кількості в усі бібліо-
теки, з районними включно?
 Уявімо, що бібліотекарів 
звільнили від короткого повід-
ка й вони самі закуповують 
видання з рейтингу «Книжка 
року» — з шорт-листів у сім по-
зицій кожної підномінації. Це 
приблизно 150 книжок. Що-
року до Коротких списків по-
трапляє продукція близько 70 
видавців. Торік у «переможно-
му» комплекті найширше пред-
ставлені «Видавництво Старо-
го Лева» (13 книжок), «Фоліо» 
(11), «Наш формат» (10), «Дух і 
Літера» (9), «А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА» (8), «Апріорі», «Тем-
пора», «Фабула» (по 6), «Terra 
Incognita» (5 видань). 2018-го 
видавничий імідж виглядав 
так: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» 
(9 книжок), «Видавництво Ста-
рого Лева» та «Дух і Літера» (по 
8), «Фоліо» (7), «Апріорі», «Ві-
ват», «Клуб сімейного дозвіл-
ля» (по 6), «Темпора» і «Кліо» 
(по 5). Це порівняння свідчить: 
постачальники якості і креа-
тиву відомі. Вони лідирувати-
муть за будь-якої схеми — ли-
шень за прозорих рейтингових 
умов більше поважатимуть себе 
за чесну перемогу.
 До речі, зверніть увагу: 
щойно двічі згадана «Темпо-
ра» принципово не бере участі 
в УІКівській закупівлі, не хоче 
встрягати в оборудки. Так само 
чинять ще декілька добре зна-
них серйозних видавців, а це 
означає, що їхні подієві книж-
ки зігноровані чиновниками. 
Агов, ви ж слуги народу? Зокре-
ма й народу креативного, видав-
ців. Тож прийдіть самі і купіть. 
Для бібліотек, про які ви нібито 
дбаєте.
 Функції державної установи 
полягають не у проведенні чо-

гось (навіть коли ті функції досі 
прописані по-радянському), а у 
контролі виконання й дотри-
манні чинного законодавства. 
Тут чиновників справді не за-
мінити. Перевірку видавничих 
прав власності на книжки, що 
закуповуються, таки мусять 
здійснювати вони. Але навіщо 
перевіряти п’ять-шість тисяч 
документальних пакетів, від-
волікаючи на те величезну кіль-
кість робочих людино-годин, 
коли можна здійснити такий 
авдит вже за результатами рей-
тингу, звіряючі дані на півто-
раста, умовно кажучи, видань-
переможців? Раптом знаходите 
невідповідність — вилучаєте 
цей рейтинговий рядок і пере-
ходите до наступного.
 Вуха радянського розумін-
ня державного функціоналу 
(не контролювати, а керувати) 
стирчать і з мінкультівського 
проєкту «Порядку відбору…». 
З мотиваційної преамбули на-
решті зник концепт «підтрим-
ка видавців», але досі лишив-
ся — «відповідність потребам 
публічних бібліотек». Це при-
близно те саме, що перейматися 
потребами аптек. Державі слід 
дбати лише про одного об’єкта 
— читача. Насамперед — по-
вернути його до книгозбірень. 
Звісно, коли говоримо про по-
вернення абонентів, маємо на 
оці громадян соціально актив-
ного віку (змушені обставинами 
учні та студенти й так нікуди не 
відходять, рівно як і стабільна 
частка тих, кому просто кор-
тить «щось почитати»). А по-
вернути динамічного читача до 
бібліотек самою кількістю на-
помпованих туди книжок не 
вдасться. Він повірить лише га-
рантованій якості: наявності на 
полицях видань, що мають про-
фесійний розголос, а не лише 
PR-підтримку.
 Далі постає питання запов-
нення усіх асортиментних ла-
нок читацького попиту. Мін-
культ пропонує обирати з усього 
нонфікшн-масиву без секто-

рального розрізнення, тобто 
ставить перед потенційним оці-
нювачем наперед абсурдне пи-
тання: яка книжка корисні-
ша-потрібніша — політична, 
мистецька, біографічна чи еко-
логічна? Більше за те: де узя-
ти фахівців, здатних адекватно 
проаналізувати всю тематич-
ну номенклатуру? Поміж со-
тні експертів «Книжки року» 
лише п’ятнадцятеро наважили-
ся аналізувати одночасно дві но-
мінації і ще семеро — три. Реш-
та, звісно, мають власну думку 
про інші книжки, але відмовля-
ються брати на себе відповідаль-
ність комплексно оцінювати ре-
пертуар, що виходить за межі 
їхньої компетенції. Утім така 
чесна постава можлива лише за 
умов повної прозорості — коли 
не приховується, хто, як і за що 
голосував. Коли ж репутаційні 
ризики «погасити» таємним го-
лосуванням, як це чинить УІК, 
— кожен може самопроголоси-
ти себе фахівцем у будь-чому.
 Коли не довіряти експертам, 
виникає потреба максимально 
регламентувати «коридор» їх-
ньої діяльності — причому так, 
що завжди можна увімкнути 
ручне керування процесом. Ска-
жімо, означеннями «адаптації» 
або «наукові праці» можна кру-
тити як циган сонцем. За бажан-
ня — на користь конкретних ви-
робників. Або для порахунків з 
небажаними учасниками тенде-
ра. А ще у проєкті знову вигуль-
кнуло сумнозвісне «затверджен-
ня міністерством». На людську 
мову це перекладається так: щоб 
там експерти ні вирішили, буде 
так, як скажемо ми. І як під 
таку «ідею» збирати поважних 
фахівців до чергової-нової екс-
пертної ради?
 А головне — навіщо? Ре-
зультати рейтингу «Книжка 
року» — у вільному доступі, 
як і підсумки згадуваних кон-
курсних проєктів. Приглянь-
теся до процедур — там уже все 
є. Вам потрібні нові експертні 
обличчя? Хто ж проти — де сто 
експертів, там і сто п’ятдесят 
— чи скільки вам треба. Аби 
лиш вони були готові працюва-
ти. Бо чотириденна експертна 
сесія «Книжки року» — це до-
волі виснажлива інтелектуаль-
на робота. А по-УІКівськи ста-
вити галочки «за/проти» — це 
імітація.
 У винайдення велосипеда 
не вірю, як і в пласку землю. 
Теоретично існує ще варіант 
плагіат-копії, особливо за 
бюджетні кошти. Але такі по-
ривання зазвичай завершують-
ся або сумно, або смішно. Уже 
смішно. УІК розіслав листи до 
культурницьких організацій з 
пропозицією делегувати кан-
дидатів у експерти. Ну, це при-
близно так, ніби звернутися до 
керівника Хору імені Верьов-
ки: ми тут швиденько організо-
вуємо колективчик, аби заспі-
вати гімн на закритті Верховної 
Ради — чи не порадите когось? 
А пам’ятаєте епізод у Ільфа й 
Петрова, коли режисер звер-
тається до масовки: «Мені пот-
рібен типаж ідіота. Ідіоти є?»
 Той мужик був принаймні 
чесний — УІКівська ж пропози-
ція затягуєте людей у непрозору 
схему з корупційними ризика-
ми. Вічна історія — вже у Босха 
є картина з наперсточником. ■

ПІЛІТЄ, ШУРА, ПІЛІТЄ…

Задачка для 
держслужбовців:
2 х 2 = х

■

Ієронім Босх, «Фокусник», 1520 р.❙
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Григорій ХАТА

 Ліга чемпіонів завжди була 
тим орієнтиром, з прицілом на 
який прокладають свій курс 
вітчизняні гранди. Право на-
пряму потрапити до еліт-ра-
унду Суперліги, котре отри-
мує найсильніша команда Ук-
раїни, додатково підвищило 
цінність чемпіонського титу-
лу в нашій країні. У поперед-
ні десять сезонів вісім разів на-
ціональне «золото» діставало-
ся «Шахтарю». А ще один пе-
реможний тур на внутрішній 
арені — і «гірники» знову ма-
тимуть пряму перепустку до 
провідного клубного турніру 
Старого світу.
 Минулого «уїк-енду» підо-
пічні Луїша Каштру завдяки 
точному удару кращого бом-
бардира чемпіонату — Морае-
са — мінімально здолали «Ко-
лос». Як не намагалися підо-
пічні Руслана Костишина пе-
рервати свою затяжну серію 
невдач, зупинити чемпіонсь-
ку ходу донецького клубу їм не 
вдалося. «Проти «Шахтаря» 
вище голови не стрибнеш», — 
сказав після поєдинку настав-
ник ковалівців. 
 Доволі несподівано пробив-
шись до першої шістки, ко-
манда-новачок УПЛ на друго-
му етапі першості не здобула 
ще жодного очка. Проте Рус-
лан Костишин оптимістично 
сприймає ситуацію: «Граючи 
матчі з кращими колектива-
ми чемпіонату, наша коман-
да росте. Як би не було тяжко, 

стараємося грати у свій фут-
бол. Вважаю, що виглядаємо 
достойно, але в таких матчах 
добре видно різницю між ко-
мандами і стає зрозуміло, як 
нам працювати на трансфер-
ному ринку».
 Перспективний план на 
найближчий період озвучили й 
у «Динамо». За словами уруг-
вайського півзахисника «біло-
синіх» Карлоса Де Пени, перед 
командою стоїть завдання за-
вершити чемпіонат на другому 
«лігочемпіонському» місці та 
здобути національний кубок.
 Гра минулих вихідних у За-
поріжжі проти «Зорі» для ди-
намівців мала вельми принци-

пове значення. Поєдинок з 
прямим конкурентом за висо-
ке місце — традиційна гра за 
«шість очок». І хто знає, чим 
би завершилася та гра, коли б 
за рахунку 1:0 на користь лу-
ганчан над «Славутич-ареною» 
не зарядила злива, котра зму-
сила рефері на певний час зупи-
нити поєдинок. Після вимуше-
ної перерви підопічним Олек-
сія Михайличенка вдалося зла-
мати хід поєдинку та вперше в 
чемпіонаті відсвяткувати воль-
ову перемогу. Єдине, що тро-
хи затьмарило «біло-синім» 
радість від успіху, — травма їх-
нього капітана Сергія Сидорчу-
ка, котра стала наслідком гру-

бої гри хорватського легіонера 
«Зорі» Ловро Цвека. Через три 
хвилини після виходу на замі-
ну він побачив перед собою чер-
вону картку — пробита дірка в 
щитку Сидорчука, рвана рана 
на його гомілці та докази, пред-
ставлені системою ВАР, не за-
лишили арбітру Миколі Ба-
лакіну інших варіантів.
 Загалом, як зауважив го-
ловний тренер «Зорі» Віктор 
Скрипник, долю матчу визна-
чила індивідуальна майстер-
ність футболістів «Динамо». 
Очільник луганського клу-
бу привітав команду Олексія 
Михайличенка з перемогою, 
однак попередив, що боротьба 

за Лігу чемпіонів не заверше-
на.
 Вочевидь не варто скида-
ти зі «срібних» рахунків і «Де-
сну», котра продемонструва-
ла свій прихований потенціал, 
у гостях розбивши «Олексан-
дрію». Усього лише три пун-
кти відділяють чернігівський 
та луганський клуби від «біло-
синіх». А попереду в чемпіо-
наті — ще шість турів. Тож го-
ворити щось напевне про пере-
вагу однієї команди над двома 
іншими, думається, не вар-
то. Поки ж реальним вигля-
дає лише одна річ — це невід-
воротне наближення чемпіонс-
тва донецького «Шахтаря». ■

Олексій ПАВЛИШ

 Після тривалої паузи європейський 
футбол поступово набирає оберти. Зокре-
ма, минулого тижня перші за три місяці 
матчі зіграли в Іспанії та Італії.
 На Піренеях першим з українців вий-
шов на поле нападник «Альбасете» Ро-
ман Зозуля — «біло-чорні» відновили се-
зон у Сегунді дограванням поєдинку проти 
«Райо Вальєкано», який 15 грудня мину-
лого року зупинили через образливі вигуки 
фанатів «Райо» на адресу українця. Ексфор-
вард «Дніпра» не допоміг своїй команді на-
брати очки — мінімальна поразка 0:1.
 Із різницею в один м’яч поступилось 
«Альбасете» і одному з лідерів чемпіо-
нату — «Альмерії». Після двох поразок 
поспіль Зозуля і К°, які ще минулого се-
зону претендували на вихід до Прімери, 
ризикують вилетіти у третій іспанський 
дивізіон.
 Не набагато кращі справи і в «Ов’єдо» 
Андрія Луніна (19-те місце у Сегунді), 
хоча сам 21-річний воротар відстояв на 
нуль матч iз «Понфераддіною» (нічия 
0:0) та став найкращим гравцем зустрічі 
за версією порталу SofaScore.
 До слова, авторитетні іспанські ЗМІ 
все частіше пишуть про те, що українець 
iз наступного сезону стане другим ворота-
рем мадридського «Реала» за спиною зір-
кового Тібо Куртуа. 
 «Ці чутки створюються пресою, тому 
поки ніяк на них не реагую. В «Ов’єдо» є 
довіра клубу та тренерів, гарного колекти-
ву. Проте в «Реал» я йшов грати, а не все 
життя бути в орендах. Усе покаже прак-
тика, буду радий повернутись, якщо клуб 
і тренер так вирішать», — доволі диплома-
тично прокоментував ситуацію Андрій.
 На межі зони вильоту перебуває і 
«Луго» Василя Кравця, яке минулого уїк-
енду програло «Расингу» — вихованець 

«Карпат» провів повний матч.
 В Італії вирішили ж відновити сезон 
поєдинками Кубка. За результатом дво-
матчевих протистоянь трофей розіграють 
«Наполі» і «Ювентус».
 До рестарту Серії А активно готуються 
й представники української збірної — Рус-
лан Маліновський та Євген Шахов. Проте 
їхні команди вирішуватимуть зовсім інші 
турнірні завдання — якщо «Аталанта» на-
магатиметься зберегти за собою четверте 
лігочемпіонівське місце, то «Лечче» роби-
тиме все, аби залишитись в еліті. До речі, 
команда Шахова поки не отримала атестат 
на наступний сезон Серії А.
 Після того, як футбольні чиновники 
дали дозвіл грати, п’ять ігор відбігав за 
«Санкт-Паулі» у Другій німецькій Бун-
деслізі вихованець «Чорноморця» Бо-
рис Тащи, але результативними діями не 
відзначився, а його клуб не претендує на 
підвищення у класі (поточне 13-те міс-
це).
 А у Першій Бундеслізі чемпіонської ін-
триги все менше — «Баварія» навіть без 
Левандовського та Мюллера мінімально 
обіграла «Боруссію» з Менхенгладбаха: 
до чергової «срібної салатниці» залишив-
ся один крок.
 По-іншому вирішили долю чемпіонатів 
у Франції та Англії. Якщо у Лізі 1 пер-
шість завершили достроково (при цьому 

команди, які мали вилетіти, — «Ам’єн» 
та «Тулуза» — через суд зберегли пропис-
ки в еліті), то на Туманному Альбіоні пер-
ший матч після паузи планують зіграти 17 
червня («Ман. Сіті» Олександра Зінченка 
протистоятиме лондонський «Арсенал»). 
 За даними ЗМІ, в українця може 
з’явитись iще один конкурент на лівому 
фланзі оборони — «городяни» нібито праг-
нуть підписати захисника «Лестера» Бена 
Чіллвела, не виключено, що у такому разі 
Сашка повернуть на його рідну позицію у 
центр поля.
 Чи не головним ньюзмейкером у євро-
пейській пресі серед українців останніми 
тижнями є наставник угорського «Ференц-
вароша» Сергій Ребров. Команда з Буда-
пешта з українцями Харатіним і Зубко-
вим у складі дуже близька до другого пос-
піль чемпіонства (11 пунктів відриву від 
«Фехервара» Івана Петряка), тому не див-
но, що екстренера «Динамо» хочуть бачи-
ти у себе представники сильніших ліг. 
 Зокрема, Реброва активно сватають у 
турецьке «Фенербахче», де він уже висту-
пав як гравець, не виключають ЗМІ і по-
вернення Сергія Станіславовича до Киє-
ва. Сам тренер поки має намір переможно 
завершити сезон в Угорщині, а його агент 
Шандор Варга підтверджує інтерес з боку 
інших клубів, але конкретнiше ситуацію 
не коментує. ■

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УЇК-ЕНД

Гра на підвищення
Ребров може змінити клуб, а Лунін близький 
до повернення в «Реал»

■ ТАБЛО

 Іспанія. Прімера. 28-й тур. «Севі-
лья» — «Бетіс» — 2:0 (Окампос, 56 (пен.); 
Фернандо, 62), «Гранада» — «Хетафе» 
— 2:1, «Валенсія» — «Леванте» — 1:1, 
«Еспаньйол» — «Алавес» — 2:0, «Сель-
та» — «Вільярреал» — 0:1, «Леганес» 
— «Вальядолід» — 1:2, «Мальорка» — 
«Барселона» — 0:4 (Відаль, 2; Брейтвейт, 
37; Альба, 79; Мессі, 90+3), «Атлетик» 
— «Атлетіко» — 1:1, «Реал Мадрид» — 
«Ейбар» — 3:1 (Кроос, 3; С. Рамос, 30; 
Марсело, 37 — Бігас, 60), «Реал Сосьє-
дад» — «Осасуна» — 1:1.
 Лідери: «Барселона» — 61, «Реал Мад-
рид» — 59, «Севілья» — 50, «Реал Сосьє-
дад» — 47, «Хетафе», «Атлетіко» — 46.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 20.

* * *
 Італія. Кубок. 1/2 фіналу. Матчі-
відповіді. «Ювентус» — «Мілан» — 0:0 
(перша гра — 1:1), «Інтер» — «Наполі» — 
1:1 (Еріксен, 3 — Мертенс, 41; 0:1).

* * *
 Німеччина. Перша Бундесліга. 31-
й тур. «Хоффенхайм» — «РБ Лейп-
циг» — 0:2 (Ольмо, 9, 11), «Вольфсбург» 
— «Фрайбург» — 2:2, «Герта» — «Анй-
трахт Франкфурт» — 1:4, «Кельн» — 
«Уніон» — 1:2, «Падерборн» — «Вер-
дер» — 1:5, «Фортуна» — «Боруссія» 
(Д) — 0:1 (Е. Холанд. 90+5), «Баварія» 
— «Боруссія» (М) — 2:1 (Зіркзее, 26; Го-
рецка, 86 — Павар, 37 (у свої ворота)), 
«Майнц» — «Аугсбург» — 0:1, «Шальке 
— «Байєр» — 1:1.
 Лідери: «Баварія» — 73, «Боруссія» 
(Д) — 66, «РБ Лейпциг» — 62, «Байєр» 
— 57, «Боруссія» (М) — 56, «Вольфс-
бург» — 46.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 30.

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Ще все попереду
Динамівці виграли принципову мінідуель у конкурента за місце в Лізі чемпіонів 
і після перерви знову піднялися на бажаний щабель турнірної таблиці

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Дру-
гий етап. 26-й тур. «Маріуполь» — «Ворск-
ла» — 1:1 (Топалов, 74 — Якубу, 59; вилучен-
ня: Пердута, 90+5 («В»)), «Зоря» — «Динамо» 
— 1:3 (Юрченко, 54 (пен.) — Буяльський, 71; Де 
Пена, 76; Циганков, 90+6; вилучення: Цвек, 83 
(«З»)), «Олімпік» — «Львів» — 2:0 (Тейшейра, 
53, 84), «Колос» — «Шахтар» — 0:1 (Мораес, 
48), «Олександрія» — «Десна» — 1:5 (Третья-
ков, 46 — Філіппов, 29, 77 (пен.); Калитвинцев, 
44; Гітченко, 55; Тотовицький, 90+5; вилучення: 
Бабогло, 59 («О»)).
 Матч «Карпати» — «Дніпро-1» — не від-
бувся.

Турнірна таблиця:

  I В Н П М О
Перша шістка
1. «Шахтар» 26 22 2 2 66-18 68
2. «Динамо» 26 16 4 6 54-23 52
3. «Десна» 26 15 4 7 46-20 49
4. «Зоря» 26 15 4 7 42-22 49
5. «Олександрія» 26 13 4 9 37-35 43
6. «Колос» 26 8 2 16 27-47 26
Друга шістка
7. «Дніпро-1» 25 10 4 11 33-36 34
8. «Маріуполь» 25 6 9 10 24-40 27
9. «Олімпік» 26 6 5 15 23-43 23
10. «Ворскла» 25 6 5 14 18-41 23
11. «Львів» 26 5 7 14 19-41 22
12. «Карпати» 23 2 8 13 18-41 14
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 19, 
Філіппов («Десна») — 15, Марлос («Шахтар») 
— 13.

■

У поєдинках із лідерами вітчизняного футболу дебютант еліти — «Колос» — додає у зрості. 
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
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«Я за те, щоб до прем’єр-ліги увійшли команди за спортивним принципом. 
Це моя позиція, котру я готовий відстоювати».

Ігор Суркіс
президент ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Слідом за елітним дивізіо-
ном до змагального процесу не-
забаром повернуться й у пер-
шій футбольній лізі нашої краї-
ни. Після тривалих дискусій її 
учасники досягли порозуміння 
й домовилися, починаючи з 24 
червня, дограти чемпіонат. На 
скликаній за ініціативи викон-
кому УАФ позачерговій конфе-
ренції клубів ПФЛ, делегати 
цього екстреного зібрання при-
йняли два принципові рішен-
ня. Так, своїм голосуванням 
представники другої ліги оста-
точно підтвердили, що догра-
вати власну першість не будуть 
(шість голосів — за догравання, 
11 — проти). Водночас у першо-
му дивізіоні 11 із 16 клубів ви-
словилися за класичне встанов-
лення підсумків змагань (чоти-
ри — «проти», один — «утри-
мався»), тож уже найближчим 
часом варто чекати рестарту 
турніру в другій за силою лізі 
країни.
 Аби вмовити делегатів від Д-
1 підтримати рішення про спор-
тивний принцип встановлення 
підсумків чемпіонату, на кон-
ференцію, котра проходила на 
НСК «Олімпійський», особис-
то прибув президент УАФ Ан-
дрій Павелко. «Упродовж ко-
роткого часу колективи першої 
ліги прийняли два діаметраль-
но протилежні рішення щодо 
завершення сезону. Тож на не-
щодавньому виконкомі УАФ 
ми вирішили спрямувати всі зу-

силля для об’єднання першолі-
гових клубів. І на цій конферен-
ції, сподіваюся, клуби відчули, 
що керівництво УАФ та ПФЛ 
повністю підтримує ідею від-
новлення чемпіонату згідно з іс-
нуючим регламентом», — ска-
зав після зібрання на «Олімпій-
ському» очільник Української 
асоціації футболу.
 При цьому керівник ПФЛ 
Сергій Макаров зауважив, що 
він до останнього моменту сум-
нівався в позитивних підсум-
ках голосування по першій 
лізі. Адже коло тих, хто висту-
пав проти догравання турні-
ру, в будь-який момент мог-
ло збільшитися до критичної 
маси. Приміром, ідея керівни-
ка «Миколаєва» Сергія Канто-
ра про дострокове завершення 
першості без проведення будь-
яких обмінів між лігами вигля-
дала цілком життєздатною. 
 В умовах коронавірусної 
кризи бюджети далеко не всіх 
клубів першої ліги здатні ви-
тримати форс-мажорне наван-
таження. Тому, думається, не-
випадково напередодні важ-
ливого голосування президент 
«Інгульця» Олександр Повороз-
нюк говорив, що готовий допо-
могти збіднілим клубам про-
фінансувати їхні витрати на 
ПЛР-тестування, котре, згідно 
з медичним протоколом МОЗ, 
необхідно проводити футболіс-
там кожні 14 днів. Про свою 
готовність надати першоліго-
вим колективам фінансову під-
тримку в забезпеченні антико-

ронавірусного регламенту за-
явив і власник «Динамо» Ігор 
Суркіс, аби лише в лізі якнай-
швидше завершилися дивац-
тва з іграми в «буду — не буду» 
догравати чемпіонат. І, що най-
цікавіше, динамівський прези-
дент виказав переконання, що 
клуби-засновники УПЛ можуть 
не підтримати включення до неї 
новачків із першої ліги, якщо ті 

отримають своє право на підви-
щення у класі в інакший, окрім 
спортивного, спосіб. 
 «Вдячний керівникам клу-
бів ПФЛ за конструктивну пози-
цію. Радий, що після тижнів без-
результатних дискусій вдалося 
об’єднати їх у цій непростій си-
туації. Це ще одна важлива пе-
ремога українського футболу!» 
— заявив президент УАФ Павел-

ко. За його словами, догравати 
сезон у першій лізі команди бу-
дуть у швидкому темпі, граючи 
матчі кожні чотири-п’ять днів. 
Без сумніву, такий виснажли-
вий марафон витримають най-
сильніші. При цьому нагадає-
мо, що за право підвищитися в 
класі в поточному першолігово-
му сезоні боротьбу ведуть одразу 
сім клубів. ■

Харківські «металісти» активно готуються до довгоочікуваного рестарту сезону в першій лізі.
Фото з сайта metalist1925.com.

❙
❙

ПЕРША ЛІГА

Конструктивне об’єднання
Більшість першолігових клубів таки вирішила дограти сезон за класичним регламентом

■

Інф. «УМ»

 Сценарії виходу з коронавірусного ка-
рантину в кожного — свої. Після кількох 
місяців повної професіональної бездіяль-
ності 33-річний український боксер Олек-
сандр Гвоздик вирішив поставити крапку 
в своїй боксерській кар’єрі. Повідомлен-
ня про те, що ексчемпіон світу за версією 
WBC залишає профіринг, виявилося від-
верто несподіваним для боксерського сві-
ту, адже до моменту оголошення пандемії 
коронавірусу українець мав зовсім інші 
плани й розмірковував на тим, як знову 
розжитися чемпіонським титулом.
 Однак щойно світ спорту почав вихо-
дити зі сплячки, а боксери — узгоджу-
вати нові дати дуелей зі своїми майбутні-
ми супротивниками, Гвоздик анонсував 
про кардинальну зміну роду своїх занять. 
Точніше, про перехід «Цвяха», як нази-
вають українця в США, з боксу в бізнес 
у коментарі ESPN заявив його менеджер 
Егіс Клімас: «Сашко розуміє, що немож-
ливо у власному бізнесі й у боксі одночас-
но викладатися на 100 відсотків. Тому він 
і був змушений зробити вибір». При цьо-
му сам боксер наразі ніяк не коментує своє 
рішення, дипломатично витримуючи пау-
зу. Не дивно, що в атмосфері такої таємни-
чості, окрім офіційної, боксерська спіль-
нота активно обговорює й інші причини, 
котрі могли підштовхнути Гвоздика до за-
вершення профікар’єри.
 Нагадаємо, що в жовтні минулого 
року Гвоздик зазнав своєї першої пораз-
ки на професіональному ринзі. У тому бою 
наш співвітчизник програв росіянину Ар-
туру Бетербієву, втративши таким чином 
чемпіонський пояс WBC. До того ж кіль-
ка днів після невдачі Сашко провів у гос-
піталі, де лікарі провели йому серію МРТ 

досліджень. «Із ним усе добре. Це був пре-
вентивний захід», — так прокоментував 
перебування свого підопічного в лікар-
ні Тедді Атлас. Однак, згадуючи про той 
епізод, шанувальники боксу припустили, 
що передчасно зійти з боксерського рингу 
Гвоздика змусили проблеми зі здоров’ям. 

Щоправда, голова промоутерської ком-
панії «К2» Олександр Красюк, добре 
знайомий зі справами українця, наполя-
гає, що зі здоров’ям у нього все гаразд. 
 В іншому припущенні йдеться про 
те, що на карантині Гвоздик просто втра-
тив мотивацію. Після поразки Бетербієву 

Олександр сподівався на швидкий бій-ре-
ванш із росіянином, однак у посткарантин-
ному світі організація подібного протисто-
яння вимагатиме від промоутерів багато 
часу й зусиль. Підніматися на чемпіонсь-
ку вершину в часи коронавірусної невизна-
ченості зовсім не те ж саме, що перечікува-
ти кризу в статусі чемпіона. Тож не виклю-
чено, що Гвоздик вирішив не чекати з моря 
погоди, а взявся за більш осяжну річ. Тим 
паче, що свого часу в кар’єрі Гвоздика тра-
пилася подія, котра певною мірою могла 
серйозно змінити його життєві орієнтири.
 Саме в бою за чемпіонський пояс WBC, 
у грудні 2018 року, Олександр завдав но-
каутуючого удару 39-річному канадцю 
Адонісу Стівенсону, після чого той на дов-
гий час виявився прикутим до лікарняно-
го ліжка. На щастя, після тривалого ліку-
вання та реабілітації Стівенсон повернувся 
до повноцінного життя, чим неабияк поті-
шив свого колишнього опонента по рингу. 
«Я дуже радий за нього та за його сім’ю. 
Зараз він виглядає на 100 відсотків здо-
ровою людиною. Тож я щасливий і від-
чуваю велике полегшення, оскільки мені 
більше не потрібно носити в собі тягар від-
повідальності за його здоров’я та життя», 
— так прокоментував звістку про одужан-
ня Адоніса Гвоздик.
 Водночас добре знайомий із Гвоздиком 
його товариш по олімпійській збірній Ук-
раїни Тарас Шелестюк не виключає, що в 
недалекому майбутньому бронзовий при-
зер літніх Ігор-2012 в Лондоні ще повер-
неться в профіринг. «Сподіваюся, Сашко 
ще буде боксувати», — зауважив Шелес-
тюк, у професіональній кар’єрі котрого, 
до слова, також була доволі тривала, май-
же дворічна, перерва. Можливо, й Гвоз-
дик також вирішив узяти в боксерській 
кар’єрі невеличкий тайм-аут. ■

Олександр Гвоздик (ліворуч) вирішив завершити свою професіональну боксерську кар’єру.
Фото з сайта sportarena.com.

❙
❙

БОКС

Іншим курсом
Успішний вітчизняний боксер, ексчемпіон світу 
за версією WBC у напівважкій вазі несподівано 
оголосив про завершення своєї профікар’єри

■
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +12…+17

 +22…+27

Північ +14…+19

 +25…+30

Центр +14…+19

 +25…+30

Схід +14…+19

 +27…+32

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +15…+20

 +25…+30

 — Ти знаєш, я весь час шукаю 
сенс життя.
 — А в холодильнику його немає?
 — Ні.
 — Значить, ми його вчора допи-
ли.

 * * *
  Тесть, лежачи на операційному 
столі перед операцією, яку має роби-
ти його зять:
 — Синку, запам’ятай, якщо зі 
мною що-небудь трапиться, теща за-
хоче переїхати до тебе жити.

 * * *
  Повзе п’яний чоловiк по тротуару. 
І в кожен стовп головою стукається. До 
нього підходить інший чоловiк:
 — Може, тобі допомогти?
 — Порахуй, скільки в мене на 
лобі гуль.

 — Шість.
 — Ще два стовпи — і я вдома.

 * * *
  Одна бабуся телефонує іншiй:
 — Привіт, ти прийдеш до мене на 
день народження?
 — А хто буде?
 — Тамарка-стоматолог, Танька-
окуліст, Машка-гінеколог, Свєтка-кар-
діолог.
 — А медичну картку з собою бра-
ти?
 — А навіщо?
 — Так після п’ятої чарки відразу 
пройду медичну комісію.

 * * *
 — І що ви можете сказати за су-
часну медицину?
 — Від сьогоднішньої медицини 
залишився тільки тост «За здоров’я».

Крах за власним бажанням
Кабмін чинить тиск на інвесторів у відновлювану енергетику, змушуючи їх погодитися на зменшення 
тарифів. Ті вже написали власний законопроєкт і готують позови в суди

По горизонталі:
 1. Позивний ексбійця батальйону 
«Донбас» і волонтера Віталія Олеш-
ка, вбитого в Бердянську в 2018 році. 
4. Хижа тваринка родини куницевих 
із характерними чорно-білими сму-
гами на голові. 8. Рівень довіри виб-
орців до кандидата. 10. Канадський 
письменник німецького походження, 
автор книг про самопізнання та єд-
нання з природою. 11. Велика рогата 
тварина, що живе в лісах. 12. Луго-
ва та болотяна пташка з довгим, за-
гнутим донизу дзьобом. 14. Твари-
на з цінним хутром, яким оторочува-
ли королівську мантію. 17. Коротка 
бібліографічна довідка, яка розпові-
дає про зміст книги. 18. «Транспор-
тний засіб», на якому барон Мюнх-
гаузен літав на місяць. 21. Друге за 
величиною місто в Естонії. 22. Дав-
ня назва Криму та Південної Украї-
ни. 23. Найдорожча у світі припра-
ва, що готується із висушених сере-
динок крокусів. 24. Самоназва Ста-
родавньої Греції. 
По вертикалі:
 1. У країнах Сходу — палац сул-
тана і його внутрішні покої. 2. Фран-
цузьке місто, у якому вінчалися Анна 
Ярославна і Генріх І. 3. Зрошуваль-

ний канал в Середній Азії. 5. Вер-
тикальна вісь у Декартовій системі 
координат. 6. Відомий журналіст-
поліцейський, ведучий програми 
«Надзвичайні новини». 7. Ситуа-
ція на дорогах, коли затори дося-
гають десятибальної межі. 9. Му-
зикант, що вміє грати на гармошці. 
13. Сталевий каркас у залізобетон-
них спорудах. 14. Фахівець з геогра-
фії. 15. Прикраса-ліпнина на будин-
ку у вигляді гербового щита з еле-
ментами згорнутих сувоїв. 16. Загін 
для овець. 19. Дитяча іграшка. 20. 
Швидкий біг коня. ■

Кросворд №49
від 10 червня

Дара ГАВАРРА

 Життя зірок завжди цікавить їхніх 
прихильників, тож новина про попов-
нення в сім’ї Дженніфер Лопес неаби-
як зворохобила поціновувачів таланту 
співачки. Ще б пак — зірці нещодавно 
виповнилося п’ятдесят — яке там по-
повнення. Та все виявилося прозаїчні-
ше і водночас досить зворушливо: сину 
актриси і співачки Максу подарували 
щенятко, від якого прийшла у захват і 
його сестра Емма, тож вони на пару не 
можуть натішитися тепер уже улюб-
ленцем усієї сім’ї. Та й як не полюби-
ти це кудлате створіння, яке лащить-
ся до вас і весь час хоче гратися. 
 Такий подарунок зробили хлоп-
чику мама та її нинішній бойфренд 
Алекс Родрігес. Нагадаємо, цей остан-
ній наразі друг Джей Ло, відомої свої-
ми романами, — знаний у Штатах бей-
сболіст, якого свого часу «продали» в 
клуб «Янкі» за рекордну суму — 275 

млн доларів, а тепер ус-
пішний бізнесмен. Піс-
ля розлучення з пер-
шою дружиною в Алек-
са було чимало романів 
з американськими зір-
ками шоубізу — Кеме-
рон Діас, Мадонною, 
Кейт Хадсон. Та піс-
ля зустрічі з Джей Ло, 
здається, цей мачо осте-
пенився і навіть зробив 
їй у 2017-му пропозицію 
руки та серця, про що спі-
вачка тут-таки виклала «фо-
тозвіт» в «Інстаграмі». Роки 
йдуть, але поки що подейкують 
лише про підготовку до весілля, 
наразі все залишається без змін, 
хоча пара живе повноцінним ро-
динним життям. От і сім’я вже 
поповнилася, нехай і цуценят-
ком, та все ж. Щоб «застовпити» 
своє місце в родинній ієрархії... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Безсилля людини перед силами природи 
вкотре засвідчив черговий вірус, викликавши 
пандемію на всій планеті Земля. Тим голосні-
ше звучать голоси віруючих, що потрібно звер-
нутися до Господа по допомогу (замовчуючи 
при цьому страшні наслідки таких «звернень» 
до Всевишнього в Південній Кореї, де з 230 ти-
сяч членів релігійної общини «Шинчонджи» у 9 
тисяч виявили ознаки коронавірусу, чи священ-
нослужителів Києво-Печерської лаври в Україні, 
які самі стали жертвами «Ковід-19»). Заборо-
на на відправи релігійних служб по всій планеті 
дещо знизила показники захворюваності, про-
те після послаблення карантину в деяких краї-
нах усе гучніше звучать заяви служителів куль-

ту про скасування всіх заборон щодо релігійних 
зібрань. Особливо дратує священнослужителів 
та обставина, що закладам торгівлі та громад-
ського харчування дозволено працювати, у той 
час як усі культові відправи й надалі залиша-
ються під забороною.
 Оригінально вирішили протестувати про-
ти таких заборон пастори євангелістської цер-
кви в місті Сан-Лоренсо, що в Аргентині, від-
кривши свої будинки молитви під виглядом... 
барів. Усередині обителі обладнали барні сто-
ли, а священники, одягнені, мов офіціанти, 
підносили відвідувачам на тацях молитовни-
ки й Біблію під час фальшивої служби Божої. 
Таким чином проповідники слова Божого вирі-
шили звернути увагу уряду на нелогічність за-
борон — якщо дозволено торгувати, то чому 

ж заборонено проповідувати, адже і в торго-
вих залах, і в молитовних можна запровадити 
однакові умови безпеки відвідувачів чи при-
хожан. Пастор цієї церкви Даніель Каттанео, 
одягнений також, як офіціант, заявив, що на-
разі «молитовний бар» — чи не єдиний спосіб 
служити Господу Богу, таким чином вони на-
магаються відстояти своє конституційне пра-
во на свободу віросповідання і відправлення 
служб.
 Слід зазначити, що провінція Санта-Фе, 
де розташований Сан-Лоренсо, до цього часу 
досить успішно боролася з пандемією, запро-
вадивши певні заходи й заборони. Послаб-
люючи карантин, було дозволено відвідува-
ти й церкви, правда, не більше 10 осіб за одну 
службу. ■

БОЖЕ Ж МІЙ!

Не можна в церкву — підем до бару
Пастори-офіціанти — нове слово в проповідуванні слова Божого

■

СПРАВИ СІМЕЙНІ

Поповнення в сім’ї 
Дженніфер Лопес
Діти зірки від цього у захваті

■

Дженніфер Лопес.❙

17 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ, гроза, в окре-
мих районах град i шквали. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +16...+18, удень +26...+28.

Миргород: короткочасний дощ. Уночi +16...+18, удень 
+28...+30. Вінниця:  короткочасний дощ. Уночi +15...+17, 
удень +25...+27. Одеса: короткочасний дощ. Уночi +17...+19, 
удень +27...+29.

15 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-25 градусів, у районi Усть-Дунайська — 19 
градусiв, у Дніпрі біля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, помiрний, мiсцями 
значний дощ. Трускавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. 
Моршин: уночi +13...+15, удень +23...+25.
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