
Подружжя, 

перепробувавши 

чимало занять, 

зупинилося на 

вирощуванні солодких 

ягід

Вівторок, 23 червня 2020 року №54 (5656)

Емоції та спогади дітей Донбасу, які 

одного дня подорослішали

стор. 8»

Штрафні підрозділи часів 

Другої світової війни кидали 

на найважчі ділянки фронту, 

відтак і втрати в них були 

величезними

«Частинка душі 
назавжди залишилася 

там, за лінією фронту»

стор. 11»стор. 5»

Відмитися кров’ю

Білоруси опозиціонували,.. білорусів пов’язали.
Фото з сайта uazmi.com.

❙
❙

Суцільна полуничка 

стор. 9»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,720 грн 

1 € = 29,995 грн

1 рос. руб. = 0,385 грн

«Бацьку» страхи 
охопили Масові арешти в Білорусі 

напередодні президентських 
виборів 
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«Києву потрібна муніципальна поліція, щоб контролювати дотримання 
правопорядку на вулицях, для наведення ладу зі стихійною торгівлею, 
з паркуванням. І підзвітна вона має бути громаді міста».

Віталій Кличко
міський голова Києва

УКРАЇНА МОЛОДА

КАЗУС

Од вічного 
революцiонера
Допомоги українських 
правозахисників просять ті, 
хто їх ганьбив?
Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 У попередніх номерах «УМ» розповідала про 
шахтарський страйк на об’єкті, що наразі перебу-
ває у підпорядкуванні окупаційної влади. 5 чер-
вня про його початок оголосили працівники шах-
ти «Комсомольська» міста Антрацит. Понад 120 
гірників відмовилися тоді підніматися на поверх-
ню, доки їм не погасять борги iз зарплати за остан-
ні три місяці. Окупаційна влада спробувала ізолю-
вати страйкарів, оголосивши 7 червня «карантин» 
в Антрацитівському районі та Ровеньках, який де-
факто виглядав блокуванням під’їздів до страйку-
ючої шахти. Декого з шахтарських переговорників 
вивезли у невідомому напрямку.
 Історія має продовження. На адресу голови Вер-
ховної Ради України Дмитра Разумкова та уповно-
важеного з прав людини Людмили Денiсової надій-
шов лист від імені «Комітету визволення Донба-
су» з вимогою попередити закриття на окупованій 
частині Луганської області нерентабельних шахт 
«у зв’язку з ігноруванням і порушенням прав тру-
дящих шахт «Никонор-Нова», «Комсомольська», 
«Партизанська», «Молодогвардійська». «Комітет», 
відрекомендувавшись «опозиційною силою», оку-
повану частину області називає «Луганською народ-
ною республікою». І скаржаться, що «керівництво 
«ЛНР» залишається пасивним у критичній ситуації 
і не вживає заходів для вирішення проблеми. Шах-
тарі та їхні родини й надалi залишаються без засобів 
існування. Більше того, репресії та терор проти не-
згодних тільки посилюються». Каральні окупацій-
ні органи, за повідомленням прохачів, арештову-
ють активістів: «У низці міст відсутній мобільний 
зв’язок, блокують соціальні мережі. «МГБ ДНР» 
продовжує затримувати шахтарів шахти «Комсо-
мольська» для допитів, про долю п’ятьох iз них досі 
нічого не відомо». В цій ситуації, йдеться у звернен-
ні «Комітету», «у шахтарів залишається надія тіль-
ки на тиск iз боку міжнародного співтовариства на 
владу «ЛНР». «Просимо Вас порушити питання 
про засудження дій влади «ЛНР» на рівні міжна-
родних організацій для припинення репресій та ак-
тів залякування гірників і членів їхнiх сімей, які 
стали стандартною практикою для правоохоронних 
органів», — звертається до української влади «опо-
зиційна сила» з окупованої території. Нагадаємо, 
що квазіутворення, про які йдеться, ніким у світі 
не визнані. 
 Про «Комітет визволення Донбасу» нічого досте-
менно не відомо. Однак «МГБ ЛНР» визнало існу-
вання низки опозиційних структур, які підтриму-
ють шахтарські страйки. Окупанти назвали їх «екс-
тремістськими і пов’язаними з іноземними спец-
службами». ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 На лінії вогню — неабияке заго-
стрення. Досі найбільше ударів при-
падало на донецький напрямок, а 
цими днями окупанти гатили з важ-
кого озброєння по луганському. За 
минулі чотири доби збройні фор-
мування Російської Федерації, їхні 
найманці та посіпаки шістдесят 
разів порушили зобов’язання щодо 
припинення вогню. Окрім вико-
ристання традиційного озброєння 
БМП, гранатометів різних систем, 
великокаліберних кулеметів, снай-
перської та стрілецької зброї, агре-
сор застосовував не тільки міноме-
ти калібру 120 мм та 82 мм. Дода-
лися артилерійські системи калібру 
122 мм і 152 мм i некеровані авіа-
ційні ракети. Окрім того, російсь-
кі окупанти застосували протитан-
ковий ракетний комплекс «Корнет» 
калібру 152 мм, наразивши на небез-
пеку цивільних мешканців села Бер-
дянське, що на Азовському узбере-
жжі. Протитанкова ракета вибухну-
ла неподалік місцевої амбулаторії. 
На щастя, ніхто з мирних громадян 
не по страждав.
 На луганському напрямку в 
районі відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Пів-
ніч» противник обстріляв наші по-
зиції поруч iз населеними пунктами 
Кримське, Залізне, Новотошківсь-
ке, Оріхове, Голубівське, Хутір Віль-
ний, Шуми, Троїцьке, Золоте-4, По-
пасна, Новозванівка, Луганське, 
Кримське, застосувавши весь арсе-
нал — від стрілецької зброї до важ-
кої артилерії. На донецькому на-
прямку в районі відповідальності 
оперативно-тактичного угруповання 
«Схід»загарбники обстріляли пози-
ції Об’єднаних сил неподалік Авдіїв-
ки, Славного, Старогнатівки, Широ-
киного. 

 Декілька разів із цілого спектра 
піхотного озброєння противник об-
стрілював наші опорні пункти непо-
далік Павлополя, застосувавши на-
віть некеровані авіаційні ракети С-
8. За словами фахівців інженерної 
служби, ракети не спрацювали: вда-
рившись об землю, бойові головки 
відламалися. Сапери швидко зреа-
гували і знищили їх. Оскільки ж ра-
кети є некерованими, очевидно, що 
окупанти цілили безпосередньо в на-
селений пункт.
 Унаслідок ворожої агресії вісім 
українських захисників отримали 
поранення. На жаль, внаслiдок во-
рожого снайперського вогню 18 чер-
вня загинув старший солдат Богдан 
Коваленко з 54-ї окремої механізо-
ваної бригади імені гетьмана Івана 
Мазепи. За словами голови Ново-
водолазької ОТГ Олександра Єсіна, 
трагедія сталася 18 червня близько 
22-ї години. Богдан Коваленко на-
родився 2 січня 1998 року в селищі 
Нова Водолага Харківської області. 
У 2017 році його призвали на війсь-
кову службу за контрактом. Був на-
відником-оператором 2-го розвіду-
вального взводу 1-го механізовано-
го батальйону військової частини. За 
словами селищного голови, у загиб-
лого залишилися батько та бабуся.
 Агресія окупанта не залишилася 

без відповіді. За даними розвідки, за 
цей період українські захисники по-
ранили чотирьох загарбникiв i зни-
щили двох. 18 червня українські 
оборонці знищили одну ворожу вій-
ськову вантажівку та склад боєпри-
пасів на мінометній позиції загарб-
ників.
 Варто зазначити, що впродовж 
минулого тижня патруль Спільної 
моніторингової місії ОБСЄ зафік-
сував на непідконтрольній урядові 
України території, в місті Донецьк, 
дві самохідні гаубиці 2С19 «Мста-
С», дві буксирувані гаубиці Д-30 
«Жаба», дві протитанкові гармати 
МТ-12 «Рапіра», що рухались у за-
хідному напрямку до лінії зіткнен-
ня. В цей же період поблизу селища 
Криничне було виявлено дві букси-
рувані гаубиці 2А65 «Мста-Б», а на 
полігоні поблизу селища Новоселів-
ка Донецької області БПЛА зафік-
сував розміщення шістнадцяти бо-
йових броньованих машин БМП-1. 
Крім того, незважаючи на досягнуті 
домовленості, ворог і далі продовжує 
цілеспрямовано обстрілювати БПЛА 
СММ ОБСЄ зі стрілецької зброї. Мета 
російських найманців очевидна — 
зірвати заплановані польоти і при-
ховати озброєння та військову тех-
ніку, яка базується в безпосередній 
близькості до лінії зіткнення. ■

НА ФРОНТІ

Роздовбаний Донбас 
росіянам миліший
Військово-космічні сили РФ кинули на голови 
українських воїнів

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Десятки екологів-активістів 
із громадських організацій 
«Скеля», «Сильна Галичина», 
руху «Вільний Дністер» i со-
ціальної ініціативи «Happy 
Animals Тернопіль» узяли 
участь в акції протесту на бе-
резі річки Серет поблизу Буц-
ніва Тернопільського району. 
Саме там тривалий час працює 
приватна мікроГЕС, задля якої 
перегородили річку з усіма не-
гативними для неї та всього дов-
кілля наслідками. Заболочені 
береги, зміліле русло, затоплені 
дерева та кущі...
 Як повідомив журналістам 
керівник громадської органі-
зації «Протидія корупції та 
моніторингу екології «Скеля» 
Андрій Об’єщик, проблема ви-
никла близько року тому. «Ми 

надсилали запити до управлін-
ня екології та Держгеокадаст-
ру, — сказав він. — В екоінс-
пекції відповіли, що об’єкт 
введено в експлуатацію з по-
рушеннями, у підприємця-
господаря немає необхідних 
дозволів від екологів. У Держ-
геокадастрі також дали зро-
зуміти: ділянку водного фон-
ду захопили самовiльно. Але 
ГЕС, попри те, працює і річку 
перегороджено, тож ми хочемо 
розібрати цю загорожу». 

 Утiм активісти демонтаж за-
гати ще не починали, бо дирек-
тор ПМП «ЛЮКС», якому нале-
жить мікроГЕС, наразі погодив-
ся відкрити засуви й спустити 
воду до завершення розсліду-
вання ситуації. Взагалі екоза-
хисники мають намір узяти під 
контроль усе русло Серету, од-
нієї з головних річок області. 
Зараз вони, зокрема, проводять 
зйомки за допомогою дронів, 
щоб створити модель для пос-
тійного моніторингу. ■ Фото зi сторінки Бориса Гори у «Фейсбуці».❙

АКТИВІСТИ

Ті, хто греблі рве
Екозахисники оголосили війну незаконним 
гідроелектростанціям

■

Оксана СИДОРЕНКО
Київ 

 Учора зруйнований будинок по вул. Со-
ломії Крушельницької, 1/5, де стався ви-
бух, продовжували розбирати рятувальни-
ки. На місці надзвичайної ситуації на ранок 
було знайдено трьох загиблих. П’ятеро осіб 
травмовано. Підрозділи ДСНС евакуювали 
23 особи, трьох урятували з-під завалів. На 
місці події працює штаб iз ліквідації над-
звичайних ситуацій, мобільна оперативна 

група ДСНС i співробітники Національної 
поліції. З постраждалими працюють психо-
логи ГУ ДСНС України в місті Києві, вони на-
дають екстрену психологічну допомогу ева-
куйованим. Здійснено укріплення будівель-
них конструкцій. Усього залучено понад 460 
осіб i 70 одиниць техніки, з них від ДСНС — 
170 осіб i 30 одиниць техніки. Зокрема, один 
кінологічний розрахунок.
 Як відомо, 21 червня о 10-й ранку в Дар-
ницькому районі по вул. Соломії Крушель-
ницької в житловій десятиповерхівці стався 

вибух газоповітряної суміші. Він зруйнував 
п’ятий, шостий, сьомий i восьмий поверхи. 
Місто надає необхідну допомогу всім пост-
раждалим. Уже переселили 45 мешканців.
 Тим часом на руїни прибув «депутатсь-
кий десант». І знову відзначився одіозний 
господар ресторану «Велюр»: Микола Ти-
щенко разом iз телекамерами привіз пост-
раждалим мешканцям багатоповерхівки ли-
монного соку. На його думку, це саме те, що 
потрібно. Бо вітамін С допомагає краще пе-
режити стрес. ■

ТРАГЕДІЯ

Будинок вибухнув. Політики піаряться
До свіжих руїн багатоповерхівки «слуга» Тищенко підвіз лимонний сік

■
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У річці Тясмин екологи вия-
вили масовий рибний мор. Зага-
лом, за приблизними підрахун-
ками, там загинуло понад 25 ти-
сяч особин річкової риби. Такі 
втрати водних біоресурсів під 
час обстеження ділянки цієї річ-
ки в районі міста Сміла зафіксу-
вали представники Черкаського 
рибоохоронного патруля та Дер-
жавної екологічної інспекції.
 За їхніми словами, ділян-
ка Тясмину, на якій виявлено 
мертву рибу, має довжину при-
близно 500 метрів. По всій її те-
риторії спостерігається значне 
скупчення загиблих водяних 
мешканців. Вода тут неприрод-
но темного кольору з різким за-
пахом. 
 Під час обстеження знайшли 
трубу, з якої стікала рідина з 
різким запахом каналізацій-
них стоків. Окрім того, розпові-
дає начальник управління дер-
жавного екологічного нагляду 
в Черкаській області Олександр 
Позняков, обстеження берегової 
лінії Тясмину в районі села Не-
чаївка Черкаського району та-
кож виявило значний мор риби. 
Екологи вже відібрали проби 
поверхневої води в Тясмині по-
близу автомобільних мостів у се-
лах Нечаївка, Степанки та біля 
зливних відводів КП «ВодГео» 
міста Сміла. Там концентрація 
розчиненого кисню становила 
від 0,6 до 3,9 мг/дм3 при нормі 
не менше 4 мг/дм3), а темпера-
тура води піднялася до 28-30°С. 
«За результатами досліджень 
гідрохімічних показників, там 
зафіксовано великий вміст ХСК 

(хімічного споживання кисню), 
азоту амонійного і фосфатів на 
створах», — зазначає Олександр 
Позняков.
 Зі слів інспекції, ймовір-
ною причиною загибелі риби 
може бути дефіцит розчинено-
го у воді кисню, висока темпе-
ратура повітря та води, а також 
забруднення води речовина-
ми, що окислюються. Поперед-
ньо розрахований обсяг шко-
ди, завданої довкіллю, сягнув 
6 мільйонів 127 тисяч 360 гри-
вень.
 «Державна екологічна інс-
пекція Центрального округу 
направила листи органам міс-
цевої влади про вжиття заходів, 
перед бачених законодавством, 
щоб упередити подальшу заги-
бель водних живих ресурсів», — 
підсумовує пан Позняков. ■

ЕПІДЕМІЯ

Хочу — 
лікую, хочу 
— байдикую
Диспансер відмовляється 
приймати хворих iз 
коронавірусом при 
наявному медичному 
забезпеченні
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Обласна інфекційна лікарня Хар-
кова більше не справляється з потоком 
хворих на COVID-19, тому чиновники 
прийняли рішення задіяти для прийо-
му пацієнтів резервну клініку. Такий 
статус ще в лютому отримав обласний 
диспансер радіозахисту, де проходять 
екстрене та планове лікування лікві-
датори аварії на ЧАЕС. Тоді ж «чорно-
бильців» почали переводити до інших 
медчастин, посилаючись на процес під-
готовки для інфікованих хворих. У під-
сумку лікарня весь цей час простояла 
порожньою, хоча її досить ретельно під-
готували до прийому хворих на коро-
навірус.
 Можливо, все так би й минулося без 
ексцесів, якби в середині червня кри-
ва захворюваності у Харкові не поп-
ливла різко вгору. Це й змусило чи-
новників нагадати медикам про взяті 
на себе зобов’язання. Але проти появи 
тут інфікованих різко виступили «чор-
нобильці», організувавши кілька гуч-
них акцій протесту. «Вони вирішили 
застосувати проти нас ще й біологічну 
зброю, — пояснив позицію колег один 
iз лідерів акції Володимир Проскурін. 
— Самі представники влади кажуть, 
що коронавірус прийшов надовго. За-
раз перший етап завершується, а потім 
буде другий і третій. І що нам робити, 
коли у нас надовго відберуть лікарню? 
Окрім того, її потім можуть не поверну-
ти взагалі».
 «Чонобильців» зрозуміти можна. У 
диспансері радіозахисту вони лікува-
лися безплатно. Але, відправивши їх 
до інших клінік, чиновники не подбали 
про те, щоб документально підтверди-
ти їхнє право на пільги в тих медзакла-
дах. І через це тепер за дорогі процедури 
і навіть за операції їм довелося плати-
ти з власної кишені. Оскільки йдеться 
про досить скромну пенсію, виникла го-
стра соціальна проблема, вирішити яку 
ліквідатори можуть лише у стінах своєї 
опорної клініки. Після протестів тут 
відкрили відділення на 9 осіб, але цього 
замало. Приймати ж хворих на COVID-
19 лікарі відмовляються, викликаючи 
неабиякий подив у чиновників. «Вони 
ж приймали від благодійних організа-
цій і засоби індивідуального захисту, і 
кисень проводили на кошти благодій-
ників, — поскаржився голова ХОДА 
Олексій Кучер. — А коли справа дійш-
ла до прийому хворих і прямого засто-
сування отриманого, ми зіткнулися з 
дивною реакцією».
 У свою чергу, волонтер і координа-
тор платформи «Разом проти COVID-
19» Олена Шержукова вважає, що кон-
флікту могло б і не бути, якби самі уп-
равлінці підійшли практично до вибору 
опорних медчастин. Але вона не схва-
лює позицію диспансеру. Бо якби вони 
були проти, то про це заявляти треба 
було в лютому, а не сьогодні, у розпал 
інфекції. «Зараз нам немає куди госпі-
талізувати хворих, бо інфекційна лі-
карня вщерть переповнена, — каже 
пані Олена. — А в диспансері простоює 
40 точок кисню, обладнаних за народні 
кошти. Тож наразі треба терміново ря-
тувати людей, а тим часом шукатимемо 
інший госпіталь». ■

■Ірина КИРПА

  Імовірний замовник 
убивства активістки з Хер-
сона Владислав Мангер узя-
тий під варту за звинувачен-
ням у погрозах свідкам по 
резонансній справі. У вівто-
рок, 16 червня, співробітни-
ки поліції затримали главу 
Херсонської облради у місь-
кому кардіоцентрі, де чинов-
никові виділили ліжко у ре-
анімації. Підозрюваного в ор-
ганізації вбивства Гандзюк у 
примусовому порядку доста-
вили до зали суду в Києві. На 
місце події викликали неза-
лежного лікаря з Одеси, який 
оглянув Владислава Мангера 
та заявив, що чиновник ціл-
ком здоровий, не потребує 
госпіталізації та може брати 
участь у процесі.
 Суддя Печерського район-
ного суду Тетяна Ільєва вирі-
шила задовольнити вимогу 
прокурорів Андрія Синюка 
та Ярослава Ущаповського й 
відправила в СІЗО високопо-
садовця з Херсона до 28 лип-
ня 2020 року.
 У офісі генерального про-
курора повідомили: право-
охоронці відкрили кримі-
нальну справу проти хер-
сонських лікарів, звинува-
тивши їх у можливій видачі 
Мангеру підроблених довідок 
про стан його здоров’я. Пра-
цівників Херсонського облас-
ного кардіодиспансеру мо-
жуть притягнути до відпові-

дальності одразу за двома 
статтями: видача службовою 
особою завідомо неправдивих 
офіційних документів, а та-
кож вплив у будь-якій формі 
на працівника правоохорон-
ного органу з метою перешко-
дити запобіганню злочину чи 
затриманню. 
 Як розповів прокурор офі-
су генпрокурора Андрій Си-
нюк, адвокати Владисла-
ва Мангера спробували дати 
відвід судді, через що судо-
вий розгляд вдалося затяг-
нути ще на кілька днів. За-
хист фігуранта справи та 
сам Мангер вважають справу 
Гандзюк сфальсифікованою, 
звинувативши прокуратуру в 
тиску на Павловського.
 — Ми подаємо позов до 
Європейського суду з прав 
людини, — заявив адвокат 
Дмитро Ільченко. — У нас 
накопичилося достатньо до-
казів того, що слідство веде 
себе упереджено щодо Вла-
дислава Мангера.
 Нагадаємо, справу про 
вбивство херсонської ак-
тивістки Катерини Гандзюк 

порушено восени 2018 року. 
П’ятьом виконавцям уже ви-
несено судовий вирок.
 Колишні військові отри-
мали відносно невеликі тер-
міни — від 3 до 6,5 року поз-
бавлення волі. «Скосили» 
строки покарання за співпра-
цю зі слідством та надання де-
яких ексклюзивних відомос-
тей, які допомогли встанови-
ти справжніх замовників ре-
зонансного злочину. Весь цей 
час (понад півтора року слідс-
тва по справі Гандзюк) Вла-
дислав Мангер не лише пе-
ребував на свободі, а й актив-
но працював на посаді глави 
Херсонської облради. За чи-
новника внесли заставу суду 
в два з половиною мільйони 
гривень. А місцевих депу-
татів i директорів комуналь-
них підприємств Херсонщи-
ни цілком влаштовував слух-
няний Мангер, який здебіль-
шого щедро нагороджував 
тих, хто був готовий його 
підтримати, замість підтри-
мувати проєкти, корисні для 
депресивної області півден-
ної України.

 Правоохоронцям вдало-
ся заарештувати колишньо-
го помічника нардепа Ігоря 
Павловського за звинувачен-
ням в організації злочинного 
угруповання. Трохи пізніше 
в Болгарії заарештували ще 
одного фігуранта справи Ган-
дзюк, херсонця Олексія Леві-
на на прізвисько «Москаль», 
якого екстрадиювали до Ук-
раїни.
 На думку слідчих, раніше 
судимий підприємець Левін 
є ключовою фігурою, яка 
пов’язує виконавців («групу 
Торбіна») та замовників на-
паду на Гандзюк.
 Саме його підозрюють в 
організації цього злочину, 
підбурюванні до його вико-
нання, надання інформації, 
зокрема, місця проживання 
Катерини.
 У разі, якщо провину ви-
сокопосадовця з Херсона Вла-
дислава Мангера у резонанс-
ній справі буде доведено в су-
довому порядку, йому загро-
жує термін позбавлення волі 
до 15 років за статтею 121 КК 
України. ■

ГУЧНА СПРАВА

Гроші Мангеру не допомогли
Фігурант справи про вбивство Гандзюк заарештований 
на два місяці без права внесення застави

■

ЕКОЛОГІЯ

Річковий мор
Збитки від загибелі риби у Смілі сягнули 
понад 6 мільйонів гривень

■

Шкода, завдана довкіллю стоками в Тясмин, сягнула понад 6 мільйонів гривень.❙
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Іван БОЙКО

«Слуга народу» Андрій Герус, який 
запам’ятався свого часу українцям за-
вдяки бійці з Олегом Ляшком у ВІП-тер-
міналі аеропорту «Бориспіль», збага-
чується блискавичними темпами. 
І про це свідчить лише офіційна декла-
рація «слуги», тобто лише ті прибутки, 
які він показав. Так, за результатами де-
кларування за 2019 рік, народний депу-
тат Андрій Герус опинився в трійці най-
багатших депутатів «Слуги народу».

Мандат «слуги» на мільйони 
 Судіть самі: якщо у 2014 році за-
гальний дохід сім’ї Геруса був 3,1 млн 
грн, то, за підсумками 2019 року, коли 
він став головою Комітету ВР iз питань 
енергетики, у нього задекларовано вже 
38 млн грн (з яких депутатська зарпла-
та — 165 тис. грн).
 Колеги по фракції стверджують, 
що пан Герус нібито успішно монети-
зує можливості посади голови енерге-
тичного комітету Ради, отримуючи не-
законні доходи від лобіювання інтере-
сів великих бізнесменів, зокрема від-
криття імпорту електроенергії з Росії, 
яке було вигідне феросплавним заво-
дам Коломойського.
  Зауважимо, що саме через цей ім-
порт iз північним сусідом Ляшко тоді й 
накинувся з кулаками і вигуками «Ти 
коли у спортзалі був?» на Геруса в аеро-
порту. 
  Відомо, що у вересні 2019 року Ге-
рус особисто домовлявся про розблоку-
вання вагонів iз російським вугіллям, 
які були відправлені на «Центренер-
го», яким керували наближені до Ко-
ломойського менеджери. Логічно при-
пустити, що й за це Герусу віддячили.
 Серед іншого, «слуга» задекларував 
два підозрілi борги — 3 млн грн і 4,72 
млн грн. Невже через підозрілі креди-
ти обранець легалізував незаконні ви-
нагороди? 
 При цьому скандали навколо Ге-
руса, який уникає зайвої публічності, 
не вщухають. Нещодавно стало відомо 
про схему «Золотий ключик»: є інфор-
мація про те, що Герус зі спільника-
ми завдали збитків державним «Київ-
теплоенерго» і Укрзалізниці на 321 
млн грн. 

Заробітки через «прокладки» 
 Що й казати, пан Герус став на-

стільки токсичним, що заради збере-
ження іміджу влади варто відсторони-
ти його від посади глави енергокомі-
тету ВР і куратора енергетики від ВР. 
Тим більше, що експерти і політики од-
ноголосно називають Геруса головним 
винуватцем кризи в українській енер-
гетиці.
  На цьому, зокрема, наголошує 
нардеп від «Європейської Солідар-
ності» Олексій Гончаренко, який пря-
мо заявив, що Герус бере участь у ко-
рупційній схемі в електроенергети-
ці. З посиланням на свої джерела пан 
Гончаренко заявив, що його колега 
по парламенту пан Герус заробляє на 
«прокладках» між комунальним під-
приємством «Київтеплоенерго» і де-
ржавною Укрзалізницею.
 «Серед організаторів схеми нази-
валися відомі прізвища: голова парла-
ментського комітету з енергетики Анд-
рій Герус, член НКРЕКП Дмитро Кова-
ленко і власник трейдингової компанії 
«НЕК» Олександр Притика», — пе-
рерахував відомі прізвища обранців 
Олексій Гончаренко у соцмережах.
 «Найбільш вражаючим епізодом» 
Гончаренко назвав схему заробітку че-
рез прокладки між комунальним під-
приємством «Київтеплоенерго» і де-

ржавною Укрзалізницею.
 «Якщо вірити моїм співбесідникам, 
вона полягає в тому, що КП «Київ-
теплоенерго» продає електроенергію 
за ціною 1,31 грн кВт-год комерцій-
ним фірмам, які, перепродуючи її одна 
одній (у ланцюжку посередників ТОВ 
«НЕК» Олександра Притики), постача-
ють струм Укрзалізниці за ціною 1,69 
грн кВт-год. Стверджується, що схе-
ма, на якій держава фактично втрача-
ла 38 коп. на кожній кіловат-годині, 
діяла протягом першого кварталу 2020 
року, і за цей час ділки змогли збага-
титися на 321 млн грн! Тобто йдеться 
про гроші, які переплатила потерпаю-
ча від економічної кризи Укрзалізни-
ця, — пояснив нардеп від «ЄС».
  Відтак Гончаренко запропонував 
Герусу спільно написати депутатські 
звернення у КП «Київтеплоенерго» та 
АТ «Укрзалізниця», щоб з’ясувати, за 
якою насправді ціною продавали й ку-
пували електроенергію.

Ідеолог, покровитель 
і виконавець організації 
«Золотий ключик»
 А от нардеп від «Батьківщини», ек-
сміністр ЖКГ Олексій Кучеренко за-
кидає Герусу та його оточенню органі-

зацію злочинної фінансової схеми під 
назвою «Золотий ключик», за допо-
могою якої було створено дефіцит 50 
млрд грн на ринку електроенергії та 
пограбування державних енергопід-
приємств.
 За його словами, йдеться про засил-
ля трейдерів на енергоринку, які здій-
снюють фіктивні продажі або інші фі-
нансові схеми.
 «У період роботи зв’язки Ковалів—
Герус—Коваленко умови роботи ринку 
електроенергії були приведені до тако-
го стану, що на ринку на добу наперед 
21% продають компанії, в яких нема 
свого ресурсу, які його не імпортують 
і не виробляють. Тобто вони його купи-
ли в якогось державного виробника (бо 
приватний не дурний) дешево і прода-
ли на біржі з наваром», — розповів Ку-
черенко.
  Нардеп додає, що до таких трей-
дерів належать компанія «НЕК» Олек-
сандра Притики, компанія «Юнайтед 
Енерджі», наближена до олігарха Іго-
ря Коломойського, а також «Енерд-
жикс», яка здійснювала перепродаж 
електроенергії від КП «Київтеплое-
нерго» на адресу Укрзалізниці.
 «Назвіть мені ще одну країну, де 
половину електроенергії, з тiєї, що 
потрапляє на біржу, державні вироб-
ники продають спочатку прокладкам, 
а не йдуть самі на біржу, щоб прода-
ти її. Хто ці трейдери? Це здебільшо-
го друзі Геруса, які переслідують його 
всю його кар’єру на чолі комітету», — 
обурюється депутат Кучеренко.
  На його думку, такі дії свідчать про 
наявність організованої злочинної гру-
пи у владі, яка курирує енергетичну 
галузь. «Це 100% корупція. А хто ви-
конавець усього цього схематозу через 
створення такої моделі грабунку де-
ржпідприємств? Це — НКРЕКП в особі 
Коваленка. Ідеолог — Герус. Покрови-
тель з офісу президента — Ковалів», — 
додав Кучеренко.
  При цьому він стверджує, що де-
ржавні підприємства «Енергоатом», 
Укренерго, Укргідроенерго, «Центр-
енерго» розграбовуються: «Мені мото-
рошно називати цифру дефіциту енер-
гетики, але це 50 млрд грн. Це майже 
весь перший транш МВФ. Шахтарі, 
про працю і внесок яких у ВВП ні од-
ного доброго слова ніколи не сказав Ге-
рус, страйкують iз масштабом, який я 
пам’ятаю лише в 90-х роках». ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Верховний Суд України дозволив 
«ПриватБанку» не платити братам 
Суркісам 250 мільйонів доларів. Тим 
самим Велика палата ВСУ частково 
задовольнила касаційну скаргу Націо-
нального банку, Кабінету Міністрів і 
«ПриватБанку» і визнала дійсним до-
говір обміну коштів Суркісів у банку 
на суму понад 1 млрд грн на акції бан-
ку (bail-in), які пізніше були викуплені 
державою за 1 грн у рамках націоналі-
зації банку. 
 Таким чином Верховний Суд ми-
нулого тижня скасував рішення судів 
нижчих інстанцій за позовом сім’ї Сур-
кісів про скасування рішень НБУ щодо 
ви знання їх пов’язаними з «Приват-
Банком» особами та визнання недій-
сними договорів по bail-in.

 Цікаво, що засідання суду в непро-
стій справі тривало понад сім годин, а 
судді Верховного Суду радилися май-
же чотири години.
 Варто додати, що раніше Київський 
апеляційний суд відхилив апеляцій-
ну скаргу Кабміну щодо зобов’язання 
«ПриватБанку» виплатити 250 млн до-
ларів за депозитними договорами з оф-
шорними компаніями братів Суркісів.
 Адже, відповідно до ухвали Пе-
черського райсуду Києва, «Приват-
Банк» мав примусово (!) виплатити 
компаніям, пов’язаним із родиною 
Суркісів, понад 250 млн доларів за де-
позитними договорами, що були при-
пинені ще в грудні 2016 року. 
 Зобов’язання за цими депозитними 
договорами були обміняні на акції до-
даткової емісії «ПриватБанку» під час 
націоналізації (bail-in). Тоді, в 2016 

році, Суркіси були визнані інсайдера-
ми «ПриватБанку».
 Підставою для конвертації було ви-
знання Нацбанком братів Суркісів ін-
сайдерами «ПриватБанку» — тобто 
пов’язаними з Ігорем Коломойським i 
Геннадієм Боголюбовим особами. НБУ 
також вказував, що Ігор Суркіс і Ко-
ломойський — акціонери телеканалу 
«1+1», що свідчить про зв’язок Сур-
кісів iз «ПриватБанком».
 Із відкритих джерел відомо, що в 
Ігоря Суркіса в «ПриватБанку» на ра-
хунку був 151 млн грн, у Поліни Ко-

валик (дружини Григорія Суркіса) — 
514,1 млн грн, у Григорія Суркіса — 
163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка 
Ігоря Суркіса) — 174,5 млн грн, Рах-
міля Суркіса (батько братів Суркісів) 
— 44,8 млн грн.
 Процедуру bail-in провели для того, 
аби зменшити тягар на націоналізова-
ний банк, адже він не мав змоги обслу-
говувати значні за розміром депозити 
пов’язаних осіб — розмір депозитів Сур-
кісів (Ігор, Григорій, Рахміль, Світла-
на, Марина Суркіси та Поліна Ковалик) 
становив понад 1 млрд грн. ■

ОТАКОЇ!

Брати без чверті мільярда 
Нацбанк виграв у Верховному Суді справу проти 
родини Суркісів щодо націоналізації «ПриватБанку»

■

Григорій та Ігор Суркіси програли «битву» за 250 мільйонів доларів. ❙

СХЕМАТОЗ

«Золотий ключик» для Андрія Геруса
Нардеп від «Слуги народу» потрапив до трійки найбагатших у фракції, лобіюючи інтереси олігархів в енергетиці 

■

Андрій Герус (праворуч) вчасно приєднався до команди «слуг» 
і в рази примножив статки менш ніж за рік депутатства.

❙
❙
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Із історії штрафних підрозділів
 Штрафні підрозділи форму-
валися відповідно до наказу на-
родного комісара оборони СРСР 
від 28.07.1942 № 227 «Про зміц-
нення дисципліни і порядку у 
Червоній Армії та заборону само-
вільного відступу з бойових по-
зицій», відомого у народі як «Ні 
кроку назад!». Його метою було 
підвищення стійкості армії, ос-
кільки країна стояла перед ре-
альною загрозою поневолення 
нацистською Німеччиною. Цим 
же наказом були сформовані доб-
ре озброєні загороджувальні за-
гони чисельністю до 200 осіб, їх 
виставляли в тилу штрафних 
підрозділів для розстрілу на міс-
ці тих, хто наважився відступа-
ти. Вони проіснували до листопа-
да 1944-го, а штрафні підрозділи 
— до травня 1945 року. 
 Вони поділялися на штрафні 
батальйони, які створювалися 
при фронтах, і штрафні роти, які 
створювалися при арміях. Особо-
вий склад штрафних батальйонів 
і рот підрозділявся на постійний 
(командний, політичний і на-
чальницький, який команду-
вав штрафниками) і перемінний 
(самі штрафники). Перемінний 
склад штрафних батальйонів 
формували за рахунок командно-
го і начальницького складу (офі-
церів), а рот — за рахунок рядо-
вих і молодших командирів (сер-
жантів, старшин).
 У штрафні підрозділи війсь-
ковослужбовців направляли за 
порушення військової дисциплі-
ни: вияв боягузтва у бою, неви-
конання наказу,  дезертирство, 
мародерство, спекуляцію про-
довольством, п’янство, бійки і з 
багатьох інших, в тому числі й 
надуманих командирами, зви-
нувачень.
 Терміни перебування у 
штрафних підрозділах визнача-
лися наступними критеріями: 
перше бойове поранення, пер-
ший бойовий подвиг або макси-
мум три місяці. Після чого з вій-
ськовослужбовця знімалась су-
димість, повертались всі нагоро-
ди і звання.
 Водночас штрафні роти по-
повнювалися ув’язненими з тю-
рем і таборів, яким було дозволе-
но кров’ю змити свої злочини.
 В атаку штрафники йшли з 
особливою злістю і безумством, 

вони не кричали ні «Ура!», ні 
«За Сталіна!», оскільки фактич-
но були приречені Сталіним на 
смерть: від куль ворога або заго-
родзагонів. Їхні атаки супровод-
жувалися ревом і матом. 

За півкроку до штрафної роти
 Мій земляк, уродженець се-
лища Чоповичі Малинського 
району Житомирської області, 
Василь Степанович Ширченко 
ледве не потрапив до штрафної 
роти через особистий конфлікт 
iз командиром полку. 
 Служив він у розвідці і був 
сміливим та відважним. На по-
чатку 1945 року в нього склався 
фронтовий роман iз медичним 
фельдшером Тетяною. На той час 
йому було неповних 19 років, і, 
щоразу йдучи в розвідку, він не 
знав, повернеться чи ні. Хіба ж 
могло зупинити хлопця те, що на 
молоду фельдшерку поклав око і 
командир полку? 
 Наслідки не забарилися: коли 
командир полку дізнався про су-
перника, то вирішив запротори-
ти його у штрафну роту. Але на 
захист Василя став старшина 
його підрозділу: якщо у штрафну 
роту направлять рядового Шир-
ченка, то нехай відправляють і 
його. 
 Командир полку скасував 

своє рішення, а Василь Ширчен-
ко, який на той час уже був наго-
роджений орденами Слави 3 і 2 
ступенів, медаллю «За відвагу», 
продовжив відважно воювати. У 
березні 1945 року під час бою за 
населений пункт Вільхва (Поль-
ща) рядовий Ширченко, поверта-
ючись із розвідки, був обстріля-
ний групою фашистських авто-
матників. Прийнявши нерівний 
бій, він знищив вогнем з автома-
та частину гітлерівців, а коли 
підоспіла підмога, знищив ще 
шістьох, а інших узяв у полон. 
За цей подвиг командир Васи-
ля підготував подання про наго-
родження його орденом Слави 1 

ступеня. Це давало б йому статус 
повного кавалера ордена Слави, 
що прирівнювалося до звання Ге-
роя Радянського Союзу. Однак, 
коли подання потрапило до ко-
мандира полку, той підписав на-
городний лист командиру дивізії 
на орден Червоної Зірки. І хоча 
ця нагорода була вищою, повним 
кавалером ордена Слави Василь 
Ширченко не став. Імовірно, та-
кою була помста командира пол-
ку через справи сердечні. 
 За іронією долі, вже в мирний 
час колишній розвідник таки не 
уникнув несправедливості ра-
дянського правосуддя. Війну 
Василь Ширченко закінчив у 
Німеччині. Повернувся у рідне 
село, одружився. Працював за-
відуючим тваринницькою фер-
мою, бригадиром хмелярів. Був 
дуже вимогливим, але водночас і 
справедливим. Керівництво кол-
госпу побоювалось його за пря-
молінійність. Одного разу хтось 
спалив хату голови місцевого 
колгоспу. Той чомусь запідозрив 
колишнього фронтовика. Мож-
ливо, таким чином голова хотів 
позбутися незручної для себе лю-
дини. До Ширченка прийшли 
з обшуком працівники міліції. 
Й у вулику на дубі, що ріс біля 
хати, одразу ж «знайшли» піс-
толет. За незаконне зберiгання 
зброї (найімовірніше, підкину-
тої) Ширченка засудили до трь-
ох років позбавлення волі. А по-
вернувшись додому, перше, що 
зробив, — викинув усі свої наго-
роди в піч, продемонструвавши 
таким чином образу на владу за 
несправедливе покарання... 

Тільки одна атака у штрафній 
роті
 А от другий герой моєї роз-
повіді, Григорій Васильович 
Калініченко, уродженець Лубен 
Полтавської області, таки потра-
пив у штрафну роту. Про це мені 
розповів його онук, мешканець 
Києва Олександр Дзюба.
 На початку війни Григорію 
було лише 17 років, проте він пі-
шов добровольцем у 25-ту кадро-
ву (комплектувалася, в основно-
му, за рахунок місцевого насе-
лення) стрілецьку дивізію, яка 
дислокувалася у Лубнах. Рив око-
пи, брав участь у будівництві мос-
та через річку Сула. Наприкінці 
серпня 1941 року фашисти захо-
пили місто. Дивізія була розбита, 
а особовий склад розбігся по до-
мівках.
 У лютому 1942 року окупанти 
відправили Гришу з групою мо-
лоді для роботи у Київ. Він пот-
рапив на хлібозавод, але через мі-
сяць разом зі своїм земляком втік 
додому. До Лубен добиралися 
пішки по залізничній колії май-
же місяць. Його поверненню ма-

чуха (мати померла, коли Гриші 
було 10 років) зовсім не була рада. 
Вона не любила пасинка і під час 
набору чергової групи молоді для 
роботи у Німеччині потайки зда-
ла його окупантам.
 Працювати Григорію довело-
ся в Польщі. Хазяїн виявився на-
прочуд хорошим. Два роки юнак 
працював на тракторі, займався 
різними сільськогосподарськи-
ми роботами. Наприкінці листо-
пада 1944 року радянські війська 
визволили село, в якому він пе-
ребував. Його відправили в тил 
і мобілізували в армію — майже 
відразу в штрафну роту. Безпе-
речно, головну роль зіграли його 

вимушені «польські заробітки». 
Ще на засіданні фільтраційної ко-
місії, яка розглядала справи всіх, 
хто працював на ворога (дарма, 
що не з власної волі), один офіцер 
обізвав Григорія зрадником.
 Бойова підготовка тривала 
недовго, і в січні 1945 року група 
штрафників прибула на кордон з 
Німеччиною. Їх зустрічали такі ж 
штрафники зі словами: «Дивись, 
братва! Прибула чергова партія 
живого м’яса!». Стало відомо, що 
вже декілька днів радянські вій-
ська не можуть взяти добре укріп-
лені позиції ворога, а втрати осо-
бового складу дедалі ростуть. Все 
поле перед ворожими позиція-
ми було всіяне тілами радянсь-
ких солдатiв, яких неможливо 
було забрати під щільним вогнем 
противника. Командування вирі-
шило кинути у бій штрафну роту 
кількістю понад 300 осіб.
 Перший бій — штрафники з 
ревом і криками кинулися в ата-
ку. Відразу по них був відкри-
тий шквальний кулеметний і мі-
нометний вогонь. Не добігши де-
кілька десятків метрів до траншеї 
фашистів, бійці змушені були за-
лягти. Для штрафників було тіль-
ки два виходи: або замерзнути на 
землі (стояв дуже сильний мороз), 
або все ж піднятися в атаку, а там 
уже як пощастить — можливо, й 
залишишся живим, нехай і пора-
неним. Про відступ не могло бути 
й мови — у спину цілилися авто-
мати бійців загороджувального 
загону НКВС. Ще й хтось крик-
нув, що командир загинув.
 Оцінивши ситуацію, Григорій 
вирішив підняти уцілілих штраф-
ників в атаку. І частина з них таки 
добігла до траншеї. Зав’язався 
страшний рукопашний бій. Жи-
вими залишилися лише 16 осіб, 
серед них і Григорій. 
 Невдовзі до штрафників при-
був командуючий армією. Він 
подякував штрафникам за пере-
могу в бою, сказав, що з усіх буде 
знято судимість, і поцікавив-
ся, хто підняв їх в атаку. Один 
із хлопців показав на Григорія. 
Генерал оголосив, що йому при-
своюється звання молодшого 
лейтенанта. Згодом Калінічен-
ка було призначено команди-
ром автомобільного взводу. Він 
дійшов до Берліна, був нагород-
жений медалями «За відвагу» та 
«За взяття Берліна». Наприкін-
ці травня 1945 року його напра-
вили на схід — для участі у вій-
ні з Японією. У першому ж бою 
отримав важке поранення, і на 
тому його служба закінчилася.
 У 1950 році одружився, мав 
одну рідну доньку і двох удоче-
рив. Жив у Кременчуці. Працю-
вав капітаном річкового вантаж-
ного катера. Помер у 2014-м, на 
91-му році життя.

Покинуті на полі бою і забуті
 І ще одну історію, пов’язану 
зі штрафниками, мені розповів 
житель міста Млинів Рівненсь-
кої області Олексій Корольов, 
син учасника Другої світової 

війни, легендарного коман-

дира танкового батальйону 25 
танкового корпусу Олексія Се-
меновича Корольова. 
 На початку лютого 1944 
року точилися жорстокі бої за 
Млинів. За декілька кіломет-
рів від міста, біля хутора Гори, 
в атаку була кинута штрафна 
рота. Після бою на полі зали-
шилося близько 150 штрафни-
ків. Місцеві жителі закопували 
їх там же, де вони загинули. В 
одному з окопів засипали зем-
лею 12 чоловік. 
 Краєзнавець Євген Цимба-
люк (нині покійний) у місцевій 
газеті розповів, що, за свідчен-
нями очевидців, у сумках сол-
датів iз харчів була лише суше-
на картопля. Вочевидь, вони 
потерпали від голоду. У пер-
ший повоєнний рік на цьому 
полі посіяли пшеницю. Там, 
де були безіменні могили, вона 
була темно-зеленого кольо-
ру...
 На превеликий жаль, і доте-
пер на цьому полі сіють і збира-
ють врожаї. Мені вдалося домо-
витися з пошуковцями Хмель-
ницької і Волинської областей 
про пошуки загиблих солдатів. 
Однак для цього необхідно вирі-
шити низку організаційних пи-
тань. 
 Вивчаючи питання про 
штрафні підрозділи, я дізнав-
ся про дуже багато місць похо-
вання їхніх бійців. Зокрема, у 
районі села Балико-Щучинка 
Кагарлицького району Київсь-
кої області (Букринський плац-
дарм) — 134 особи; біля села Ко-
жанка Фастівського району цієї 
ж області — 24 особи; біля села 
Вернянка Липовецького райо-
ну Вінницької області — 41 осо-
ба та багато інших. Їхнє життя 
не цінувалося тоді, їхня жертва 
не пошанована й досі... ■

ЦІНА ПЕРЕМОГИ 

Відмитися кров’ю
Штрафні підрозділи часів Другої світової 
війни кидали на найважчі ділянки фронту, 
відтак і втрати в них були величезними

■

Григорій Калініченко з дружиною Софією Прокопівною.❙

ДО РЕЧІ

 Потрапляли у штрафні підрозділи 
і жінки-військовослужбовці, але тіль-
ки з липня 1942-го по серпень 1943 
року. У 2008 році біля села Чапаївка 
Запорізької області пошуковці вияви-
ли велике поховання з жіночими ос-
танками часів Другої світової війни, на 
думку дослідників, загиблі належали 
до штрафного підрозділу.

■

Василь Ширченко. ❙

В атаку штрафники йшли з особливою злістю і 
безумством, вони не кричали ні «Ура!», ні «За 
Сталіна!», оскільки фактично були приречені 
Сталіним на смерть.

Борис ДУЧЕНКО,
член Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну»

Займаючись пошуковою роботою часів Другої світової війни, вже 
давно хотів написати про військовослужбовців штрафних підрозділів. 
Чому? По-перше: командування завжди кидало їх на найважчі ділян-
ки фронту, і саме штрафники нерідко забезпечували успіх бою, од-
нак у повідомленнях радянського Інформбюро за роки війни жодного 
разу не було сказано про це. По-друге: вони проходили у штрафних 
підрозділах жорстоке чистилище ціною свого життя, пролитої крові 
або ж виняткової мужності та відваги. По-третє: солдати й офіцери 
потрапляли у штрафні підрозділи іноді за незначні порушення дис-
ципліни і навіть за надуманими звинуваченнями, бо були неугодні 
командирам, мали конфлікти з ними. Зрештою, минуло вже 75 років 
iз Дня Перемоги над нацизмом у Європі, і, вважаю, настав час хоча б 
цивілізовано перепоховати штрафників, місце загибелі яких відомо. 
У пересічних громадян певне враження про штрафні підроз-
діли склалося після перегляду широковідомого фільму 
«Штрафбат» сценариста Едуарда Володарського та режисера Миколи 
Досталя. Актори прекрасно зіграли ролі своїх героїв, але кінострічка 
насправді далека від фронтових реалій, починаючи з того, що штраф-
ним батальйоном не міг командувати штрафник. Ні червоноармійцям, 
ні кримінальним злочинцям із тюрем відбувати покарання у штра-
фбаті не дозволяли (для них існували штрафні роти). Політичних 
ув’язнених узагалі не направляли на війну як неблагонадійних.
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В усіх країнах націоналізм — це 
добре, окрім України
 ■ Зараз багато говориться про те, 
що нам дуже бракує національної 
ідеї. Якою, на вашу думку, вона мала 
б бути?
 — Говорімо відверто, без фарисейс-
тва. Національною ідеєю будь-якої 
нації є створення та розбудова націо-
нальної держави. А в українців є на-
ціональна держава? Лише формально, 
але не реально, бо президент — етніч-
ний єврей, голова Верховної Ради — 
етнічний росіянин (тому йому цілком 
природно не подобається Закон «Про 
державну мову» — українську), глава 
МВС — етнічний вірменин тощо. А де 
українці!?
 За дослідженнями соціологів, на 
неокупованій частині України меш-
кає 92% етнічних українців. А нам 
розповідають, що ми багатонаціональ-
на держава. Ми мононаціональна де-
ржава! І де ці 92% українців у керів-
ництві держави? А скільки етнічних 
українців серед олігархів у нашій ет-
нічно-клановій державі? А чому в нас 
закону немає, що українці мають бути 
присутні на 92% скрізь: серед олігар-
хів, влади, власників ЗМІ? Тому в ць-
ому випадку ми можемо говорити про 
реальну дискримінацію корінної на-
ції в Україні. Національна ідея в ук-
раїнців є, але вона до сьогодні не є ре-
алізованою — Україна не є державою 
української нації. І взагалі: судячи 
зі складу керівництва, Україна — де-
ржава національних меншин.
 ■ Чому українців сьогодні намага-
ються переконати, що націоналізм — 
це погано?
 — Українців чомусь хочуть пере-
конати в тому, що поганий саме ук-
раїнський націоналізм. У цьому нас 
переконують націоналісти єврейсь-
кі, московські, угорські, польські та 
інші. От і виходить, що в усіх країнах 
націоналізм — це добре, тільки в Ук-
раїні — погано.
 ■ Наскільки необхідним зараз є на-
ціоналізм?
 — Націоналізм у нашій країні 
вкрай необхідний. Ми маємо віддава-
ти перевагу своєму товаровиробникові 
перед іноземними, як і віддавати пе-
ревагу українській мові серед інших. 
Бо як можна закуповувати іноземні 
товари у той час, коли свої виробни-
ки гинуть? Тим більше у держави-аг-
ресора? Хто це допускає? Таке тільки 
державний злочинець може зробити. 
От якби я був керівником України, а 
київська влада закупила трамваї не у 
Львові чи Запоріжжі, а в Польщі, то 
мер Києва при мені сів би у в’язницю 
на наступний день. Бо це злочин проти 
держави. Та й гроші з офшорів можно-
владців треба повернути — тоді б жод-
них кредитів МВФ нам би не потрібно 
було. Бо вже майже у кожній країні 
світу зберігають вкрадені й вивезені 
з України мільярди. Але є нюанс: аби 
почати втілювати економічний націо-
налізм у нашій країні, при владі ма-
ють бути справжні українські націо-
налісти — тільки тоді матимемо роз-
квітлу Україну.
 ■ Останні дві революції якось змі-
нили українців у цьому контексті?
 — Саме на Майдані почала форму-
ватися еліта нашої нації. Ви тільки 
порівняйте, наскільки відрізняються 
український Майдан і «жовті жилети» 
у Франції, або протести у США, які 
супроводжуються погромами, руйну-
ванням та мародерством. У нас і близь-
ко такого не було. Наш Майдан — це 

унікальне цивілізаційне явище у сві-
товій історії, коли люди самоорганізу-
валися і вийшли боротися за свої пра-
ва і країну. І саме там мала формува-
тися нова еліта. Учасники Майдану 
мали зі свого середовища висунути 
лідера і стати для нього опорою. Але, 
на жаль, до влади прийшли не такі, 
як Герої Небесної сотні, а зовсім інші 
люди, ті, які думали про себе та власне 
збагачення. Натомість ті, хто гинув на 
Майдані, думали про Україну, її май-
бутнє та українську націю. От у чому 
головна різниця між ними.
 ■ Ви вважаєте, що влада намагаєть-
ся знищити українську мову?
 — Так, і це очевидно. А мова — це 
головний маркер нації. Є нація — є 
мова. І закон про мову потрібний для 
формування національної еліти. На-
томість в Україні практично відсутня 
національна еліта. А як можна буду-
вати національну державу, коли вона 
відсутня? Та й освіта також має бути 
національна. У школі мають учити 
історію України реальну, географію 
України і т.д. А без Закону «Про ук-
раїнську мову» формування націо-
нальної еліти і висунення нею націо-
нального лідера неможливе!

«Ця влада — не наша»
 ■ А от цікаво: якою має бути 
справжня українська еліта?
 — Еліта — це завжди нечислен-
ний прошарок суспільства: освічені 
та культурні люди, розумні, націо-
нально свідомі. Саме такі мають вес-
ти за собою націю. Українська творча 
еліта має розмовляти українською мо-
вою, писати твори і створювати украї-
номовні фільми. А потім зі свого сере-
довища висунути лідера — національ-
ного. А де у нас ця еліта, яка веде за 
собою націю? У нас наразі при владі 
лише ті, хто Україну сприймають, як 
кусень сала. Але вони не думають про 
Україну, як про свою рідну землю, про 
свою матір. Тому в нашій історії не раз 
було, коли мільйони вмирали, бо при-
йшли сюди зайди-інородці й забрали 
все. У 1933 році у родині мого бать-
ка померло двоє людей, у матері — де-
сять через Голодомор. Село, де мешка-
ла тоді моя мати, оточили московити, 
які приїхали на чужу землю і забира-
ли хліб — навіть із дитячих рук. Я не 
можу цього всього забути, бо душі за-

мучених голодом предків стукають у 
моє серце.
 ■ «Какая разніца»?
 — Головна небезпека цієї надзви-
чайно лукавої і брехливої політики 
у тому, що для тих, хто цю політику 
провадить, якраз і є величезна різни-
ця. А людям нав’язують протилежне. 
Бо як це — немає різниці, чи вулиця 
Бандери чи Жукова, якою мовою ти го-
вориш — українською чи російською? 
Та це головне! Якщо «какая разніца», 
то говори українською! Але якщо не 
говориш, значить є «разніца»?
 От я здійснив дослідження, і тепер 
подумайте, чи «какая разніца». В ос-
танні роки існування СРСР, коли по-
чали писати, що Ленін і Сталін були 
вурдалаками і вбивцями, на вулицях, 
названих іменами цих комуністичних 

вампірів, найчастіше виявляли серій-
них убивць. Це випадково? Зовсім ні. 
Бо якщо Ватутін чи Жуков топили со-
тні тисяч українців у Дніпрі й казали, 
що «етіх хахлов нада всєх унічтожить 
і вивєзті в Сібірь», то хіба «какая раз-
ніца», на якій людина вулиці живе?
 А Зеленський чим займається? 
Він і є представником прошарку «ка-
кая разніца», байдужих людей, яким 
усе одно. Обіцяв закінчення епохи 
бідності. Епоха бідності закінчилася 
— почалася епоха виживання. А чому 
мільярди доларів, вивезені з України 
незаконно в офшори, донині не повер-
нули в Україну? В тебе ж є монобіль-
шість у парламенті й ти можеш ух-
валювати будь-який закон, поверну-
ти всі гроші сюди, а не закон про мову 
змінювати. Чому це до сьогодні не зро-
били? От тут також «какая разніца».
 ■ Чому українці традиційно не дові-
ряють владі?
 — Так уже склалося історично, 
адже у нас упродовж останніх сотень 
років не було української влади. Це 
все була влада окупаційна. Та й сьо-
годні української влади практично у 
нас немає. Бо ця влада — не наша, то 
як їй можна довіряти, коли вона об-
дурює і обдурить знову? Хоч би що 
обіцяли — не виконають, не чекайте, 

бо це не українські націоналісти, а на-
ціоналісти інших країн.
 ■ Ваші слова: «На Україну очіку-
ють великі перетворення. Ще трохи 
— і тут постане нова система». Що ви 
мали на увазі? 
 — Україна чекає на ці всі перетво-
рення, про які я казав вище, вже 29 
років. А тепер згадаймо, які політсили 
були протягом часу незалежності при 
владі: комуністи, соціалісти, соціал-
демократи, ліберали. А кого єдиних не 
було? При владі 29 років не було ук-
раїнських націоналістів. Тому карди-
нальні й швидкі зміни в Україні та її 
економічний розквіт стануться тіль-
ки тоді, коли до влади прийдуть ук-
раїнські націоналісти. І я це бачу на 
реальних прикладах — Івано-Фран-
ківськ, Тернопіль, Хмельницький, де 

мерами є націоналісти. Особливо пер-
ший мені подобається, бо там влада діє 
методично. Так і в державі треба, зва-
жаючи на те, що на все грошей немає: 
відремонтували одну вулицю, потім 
другу і т.д. От тому для мене Марцін-
ків (міський голова Івано-Франківсь-
ка. — Авт.) є найкращим мером, це 
взірець. І це я не на рейтинги дивлю-
ся, а на стан міста. У них мер розум-
ний, компетентний і на ділі, а не на 
словах показує, як треба керувати.
 Я був вражений, коли побачив, що 
у соцмережах росіяни вже пишуть, 
що хочуть жити в Івано-Франківську! 
Вони про це відверто кажуть: «Івано-
Франківськ — це місто мрії: чисто, де-
шево, прекрасна екологія, близько до 
Європи, прекрасна криміногенна си-
туація — не те що в нашому Саратові». 
От вам класика того, що відбувається 
на наших очах. Розплющте очі! А ті, 
хто каже, що за совка було дуже смач-
не морозиво, — запхніть собі його чим 
поглибше...
 ■ Чому в нашій країні такою жит-
тєздатною є так звана «п’ята коло-
на»?
 — Усе через те, що в Україні не-
має української влади, тому і бачимо 
таке свавілля «п’ятої колони». А коли 
б була, то ті ж самі Медведчук та Рабі-
нович так би зухвало не поводились, 
бо знали би, що з ними б зробили, якби 
вони виступили проти волі 92% ук-
раїнців у нашій країні.
 ■ Яка головна проблема зараз в Ук-
раїні?
 — Низький рівень національної 
свідомості й національної солідар-
ності. Коли свій до свого по своє. Коли 
влаштовують обструкцію тим, хто 
виступає проти України та українсь-
кої мови і нації. Коли українці голо-
сують за українців, націоналістів.
 ■ Чому багато українців досі дума-
ють, що українська мова — меншо-
вартісна у порівнянні з російською?
 — Справа не у меншовартості, а в 
тому, що людина — істота ледача та іс-
тота стереотипів, яка хоче жити без ве-
ликих змін. А для того, аби освоїти ук-
раїнську мову, потрібні поважні при-
чини. Ті ж російськомовні, коли при-
їжджають у Польщу, через місяць го-
ворять польською, у Францію — фран-
цузькою. То чому ж в Україні вони ук-
раїнською не говорять? А має бути так: 
хочеш замітати вулиці — замітай, але 
якщо хочеш чогось досягнути у цій де-
ржаві — маєш знати українську мову. 

ПРЯМА МОВА■

«Президент — етнічний єврей, голова ВРУ — етнічний 
росіянин, очільник МВС — етнічний вірменин. А де 

українці!?»

Дешеві обіди —

Петро Масляк.
Фото з сайта marik.co.ua.

❙
❙

За дослідженнями соціологів, на неокупованій частині України 
мешкає 92% етнічних українців. А нам розповідають, що ми 
багатонаціональна держава.

Марія ВОЛОШИН
(ІА «Вголос»)

«Українці мають нарешті зрозуміти: вони — націоналісти. І не вірити у брехливі каз-
ки шовіністичного московського ворога, який і досі кричить, що це погано. І спіл-
куватися лише українською». Саме так вважає український науковець, доктор наук, 
громадський діяч, публіцист, письменник та професор Київського національного 
університету ім.Т. Шевченка Петро Масляк.
Він переконаний: «Україна приречена на те, аби стати потужною і могутньою націо-
нальною державою у Європі. Державою щасливих україномовних, високоінтелекту-
альних та національно свідомих громадян. Тільки за таких умов ці люди і ця земля 
можуть стати щасливими. Але це можливо лише за однієї умови...» Докладніше — у 
розмові журналіста «Вголосу» з відомим науковцем.
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для мільйонерів
Без цього не займеш від-
повідної посади, не вступиш 
до університету. А в нас що: 
самі керівники держави де-
монструють зневагу до ук-
раїнської мови. От той же 
Разумков — він тільки ук-
раїнською говорить на засі-
даннях ВРУ, а поза ними він 
принципово не спілкується 
українською. Ну що це за 
принцип такий — в Україні 
не говорити українською? 
Це ідіотизм! То як україн-
ці поважатимуть українсь-
ку мову, якщо її керівники 
держави не поважають?
 ■ До речі, як ви взагалі 
оцінюєте цей склад парла-
менту?
 — По-перше, така кіль-
кість нардепів в Україні аб-
солютно не потрібна. Варто 
просто глянути на статис-
тику засідань ВРУ, скільки 
обранців їх відвідують — 
100 осіб. Глянути, скільки 
нардепів у парламенті від-
значилися реальною робо-
тою, а не просто присутніс-
тю в Раді. Бо багато депу-
татів приходили у Раду, аби 
пообідати дешево, знайти 
коханок, зустрітися з пот-
рібними людьми тощо. Оце 
і вся була «робота». Тому 
більше 100 нардепів в Ук-
раїні не потрібно. І повірте: 
відпаде питання, де взяти 
гроші на освіту, медицину. 
Бо на утримання нардепів 
ідуть мільярди. А багато з 
них мільйонери й ще беруть 
гроші на житло. Совісті вза-
галі не мають.

«Беруть блазнів, а не 
спеціалістів»
 ■ Чи є в Україні кадрова 
криза, про яку постійно го-
ворить чинна влада?
 — Це смішно. Зеленсь-
кий каже, що у наших ви-
шах не так студентів готу-
ють, ніби не настільки про-
фесійно. От до прикладу: в 
Ілона Маска керівник служ-
би програмного забезпечен-
ня — українець із Житоми-
ра, який закінчив Хмель-
ницький університет. Па-
радокс: у США випускник 
нашого вишу знайшов себе, 

а в Україні не може. А ми ж 
не ідіоти, а нація, яка дала 
світові пісню, хліб і кри-
ла. Натомість уряди інших 
країн спеціально залучають 
українців до себе. Наші уні-
верситети кожного року ви-
пускають тисячі розумних 
людей. А в нас де ці люди? 
Хто їх тут бере на роботу? 
Беруть блазнів, а не спе-
ціалістів. А потім кажуть 
про кадровий голод в Ук-
раїні.
 Хоча мене також клика-
ли у заступники міністра 
— у Міністерство з питань 
реінтеграції тимчасово оку-
пованих територій декілька 
днів тому. Я відмовився, бо 
що я там буду робити — це 
як лікар серед блазнів, який 
не має права вето. Для мене 

це означатиме втратити ре-
путацію, бо нічого там хо-
рошого не зроблю. От якби 
у нас президентом був ук-
раїнський націоналіст, то я 
би побіг у владу, поліз би на 
колінах і просив, щоб мене 
взяли у цю команду.
 ■ Чи реально втримати в 
Україні наших заробітчан, 
як обіцяє влада?
 — Це просто анекдот: 
коли керівництво заявляє 
про те, що заробітчан, які 
повернулися додому че-
рез коронавірус, тут забез-
печать робочими місцями. 
Якими? Де вони? Є люди, 
які повірили в це? Цих ро-
бочих місць просто не існує, 
тому люди за першої можли-
вості кинулися сотнями ти-
сяч пішки йти в Польщу та 
інші країни, бо їм треба за 
щось жити. А головним за-
вданням влади є забезпечен-
ня громадян хоча би засоба-
ми для існування. І якщо 
вони цю функцію не вико-
нують, то їх поганою мітлою 
гнати треба. Ну а як по-ін-
шому?
 ■ Чи реальна в Україні 
деолігархізація, на необхід-
ності якої так наголошують 
націоналісти?
 — Вона не те що реаль-
на, вона неминуча. Без неї 
держава не може розвива-
тися, а деградуватиме й на-
далі.
 ■ Чи реально побороти 
Московський патріархат в 
Україні?
 — Викорінити його ре-
ально. Як тільки до влади 
прийдуть українські націо-
налісти, — завтра його не 
буде в Україні. Бо це не цер-
ква і не релігія, це «п’ята ко-
лона». Ті люди, які ходять 
в церкву Московського пат-
ріархату, демонструють, що 
у них в голові нічого немає. 
І таких треба обліковувати, 
бо це або хворі на всю голову 
люди, або вороги. Бо я прос-
то не уявляю: як може існу-
вати МП на заході України 
— там, де батьків і дідів мос-
ковити розстрілювали, де 
аж до 60-х рр. українці бо-
ролися проти панування ко-

муни? А діти і внуки ходять 
у Московську церкву? То 
хто вони після цього? У них 
щось є у душі, голові й сер-
ці?! Як може внук бандерів-
ця, діда якого розстріляли, 
замучили московити, моли-
тися у церкві Московського 
патріархату?..
 ■ Якщо ми вже згадали 
про Москву, то яка ймовір-
ність розпаду ненависної 
українцям «імперії зла»?
 — Я не пророк, але знаю 
одне: це неминучий процес, 
бо всі імперії, які існува-
ли у світі, розпалися. Росія 
також розпадеться. Але до 
того часу в Україні має ви-
формуватися національ-
на держава. Щоб не стало-
ся так, як колись писав наш 
пророк Шевченко: «Польща 

впала та й нас задавила».
 ■ Повернімось до почат-
ку нашої розмови: чому ук-
раїнці обирають чужинців 
до влади?
 — Чому? Причина про-
ста: або українці є клініч-
ними ідіотами, які не здатні 
управляти власною держа-
вою, або це відверта спрямо-
вана дискримінація корін-
ної нації через обдурювання 
її через ЗМІ, які її представ-
никам не належать. Відбу-
вається промивання міз-
ків та цілеспрямоване зом-
бування нації для того, аби 
вона голосувала не за своїх 
людей, а за невідомо кого.
 Бо що таке націоналізм? 
Це любов до рідної землі, 
те, що притаманне людині 
від народження. Людина 
завжди більше має люби-
ти своє, аніж чуже. А в нас 
виходить, що ми обираємо 
чужих, які мову, культу-
ру нашу не поважають. Ну 
не поважаєте, не подобаєть-
ся вам Україна і українсь-
ка мова, не такі українці? 
Виїжджайте!
 Простих мешканців 
будь-якої країни легко за-
зомбувати за допомогою 
ЗМІ. От українців і зомбу-
ють зараз цими «какая раз-
ніца». І ми поступово бачи-
мо, у чому різниця: прий-
шов єврей керувати держа-
вою, хай буде. Отримали? 
Ви ще й не таке отримаєте! 
Бо ви думати не хочете, а вас 
зомбують. А обирати тре-
ба українця, українського 
націоналіста, який любить 
вас і цю землю, а не нена-
видить, як інші. Він не ду-
має про те, щоб щось вкрас-
ти і вивезти кудись, а ду-
має про те, як забезпечити 
вас роботою. Він думає про 
свою націю. А такі люди є. І 
ми у багатьох країнах це ба-
чимо. Таких людей не гро-
ші гріють, а добро, зроблене 
для інших.
 А чому олігархи нічого 
не роблять? Бо вони не ук-
раїнці, не українські націо-
налісти і не думають про цю 
націю, а думають про себе 
і свою націю. А нас дурять 
«какімі разніцамі». Все 
одно? А чому тоді наші олі-
гархи з золота виливають 
Менору та інші ізраїльсь-
кі символи, а не Тризуб? Бо 
вони думають про свою на-
цію, та зрозумійте вже на-
решті, українці, це! Це еле-
ментарно, але українці цьо-
го не розуміють...
 ■ Як змінилася б Украї-
на, якби при владі були на-
ціоналісти?
 — Україна приречена на 
те, аби стати потужною і мо-
гутньою національною де-
ржавою у Європі. Державою 
щасливих україномовних, 
високоінтелектуальних та 
національно свідомих гро-
мадян. Тільки за таких умов 
ці люди і ця земля можуть 
стати щасливими. А націо-
нальне виховання громадян 
у країні можуть забезпечи-
ти тільки націоналісти при 
владі. Хочете, щоб була Ук-
раїнська держава — голо-
суйте за українців; хочете, 
щоб було все, як зараз є, — 
далі голосуйте за нацмен-
шини. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Три тижні до кінця сесії. У тур-
борежимі Верховна Рада виріши-
ла розглянути законопроєкт про 
референдум наприкінці минулого 
тижня. Щоб пришвидшити проце-
дуру, народні обранці внесли його 
у порядок денний і скоротили тер-
мін подачі альтернативних зако-
нопроєктів. Загалом до парламен-
ту подали три документи: прези-
дентський, від партії «Батьківщи-
на» та «Опозиційної платформи за 
життя». Однак пріоритетним на-
звали саме документ від Володи-
мира Зеленського. 
 131-ша стаття на 157 сторін-
ках закону та майже рік роботи. 
Документ до парламенту подав 
сам президент і назвав його «не-
відкладним». Представник глави 
держави у парламенті Руслан Сте-
фанчук запевняє: над документом 
працювали великою групою, долу-
чали і міжнародних експертів, а 
також його переклали з українсь-
кої на англійську мову. «Над цим 
документом працювала група спе-
ціалістів, він ґрунтовно підготов-
лений і дасть більше прав звичай-
ним громадянам», — зазначив 
Руслан Стефанчук. За його сло-
вами, команда експертів вивчала 
міжнародний досвід і, формуючи 
українське законодавство, зважа-
ла на головний закон — Консти-
туцію. «Справа в тому, що в Кон-
ституції передбачено, що розділи 
1, 3 і 13, а розділ про референдум 
— це 3-й розділ, вони змінюють-
ся тільки на підставах референду-
му. А не маючи закону про рефе-
рендум, не можна внести зміни і 
в Конституцію», — заявив пер-
ший заступник голови парламен-
ту. Тому запевняє, що передбачи-
ли всі ці «підводні камені». 
 Нововведенням у документі 
стане електронне голосування. 
Проте поки процедури щодо його 
впровадження парламентарії до 
кінця не розробили, адже в Ук-
раїні немає закону про елект-
ронне голосування, тому поки 
це питання — у процесі розроб-
ки, запевняють автори зако-
ну. Ініціювати референдум змо-
жуть президент, Верховна Рада 
та народ України, зібравши три 
мільйони підписів. А от питан-
ня на референдум буде форму-
лювати група з трьохсот осіб, і 
вже опісля це питання реєстру-

ватимуть у ЦВК. Не можуть ви-
носитися на референдум питання 
податків, бюджету та амністії. В 
опозиції уже заявили: поки до-
кумент не розгляне Венеціансь-
ка комісія — голосувати за ньо-
го не будуть. «Де-факто законо-
проєкт був внесений із порушен-
ням регламенту і з порушенням 
міжнародних зобов’язань, які 
влада на себе взяла, що дуже-
дуже небезпечно. Венеціансь-
ка комісія має винести своє рі-
шення по документу лише на по-
чатку липня», — заявляє голова 
парламентського комітету з пи-
тань інтеграції України з Євросо-
юзом Іванна Климпуш-Цинцад-
зе. На думку народного депута-
та, «небезпечною» є пропозиція 
виносити на референдум питан-
ня про визнання недійсними за-
кону або його частини. «Це па-
ралельне створення ще одного 
законодавчого органу, представ-
ницька демократія тепер нібито 
підкріплюється прямою демок-
ратією, але насправді це може 
стати досить небезпечним пре-
цедентом», — вважає голова ко-
мітету.
 Урешті-решт, попри відмову 
голосувати за документ в опози-
ції, закон про народовладдя таки 
прийняли у першому читанні. 
Такий поспіх у президентській 
партії назвали виконанням пе-
редвиборчих обіцянок президен-
та Зеленського. Окрім цього, уже 
за три тижні депутати підуть на 
канікули, а за цей час мають під-
готувати законопроєкт до друго-
го читання, свої висновки має 
винести і Венеціанська комісія. 
Тому в «Слузі народу» заявили: 
на друге читання під купол за-
конопроєкт винесуть уже після 
рішення Венеціанської комісії. 
І додають, що саме закон про ре-
ферендум має зняти із депутатів 
монополію влади. 
 На референдум можна буде 
виносити питання територіаль-
ної цілісності, скасовувати дію 
законів або ж окремих його по-
ложень, а ще саме після набуття 
чинності закону про народовлад-
дя громадяни мають вирішити, 
чи зможуть купувати українську 
землю іноземці. До кінця ниніш-
ньої сесії остаточно ухвалити до-
кумент навряд чи встигнуть. І 
руки до нього, найімовірніше, 
дійдуть уже восени. ■

От якби у нас президентом був український 
націоналіст, то я би побіг у владу, поліз би на 
колінах і просив, щоб мене взяли у цю команду.

ПАРЛАМЕНТ

Довга дорога до 
народовладдя
Закон про референдум прийнято у першому 
читанні: питання податків, бюджету та амністії 
всенародно не вирішуватимуть

■

Верховна Рада прийняла у першому читанні закон про референдум.
Фото з сайта  Liga.net.

❙
❙



8 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ 2020 СУСПІЛЬСТВО

Данііл ЦИКАЛОВСЬКИЙ, студент 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Війна на сході України почалася 
шість років тому. І жодна лю-
дина, чиїй душі дороге слово 
«Донбас», не як умовний регіон 
на карті, а як свій окремий світ, 
де проходило та минулося ціле 
життя, — не зможе забути муки 
свого краю. Та навіть серед до-
рослих сприйняття чи, радше, 
відчуття війни різне. А що як 
подивитись на неї очами дити-
ни? Для розуміння та рефлексії 
трагедії ми маємо почути голоси 
найменших, дітей, котрих у цен-
трі Європи ХХI століття торкну-
лася війна. Не тільки уро дженців 
Донбасу, а й їхніх ровесників зві-
дусіль. Як страждали їхнi недо-
свідчені, невинні душі, для кого 
дитинство назавжди залишило-
ся десь за пострілами і вибуха-
ми, а час поділився на до, під час 
та омріяне після...

«Я почав боятися своєї 
країни»
 Я сам навесні 2014-го меш-
кав у Луганську. Зазвичай 
політика мало цікавить дити-
ну дванадцяти років. Але під 
час подій Революції гідності 
вона зачепила і нас, юних. У 
моєму класі майже всі підтри-
мували протестувальників. Ми 
тоді й не уявляли, як наше жит-
тя зміниться за декілька міся-
ців. Спочатку в мене відібрали 
Крим. Кожної весни я з батька-
ми бував у Ялті, але того року 
їхати не було куди. Точкою зла-
му свідомості для мене стали бої 
у Слов’янську. До того момен-
ту я не дивився новин по телеві-
зору, але, прокинувшись одно-
го ранку, побачив кадри війни. 
Не з минулого століття чи Аф-
рики, а з міста, до якого дві го-
дини дороги автівкою... Згодом 
над рідним Луганськом замайо-
рять російські прапори, будуть 
захоплені державні будівлі, а за-
няття у школі скасують — хіба 
не свято для будь-якого школя-
ра? Але ніякого свята не відчува-
лося, адже уроки припинили че-
рез обстріли. Під час святкуван-
ня 9 травня по дахах навколо го-
ловної площі вже ходили люди 
з гвинтівками. Далі з’явилися 
перші жертви. Невдовзі мене ви-
везли з агонізуючого міста, але 
частинка душi назавжди зали-
шиться там, за лінією фронту.

 «Я не дуже розумів події 
на Майдані, все ж таки, коли 
ти в сьомому класі, є речі ці-
кавіші, — згадує Максим, на-
весні 2014-го, корінний луган-
чанин, а нині мешканець Мос-
кви. — Коли захопили Крим, 
було стійке відчуття якоїсь не-
справедливості до моєї країни. У 
цей момент я навіть відчув себе 
патріотом. Цей стан тривав до 
кінця квітня. Але вже другого 
травня, коли в Одесі горів буди-
нок профспілок, я почав бояти-
ся своєї країни. Вирішив: якщо 
в Одесі загинули російськомовні 
люди, такі як я, то й мені небез-
печно тут жити. З того момен-
ту я став помічати довкола себе 
проросійські настрої і мимоволі 
співчувати їм. Добре пам’ятаю 
9 травня, я десь почув, що в Ук-
раїні хочуть заборонити і свято, 
і його символи. Для мене в той 
момент стало принциповим на-
дягнути георгіївську стрічку і 
вийти на парад. У цілому тієї 
весни в мене було два відчут-
тя: спочатку невизначеність 
і страх за майбутнє, а коли 
пройшли чутки, що ми будемо 
з Росією, страх змінився душев-
ним підйомом. У той момент я 
і подумати не міг, яким буде 
літо. Липень і серпень я про-
вів у підвалі будинку, без води, 
світла й інших благ цивілізації. 
Більш-менш нормальне життя 
повернулося тільки на початку 
осені, коли стихли бої довкола 
міста. Намагаюся не згадувати 
той час, тому що емоції завжди 
дуже важкі, але не думаю, що 
колись зможу забути його на-
завжди». 
  Як бачимо, коли чорне на-
сіння страху та злості падає в 
недосвідчену душу, те, що зрос-
те, вже не виполеш жодними 
логічними доводами і переко-
наннями.

«Був реальний страх, 
що повертатись
буде нікуди»
 Але навіть якщо діти жи-
вуть далеко від війни, дізнаю-
чись про неї лише з новин, їх 
теж зачіпає відгомін боїв.
 «Навесні 2014-го атмосфе-
ра хаосу була такою, що під час 
мандрівки Європою у серпні я 
кожного дня моніторив новини, 
адже був реальний страх, що по-
вертатись буде нікуди, — згадує 
мешканець Миколаєва Михай-
ло. — А коли голови так званих 
«ЛНР»-«ДНР» заявляли, що 
після Маріуполя вони рушать 
на Дніпропетровськ, Херсон, 
Миколаїв, Одесу, сидів і думав 
собі: а раптом і моє місто захоп-
лять? Це був період стійкого не-
розуміння, але й великих надій. 
У серпні наші війська майже 
завершили звільнення Донба-
су, але через вторгнення росій-
ських сил остаточної перемоги 
не сталося. Проте весь цей час 

не було навіть думки, що вій-
на може затягнутися, здавало-
ся, ще трохи — і все закінчить-
ся. Перелом у свідомості настав 
десь у вересні. З’явилося від-
чуття, що кінця-краю цьому не 
видно».
 А ось як згадує ті події Олек-
сій, киянин, який навесні 2014-
го вже декілька років мешкав у 
Німеччині: «Коли розпочала-
ся анексія Криму, ніхто не мав 
сумнівів, що це саме вияв росій-
ської агресії. Те ж саме і з воєн-
ними діями на Донбасі, ілюзій 
про «громадянську війну» чи 
інші міфи російської пропаган-
ди не було. Пам’ятаю навіть, як 
спитав учительку в школі про ті 
події, а вона, не замислюючись, 
відповіла, що це Путін та Росія 
вдерлися до України. 
 Після початку АТО мій бать-
ко, який мешкав у Києві, зібрав 
речі, аби іти добровольцем на 
фронт. Тоді мені вперше стало 
страшно. Але батька відрадив 

дід, який натомість пішов вою-
вати сам. На щастя, йому вда-
лося повернутися живим. Вій-
ну в Україні бачити було прос-
то дико. Мешкаючи в Європі, я 
багато спілкувався з уроджен-
цями арабських та африкансь-
ких країн, які тікали від конф-
ліктів та нестабільності вдома. 
Я ж завжди знав, що моя країна 
мирна, спокійна та щаслива. Та 
виявилося, що й сьогодні жод-
на країна не може бути гаран-
товано захищена від війни. Бо 
навіть у XXI столітті є дикуни, 
які вміють говорити лише мо-
вою зброї». 
 Ті мої співрозмовники, які 
навесні 2014-го були дітьми, 
уже стали дорослими. Адже 
війна триває сьомий рік. Та під 
кулями продовжують зростати 
діти, а їхні ровесники з мирних 
територій продовжують втрача-
ти батьків. Війна і далі вбиває 
та калічить, бо не має жалю ні 
до дорослих, ні до дітей... ■

Крістіна ЧАГАРНА, студентка Київського 
університету імені Бориса Грінченка  

  Цей музей настільки вражає, що від-
верто бракує слів, аби передати весь роз-
май захоплення. Для унаочнення пов-
торюся за тисячами тих, хто відвідали 
цю експозицію і залишили у «Книзі від-
гуків» таке чи дуже схоже побажання: 
«Тут неодмінно має побувати кожен сві-
домий громадянин нашої держави». 
 «Становлення української нації» — 
музей справді унікальних сучасних тех-
нологій. Більшість його експонатів — у 
3D-вимірному виконанні. Відвідувача 
тут зустрінуть понад 100 фігур видатних 
українців, і вони настільки реальні, ніби 
постали з фантастичної епіки про реін-
карнацію. Не звичні «тюссовські» вос-
кові боввани, а диво новітніх техноло-
гій, покрите кібершкірою, на якій не те 
що жили — найменші капіляри і мікро-
пори проступають. Мимоволі ловишся 
на бажанні заговорити до них чи зара-
ди звичної чемності бодай привітатися. 
Але... вони не схильні до розмови. Зате 
красномовно говорять стенди, діорами, 
мапи, художні полотна. І навіть звуки, 
голоси та... запахи. Від сивого Трипіл-
ля, від часів праматері Київської Руси-
України...
 Радіогід (а він тут доступний вісьмо-
ма мовами) запевняє: все в експозиції аж 
до дрібниць відтворює тогочасне буття, за 

літописами, документальними раритета-
ми, спогадами очевидців, описами авто-
ритетних істориків, археологів, етноло-
гів. Вигляд славетних представників на-
ції, їхнє вбрання, навіть вік — тут не поза 
історичним часом. Усі вони, поодинці чи 
групами, — в епіцентрі відомого дійства, 
реальної події. А я мимоволі перетворю-
юся на космічного прибульця — у своїх 
сучасних адідасівських кросівках. Схо-
же, вони вже потроху звикли до нас, неві-
домих прибульців, рівноапостольні князі 
Ольга, Володимир і Ярослав, козацький 
предтеча Святослав Хоробрий і заснов-
ник Січі Байда Вишневецький, Григорій 
Сковорода і Тарас Шевченко, Леся Ук-
раїнка і Соломія Крушельницька, Нес-
тор Махно і Михайло Грушевський, Си-
мон Петлюра і Степан Бандера, Андрій 
Мельник і Андрей Шептицький...
 Хоча ні, вони й досі дивляться на мене 
в тих кросівках iз німим подивом чи зачу-
дуванням. І тільки безстрашний бо йовий 
козацький полковник, що поштиво став 
позаду славного Богдана Хмеля на цере-

монії приймання послів у Чигирині, рап-
том підбадьорливо... підморгнув мені. 
Реально! Не вірите — сходіть і переко-
найтеся самі. Вже потім на сайті музею 
побачила, що експонати дійсно можуть 
«оживати». Отже, не привиділося!
 Це музейне диво, в яке можна занури-
тися в Києві на території меморіального 
комплексу «Батьківщина-мати», твори-
ла потужна команда — понад 50 фахівців 
різних галузей. Але навряд чи відбувся 
б цей масштабний проєкт, якби не вели-
чезне подвижництво, велика пожертва і 
справжній громадянський подвиг однієї 
людини — українського підприємця, до-
слідника історії і мецената Валерія Га-
лана. «Наші недруги протягом багатьох 
століть усіляко «допомагали» нам забути 
нашу історію, забути, хто ми є і хто наші 
предки, а особливо ті сторінки історії, 
які є гордістю українського народу і на 
яких ми мали б виховувати наших дітей, 
онуків, наш народ український! — пише 
він у соціальній мережі. — Нам, україн-
цям, давно пора витворити Божу націо-

нальну ідею, навколо якої об’єдналися б 
українці у всьому світі». 
 На цьому стоїмо! Герої музейного про-
стору живуть не лише реальним історич-
ним часом, не лише спільною отчиною, а 
отією спільною, зримою, великою ідеєю, 
що творить незбориму Націю. ■

У музеї навіть наймолодші не занудьгують. ❙

МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК

Тут відроджується Нація
Експозиція, яку варто відвідати кожному

■

НЕДИТЯЧИЙ СВІТ

«Частинка душі назавжди залишилася там, 
за лінією фронту» 
Емоції та спогади 
дітей, які одного дня 
подорослішали

■

Війна не має жалю ні до дорослих, ні до дітей.
Фото з сайта glavcom.ua.

❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ 2020СВІТ

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Сербії минулої неділі, 21 
червня, відбулися парламентсь-
кі та місцеві вибори. Вони при-
вернули увагу світової спіль-
ноти передусім тим, що стали 
першими в Європі після почат-
ку пандемії коронавірусу. Ви-
бори тут планували на 26 квіт-
ня, однак через поширення ко-
ронавірусу їх перенесли. Іншим 
важливим чинником є те, що 
Сербія перебуває на вирішаль-
ному роздоріжжі між Євросою-
зом i Росією. За кілька днів до 
виборів Белград відвідав iз пер-
шим закордонним візитом від 
початку пандемії глава МЗС 
Росії Сергій Лавров.
 З огляду на особливі умови 
проведення виборів, на майже 
8 тисячах 400 виборчих дільни-
цях обов’язковим було носіння 
масок і виборці повинні були до-

тримуватися мінімальної дис-
танції в один метр. Місця для 
голосування обладнали анти-
септиками для рук. У момент 
перевірки особи маску на не-
тривалий час трохи піднімали.
 Право голосу в країні мають 
близько 6,6 мільйона громадян. 
За 250 місць у Скупштині (міс-
цевому парламенті) боролися 
21 партія, рух та коаліція. Це 
при тому, що опозиція бойко-
тувала вибори як з огляду на 
умови, в яких вони проводять-
ся, так і звинувативши владу в 
корупції. Хоча саме до цих ви-
борів тут змінили виборче зако-
нодавство, зокрема прохідний 
бар’єр зменшили з 5 до 3 відсо-
тків. Але і його більшості учас-
ників виборів не вдалося подо-
лати. До парламенту пройшли 
лише три політичні партії.
 Згідно з екзитполами, що 
їх провели соціологічні служ-

би Ipsos та CeSID, правляча на-
ціонал-консервативна Сербсь-
ка прогресивна партія (СПП) 
президента країни Алексан-
дра Вучича здобуває впевне-
ну перемогу, заручившись під-
тримкою 63,4% виборців. Со-
ціалістична партія Сербії наби-
рає 10,3% голосів, а Сербський 
патріотичний альянс — 3,9%. 
Республіканська виборча ко-
місія Сербії тим часом повідо-
мила вчора станом на 11-ту го-
дину ранку, що після підрахун-
ку 61% відданих на виборах го-
лосів вималювалася наступна 
картина: Сербська прогресив-
на партія — 61,24% підтрим-
ки, Соціалістична партія Сер-
бії — 10,43% і Сербський пат-
ріотичний альянс — 3,73%. Як 
бачимо, зовсім незначна роз-
біжність iз результатами ек-
зитполів. А якби не зменшення 
прохідного бар’єра з 5 до 3 від-

сотків, то до парламенту потра-
пили б лише дві партії. З опри-
люднених відсотків випливає, 
що прохідні партії матимуть у 
парламенті відповідно 189, 32 
та 12 депутатських місць. 
 Активність виборців стала 
найнижчою за всю історію ви-
борів у Сербії — трохи більше 
50%. Нагадаємо, що СПП здо-
була абсолютну більшість і на 
попередніх виборах у 2016 році. 
Значна частина демократичної 
опозиції закидає президенту 
Вучичу авторитарні методи уп-

равління державою з огляду на 
монобільшість у парламенті. 
 Учора, вже після оголошен-
ня переможних для нього ре-
зультатів виборів, Вучич пові-
домив, що цього тижня відві-
дає США для зустрічі з прези-
дентом Дональдом Трампом. А 
потім, мабуть, відбудеться ві-
зит до Москви. Перемога дозво-
лить Вучичу провадити попере-
дню стратегію сидіння на двох 
стільцях і отримувати допомо-
гу й від ЄС, і від Росії, та ще й 
дещицю з Вашингтона. ■

ПО КОЛУ

Критиковані й переобрані
На виборах у Сербії впевнено перемагає партія президента Вучича

■

Напролом до мети
 Попри впевненість у перемозі, Лу-
кашенка, схоже, охопили цілком зро-
зумілі відчуття старіючого компартій-
ного зубра: не можна повністю відкида-
ти можливість поразки, — он в Україні 
що вчудили, обрали якогось «зелено-
го» актора... І точно не можна відкида-
ти спад рейтингу у виборчих результа-
тах. А «низький процент» — це хоч і не 
поразка, але явне приниження.
 «Бацька» завжди був людиною про-
стою та прямолінійною, тому і цього разу 
не вдавався до хитрих інтриг та підступ-
них планів. Вчинив так, як підказував 
йому компартійний досвід. І ще до за-
кінчення збору підписів білоруська вла-
да заарештувала частину тих, хто заявив 
про своє бажання брати участь у прези-
дентських виборах. Зокрема — Віктора 
Бабарика, Сергія Тіхановського, Мико-
лу Статкевича, а також інших відомих 
лідерів опозиції. Серед цих осіб особли-
ву увагу привертає особа першого з пере-
рахованих «арештантів». Бо ви борчий 
комітет Бабарика зібрав рекордну як на 
опозиційного кандидата кількість під-
писів підтримки: понад 425 тисяч за-
мість 100 тисяч, потрібних для реєстра-
ції. Це означає, що за нього підписали-
ся 4 відсотки з усіх мешканців Білорусі. 
Опозиціонера затримано за підозрою у 
фінансових махінаціях. 
 Віктор Бабарико двадцять років 
відпрацював директором білорусько-
го банку «Бєлгазпромбанк», власника-
ми якого є російський «Газпром» i «Газ-
промбанк». Про затримання Бабарика 
повідомив голова Комітету державного 
контролю Іван Церцель. «Бабарика за-
тримано у зв’язку з тим, що він був ор-
ганізатором і керівником незаконної 
діяльності, а також намагався впливати 

на свідків i приховувати сліди поперед-
ніх злочинів», — заявив Церцель. Голо-
ва Комітету державного контролю пові-
домив, що проти Бабарика триває слідс-
тво у справі махінацій iз векселями на 
суму понад 60 мільйонів доларів, а та-
кож перерахування понад 430 мільйонів 
доларів iз «Бєлгазпромбанку» на рахун-
ки в одному з латвійських банків. Пор-
тал газети «Наша Ніва» пише: «пере-
слідування Віктора Бабарика почалося 
саме після того, як стало відомо, що його 
виборчий комітет зібрав рекордну, як на 
опозиційного кандидата, кількість під-
писів підтримки, необхідних для реєст-
рації. А до цього очолюваний ним банк 
співпрацював iз білоруським урядом і 
у влади не було жодних претензій ні до 
банкіра, ні до очолюваної ним фінуста-
нови».

Лібералів легко змести
 Голова Європейської комісії Урсула 
фон дер Ляєн закликала звільнити Вік-
тора Бабарика, назвавши його арешт 
політично вмотивованим. Натомість Лу-
кашенко стверджує, нібито влада зірва-
ла змову, спрямовану на дестабілізацію 
країни. І дорікає, що у внутрішні справи 
Білорусі втручаються сили як із Заходу, 
так і зі Сходу.
 Після арештів політиків іще понад 
120 осіб затримано ввечері 19 червня в 
кількох містах Білорусі на акціях солі-
дарності з політичними в’язнями, пові-
домляє білоруський опозиційний сайт 
«Хартія-97». Наголошується: стало-
ся це на акціях мирних, ненасильниць-
ких протестів, під час яких люди прос-
то вишиковувалися на вулицях у мов-
чазні ланцюги солідарності чи брали 
участь у «протестних гуляннях». Фак-
тично, тисячі білорусів просто прогулю-

валися центром міст. Найбільше затри-
маних у Мінську, Гомелі, Вітебську та 
Бобруйську. Разом зі звичайними учас-
никами акцій протесту до каталажок за-
брали й журналістів, які висвітлювали 
ті акції. Зокрема знімальну групу біло-
руського бюро «Радіо «Свобода», опера-
тора агенції «Рейтер», журналістку ви-
дання «Белсат», фотографа порталу tut.
by, а також кореспондентів «Єврорадіо». 
У МВС не пояснили причин затримання 
репортерів.
 За даними правозахисного цент-
ру «Вясна», з 6 травня по 17 червня під 
час протестних акцій затримано 98 осіб, 
яких у цілому засудили до 1316 діб ареш-
ту. Ще 107 осіб були оштрафовані. «Вяс-
на» оцінює, що вироки політикам та ак-
тивістам — політично вмотивовані. Се-
ред затриманих — блогери та журналіс-
ти. Кримінальну справу за організацію 
сутичок розпочато проти популярного 
блогера Сергія Тіхановського, якого за-
тримали 29 травня у Гродно під час збо-
ру підписів на підтримку його дружини 
Світлани, яка зареєструвала свій вибор-
чий комітет.

Красномовні цифри
 Станом на вечір суботи, 20 червня, 
пресслужба МВС Білорусі повідомляла 
вже про 270 затриманих «за порушення 
порядку організації або проведення ма-
сових заходів, а також непокору закон-
ній вимозі посадової особи під час вико-
нання нею службових повноважень». У 
міністерстві закликали громадян країни 
та іноземців «не створювати конфліктні, 
провокаційні ситуації».
 Того ж дня стало відомо про висунен-
ня кримінального обвинувачення пре-
тендентові на пост президента Білорусі, 
колишньому голові правління «Бєлгаз-
промбанку» Бабарику. Про це повідомив 
один з його адвокатів, Дмитро Лаєвсь-
кий. «Віктору Бабарику, який перебу-
ває в СІЗО КДБ, сьогодні висунуто обви-
нувачення. Статтю, за якою висунуто об-
винувачення, я не можу назвати в рамках 
підписки про нерозголошення матеріалів 
справи», — сказав Лаєвський агентству 
«Інтерфакс-Захід».
 З 2016-го, після фактичного знищен-
ня незалежної соціології у Білорусі, не 
публікуються електоральні рейтинги 
політиків. У такій ситуації певним інди-
катором суспільних настроїв, попри свою 
нерепрезентативність, стали результати 
онлайн-голосувань користувачів різних 
ЗМІ. За ними, Лукашенко набирав всього 
від трьох до п’яти відсотків, а Бабарико 
— від 50 до 55. Владі цифри, мабуть, не 
сподобалися, і ЗМІ заборонили проводи-
ти і публікувати дані таких онлайн-опи-
тувань. Цей крок викликав жваві комен-
тарі. Лунали твердження, що рівень під-
тримки Лукашенка, вірогідно, знизився 
настільки, що не гарантує його перемоги 
у першому турі виборів. ■

СУСІДИ

«Бацьку» страхи охопили
Масові арешти в Білорусі напередодні 
президентських виборів 
Ігор ВІТОВИЧ

Дев’ятнадцятого червня сплив термін збору підписів за висування кандидатів на 
президента наших північних сябрів. Білоруська влада була вражена та приголомше-
на небаченою за жодних попередніх виборчих кампаній активністю виборців у всіх 
регіонах країни. Люди вишиковувалися в черги, аби поставити свої підписи за того 
чи іншого кандидата. Мешканці міст дали чітко знати президенту Білорусі Олександ-
ру Лукашенку, що він їм набрид до нудоти і вони прагнуть змін. Нечувана активність 
міських мешканців, звичайно, не завадить «бацьку» переобратися в серпні на чер-
говий (наразі шостий) президентський термін, бо за його спиною продовжує стояти 
мовчазна більшість сіл та провінційних містечок, яка «політикою не цікавиться», але 
«альтернативи Лукашенку не бачить».

■

Рекламували в Сербії головним чином правлячу партію і президента.❙

Навіть мовчазний протест у захисних масках Лукашенка налякав.❙

Потенційний кандидат у президенти 
Білорусі Віктор Бабарико.

❙
❙
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Усі стіни — у павутинні тріщин 
 — Будівельники, які огляну-
ли наш дім, сказали категорично: 
«Одного дня він просто складеть-
ся навпіл... Ось так», — мешканка 
будинку на проспекті Чорновола 
у Стрию (Львівська область) Гали-
на Биваліна робить характерний 
жест руками, ніби демонструючи, 
як саме руйнуватиметься  будівля. 
— І постраждає насамперед моя 
квартира, адже ми розташованi 
просто над перепланованим при-
міщенням. Вони вже навіть вира-
хували, як саме складатиметься 
будинок: із боків до центру.
 У квартирі «над вулканом» Га-
лина Володимирівна мешкає ра-
зом із хворою мамою. Всі стіни бу-
динку-пам’ятки архітектури міс-
цевого значення — у тріщинах. На 
них — жеківські пломби-маячки, 
які вже давно розірвані. Це озна-
чає, що руйнація будівлі продов-
жується. 
 І триває із 2016 року, коли 
квартиру на першому поверсі — 
акурат під помешканням пані 
Биваліної — спершу перевели з 
житлового фонду у нежитловий, 
а потім зробили капітальний ре-
монт. Із частковим переплану-
ванням. І яке тепер, за виснов-
ком інженера-експерта В. Стець-
кого (є у розпорядженні редакції. 
— «Ум»), що провів дослідження 
технічного стану будинку, пере-
буває у третій категорії технічно-
го стану. Тобто, це приміщення не 
придатне до нормальної експлуа-
тації. Адже стіна, зруйнована під 
час реконструкції, є несучою. 
 — Іноді, особливо вночі, мені 
здається, я чую, як руйнується 
наш будинок, — каже Галина Би-
валіна. — Всі ми роками живемо у 
стані постійного стресу. 

«Стрий сльозам не вірить!..»
 З’ясувати стан справ конкрет-
них об’єктів житлової інфраструк-
тури у мерії Стрия — завдання не 
для слабодухих. Міський голова 
Роман Шрамов’ят із кореспонден-
том «УМ» відмовився спілкувати-
ся навідріз. «Зайнятий», — пові-
домила секретар і відфутболила 
гостя до першого заступника. «Це 
взагалі не моє питання», — відрі-
зав той, перервавши розмову. 
 Знайти відповідального — за-
ступника міського голови Ігоря 
Стецика — виявилося непросто. 
Як і потрапити до нього на при-
йом. Навіть із журналістським 
посвідченням. Стиль спілкуван-
ня пана Стецика із журналістом 
— «жодного пієтету до набридли-
вих гостей». 
 — Що це таке? Звідки воно у 
вас? За чиїм замовленням зробле-
но? — він бере в руки технічний 
звіт експерта. — Якийсь ФОП... 
Я маю інші документи. Цілих чо-

тири. Із відповідального органу. 
Їх готували фахівці, а тому біль-
ше вірю їм, а не якомусь невідо-
мому для мене ФОП. 
 За логікою представника місь-
кого голови Стрия, влада у місті 
взагалі не відповідає за стан жит-
лового фонду. Все вирішують 
структури, які мерії не підпоряд-
ковуються. Моніторити ситуацію, 
виявляти порушення і повідомля-
ти про них правоохоронним орга-
нам? Чи принаймні хоча би про-
аналізувати два документи: один, 
який дозволяє, і другий, що вва-
жає будівлю непридатною для 
життя?.. Та ви що?! Навіть одна 
така думка викликає у пана Сте-
цика роздратування. Із співробіт-
никами Державної архітектурно–
будівельної інспекції, за його сло-
вами, їхнi посадові стосунки не пе-
ретинаються. 
 — А якщо, не дай Бог, через 
подібне невтручання у вас станеть-
ся трагедія на кшталт дрогобиць-
кої? Не дай Бог загинуть люди?! 
Мерія також пояснюватиме, що 
вона тут ні до чого?   
 Таке запитання остаточно ви-
водить Ігоря Стецика з рівноваги. 
Він гучно стукає ручкою об стіл: 
«Не згадуйте мені тут про Дрого-
бич!». І категорично відмовляєть-
ся спілкуватися під запис. І навіть 
кілька разів, коли журналіст прос-
то торкається рукою телефону, ви-
магає показати йому, що дикто-
фон вимкнено. 
 — Ви хочете, щоби ми вивчи-
ли стан справ із будинком на Чор-
новола і дали йому свою оцінку? 
Надішліть нам копію технічно-
го звіту, офіційний запит, копію 
кожної із тридцяти сторінок — і 
чекайте, — на прощання пан Сте-
цик пропонує доволі дивний ре-
цепт вирішення проблеми у місті. 
За яким головну відповідальність 
за стан аварійного будинку має 
нести редакція у Києві, а не апа-
рат міського голови, якого обрали 
мешканці Стрия. 

Прокуратура області: «Мерія 
Стрия бере...»
 Зрозуміти нервозність пана 
Стецика, втім, неважко. Адже 
один із його колег — посадовець 
Стрийської міськради — сьогод-
ні перебуває під слідством. За, як 
підозрюють правоохоронці, злов-
живання у сфері ... міської неру-
хомості. І, як встановили слідчі об-
ласного ДБР разом з оперативни-
ками Служби безпеки України у 
Львівській області, котрі проводи-
ли затримання за процесуального 
керівництва прокуратури області, 
із посадовцями ДАБІ представни-
ки Стрийської мерії таки перети-
наються. Щоправда, у криміналь-
ний спосіб. 
 «Підприємець хотів ввести 

в експлуатацію нежитлове при-
міщення. Аби отримати дозвіл, 
він звернувся до начальника про-
фільного відділу Стрийської місь-
кради. Чиновник висунув вимогу 
— «винагорода» у 5,5 тис. доларів 
— і пообіцяв «погодити» це питан-
ня із працівниками ДАБІ», — на-
писала прокурор Львівської облас-
ті, старший радник юстиції Ірина 
Діденко. 
 Під час затримання посадов-
ця міськради Стрия при ньому 
знайшли хабар на значно більшу 
суму — 12 300 доларів. А тому про-
курори перевіряють можливість 
отримання ним хабарів від інших 
осіб. 
 Станом на сьогоднішній день 
проводиться досудове розсліду-
вання, у Стрию чекають нових 
гучних викриттів. Пов’язаних, у 
тому числі, і з дивними рішення-
ми місцевої влади. 

Поліція: наказано не поспішати! 
 Утім навіть активність проку-
ратури Львівської області на шля-
ху подолання зловживань анітро-
хи не впливає на зацікавленість у 
проблемі їхніх регіональних ко-
лег. Прокуратура Стрия — місце 
релаксу і спокою, мов буддійський 
монастир. Керівництва немає, ін-
тересу до спілкування із пресою — 
жодного, володіння проблемати-
кою — практично нульове, бажан-
ня оволодіти нею — відсутнє. 
 Усі розмови — тільки оф–ре-
кордс або «пришліть нам офіцій-
ний запит». Головний ньюс нашої 
неофіційної розмови: «Ой, ви знає-
те, у нас кожен другий будинок та-
кий проблемний, як на Чорново-
ла! Стрий — старе місто». 
 — І всі вони можуть обвалити-
ся?! — перепитує журналіст. 
 — Та чого би їм валитися? — 
відповідає прокурор, який таки за-
певняє, що про аварійний будинок 
він знає і навіть готовий надісла-
ти запит до поліції. У відповідь на 
отриманий ним документ. Мож-
ливо... Але краще піти на вулицю 
Коссака, у поліцію.
 ...Поліція у Стрию — мов пер-
сонаж із відомого анекдоту. Вона 
уважно стежить за порядком у 
місті! А от безлад її вже не стосуєть-
ся... 
 Про проблему з окремо взятим 
будинком, який може будь–якої 
митi впасти на голови людям, тут 
знають із ... 2016 року. Що зроби-
ли за цей час? 
 Начальник Стрийського ВП 
ГУНП полковник поліції Іван Ма-
лиш також відмовляється спіл-
куватися з пресою. Його пресата-
ше радить писати офіційний за-
пит. «Можете прямо тут», — вона 
люб’язно дає ручку і лист паперу. 
 Через п’ять днів, як і перед-
бачає законодавство, редакція 

отримала відповідь. Геніальну у 
своєму роді відписку, яка не міс-
тить жодної практичної інфор-
мації. «Відомості по вищевказа-
ному факту слідчим відділенням 
Стрийського ВП ГУНП у Львівсь-
кій області в єдиний реєстр досу-
дових розслідувань не вносили-
ся», — написав нам заступник 
пана Малиша, начальник слідчо-
го відділення Назарій Якимець. І 
все! Крапка... 
 Хоча стрийська поліція могла 
би розказати про проблему руйну-
вання житлових будівель у їхньо-
му місті доволі багато. Патрульні 
екіпажі неодноразово відвідували 
будинок на вулиці Чорновола, по-
чинаючи ще з ... листопада 2016 
року. Коли мешканці будинку на-
магалися протидіяти його руйну-
ванню (за версією інженера–ек-
сперта Стецького) чи переплану-
ванню із знесенням несучої сті-
ни («не такої вже і несучої», — як 
намагалися пояснити журналіс-
тові «УМ» у кабінеті заступни-
ка стрийського міського голови, 
маніпулюючи будівельними тер-
мінами). 
 Поліцію мешканці будинку 
викликали і 22 лютого 2017 року, 
коли на фасадній стіні влаштову-
вали дверний отвір на місці вікон-
ного. Це було пряме порушення 
закону, адже на цей момент діяла 
ухвала Стрийського міжрайонно-
го суду Львівської області про за-
борону виконання будівельних 
робіт, винесена 10 лютого того ж 
року. Поліція чесно прибула на 
виклик. Але зупинити правопору-
шення не змогла. Або не захотіла. 
Всього ж поліція приїжджала на 
виклик ще багато разів, і кожен із 
них не приносив жодного резуль-
тату. 
 Натомість вже із 11 квітня 
2017 року — понад три (!) роки — 
титанічними зусиллями прово-
дить досудове розслідування за оз-
наками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 382 
Кримінального кодексу України. 
За цей час, як написали мешкан-
ці будинку у своїй вимозі про до-
тримання розумних строків досу-
дового дослідження, не було здій-
снено жодних (!) слідчих дій. 
 У відповідь потерпіла отри-
мала із поліції відписку на кш-
талт тієї, яку надіслали в редак-
цію «УМ»: «Всі необхідні дії про-
водяться, а рішення буде у най-
коротший (!!!) термін». Іншими 
словами, за логікою стрийської 
поліції, — всього лише три роки 
і є тим самим коротким, дуже 
коротким, практично миттєвим 

терміном, за який можна подо-
лати два кілометри шляху від 
відділення до об’єкта, допитати 
свідків i винести рішення: пору-
шується закон чи ні, є загроза для 
мешканців міста чи немає?... 

Суд Лінча проти порушників?
 ...Як встановили слідчі у Дро-
гобичі, причиною руйнування ба-
гатоповерхового будинку стала ... 
вантажна машина, яка проїхала 
вулицею. Незначної вібрації ви-
явилося достатньо, аби будівля, 
позбавлена опорної стіни, розва-
лилася. 
 Скільки таких випадків може 
трапитися сьогодні, враховуючи, 
що Державна архітектурно–буді-
вельна інспекція погрузла у ко-
рупційних скандалах на всіх рів-
нях і фактично не працює, спро-
гнозувати важко. Але експерти 
переконані, що багато. У ситуа-
ції, коли контролюючі органи ви-
являються малоефективними, а 
правоохоронні не мають бажан-
ня діяти, місцеві громади та їхнi 
очільники самі беруть свою долю 
у свої ж руки. 
 Як нам розповіли на Львів-
щині, в одному з тамтешніх неве-
ликих міст, мешканці, налякані 
досвідом Дрогобича, вирішили 
самі боротися з ініціаторами неза-
конних перепланувань у житло-
вих будинках. 
 Побачивши, що в одному з 
магазинів на першому поверсі 
багатоповерхівки будинку влас-
ник зніс несучу стіну, виклика-
ли мера. Той миттєво приїхав 
на місце і... особисто порвав доз-
вільні документи. Які, на думку 
активістів, були видані незакон-
но. Із нанесенням легких тілес-
них ушкоджень представнику 
замовника та словами: «Я не до-
пущу тут обвалів і смертей лю-
дей!». Роботи зупинили. 
 Із точки зору чинного законо-
давства — дрімуче середньовіч-
чя, авторитаризм та порушен-
ня прав інвестора, яке ми жод-
ним чином не підтримуємо! Але 
що робити, якщо закон в окремо 
взятому місті не працює? Як, на-
приклад, у Стрию. 
 У мерії цього міста до диле-
ми ставляться по–філософськи: 
тут вирішили сидіти, чекати, де-
монструвати спокій, умиротво-
рення — і принагідно сподівати-
ся, що кримінальну справу проти 
колеги коли–небудь закриють. А 
старі будинки стоятимуть вічно. 
Навіть, якщо вони трохи зруйно-
вані: часом і недобросовісними 
власниками... ■

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

«Ваш будинок складеться навпіл, ось так...»
Влада та правоохоронці міста закривають очі на руйнування житлового будинку, тодi як їхнiй колега перебуває 
під слідством за підозрою в отриманні хабара

■

Зруйнований будинок у Дрогобичі: він став причиною людських смертей
 у 2019 році через неправомірні перепланування.
Фото з сайта hromadske.ua.

❙
❙
❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ, Марія МЕЛЬНИК
Київ—Стрий—Київ

Нова проблема України, що стрімко загострюється, — епідемія руйнування житлових будинків. По-
декуди з численними людськими жертвами. Головна причина цього, яку постфактум встановлює 
слідство, — неналежний догляд за житловим фондом та численні перепланування. Майстри без від-
повідної кваліфікації на радість дизайнерам за недорого зносять несучі стіни, а власники — якщо 
така проблема виникне — заднім числом оформляють необхідні дозволи. Корупційна складова у цій 
сфері, як, знову ж таки, свідчить кримінальна хроніка, — величезна. 
Найтрагічніший випадок у цьому переліку — торік наприкінці серпня, мов картковий будиночок, скла-
лася багатоповерхiвка у Дрогобичі, на Львівщині, загинуло близько десяти людей... Періодично па-
дають будинки в Одесі, останній випадок — минулого тижня, коли обвалилася чотириповерхівка на 
вулиці Ясній... 
Розуміючи небезпеку, мешканці висотних будинків виходять на пікетування органів влади. Минулого 
вівторка така масова акція відбулася у Деснянському районі столиці... Але, як стверджують експерти, 
найгірша ситуація навіть не у великих містах, де влада ближче, а в провінції, де чиновники і право-
охоронці — кум, брат, сват або просто дуже хороші знайомі.
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Марина та Геннадій Хороль-
ські (подружжя із села При-
дніпрянське, що в Кобеляць-
кому районі) от уже 10 років 
вирощують полуницю на про-
даж. «Ми робимо це тому, що 
з дитинства звикли працювати 
на землі, — пояснює пані Ма-
рина. — Свого часу мали п’ять 
теплиць, де вирощували по-
мідори й огірки. Загалом наш 
край славився ранніми огірками 
ще з радянських часів — вва-
жай, увесь населений пункт був 
укритий плівкою. Мої батьки 
не були винятком — також ви-
рощували огірки. А нас, дітей, 
залучали до збирання. Ми зби-
рали їх мішками. А ще ж потріб-
но було вистояти в черзі біля 
заготівельного пункту. Виручені 
гроші селяни перераховували 
на ощадну книжку. І коли всі 
заощадження «згоріли», вияви-
лося, що в декого з односельців 
на ощадкнижці накопичилися 
значні суми — 80—100 тисяч 
карбованців. А люди при цьому 
жили дуже скромно». 

Під тиском обставин стали 
самозайнятими особами
 Свого часу Марина й Ген-
надій Хорольські були праців-
никами культури. «Геннадій 
працював художнім керівни-
ком, а я — бібліотекарем, — 
розповідає пані Марина. — Та 
настали складні часи, коли 
працівникам культури спершу 
«заморозили» зарплату на пів 
року. Потім перевели на 0,75 
відсотка ставки, далі — на 0,5 
відсотка. Потрібно було на щось 
жити, вчити двох дітей. Тому 
на сімейній раді й прийняли рі-
шення виживати самотужки».
 Отак під тиском обставин 
Хорольські й стали самозай-
нятими особами. Відтоді самі 
собі, за їхніми словами, вигаду-
ють роботу. Чого тільки не пере-
пробували: спершу мали кафе у 
своєму селі, потім відкрили ма-
газинчик одягу на відстані — 
у місті Дніпрі. Було таке, що й 
саджанцями квітів торгували. 
Та врешті-решт зупинилися на 
вирощуванні полуниці.
 «Іще маючи крамницю, ви-
рішили з Геннадієм спробувати 
вирощувати полуницю, — при-
гадує пані Марина. — Поповню-
ючи асортимент товару, приво-
зили до Дніпра і власноруч ви-
рощені ягоди. Син Ростислав 
тоді був іще малим, проте одра-
зу підмітив: «За вашим одягом 
покупці в чергу не шикуються, 
натомість придбати полуниці 
— бачте, скільки охочих!». На 
ту пору полуниці, до речі, були 
в ціні — коштували 3,5 долара 
за кілограм. От ми й вирішили, 
що такий результат вартий за-
трачених зусиль. Щоправда, в 
наступні роки ціна була різною. 
Періодично виникало й бажан-
ня взагалі відмовитися від виро-
щування цієї ягоди. Бо це дуже 
нелегка праця».
 Усі жителі села Прид-
ніпрянське мають чималі наді-
ли землі. Подружжя Хороль-
ських своїми понад 40 сотками 
розпорядилося так: у невелико-
му садку, що біля хати, поміж 
виноградом та яблуньками сад-
жає городину, а всю іншу пло-
щу в них займає цариця горо-
ду — полуниця. Обробляють її 
всією сім’єю вручну. І тільки на 
збір ягід запрошують на підмо-
гу односельців, а ще допомага-
ють родичі, бо самотужки зібра-
ти врожай просто неможливо.
 На своєму подвір’ї Хороль-
ські створили справжній рай — 
воно просто потопає у квітах. 
У затишній альтанці пані Ма-

рина пригощає нас смачними 
рум’яними пиріжками з полу-
ницями та ароматним полунич-
ним компотом. Насоло джуємося 
й смаком привабливих на вигляд 
і напрочуд солодких ягід тільки-
но з городу. 
 «Досить довго експеримен-
тували з сортами, — тим часом 
продовжує свою розповідь гос-
тинна господиня. — От, скажі-
мо, був у нас такий сорт Полка. 
Ягода дуже смачна, солодка. Од-
нак тільки перші два роки мала 
великий розмір, а потім переве-
лася: кущики були просто об-
сипані ягодами, але ж дрібни-
ми. Тож ми її прибрали з го-
роду. Після всіх експеримен-
тів урешті-решт зупинилися на 
двох основних сортах. Оці яго-
ди з тупими «носиками» нале-
жать до виведеного голландсь-
кими селекціонерами сорту Ель-
санта, а «гостроносі» — до сорту 
Симфонія шотландської селек-
ції. Нам важливо було підібрати 
такі з них, які б відповідали на-
шим очікуванням щодо врожай-
ності, смакових якостей, збері-
гання та транспортування, а ок-
рім того, одночасно не плодоно-
сили, щоб легше було збувати 
продукцію. От ми цього й доби-
лися. Сорт Ельсанта більш ран-
ній. Аби кущики полуниці цьо-
го сорту зацвіли якомога раніше 
і, відповідно, раніше дали уро-
жай, уже в березні накриваємо 
їх агроволокном. У підсумку, 
перші ягоди цьогоріч самі спро-
бували 1 травня. А 6 травня про-
дали першу партію полуниць. 
До речі, маємо й ремонтантний 
сорт Королева Єлизавета. Та, ос-
кільки ягоди цього сорту не над-
то смачні, вирощуємо його тіль-
ки для того, аби й восени згада-
ти смак полуниці». 

Довго на ринку не стоять, 
бо мають багато постійних 
клієнтів
 Зараз урожай ягід сорту Ель-
санта вже йде на спад. Зате сорт 
Симфонія тільки нарощує обся-
ги. «У попередні роки сезон по-
луниць у нас завершувався 20—
22 червня, а цього року, схоже, 
протримається до кінця місяця, 
— прогнозує Марина Хорольсь-
ка. — Через холодну весну ягоди 
довго не спіли: зав’язалися й на-
віть почервоніли з одного боку, а 
з іншого — були зеленими. Тож 
ми проходили міжряддями й пе-
ревертали перші ягоди, щоб вони 
і з іншого боку сонце побачили. 
Уперше за 10 років перший уро-
жай збирали в курточках — на-

стільки було прохолодно».
 Нині ж, коли нарешті маємо 
справжню літню погоду, ягоди 
почали спіти масово. Тож тепер 
Хорольські чимало часу прово-
дять «на колесах»: возять про-
давати їх на ринок до Дніпра, 
оскільки це значно ближче, ніж 
до Полтави. Там подружжя вже 
має багато постійних клієнтів, 
які добре знають їхню продук-
цію, давно полюбили її, тож за-
мовляють наперед. «Коли зби-
раємося до Дніпра, то прики-
даємо, скільки кому потрібно 
полуниць. Тобто довго не стої-
мо на ринку. Тільки іноді, якщо 
ягід дуже вже багато, доводить-
ся здавати їх посередникам. Та 
все одно це значно вигідніше, 
аніж, скажімо, продавати їх у 
своєму селі. Наприклад, ми-
нулого літа ціна на полуниці у 
Дніпрі становила 35 гривень за 
кілограм, а вдома їх забрали б 
лише по 11 гривень за кілограм, 
— порівнює Геннадій Хорольсь-
кий. — Цього літа ціна на дніп-
ровському ринку досі тримаєть-
ся на рівні 60 гривень за кілог-
рам. Звісно, коли пропозиція 
зросте, вона падатиме. Хоча на-
прикінці сезону полуниць, коли 
ранні сорти вже відійдуть, зно-
ву підвищиться». 
 Оскільки полуниця нале-
жить до вологолюбних куль-
тур, Хорольські використову-

ють автоматичний крапельний 
полив. На запитання, чи доро-
ге це задоволення, пан Геннадій 
відповідає: «От цьогоріч я пок-
лав три кілометри щілинної 
стрічки, до того ж купував кра-
ни, труби тощо — загалом у 5—
6 тисяч гривень можна вклас-
тися, якщо зволожувати отаку 
площу, як у нас. Хоч цього літа 
крапельне зрошення викори-
стовував усього пару разів, ос-
кільки було достатньо дощів». 
 Міжряддя подружжя муль-
чує соломою — це захищає 
ґрунт від висихання, а також 
розгулу бур’янів, викликає 
стійкість культури до хвороб та 
шкідників. До того ж, за слова-
ми пані Марини, за таких умов, 
навіть коли задощить, ягоди 
лишаються чистими, не втрача-
ють свого товарного вигляду.
 Мої співрозмовники наго-
лошують, що при вирощуванні 
полуниці взагалі не використо-
вують різних гербіцидів та фун-
гіцидів, — лише ранньої весни 
вдаються до листкового під-
живлення кущиків екологічно 
чистим комплексом вітамінів 
та мікроелементів. Стверджу-
ють, що надто дорожать своїми 
клієнтами, котрі довіряють їм.

На виручені за сезон кошти 
живуть цілий рік
 Марина Хорольська зазна-
чає, що чи не найважче в про-
цесі вирощування полуниці — 
збирання ягід: дуже велике, мо-
вляв, навантаження на спину. 
«Щоразу збираємо різну кіль-
кість ягід. От, скажімо, мину-
лого разу зібрали 180 кілогра-
мів. А було таке, що возили на 
ринок мікроавтобусом і по 500 
кілограмів. Мій власний ре-
корд — 78 кілограмів зібраних 
за вечір полуниць. А є такі бі-
дові дівчата, які й 100 кілогра-
мів можуть зібрати, — запевняє 
пані Марина. — На виручені за 
сезон кошти живемо потім ці-
лий рік — у селі тільки так. Ви-
ручає ще й те, що Геннадій об-
робляє невелику площу землі 
— успадкований материн пай 
та паї декого з родичів, виро-
щує зернові. Хоч цього року че-
рез несприятливі погодні умо-
ви його поле навряд чи дасть 
урожай. Держава нам жодним 
чином не допомагає: не може-
мо ані на «біржу праці» ста-
ти, ані субсидію оформити — 
ми ж, мовляв, самозайняті осо-
би. От і доводиться крутитися, 

аби втриматися на плаву». — 
«Ну треба ж якось виживати. 
Звісно, у селі є багато сезонних 
робіт, але краще вже працюва-
ти на себе», — робить висновок 
пан Геннадій.
 Оскільки робота в Хороль-
ських, як уже зазначалося, се-
зонна, зима в них — період для 
творчості. «Марина пише вір-
ші, а я співаю і граю на різних 
музичних інструментах, — кон-
статує глава сімейства. — Ко-
лись навіть обслуговували свя-
та. Та ще й зараз нас, бува, по 
старій пам’яті запрошують. Це 
якраз те, чим ми хотіли б займа-
тися в житті».
 Свій перший вірш Марина 
Хорольська написала лише три 
роки тому. Хоч, стверджує, за-
вжди підозрювала, що володіє 
пером, що це живе у глибині її 
натури. «Наш населений пункт 
виник у 1960-х роках, після за-
топлення села Старий Орлик во-
дами Кам’янського (раніше — 
Дніпродзержинського) водо-
сховища. Звідти переселилися 
й мої бабуся та мама. Бабуся, 
котра трохи не дожила до 98 
років, завжди була берегинею 
нашого роду. А мама 30 років 
пропрацювала трактористкою у 
колгоспі і, навіть будучи на за-
служеному відпочинку, ще бра-
ла участь у жнивах. Пригадую, 
з якою теплотою бабуся розпові-
дала про своє село, про те, як у 
їхньому дворі ріс камінь за клу-
нею. Мій перший вірш, присвя-
чений отому селу, що спить на 
дні штучного водоймища, при-
ніс мені «фейсбуківську» попу-
лярність у нашому населеному 
пункті», — посміхається пані 
Марина. Нині за кошти, виру-
чені від продажу полуниці-го-
дувальниці, вона вже видала 
першу збірочку своїх поезій, 
яку, до речі, оформила й про-
ілюструвала донька Алла, веб-
дизайнер за фахом. Невдовзі 
має побачити світ і друга збірка 
— щоправда, уже завдяки спон-
сорській допомозі.
 Увесь час знаходячи для себе 
якусь роботу, Хорольські так і 
не нажили великих статків. Од-
нак, схоже, вивели власну фор-
мулу справжнього багатства. 
Можливо, тому так дорожать 
тим, що мають: добрими взає-
минами в родині, можливістю 
займатися тим, до чого лежить 
душа, розкривати свій творчий 
потенціал, працювати не на ко-
гось, а на себе. ■

Чи не найважче у процесі 
вирощування полуниці, 
за словами Марини Хорольської, 
— це збирання ягід, бо 
навантаження на спину колосальне.
Фото Костянтина БОБРИЩЕВА.
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❙
❙
❙
❙
❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Суцільна полуничка 
Подружжя, перепробувавши чимало занять, зупинилося на вирощуванні солодких ягід

■

Хоч вирощування полуниць — і не така проста справа, Марина 
та Геннадій Хорольські раді, що працюють не на когось, а на себе.

❙
❙

Особистий рекорд Марини — 78 кілограмів зібраних за вечір полуниць.❙
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Михайло НАЄНКО

Великі митці сприймаються лиш 
тоді великими, коли потрапляють у 
народну творчість. «Коллектив надо 
спаивать!» — любив, кажуть, пов-
торювати Максим Тадейович Риль-
ський, коли в керованому ним Інс-
титуті фольклору збирався колектив 
на яку-небудь вечірку. Гумор полягав 
у тому, що «спаивать» сприймалося 
полісемійно: і як данина партійним 
вимогам про необхідну згуртованість 
радянських колективів і як натяк на 
часті випивки в тих колективах...

Вирвані сторінки з читанки
 Прийшовши в перший клас 
Гуляйпільської семирічки, я по-
чув про нього чи не першого як 
класика. Причому — найгеніаль-
нішого класика. Бо ж учителька 
Антоніна Купріянівна з перших 
же днів на уроках співів почала 
розучувати з нами (жовторотика-
ми) пісню «...Із-за гір та з-за висо-
ких...». І сказала, що це — Мак-
сим Рильський. Я думав, що й му-
зику він написав, і намагався спі-
вати акуратненько. А сусід Ванька 
кричав так невпопад, що я попро-
сив, аби мене поставили окремо 
від нього. Учителька, проте, на-
співавшись із нами про «сизо-
крилого орла», брала до рук гіта-
ру і показувала, як по-народному 
треба співати про тих птахів, що 
вилітають «з-за гори»: «Із-за гори 
крем’яної голуби літають...». Цю 
пісню, між іншим, вона виконала і 
під час нашої останньої зустрічі; їй 
було вже близько ста, але вона зні-
мала зі стіни гітару і співала мені 
«про гору крем’яную»...
 Коли був я в третьому, либонь, 
класі, раптом учителька, що замі-
нила на заняттях Антоніну Куп-
ріянівну (через її хворобу), наказа-
ла вирвати з читанок вірші Рильсь-
кого і... Маяковського. Як вияви-
лося наступного дня, треба було не 
Маяковського, а Яновського. Для 
неї вони були однакові, бо прізви-
ща їхні звучали в чомусь подібно. 
А з Рильським вона не помилила-
ся, бо його різко критиковано було 
у відомій (для мене — пізніше) до-
повіді Олександра Корнійчука на 
якомусь там пленумі Спілки пись-
менників у 1947 році за «поля жов-
тіють і синіє небо» в віршах (поєд-
нання кольорів українського пра-
пора!) та «націоналістичні» твори 
«Я — син країни Рад» і «Мандрів-
ка в молодість». Хоча через рік 
уже почали відновлювати вир-
вані з читанок сторінки, бо Мак-
сим Рильський, нібито, написав 
вірша «Я знову голос подаю...» і 
видав «інтернаціоналістську» 
збірку віршів «Мости». Над вір-
шем «Я знову голос подаю...» піз-
ніше кепкувала студентська ауди-
торія: йшлося-бо про «голос», по-
даний на виборах депутатів, а про-
читувалося, як про «голос» самого 
поета, що був замовк, а тепер, мо-
вляв, подав голос...
 Справжню бурю захоплень 
поетом викликали його «Тро-
янди й виноград» у 1957 році. Я 
працював тоді секретарем голо-
ви колгоспу, колгоспна конто-
ра передплачувала різні газети 
та журнали, і я начитався в них, 
що Максим Тадейович написав 
найкращого вірша про «працю... 
що в творчість перейшла». У Лу-
бенському технікумі (1958—
1961) ми писали навіть твір на 
таку тему. Хоча більше там пи-
шалися, що Максим Рильський 
разом з іншими письменника-
ми якогось там року провіду-
вав у Лубнах місцевого класи-
ка Олеся Донченка. Це, мабуть, 
відповідало дійсності, бо про це 
розповідають і екскурсоводи му-
зею автора «Лісничихи», який 
(музей) зараз міститься в одній 
із Лубенських шкіл.

Поряд із Максимовичем та 
Симоненком
 «Живого» Максима Рильсь-
кого вдалося побачити аж у часи 
навчання в Київському універси-
теті. Протягом усього вересня нас 
(першокурсників, 1961 р.) три-
мали на зборі врожаю кукуруд-
зи та соняшнику в колгоспі села 
П’ятиіванівка, що на тодішній 
Кіровоградщині. Повернулися до 
навчання аж на початку жовтня, 
і в один із днів усією гуртожит-
ською кімнатою (Анатолій Гри-
горенко, Микола Томенко, Ана-
толій Сисой і Михайло Наєнко) 
пішли на якийсь вечір до Спілки 
письменників (тодішня київсь-
ка вулиця Орджонікідзе). Споді-
валися, звичайно, на якесь диво, 
бо ж уперше ступали в храм, куди 
ходять живі літературні класи-
ки.
 І диво сталося вже в роздя-
гальні. Підходимо, а з неї вихо-
дить сам... Максим Рильський. 
Він уже одягав свій сірий плащ, 
коли до нього підбігає з другого 
поверху Спілки якась секретар-
ка і каже, що йому слід залиши-
тися на якесь там засідання. Поет 
продовжував застібати ґудзики 
на своєму плащі і стиха прока-
зав: «То тільки господь-бог міг за 
один день створити сушу та море 
на землі, порахувати в кожного з 
нас волосся на голові, а я... Уже 
був сьогодні на трьох засіданнях 
і на четверте мене вже не виста-
чить. Пробачте, але так і передай-
те тим засідникам». Розкланявся 
милій секретарці й пішов до две-
рей. Я дивився на його сиву голо-
ву, і він мені здався апостолом...
 Другого разу його запроше-
но було на зустріч зі студентами 
в червоний корпус університету. 
Моя пам’ять зафіксувала його на 
вході в актову залу університе-
ту, а потім — на сцені, за столом, 
із-за якого він прочитав кілька 
своїх поезій. Читав він якось по-
домашньому, без особливого па-
фосу, бо ж університет був його 
рідним колись домом: він учився 
в ньому спочатку на медичному, 
а потім історико-філологічному 
факультетах. Його портрет нині 
висить на 2-му поверсі червоного 
корпусу серед портретів найпо-
чесніших студентів та співробіт-
ників університету, а в дворику 
університету 2019 року встанов-
лено пам’ятник йому як почесно-
му студенту. Серед інших там сто-
ять також пам’ятники першому 
ректору університету Михайлу 
Максимовичу і випускнику фа-
культету журналістики поетові 
Василю Симоненку.
 Дуже діловим і врочисто 
натхненним мені бачився він, 
коли вже я навчався на друго-
му курсі університету. У жовтні 
1962 року дуже врочисто відзна-
чалося 50-ліття Андрія Малиш-
ка. Було це у великій залі Київсь-
кої консерваторії імені Петра Іл-
ліча Чайковського. Головував 
Максим Рильський, у президії, 
крім ювіляра, сиділи численні 
секретарі Спілки письменників, 
а головну доповідь виголошував 
молодий тоді поет Дмитро Пав-
личко.
 Подібної врочистості в ювілей-
них доповідях я не чув ні до, ні 
після того. Зал буквально виб-
ухав оплесками після кожної 
оригінальної тези доповідача, 
плескали, піднявши долоні вго-
ру, члени президії, і Максим Та-
дейович намагався всьому цьо-
му дати дисципліновану раду. 
Андрій Малишко вибігав із пре-
зидії, щоб обійняти доповідача, з 
зали виходив професор Київсько-
го університету Арсен Іщук і теж 
обнімав Павличка, а головую-
чий тільки усміхався, дивлячись 
на весь той вертеп, і запрошував 

усіх втихомиритися й тримати-
ся своїх місць у залі. Слухалися 
його, проте, не всі. Навіть після 
урочистої частини ювілею. Коли 
виступила капела бандуристів і 
заспівала пісню на слова Андрія 
Малишка «Гей за дальнім небос-
хилом, де бори гудуть, // Їдуть 
хлопці наші милі у далеку путь», 
сам ювіляр схопився з місця, виб-
іг на сцену і почав говорити не за-
плановані в сценарії похвали на 
честь бандуристів: «Якби в мене 
були гори золота, я б обсипав ним 
кожного з вас, бандуристів, бо ж 
ви так натхненно несете в світ ба-
гатство нашої пісні, нашого сло-
ва!». Максим Тадейович дивився 
на все те з усмішкою, і відчувало-
ся, що йому такий сюжет у ювілеї 
був дуже до душі.
 Того ж, 1962-го, року багатьох 
захопила стаття Максима Таде-
йовича у «Вечірньому Києві», де 
він публікував уже не перший рік 
свої так звані «Вечірні розмови». 
Стаття присвячувалася новій лі-
тературній зміні, яку в 1961 році 
Станіслав Разсадін назвав «шіст-
десятництвом».
 Стаття Максима Рильського 
мала спокійну, аж ніби домашню 
назву «Батьки і діти». Річ у тім, 
що шістдесятників не дуже радо 
сприймали старші письменники 
і протягом кількох років кидали 
в їхній бік усілякі кпини та доко-
ри. За нібито неувагу до тем су-
часності, за формалізм у поетиці 
тощо. Андрій Малишко в доповіді 
на нараді молодих письменників 
у 1959 році критикував за це Ліну 
Костенко, Олеся Лупія й інших. 
Павло Тичина теж підкидав кри-
тичні тріски у вогник неприйнят-
тя шістдесятників, а Дмитра Пав-
личка дуже журив за його «чужі» 
мотиви в поезії. Виступаючи на 4-
му письменницькому з’їзді в 1960 
р., він про збірку поета «Правда 
кличе» говорив: «Чужий хтось, 
ворожий нашому світогляду, во-
рожий нашій справі побудови ко-
мунізму — взяв та й постукав тен-
дітним пальчиком у двері до Пав-
личка».
 Максим Рильський у статті 
«Батьки і діти» теж звертав ува-
гу на деякі формалістичні (на 
його думку) завихрення в моло-
дих поетів (зокрема, в поемі «Ніж 
у сонці» Івана Драча), але це були 
загалом толерантні міркуван-
ня знаного поета про факт появи 
в українській літературі фалан-
ги здібних поетів, і цьому факту 
можна порадіти.

«Сашко, прости!»
 Несподіваним було його 
натхненне слово про Олексан-
дра Довженка, написане за пів 
року до відходу поета за обрій. 
Ми, студенти, не знали тоді, що 
це було своєрідне: «Сашко, про-
сти!». Лише в 1990 році стало ві-
домо, що Максим Тадейович ба-
гато літ відчував свою вину перед 
Довженком, оскільки брав участь 
у підготовці для кремлівського 
«вождя» його погромного висту-
пу проти Довженкової кіноповісті 
«Україна в огні».
 5 липня 1990 року той виступ 
був опублікований у «Літератур-
ній Україні», і стало очевидним, 
що деякі абзаци його збігалися з 
доповіддю Максима Тадейовича 
на пленумі Спілки письменни-

ків УРСР «Українська радянсь-
ка література в дні визволення 
України». Нам, студентам, цей 
збіг тоді не був відомий, проте на-
сторожувала майже 10-річна від-
стань статті Максима Тадейови-
ча від смерті Олександра Петро-
вича: можна було написати її й 
раніше. Син поета Богдан Рильсь-
кий незадовго до відходу опублі-
кував спогад про те, що складали 
доповідь «вождю» про Довжен-
кову «Україну в огні» також Ба-
жан, Корнійчук і Тичина. А Дов-
женко, як знаємо, через рік піс-
ля тієї доповіді записав у щоде-
ннику: «Сьогодні роковини моєї 
смерті... Ходжу самотній, як у 
темному лісі серед привидів і вов-
кулаків... Суспільство лжі і нік-
чемства». 
 Коли людина опиняється на 
смертному одрі, їй прощається 
багато чого. Про те, що Максим 
Рильський помер 24 липня 1964 
року, я почув по радіо в наметі 
студентського загону, куди нас, 
«неблагонадійних студентів», 
було відправлено на третій (тру-
довий) семестр для будівництва 
Київської ГЕС. Крім мене, «не-
благонадійними» були ще мої 
однокурсники Київського уні-
верситету Анатолій Григоренко 
(майбутній член НСПУ) і Ана-
толій Сисой (майбутній відомий 
журналіст). Ректорат тоді вирі-
шив, що ми повинні ударно від-
працювати на комсомольській 
будові, а після того (з 1 вересня 
1964 р.) нас можна було й відра-
ховувати з університету. Привід 
нам «чіпляли» нібито побутовий 
(якісь там сутички в студентсько-
му гуртожитку), але причиною 
була політика: викладач полі-
текономії і деякі наші однокур-
сники наскаржились у деканат 
філологічного факультету, що 
ми не розуміємо політики «хру-
щовської» компартії, що в нас у 
кімнаті висить портрет Микити 
Сергійовича в обнімку з Йосипом 
Віссаріоновичем, якого ж нібито 
«розвінчано» тим самим Хрущо-
вим. Ми роздобули той портрет 
у журналі «Огонёк» за 1940 рік 
і переконували викладача полі-
текономії, що ці «вожді» нічим 
не відрізняються один від одно-
го, що вони — однієї групи пар-
тійної крові... А він, як політе-
коном, вважав, що хрущовські 
реформи — це щось абсолютно 
прогресивне у порівнянні з роз-
критикованим уже сталінізмом 
і що ми виявляємо свою політич-

ну незрілість.
 Хоч як би там було, ми сумлін-
но несли свій хрест на будівництві 
Київської ГЕС, і коли почули, що 
не стало Максима Рильського, то 
кинулися відпрошуватися у про-
раба, аби він відпустив нас до Киє-
ва, хоча б у день похорону поета. 
Прораб виявився уважним до на-
ших прохань і рано-вранці 25 чи 
26 липня ми почали добиратися 
до київського Байкового кладо-
вища. Відстань до нього склада-
ла кілометрів 40, і ми потрапи-
ли на похорон тільки тоді, коли 
вже  всі учасники церемонії слу-
хали традиційні прощальні про-
мови офіційних осіб та сумні зіт-
хання неофіційних шанувальни-
ків таланту поета.
 Процедуру прощання з пись-
менником витримано було з тра-
диційним для радянської влади 
офіціозом. Під некрологом (у «Лі-
тературній Україні» 28 липня) 
першими стояли підписи очільни-
ків трьох гілок тодішньої влади — 
Хрущова, Брежнєва, Підгорного. 
На траурному мітингу виступив 
спочатку депутат Верховної ради 
УРСР і вчений О. Щербань, потім 
голова Спілки письменників Ук-
раїни О. Гончар, білоруський та 
польський письменники П. Бров-
ка і С. Добровольський, представ-
ники робітничого класу і студент-
ства (наша однокурсниця Діна Са-
довська). Московська «Литера-
турная газета» вмістила виступи 
російських поетів О. Прокоф’єва і 
М. Тихонова, польського Я. Іваш-
кевича, грузинського Г. Леонідзе, 
а також українських письменни-
ків О. Гончара, П. Воронька та 
Ю. Барабаша. З зажурою говори-
ли вони стандартно-офіційні сло-
ва, а на Байковому кладовищі «не-
офіційно» сиділа в узголів’ї тру-
ни лиш відома нам викладачка 
зарубіжної літератури Київсько-
го університету Агнеса Анатоліїв-
на Розанова. Вона прийшла на по-
хорон із своїм стільчиком, аби до-
вести всім (і нам — студентам), 
що її «нелекційні» розповіді в уні-
верситеті про небайдужість до неї 
колись там молодого Рильського 
не були вигадкою. Як сказав мені 
вже в наші дні один з онуків Мак-
сима Тадейовича, то були таки 
фантазії; вони — Рильські і Ро-
занови — елементарно дружили 
сім’ями, а їй наверзлися якісь там 
поетові залицяння до неї.
 Офіційність похорону завер-
шилася типовими для радянсь-
ких процедур «сюжетами»: са-
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лют рушничними пострілами і 
прохід перед місцем поховання 
квадриги військових солдатів (4 
на 4). Для наших студентських 
душ це було зворушливим, хоча 
й дивним: для світської людини, 
яка і дня не служила ні в якому 
війську, влаштовано такі війсь-
кові почесті! Стріляв же Максим 
Тадейович хіба що на полюванні, 
та й то — мимо. Як згадуватиме 
Остап Вишня, ходили вони з руш-
ницями по дичину, аби знову ні-
чого не вбити. Про це я детальні-
ше напишу в своїх пізніших стат-
тях «Друг людини, друг природи 
й праці...» та «Поет незламної мо-
лодості» (1974, 1975).

«Опера СВУ — музика ДПУ»
 Військовими почестями під 
час похорону Максима Рильсь-
кого влада хотіла продемонстру-
вати, що поет був цілковито при-
борканий нею. Не був! Міг кину-
ти, як я вже казав, тій владі кіс-
тку (як кидають собаці, щоб не 
гавкав), але внутрішньо залишав-
ся до неї в опозиції. Особливо піс-
ля того, коли пробув п’ять міся-
ців у Лук’янівському СІЗО як сві-
док по сфабрикованій у 1930 році 
справі СВУ.
 Народ, як відомо, не без гумо-
ру: ту справу він називав лаконіч-
но, але дуже промовисто: «Опера 
СВУ — музика ДПУ». Максиму 
Рильському в цій «опері» діста-
лась ніби незначна роль — роль 
«другого плану», однак ні під час 
похорону, ні задовго перед ним 
влада, позичивши в сірка очей, 
воліла про це не згадувати. Типо-
вий як для злочинної диктатури 
випадок: спочатку людину зни-
щують, а через якийсь час вирок 
скасовують за відсутністю складу 
злочину. 
 Проблема з арештом Максима 
Рильського ніби задавнена, та за-
мовчувати її не слід. Бо це — іс-
торія не тільки судових фальсифі-
кацій у тоталітарній радянській 
державі, а й історія літератури та 
окремого літератора. У так зва-
них «головному» й «додаткових» 
свідченнях. Під час допитів Мак-
сим Рильський наголошував, що 
вона (та історія) дуже сумна. Важ-
ко сказати, хто б із нас як повівся 
в подібній ситуації (це вже я кажу 
від себе); Максим Тадейович став 
на шлях самообмови. Обмова на-
бувала інколи одвертого харак-
теру і переходила межу можли-
вого. У «свідченнях» 1-го квіт-
ня 1931 року він, наприклад, пи-
сав: «...Моя провина перш за все 
негативна, тобто я винен не так 
у тому, що робив, як у тому, чого 
не робив, хоч і повинен був роби-
ти».
 Згадується сумний випа-
док, коли мого дідуся арештова-
но і замордовано в радянських 
ГУЛАГах тільки за те, що він «не 
доніс», а «мав би донести» на сусі-
да, який нібито вкрав на колгосп-
ному току мішок зерна і привіз до 
себе додому. «Ти, діду, не міг цьо-
го не бачити і мав би повідомити, 
куди треба», — говорили дідусеві 
стражі сільського порядку і за-
проторили його в ГУЛАГ для яв-
ної загибелі.
 Протягом 5 місяців, коли 
Максима Рильського допитува-
ли у «Справі СВУ», він власно-
ручно написав одне «головне» і 
вісім «додаткових» свідчень. Від 
1931 року вони зберігалися в ар-
хівах радянського Комітету де-
ржавної безпеки, а в 1995 році Во-
лодимир Пристайко і Юрій Ша-
повал оприлюднили їх у книзі 
«Справа «Спілки визволення Ук-

раїни». Відповідальним редакто-
ром книжки «Справа «СВУ» зна-
читься Іван Іллєнко. Йому ж на-
лежить у книжці і післямова до 
неї: «Оскаржує історія. Слово від 
редактора».
 Написано цю післямову сум-
лінно, в основному, про розвін-
чанння судилища над СВУ, ви-
рок якого через 60 років був пе-
реглянутий, і ухвалою Пленуму 
Верховного Суду УРСР від 11 сер-
пня 1989 справу було припинено 
через відсутність складу злочи-
ну в діях засуджених осіб. Засу-
джених було 45, а Максим Риль-
ський проходив у цій «справі», 
нагадаю, як свідок. Його свід-
чення Іван Іллєнко називає само-
обмовою, спаленням мостів, що 
єднали його ще з дитинства з ук-
раїнством. Унаслідок цієї обмови 
поета було випущено на так звану 
волю, хоча спроби фізичної лікві-
дації його з’являлися і після 1931 
року, тобто після завершення 
«Справи «СВУ». «У травні-чер-
вні 1945 р, — цитує І. Іллєнко до-
слідження І. Біласа, — каральні 
органи планували розправу над 
М. Рильським за схемою, яку піз-
ніше застосували при вбивстві Я. 
Галана. Поета ж урятувала пиль-
ність служби безпеки ОУН, край-
овий провід якої в Луцьку роз-
крив задуману криваву провока-
цію».

 Щоб схилити М. Рильського 
до самообмов, слідчі вимагали від 
нього і зізнань про його знайомс-
тво з підсудними за цією «спра-
вою». Засуджених було, нагадаю, 
45, хоча М. Рильський знайомий 
був лише з кількома з них. Най-
більш негативно він відгукував-
ся у своїх «свідченнях» про С. 
Єфремова, якому приписувалось 
керівництво СВУ, та про його за-
ступника А. Ніковського. Обох їх 
автор «свідчень», на його думку, 
знав недостатньо. Називав він їх 
«махровими українцями» в лап-
ках, хоча не виключено, що таке 
означення писалося ним під дик-
товку слідчого.
 Переконливішими для нас є 
міркування М. Рильського про 
тих письменників, з якими поет 
був ближче знайомим і про яких 
слідчі намагалися «вибити» з ньо-
го якнайбільше негативних свід-
чень. М. Рильський, проте, нама-
гався дати їм якомога найзагальні-
шу характеристику, зокрема чле-
нам групи неокласиків (М. Зеров, 
П. Филипович, М. Драй-Хмара й 
ін.), об’єднання «Ланка» (Гр. Ко-
синка, В. Підмогильний, Б. Анто-
ненко-Давидович, Є. Плужник) чи 
літорганізації ВАПЛІТЕ (П. Тичи-
на, М. Хвильовий).
 Щодо неокласиків, то цікавим 
видається «свідчення» М. Рильсь-
кого про виникнення і назву цієї 
літгрупи. «Назва виникла випад-
ково, — писав «підслідний». — 
Була якась літвечірка в Академії, 
де читались вірші названих (Зеро-
ва, Рильського, Филиповича. — 
Авт.) та ще декількох поетів (я тоді 
ще вчителював на селі, мої твори 
читав хтось, здається, Зеров), і 
треба ж було якось назвати групу, 
що виступала! Хтось і пустив сло-
во: «неоклясики». З російськи-
ми «неоклясиками» (в лапках. — 
Авт.), як називали себе кілька дру-
горядних російських поетів, група 
не мала нічого спільного».
 Максим Рильський дав ґрун-

товну характеристику художнім 
настановам неокласиків «шану-
вати і вивчати культурне надбан-
ня попередніх поколінь; заклик 
до суворої довершеності форми, 
до пильного виношування і оброб-
лення своїх речей», але наприкін-
ці дописав і те, за що звинувачува-
ла неокласиків вульгаризаторська 
критика 20-х років і чого найбіль-
ше вимагали слідчі: «...Ми, «не-
оклясики», справді стояли осто-
ронь живого життя і актуальних 
проблем, ми справді затримували 
рух уперед».
 Павло Тичина (за «свідчен-
нями» Максима Рильського) був 
«особисто дуже оригінальний, за-
мкнений у собі, нерішучий і навіть 
«конфузливий», тому він «мало 
міг вплинути на мене, і тільки літе-
ратурна його практика, рішучий, 
хоч і не легкий, мабуть, розрив 
його з колишніми релігійними та 
національними мотивами не раз 
примушували мене глибоко заду-
матись: а куди ж іти мені?... Зате 
знайомство з Хвильовим — хоч я з 
ним стрічався дуже рідко — вели-
ке має для мене значення, особли-
во одна розмова у нього в Харкові, 
сам-на-сам. Ентузіаст комунізму 
(хоч, як відомо, з великими в свій 
час хитаннями, помилками, які 
він сам визнав), він казав, що він 
перш за все — слуга революції, що 
постать Леніна — найвища для 
нього постать у світі і т. д. Я від-
повів на те, що ладен цілком при-
йняти революцію, стримує мене 
особисто лише одно: «кров». Цей 
вияв «мягкотелости» викликав у 
Хвильового якусь іронічну і дуже 
ущипливу репліку. В кожнім разі, 

та розмова — один з етапів у моїм 
внутрішнім житті».
 Нагадаю, що це писалося ще 
до самогубства Хвильового і до то-
тального пізніше нищення його 
імені та літературної спадщини. 
Ставлення Максима Рильського 
до всього того не входить у тему 
цих міркувань, але його «зізнан-
ня», що Хвильовий своєю від-
даністю революції і розумінням 
Леніна як найвищої постаті в світі 
мали для «підслідного» велике 
значення, було ще одним штри-
хом його самообмови.
 Із ставленням до групи «Лан-
ка», зокрема до творчості й особи 
Григорія Косинки, справи трохи 
складніші. Максим Тадейович у 
своїх «додаткових свідченнях» 
писав, що з «ланківцями» в ньо-
го були спочатку естетично-ідео-
логічні розходження. «...Літера-
тори, які ввійшли до «Ланки», 
— писав він, — закидали «неок-
лясикам» (мені, Зерову, Фили-
повичу) відсутність твердої на-
ціональної лінії, «русофільство». 
Іншого разу «піддослідний» наго-
лошував, що ««селянську» (дріб-
нобуржуазну) психологію та на-
ціоналістичні ухили появляв Ко-
синка, Антоненко-Давидович, 
колишній член УКП, так само 
був одним із поклонників «націо-
нальної ідеї». Або: «Літератори 
мали певні функції: проведення 
(в більш чи менш захованій фор-
мі) націоналістично-народниць-
ких ідей (Косинка, Осьмачка, Ів-
ченко)».
 Не виключено, що і в цьому 
випадку «свідчення» Рильсько-
го писалося під тиском-диктов-
кою самих слідчих. Бо ставлен-
ня його, наприклад, до Григорія 
Косинки було інакшим, сказа-
ти б, навіть протилежним. Коли 
його (Косинку) разом із іншими 
27 письменниками й культурни-
ками було розстріляно 15 груд-
ня 1934 року, то Максим Рильсь-
кий пом’янути їх запросив своїх 

знайомих саме у своє помешкан-
ня. Був серед запрошених, зокре-
ма, М. Зеров, якого також допи-
тували у «Справі СВУ», і тоді він 
навіть сказав, що поруч із 45 зви-
нуваченими він міг бути сорок 
шостим.
 А на поминальному зібран-
ні на квартирі Максима Рильсь-
кого він говорив, очевидно, якісь 
«контрреволюційні» чи «теро-
ристичні» слова. У 1935 році 
його, як відомо, було заарештова-
но, і на «звинувачення» в «теро-
ризмі» він зреагував так: «С моей 
стороны был только один раз сде-
лан призыв к террору — в фор-
ме прочтения стихотворения Ку-
лиша на собрании у Рыльского». 
Йдеться тут, як зазначає В. Брю-
ховецький, про читання Зеровим 
вірша П. Куліша «До кобзи» на 
квартирі Рильського 26 грудня 
1935 р., де два неокласики і моло-
дий письменник Сергій Жигалко 
пом’янули розстріляних за зви-
нуваченням у приналежності до 
міфічного «об’єднання українсь-
ких націоналістів» О. Влизька, К. 
Буревія, Д. Фальківського, Г. Ко-
синку та ін.».
 Про те, що про Григорія Ко-
синку Максим Рильський думав 
інакше, ніж написано в «свід-
ченнях» 1931 року, видно з його 
клопотань про реабілітацію твор-
чої спадщини Григорія Косин-
ки в часи т. зв. «хрущовської від-
лиги». Тоді було видано книжку 
прозаїка «Новели», передмову до 
якої написав саме він — Максим 
Рильський. Новеліста поет нази-
вав «трепетним, як життя» і пока-
зав, що його творчість розвивала 
кращі традиції української прози 
поетичного реалізму В. Стефани-
ка, М. Коцюбинського, С. Василь-
ченка, М. Черемшини.
 Цитовані так звані «свідчен-
ня» М. Рильського писалися про-
тягом 23 березня — 28 квітня 
1931 року. Закінчувалися вони 
тим, чого вимагали від поета слід-
чі-держиморди: «Мені тяжко пи-
сати це, але думаю, проте, що це 
моє страждання — заслужене... 
Спалити всі кораблі половинчато-
го — чи й реакційного свідогляду 
і всі зв’язки з його представника-
ми — ось яке принадне завдання 
малюється мені тепер... Я вірю в 
справдедливість установи, що 
розглядає мою справу, засуджую 
свої помилки й хитання... прися-
гаюся чесно й послідовно присвя-
тити все дальше життя моє праці 
на користь республіки трудящих, 
на користь їхнього — хочу тепер 
сказати: нашого — будівництва і 
прошу дати мені змогу все це до-
вести живою працею».
 Якісь коментарі тут, мабуть, 
зайві. Хіба що такі: берегти слід 
своє фізично-духовне життя 
за будь-яких обставин, бо воно 
дається людині Богом лише один 
раз. І ще згадуються слова Раба-
неофіта, звернені до Єпископа в 
драматичній поемі Лесі Українки 
«В катакомбах»: «Я маю жаль до 
Вас, великий жаль». І вислів са-
мого Єпископа в цій поемі: «Хто 
по неволі согрішив, той чистий».

«Тупий набрід, ми привидів 
громада...»
 До останніх днів своїх Мак-
сим Рильський пам’ятав свій 
«гріх по неволі», але й не зрікався 
того, в чому був переконаний ще 
в 20-х роках ХХ століття. Наве-
ду у зв’язку з цим два факти. Пер-
ший: у 1929 році у Львові вийшла 
збірочка віршів поета «Священні 
мечі». На обкладинці її значиться: 
«Накладом Червона калина». Мої 
будь-які спроби розшукати збірку 
у львівських та інших бібліотеках 
виявилися безуспішними. Пере-
глянув я також архів ЦГАЛИ 
(«Центральный государственный 
архив литературы и искусства» в 
Москві). Навіть зробив індивіду-

альний запит на це видання: від-
повіді не одержав ніякої, хоча 
сторінка архіву свідчить, що з чи-
тачами (дослідниками) він контак-
тує. До мене ніхто не відгукнувся, 
можливо, через те, що Росія щодо 
України перебуває у стані агресії.
 Чому я звернувся саме в цей 
архів? Тому що в 1966 році ця кни-
жечка там була. Студенти Київсь-
кого університету у вересні того 
року перебували в Москві на ар-
хівній практиці (керівник—до-
цент Ф. Я. Шолом) і «Священні 
мечі» М. Рильського в руках три-
мали. І не тільки тримали: позаяк 
книжечка перебувала в секретних 
спецфондах, ніякі виписки з неї не 
дозволялися, то студенти виріши-
ли (розподіливши твір на части-
ни) вивчити з неї напам’ять бодай 
перший, концептуальний, твір по-
ета. Він так і називався: «Священ-
ні мечі». Одному з тих студентів-
філологів, у майбутньому відомо-
му журналістові і службовцю у 
сфері преси Анатолію Сисою, ви-
пало запам’ятати початок і кінець 
тих «мечів». Він донині пам’ятає 
«свою частку» і на моє прохання 
продиктував її по телефону:
Ми ще ніколи не були собою,
Не піднімали стяга по морях,
І по чужих, невиданих краях
Де квіти квітнуть барвою но-
вою.

Ми без’язикі, безіменні ми,
Німа вода холодного свічада,
Тупий набрід, ми привидів грома-
да,
Що непомітно ходить між людь-
ми.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Так нехай же прокляття священ-
ним мечем
Пролетить над невольницьким 
краєм.
 Перші два катрени вірша пуб-
лікувалися і в радянських видан-
нях М. Рильського, а останніх два 
рядки (зі зміненим ритмом) узяті, 
очевидно, з якогось іншого тво-
ру поета. Працівникам Музею М. 
Рильського вони не відомі, але ві-
домі були, мабуть, тим, хто ареш-
товував його в 1930 році. Так само 
невідомою донині залишається і 
збірка «Священні мечі», яка, оче-
видно, зіграла не останню роль у 
триманні поета в слідчому ізоля-
торі. Бо справді, образи «невольни-
цького краю» з «без’язиким... ту-
пим набродом» ніяк не в’язалися 
з ідеями більшовизму, в яких ра-
дянський народ поставав і віль-
ним, і далеко не без’язиким. М. 
Рильський тим часом був переко-
наний у протилежному, про що й 
писав у «Священних мечах».
 Другий факт: у 1929 році 
критик-наклепник Б. Якубовсь-
кий звинуватив поета в тім, що 
він своєю творчістю крокує «не в 
ритм з добою». Максим Тадейо-
вич написав дуже ґрунтовну від-
повідь критику, і збереглася вона, 
можливо, лиш тому, що її (у тому 
ж 1929 р.) зафіксував у своїх що-
денникових записах академік Сер-
гій Єфремов:
Коли громаду літерат
Годує жуйкою нудною
З неперетравлених цитат — 
Це має значить: в ритм з добою.
........................................
Сховавши Марксове чоло
За Марксовою бородою —
Радій! Спочинь! Добро зіло
Униз котитись в ритм з добою.
....................................
А ми — ми славимо буйне
Життя з блакиттю і грозою.
А як доба нас дожене —
То й ми підемо в ритм з добою.
 Доба досі наздоганяє все те кра-
ще в літературі, що створене Мак-
симом Рильським. І так буде до тих 
пір, поки не збудеться остання мрія 
поета — щоб до людського щастя 
постійно летіли два однаково рів-
них крила: «троянди й виноград: 
красиве і корисне». ■

і грозою

Доба досі наздоганяє все те краще в літературі, що 
створене Максимом Рильським.



ВІВТОРОК, 23 ЧЕРВНЯ 202014 СПОРТ
«Коли відрив від переслідувачів значний, можна подумати, що це було просто. 
Але це ми поставили себе на таку позицію. Ніхто нам нічого не дарував і не 
давав. Усе, що ми здобули, — завдяки роботі й віддачі всіх у клубі».

Луїш Каштру
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уперше в історії вітчизняного футбо-
лу лідер «золотих» перегонів незвично 
рано оформив своє чемпіонство — 13-й за 
ліком титул дістався донецькому «Шах-
тарю» за п’ять турів до завершення чем-
піонату. І дарма, що після рестарту сезо-
ну «гірники» не провели жодного матчу 
на домашній арені в Харкові. Серія із чо-
тирьох поспіль перемог на НСК «Олім-
пійський» (остання з яких — над «Олек-
сандрією») зробили можливим факт ре-
кордно раннього тріумфу донеччан.
 Нагадаємо, що в умовах коронавірус-
них обмежень нинішній сезон у «Шах-
тарі» вирішили завершити в Києві. При 
цьому суперники «гірників» не запере-
чували, аби їхні гостьові поєдинки про-
ходили на полі «Олімпійського». Не 
виключено, що саме завдяки такому 
сприятливому графіку «гірникам» і вда-
лося оновити швидкісний рекорд здобут-
тя золотих нагород українського чемпіо-
нату.
 «Це тільки на перший погляд здаєть-
ся, що чемпіонство далося нам надто лег-
ко. Нехай цього разу і не було бороть-
би до останнього туру, але здолати цей 
шлях не так уже й легко», — наголосив 
капітан «Шахтаря» Андрій П’ятов. Для 
ветерана донецького клубу, до речі, це 
вже ювілейний, десятий, чемпіонський 
титул і, за його словами, кожна нова пе-
ремога в чемпіонаті дається все складні-
ше й складніше.
 Водночас слова П’ятова навряд чи 
стосуються безпосередньо змагальної 
складової, адже дострокове здобуття «зо-
лота» — демонстрація значної перева-
ги «Шахтаря» над конкурентами. Інша 
справа, що обставини в ниніш ньому се-
зоні піднесли «гірникам» низку сюрпри-
зів. Проте, за словами португальського 
наставника «шахтарів» Луїша Каштру, 
в непростих умовах його підопічні про-
явили себе фантастично.
 «Коли відрив від переслідувачів знач-
ний, можна подумати, що це було прос-
то. Але це ми поставили себе на таку по-
зицію. Ніхто нам нічого не дарував і не 
давав. Усе, що ми здобули, — завдяки 
роботі й віддачі всіх у клубі», — заува-

жив очільник «помаранчево-чорних». 
Примітно, що за свою 23-річну тре-
нерську кар’єру Каштру вперше виграв 
зі своїми підопічними елітний чемпіо-
нат. «Це перший випадок у моїй прак-
тиці, коли я керував командою, котра 
була здатна стати чемпіоном. У «Шах-
таря» для цього є всі умови», — відзна-
чив Луїш Каштру.
 При цьому Ігор Суркіс — президент 
київського «Динамо», котре четвертий 
сезон поспіль програє чемпіонську су-
перечку своєму головному конкуренту, 
пояснив відсутність успіху. За його сло-
вами, в останні роки відбулося суттє-
ве зменшення бюджету динамівського 
клубу, і тепер можливостей конкурува-
ти з «Шахтарем» на довгій дистанції у 

«біло-синіх» стало значно менше. Перед 
головним тренером столичного колек-
тиву Олексієм Михайличенком керів-
ництво клубу окреслило орієнтир у виг-
ляді «місця, яке дозволить потрапити 
до Ліги чемпіонів». За другу ж позицію 
«Динамо» ще доведеться посперечати-
ся із «Зорею», котра в неділю в гостях 
переграла «Десну». Щодо турнірних 
баталій у другому секстеті, то після ви-
явлення коронавірусу вже в другій ко-
манді цієї шістки ситуація тут нагадує 
хаос. Вийшовши з карантину, «Карпа-
ти» вже, було, готувалися повернути-
ся до змагального процесу. Їхній поє-
динок проти «Олімпіка» через погану 
епідемічну ситуацію з коронавірусом у 
Львові перенесли до сусіднього Луцька, 

проте йому на заваді стала звістка про 
два позитивні тести на коронавірус у ко-
манді-суперниці. І тепер узагалі незро-
зуміло, як, коли і де «біло-зелені» змо-
жуть надолужити згаяне в чемпіонаті 
— незіграних у «біло-зелених» уже чо-
тири матчі. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Золотий» вихід
За п’ять турів до завершення розіграшу «Шахтар» оформив дострокове чемпіонство

■

Перший сезон роботи португальця Луїша Каштру в «Шахтарі» приніс йому «золото» 
української прем’єр-ліги.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Дру-
гий етап. 27-й тур. «Маріуполь» — «Львів» — 
3:0 (Фомин, 5, 27; Кащук, 90+3), «Ворскла» — 
«Дніпро-1» — 2:0 (Степанюк, 18, 48), «Шахтар» 
— «Олександрія» — 3:2 (Тайсон, 13 (пен.); Тете, 
60, 78 — Банада, 48; Третьяков, 51 (пен.)), «Де-
сна» — «Зоря» — 1:2 (Фаворов, 90+8 (пен.) — 
Кочергин, 6; Михайличенко, 55; вилучення: Че-
берко, 90+8 («З»)).
 Матч «Динамо» — «Колос» — завершився 
вчора ввечері. Матч «Карпати» — «Олімпік»  не 
відбувся.

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
Перша шістка
1. «Шахтар» 27 23 2 2 69-20 71
2. «Динамо» 26 16 4 6 54-23 52
3. «Зоря» 27 16 4 7 44-23 52
4. «Десна» 27 15 4 8 47-22 49
5. «Олександрія» 27 13 4 10 39-38 43
6. «Колос» 26 8 2 16 27-47 26
Друга шістка
7. «Дніпро-1» 26 10 4 12 33-38 34
8. «Маріуполь» 26 7 9 10 27-40 30
9. «Ворскла» 26 7 5 14 20-41 26
10. «Олімпік» 26 6 5 15 23-43 23
11. «Львів» 27 5 7 15 19-44 22
12. «Карпати» 23 2 8 13 18-41 14
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 19, 
Філіппов («Десна») — 15, Марлос («Шахтар») 
— 13.

■

Олексій ПАВЛИШ

 Після відновлення сезону в чо-
тирьох топ-лігах (у Франції, нагадає-
мо, першість завершили достроко-
во) матчі чемпіонатів проходять у ре-
жимі «нон-стоп»: один поєдинок на 
3-4 дні. 
 Зокрема, у Німеччині, яка у трав-
ні першою вийшла з карантину, вже 
встигли відіграти 8 турів. Залишив-
ся ще один, проте чемпіонської інт-
риги вже немає — після 12 перемог 
у Бундеслізі поспіль доволі прогно-
звано «срібну салатницю» достроко-
во завоювала «Баварія». 
 «У нас ще є цілі, яких потрібно до-
сягти у цьому сезоні. Ми виграли чем-
піонат, далі — Кубок, а потім iще одна 
велика мета — Ліга чемпіонів, у якій ми 
постараємось пройти якомога далі», — 
прокоментував успіх команди настав-
ник мюнхенців Ханс-Дітер Флік.
 А от в Іспанії, яка слідом за Німеч-
чиною поновила чемпіонат, доля пер-
шого місця поки невідома: після нічиєї 
«Барси» з «Севільєю» каталонців на-
здогнав мадридський «Реал». У го-
ловних претендентів на перемогу в Ла 
Лізі рівна кількість балів за 8 турів до 
фінішу, при цьому між собою підопіч-
ні Сетьєна і Зідана уже не гратимуть, 
тож їм доведеться вигравати свої мат-
чі та чекати на осічку конкурента.
 В Італії ж на футбольні поля ви-
рішили повернутися поєдинками Куб-
ка, а вже потім дограти Серію А. Пер-
ший титул у сезоні здобув «Наполі» 
Дженнаро Гаттузо (для нього це, до 
речі, дебютний трофей у тренерській 
кар’єрі), у серії пенальті обігравши 
«Ювентус». 
 Відкривати ж чемпіонат довелось 

«Аталанті» Руслана Маліновського, яка 
ще у першому таймі забезпечила собі 
комфортну перевагу над «Сассуоло» 
та закріпила свої позиції на четверто-
му «лігочемпіонівському» місці. А хав-
бек української збірної зіграв останні 20 
хвилин матчу, проте результативними 
діями відзначитись не встиг.
 Після тримісячної паузи почали 
грати в футбол і на Туманному Аль-
біоні: поки ще чинні чемпіони — «Ман. 
Сіті» — без проблем розгромили кри-
зовий «Арсенал», українець Олександр 
Зінченко залишився у запасі. Уперше з 
грудня минулого року вийшов на поле 

форвард «Вест Хема» Андрій Ярмолен-
ко, якого останні два сезони пересліду-
ють травми, але допомогти «молотам» 
врятуватися від поразки «Вулверхемп-
тону» не зміг. У команд українських ле-
гіонерів зовсім різні турнірні перспек-
тиви: якщо «городяни» навряд чи втра-
тять друге місце та можуть зосереди-
тись на підготовці до ЛЧ (яку дограють 
у серпні), то лондонцям потрібно ряту-
ватись від вильоту. Підопічні Мойєса 
зараз лише 17-ті, а календар не най-
простіший: у наступному турі вони зіг-
рають проти минулорічного фіналіста 
ЛЧ «Тоттенхема». ■

ЄВРОПЕЙСЬКА МОЗАЇКА

Різні пріоритети
«Баварія» знову чемпіон, а «Вест Хем» 
Ярмоленка бореться за виживання

■

Демонструючи впродовж сезону напрочуд високу 
результативність, поляк Роберт Левандовський допоміг 
«Баварії» здобути восьме чемпіонство поспіль.
Фото з сайта fcbayern.com.

❙
❙
❙
❙

Англія
 Прем’єр-ліга. Перенесені 
матчі 28-го туру. «Астон Вілла» 
— «Шеффілд Юнайтед» — 0:0, 
«Манчестер Сіті» — «Арсенал» — 
3:0 (Р. Стерлінг, 45; Де Брюйне, 50 
(пен.); Фоден, 90+1).
 30-й тур. «Норвіч» — «Саут-
гемптон» — 0:3, «Тоттенхем» — 
«Манчестер Юнайтед» — 1:1 
(Бергвейн, 27 — Б. Фернандеш, 81 
(пен.)), «Уотфорд» — «Лестер» — 
1:1 (Доусон, 90+3 — Чілуелл, 90), 
«Брайтон» — «Арсенал» — 2:1, 
«Вест Хем» — «Вулверхемптон» 
— 0:2 (Ярмоленко («ВХ») — із 81 
хв.), «Борнмут» — «Крістал Пе-
лас» — 0:2, «Ньюкасл» — «Шеф-
філд Юнайтед» — 3:0, «Астон 
Вілла» — «Челсі» — 1:2 (Хаус, 43 
— Пулішич, 60; Жиру, 63), «Евер-
тон» — «Ліверпуль» — 0:0.
 Лідери: «Ліверпуль» — 83, 
«Манчестер Сіті» (29 матчів) — 
60, «Лестер» — 54, «Челсі» — 51, 
«Манчестер Юнайтед», «Вулвер-
хемптон» — 46.
 Бомбардир: Варді («Лестер») 
— 19.

Іспанія
 Прімера. 29-й тур. «Леван-
те» — «Севілья» — 1:1, «Бетіс» 
— «Гранада» — 2:2, «Хетафе» — 
«Еспаньйол» — 0:0, «Вільярре-
ал» — «Мальорка» — 1:0, «Бар-
селона» — «Леганес» — 2:0 
(Фаті, 42; Мессі, 69 (пен.)), «Ейбар» 
— «Атлетік» — 2:2, «Вальядолід» 
— «Сельта» — 0:0, «Осасуна» — 
«Атлетико» — 0:5 (Ж. Феліш, 27, 

56; М. Льоренте, 79; Мората, 84; 
Феррейра-Карраско, 88), «Ала-
вес» — «Реал Сосьєдад» — 2:0, 
«Реал Мадрид» — «Валенсія» — 
3:0 (Бензема, 61, 86; Асенсіо, 74).
 30-й тур. «Гранада» — «Ві-
льярреал» — 0:1, «Мальорка» 
— «Леганес» — 1:1, «Севілья» — 
«Барселона» — 0:0, «Еспаньйол» 
— «Леванте» — 1:3, «Атлетік» — 
«Бетіс» — 1:0, «Хетафе» — «Ей-
бар» — 1:1, «Атлетико» — «Валь-
ядолід» — 1:0 (Вітоло, 82), «Сель-
та» — «Алавес» — 6:0, «Валенсія» 
— «Осасуна» — 2:0 (Гуедеш, 12; 
Родріго, 36), «Реал Сосьєдад» — 
«Реал Мадрид» — 1:2 (Меріно, 
83 — С. Рамос, 50 (пен.); Бензема, 
70).
 Лідери: «Реал Мадрид», 
«Барселона» — 65, «Севілья», 
«Атлетико» — 52, «Хетафе» — 
48, «Вільярреал» — 47.
 Бомбардир: Мессі («Барсело-
на») — 21.

Німеччина
 Перша Бундесліга. 32-й 
тур. «Боруссія» (М)  — «Вольфс-
бург» — 3:0, «Вердер» — «Ба-
варія» — 0:1 (Р. Левандовський, 
44), «Уніон» — «Падерборн» — 
1:0, «Фрайбург» — «Герта» — 
2:1, «Айнтрахт Франкфурт» — 
«Шальке» — 2:1, «Аугсбуург» — 
«Хоффенхайм» — 1:3, «Байєр» 
— «Кельн» — 3:1, «Боруссія» (Д)  
— «Майнц» — 0:2 (Буркардт, 34; 
Матета, 49 (пен.)), «РБ Лейпциг» 
— «Фортуна» — 2:2 (Кампль, 60; 
Вернер, 63 — Скжибскі, 87; Хоф-

фман, 90+2).
 33-й тур. «Баварія» — 
«Фрайбург» — 3:1 (Кімміх, 15; Р. 
Левандовський, 25, 38 — Хьолер, 
33), «Герта» — «Байєр» — 2:0, 
«Кельн» — «Айнтрахт Франк-
фурт» — 1:1, «Майнц» — «Вер-
дер» — 1:1, «РБ Лейпциг» — «Бо-
руссія» (Д)  — 0:2 (Е. Холанд, 31, 
90+3), «Фортуна» — «Аугсбург» 
— 1:1, «Хоффенхайм» — «Уніон» 
— 4:0, «Шальке» — «Вольфс-
бург» — 1:4, «Падерборн» — «Бо-
руссія» (М)  — 1:3 (Міхель, 54 — 
Херманн, 5; Штіндль, 55 (пен.), 73).
 Лідери: «Баварія» — 79, «Бо-
руссія» (Д)  — 69, «РБ Лейпциг» — 
63, «Боруссія» (М)  — 62, «Байєр» 
— 60, «Вольфсбург» — 49.
 Бомбардир: Р. Левандовсь-
кий ( «Баварія») — 33.

Італія
 Кубок. Фінал. «Наполі» — 
«Ювентус» — 0:0 (по пен. — 4:2).
 Серія А. Перенесені мат-
чі 25-го туру. «Торіно» — «Пар-
ма» — 1:1, «Верона» — «Кальярі» 
— 2:1, «Аталанта» — «Сассуоло» 
— 4:1 (Джимшиті, 16; Д. Сапата, 31, 
66; Бурабья, 38 (у свої ворота) — Бу-
рабья, 90+2; Маліновський («А») — 
із 70 хв.), «Інтер» — «Сампдорія» 
— 2:1 (Р. Лукаку, 10; Л. Мартінес, 33 
— Торсбі, 53).
 Лідери: «Ювентус» — 63, 
«Лаціо» — 62, «Інтер» — 57, «Ата-
ланта» — 51, «Рома» — 45, «На-
полі» — 39.
 Бомбардир: Іммобіле («Ла-
ціо») — 27.

ТАБЛО■



Євген КАРЕЛЬСЬКИЙ

Про те, що українські гонщики здобу-
ли одну чоловічу ліцензію на Ігри-2020 
і одну жіночу, повідомлялося на сайті 
НОКу ще восени. Мимоволі подумало-
ся, що через перенесення Олімпіади 
кваліфікація триватиме за якісь додат-
кові квоти. На жаль, не так сталося, як 
гадалося — ми ще можемо сподіватися 
на нові перепустки для майстрів треку, 
але не на шосе. Прокоментував ситуацію, 
на прохання «УМ», державний тренер iз 
велосипедного спорту Олексій Солнцев.
 
 ■ Світову змову «проти України» чи 
якісь інші прояви конспірології шукати 
не варто?
 — Безумовно — ні. МОК і Міжна-
родний союз велосипедистів (UCI) виз-
начили граничну кількість учасників 
у шосейних номерах програми, зокре-
ма, 130 чоловіків та 67 жінок на групо-
ву гонку. Причому шістка країн-лідерів 
має максимальні п’ять путівок для чо-
ловіків, тоді як для прекрасної статі ця 
пропорція виглядає трішки інакше: 5—
4. Аби вибороти, приміром, по дві путів-
ки в оцій дисципліні, потрібно увійти до 
числа, відповідно, 32 і 22 передових ве-
лодержав. Ті, які прорвалися, — це мі-
зер, порівняно з географією претенден-
тів. Україна ж виявилася буквально по-
руч — 34-ю. Аналогічно, право вистави-
ти від країни бодай по одному бійцю на 
роздільний старт можна отримати, пере-
буваючи в ТОП-30 чоловічих делегацій 
та в ТОП-15 — жіночих. Бува, кілька, 
здавалося б, гарантованих перепусток 
передають з оцього загону на користь ок-
ремих велосипедистів чільної сотні сві-
ту.
 ■ За великим рахунком, ми не над-
то відступили після Ріо-2016, коли зга-
дати, що Ганна Соловей пручалася на-
одинці, посівши 20-те місце за підсум-
ками «розділки» та 36-те місце (з-поміж 
68) у групових перегонах. Так само оби-
дві дисципліни «закрив» Андрій Грив-
ко — відповідно, 18-та та 41-ша позиції. 
Тоді як Денис Костюк та Андрій Хрип-
та не зуміли фінішувати на довгій дис-
танції (241,5 км) у Форті Копакабана...

 — І все-таки, чотири роки тому дис-
позиція була іншою. Ми мали двох-трь-
ох гонщиків рівня Про-туру, плюс свої 
континентальні команди KOLSS та ISD. 
Виступаючи ц змаганнях вельми солід-
ного рівня, ці спортсмени додавали сут-
тєві бали в олімпійський рейтинг. Че-
рез об’єктивні причини цих клубів ми 
недорахувалися. Щоправда, ц своєму 
дивізіоні є Lviv cycling team, але цього 
замало, щоби кинути рукавичку зіркам. 
Окремі ж легіонери, звісно, накопичува-
ли очки за кордоном, та перетнути рубіж 
«1+1» наші не встигли.
 ■ А коли, власне, ця завіса глобаль-
ного відбору впала?
 — Про ліцензії шосейників було ого-
лошено в третій декаді жовтня, й слід за-
значити, що напряму не пощастило пре-
красній статі. Тоді скасували серію го-
нок, зокрема престижну багатоденку в 
Малайзії. І так, рухаючись майже весь 
відбірний цикл у діапазоні двох квит-
ків на Ігри, дівчата опинилися без ом-
ріяної «розділки» за якихось два тижні 
до завершення, так би мовити, всієї кам-

панії.
 ■ Варто назвати тих, хто вів достой-
не полювання, адже ці панянки залиша-
ються актуальними й на завтра?
 — Будь ласка. У львівському колек-
тиві відточували майстерність Валерія 
Кононенко та Олена Шарга, та нині пер-
ша з них перебралася до бельгійського 
клубу. Відповідно, маршрут Тетяни Ряб-
ченко, швидше за все, проляже з Бель-
гії до іншої точки континенту, адже є 
кілька варіантів. Щодо Ольги Шекель, 
то вона продовжила угоду з жіночою 
версією Astana Team — команда базуєть-
ся в Італії. Взимку наша землячка пере-
могла на турецькому «Гран-прі Газіпа-
ша».
 ■ Інколи доводиться чути, мовляв, 
світові гранди чоловічого велоспорту 
розчарувалися в наших гонщиках, і ті 
перебиваються скромними контракта-
ми...
 — Не поспішав би з подібними вис-
новками. Справді, в межах Про-туру га-
няється лише Марк Падун iз «Бахрейн 
Меріда». У цього парубка 1996 р. н. пре-

красні перспективи. Цілком поважною 
структурою є польський Wibatech Merx, 
де тримає марку на рік старший Ана-
толій Будяк. Зовсім не пересічні у світо-
вому велоспорті континентальні коман-
ди Китаю представляють Віталій Буц, 
Михайло Кононенко, Олександр Поли-
вода, Андрій Василюк та Олександр Го-
ловаш. На підході до «основи» чемпіон 
Європи-2019 серед юніорів Андрій По-
номар iз Чернігова, вихованець Миколи 
Аксюти. Наступного року йому можна 
вже разом з дорослими гонщиками на-
віть вести суперечку за Токіо. 
 ■ До речі, оскільки набуті ліцензії не 
є іменними — як відбуватиметься відбір 
щасливого власника та власниці олім-
пійських мандатів?
 — Як завжди, за жорстко визначе-
ною системою відбору, прийнятою фе-
дерацією й міністерством. Велике зна-
чення матиме, як завжди, виграш на-
ціонального чемпіонату, однак трап-
ляється, що людина за збігом обставин 
на трасі випереджає інших фаворитів 
чемпіонату країни, хоча цей аргумент не 
підтверджується міжнародним рейтин-
гом даного гонщика. Тоді вирішувати-
ме тренерська рада. Зазвичай беруться 
до уваги результат індивідуальної гон-
ки «на час», стабільність сезону тощо.
 ■ Якої ваги надається виступу пре-
тендентів на чемпіонаті України ниніш-
нього року й чи всіх найкращих варто 
там очікувати на старті?
 — За сприятливих рішень МОЗ Ук-
раїни сподіваємося провести чемпіонат 
у середині липня у Вінниці. А стосовно 
«всіх кращих»... Це було б дивним за-
перечувати. З одного боку, визначати-
муться наші повпреди на чемпіонат сві-
ту-2020, запланований наприкінці ве-
ресня в Швейцарії. З іншого — хто про-
пускає вітчизняну першість, ризикує не 
потрапити до штатного складу збірної. 
До речі, ще про одну обставину: розгля-
датимуть тих гонщикiв, які стоять «на 
біопаспорті» та пройдуть усі антидопін-
гові тестування. Аби уникнути непоро-
зумінь. Отже, насолоджуватися медал-
лю приємно, але треба ще виконувати 
загальні вимоги. Погодьтеся — це нор-
мально. ■
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Григорій ХАТА

 Федерація баскетболу України од-
нією з перших в країні відреагувала на 
запровадження у спортивному світі то-
тального коронавірусного карантину, 
оголосивши в березні про дострокове за-
вершення змагань у національному чем-
піонаті. Завдяки такому рішенню титул 
переможця чоловічої суперліги вперше 
в історії клубу дістався «Дніпру». А ра-
зом iз ним дніпровська команда отрима-
ла й право заявитися до Ліги чемпіонів. 
 Турнір, що вважається другим за 
рейтингом після Євроліги європейсь-
ким кубком, у минулому сезоні спробу-
вав на смак «Київ-Баскет». У заключно-
му раунді кваліфікації столичні баскет-
болісти розгромно програли іспансько-
му «Бургосу». Після вильоту з турніру 
очільник «Київ-Баскету» Айнарс Багат-
скіс визнав, що для вдалого продовжен-
ня виступів у Лізі чемпіонів його коман-
ді забракло кадрового потенціалу. 
 Очільник «Дніпра» Денис Журав-

льов знає ціну хорошим виконавцям, 
тож сподівається, що до старту ново-
го євросезону команда збереже своїх лі-
дерів — Генрі Дугата, Джареда Террел-
ла, Кирила Натяжка, Кирила Фесенка 
та Іссуфа Санона. Останнього, до слова, 
у 18-річному віці, на драфті у 2018 році 
під загальним 44-м номером обрав клуб 
НБА «Вашингтон». Однак, з огляду на 
юний вік українського баскетболіста, ва-
шингтонський клуб відправив хлопчину 
до Європи набиратися досвіту. Настав-
ник «Дніпра» каже, що Санон, поперед-
нім клубом якого була словенська «Олім-
пія», не проти й наступний сезон провес-
ти в Україні. «У нас є бажання зберегти 
його в колективі. Головне, щоб це бажан-
ня було й у нього», — відзначає Денис 
Журавльов, наголошуючи на тому, що в 
минулому сезоні Іссуф продемонстрував 
вельми пристойний рівень гри.
 Загалом, у ФІБА-Європа повідоми-
ли «дніпрянам», що їхній перший поє-
динок лігочемпіонської кваліфікації 
має відбутися 15 вересня. Тож iз приці-

лом на цю дату головний тренер дніпров-
ців і розробляє міжсезонний календар. 
«До кінця липня плануємо зібрати всю 
команду й розпочати з фізичної підго-
товки. Сподіваємося, що нам удасться 
здійснити традиційний виїзд до Литви, 
а також провести збір у Туреччині. Од-
нак усе залежатиме від ситуації з коро-
навірусом», — пояснив Журавльов.
 Зіграти в єврокубках планує й інший 
колектив з Дніпропетровщини — нова-
чок вітчизняної суперліги — «Прометей» 
із Кам’янського. Його стартові поєдинки 
в Кубку Європи ФІБА заплановані на дру-
гу половину вересня. Невідомо, щоправ-

да, чи до цього часу в місті зуміють добу-
дувати новий палац спорту, але те, що в 
Кам’янському під куполом сучасної ба-
гатофункціональної арени, розрахова-
ної на три тисячі місць, готуються до ве-
ликого баскетболу — факт. Окрім чо-
ловічого «Прометею» восени на велику 
баскетбольну арену вийде й місцевий жі-
ночий колектив. Після того, як «Проме-
тей» виборов право на участь в українсь-
кій жіночій суперлізі, керівництво клу-
бу вирішило перевірити потенціал бас-
кетболісток і на євроарені, заявивши їх 
до Єврокубка — другого за силою жіно-
чого клубного турніру континенту. ■

БАСКЕТБОЛ

Цінний потенціал
Переможець вітчизняної чоловічої суперліги в 
наступному сезоні дебютуватиме в Лізі чемпіонів

■

У наступному сезоні одразу два клуби з Дніпропетровщини — «Дніпро» 
та «Прометей» — гратимуть на євроарені.
Фото з сайта bcdnipro.com.
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❙
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Марк Падун упевнено почувається на трасах різної складності.
Фото з сайта innsbruck-tirol2018.com.
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ВЕЛОСПОРТ

Дивись «1+1» задля насолоди?
 Чому вітчизняним шосейникам випав мінімум мандатів на Олімпіаду в Токіо

■
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 — Сарочко, що ти робитимеш, 
якщо чоловік тебе зрадить?
 — Зраджу його двiчi.
 — А якщо він зрадить двiчi?
 — Зраджу чотири рази.
 — А якщо він зрадить чотири 
рази?
 — Кину. Навіщо мені чоловік, 
який робить iз мене розпусну жінку?

* * *
 — Твоя дружина у нас. Ми повідо-
мимо додатково, де залишити сумку з 
20 тис. доларів. Інакше вона помре.
 — Зараз третя годині ночі, моя 

дружина спить поруч зі мною. Але 
вранці давай спишемося, тема цікава.

* * *
 — Сьомо, якщо ти знав, що дру-
жина п’є, навіщо одружився?
 — Я й не знав, що Роза п’є, поки 
вона одного разу не прийшла додому 
твереза.

* * *
 — Сіль розсипалася — це до 
сварки.
 — Може, обійдеться?
 — Нi, любий, я вже налаштува-
лася.

Художника образити не може навіть ворог,
або Той, кому потрібен український Донбас

По горизонталі:
 1. Місце для спортивних зма-

гань. 5. Давня міра об’єму, що зга-
дується у «Щедрику». 8. Великий 
часовий відрізок, що характери-
зується кардинальними змінами. 9. 
Отвір у димоході (до стелі), який за-
туляють для збереження тепла.  10. 
Головний герой забороненої в ра-
дянські часи комедії Миколи Куліша. 
11. Посипаний піском майданчик, де 
відбувалися бої гладіаторів. 12. Міс-
то в Західному Сибіру. 13. Тяжке ду-
шевне переживання. 15. Напій, який 
Європа перейняла в турків. 16. Пер-
ший нарком внутрішніх справ СРСР. 
19. Дрібний хижий ссавець родини 
куницевих із цінним хутром. 22. Ма-
люнок, вибитий на шкірі спеціаль-
ними фарбами. 24. Той, хто виконує 
накази пана. 26. Величезна риболо-
вецька сітка. 27. Місце для наклей-
ки театральних афіш. 28. Традиційна 
альпійська страва з топленого сиру 
з додаванням спецій. 29. Гриб. 30. 
Ім’я головного героя фільму «Від-
несені вітром». 31. Перша виховна 
спільнота «Пласту». 32. Митрополи-
че ім’я Івана Огієнка.
По вертикалі:
 1. Найвище у світі дерево. 2. Ім’я 
чилійського диктатора, який влашту-
вав у 1973 році державний перево-
рот. 3. Біблійний персонаж, син Ав-
раама, якого той ледь не приніс у 
жертву. 4. Місце, де живуть Бог та 
ангели. 5. Місто на Крайньому Сході 

Росії, місце заслання «ворогів на-
роду». 6. Росинка, слово, яке вико-
ристовується в характеристиці дуже 
голодної людини. 7. Стрімкий на-
пад. 14. Бідний хлопчик, який про-
вчив падишаха з казки Вільгельма 
Гауфа. 17. Кульмінаційний момент 
футбольного чи хокейного поєдин-
ку. 18. Перший президент Туреччи-
ни. 20. Італійські пельмені. 21. Міс-
то в Узбекистані. 23. Ім’я голлівуд-
ського актора, одного з виконавців 
ролі Джеймса Бонда. 24. Посудина 
для газованої води та інших шипу-
чих напоїв, які виливаються з неї че-
рез трубку під тиском вуглекислоти. 
25. Містечко на Львівщині, наймен-
ше місто України. 26. Доколумбова 
цивілізація, яка існувала на півден-
ному узбережжі Перу.■

Кросворд №52
від17 червня

Дара ГАВАРРА

 Зірка Голлівуду 58-річна Хізер 
Локлір тричі була заміжньою, не рахую-
чи романів. Мабуть, невдачі в особисто-
му житті й штовхали жінку до зловжи-
вання алкоголем та наркотичними речо-
винами, через що її неодноразово ареш-
товували за... бійки. Так, ця тендітна й 
ніжна з вигляду жінка під дією «дурі» 
чи алкоголю могла побити своїх парт-
нерів, після чого їй неодноразово дово-
дилося лягати в клініки для реабіліта-
ції та очищення організму. Зради, роз-
лучення, втрати, звісно ж, не додава-
ли щасливих моментів у її життя, та, 
здається, тепер усе вже позаду: в квіт-
ні, під час святкування річниці твере-
зого життя актриси, вона заручилася зі 
своїм бойфрендом (до речі, ровесником) 
Крісом Хейссером. 
 Зі слів подруги Хізер, актриса знайо-
ма зі своїм нареченим ще зі шкільних 
років, коли в них були романтичні сто-
сунки, але по закінченні школи їхні 
шляхи розійшлися. Знову вони зустрі-

лися в 2017-му, після чого почуття 
спалахнули так палко, що вже че-
рез рік пані Локлір потрапила в бу-
цегарню за п’яну бійку. А запрото-
рив зірку туди її ж коханий, не вит-
римавши постійних п’яних витівок 
подруги. Та, як кажуть, любов зла, 
і от після лікування та зразкової 
поведінки Кріс повірив, що щас-
тя разом із Хізер усе-таки мож-
ливе, тож тепер пара готується 
до весілля, а щаслива зірка но-
сить на руці перстень із діаман-
том. Близькі актрисі люди не 
можуть натішитися, якою ла-
гідною і спокійною стала Хізер 
— чи то лікування так подіяло, 
чи заручини, але актриса ста-
ла такою турботливою не лише 
по відношенню до коханого, а 
й до своїх батьків. Вона часто 
сама готує їжу і приносить 91-
річному батькові та 80-річній 
мамі. Брати, сестри, а також 
донька Ава — всі дуже щас-
ливі за неї. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, що електрокари Ілона 
Маска набувають великої попу-
лярності, не новина, тим паче що 
турбуватися про екологію зараз у 
тренді. Ось і житель Німеччини 
вирішив слідувати цій моді і за-
мовити популярну модель Tesla 
Model 3 на сайті. Все йшло чудово, 
поки не дійшла справа до оплати, 
і тут сайт видав помилку. Німець 
іще раз спробував оплатити авто-
мобіль, та марно. Проте бажан-
ня отримати омріяну «іграшку» 
було настільки великим, що авто-
мобіліст робив спроби ще і ще, аж 
поки на 27-й  раз не вдалося офор-
мити покупку. Яким же було 
його, м’яко кажучи, здивування, 
коли замість 52 тисяч євро (стіль-

ки коштує електрокар) йому вида-
ли рахунок на 1 млн 404 тис. євро! 
Клієнт зателефонував на сервісну 
службу, де зізналися, що так, бу-
вають збої на сайті, тож покупку 
і, відповідно, півторамільйонний  
рахунок скасують. Та от біда, те-
пер потрібно буде знову, вже 28-й 
раз, оформляли замовлення на ом-
ріяну  «Теслу».
 До слова, компанія Ілона Мас-
ка отримала дозвіл від міністерс-

тва промисловості Китаю для за-
воду «Тесла» в Шанхаї на продаж 
електромобіля Model 3 з новою  
літіє-залізо-фосфатною батареєю. 
Попередні батареї містили доро-
гий кобальт, і, відповідно, сама 
батарея коштувала майже як пів 
автомобіля. Відмова від цього ме-
талу значно здешевила виробниц-
тво «Тесли», тож вартість акцій 
компанії Ілона Маска знову підс-
трибне. ■

ОВВА!

Іграшки для дорослих
«Тесла» за півтора мільйона євро

■

СТРІЛИ АМУРА

У п’ятдесят життя тільки 
починається?
Зірка «Району Мелроуз» Хізер Локлір укотре йде 
під вінець

■

Хізер Локлір.❙

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
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24 червня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi, грози. Вiтер 
пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +16...+18, удень 
+24...+26.

Миргород: короткочаснi дощi, грози. Уночi +16...+18, удень 
+26...+28. Вінниця:  короткочаснi дощi, грози. Уночi +15...+17, 
удень +24...+26. Одеса: короткочаснi дощi, грози. Уночi 
+18...+20, удень +25...+27.

22 червня температура води в Чорному та Азовському морях 
становила 23-26 градусів, у Дніпрі біля Києва — 23.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, короткочаснi дощi, 
грози. Трускавець: уночi +13...+15, удень +20...+22. Моршин: 
уночi +13...+15, удень +20...+22.
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