
Українці зможуть 

невдовзі поласувати 

органічними кавунами, 

вирощеними за 

допомогою рибної 

сівозміни
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В українських 

фінустановах різко 

зменшилися депозитні 

ставки — вони 

становлять менше 

десяти відсотків
стор.4»

До учасників голодування 

під офісом президента 

приєдналося ще двоє 

добровольців

Дуже скупі банки

стор.3»стор. 2»

«За Сармата ми стоятимемо 
до кінця»

Нi повенi, нi засухи, нi буревiї не можуть зупинити знищувачiв дерев: нащадкам вони планують залишити пiсля себе пустелю.❙

Карась не дрімає

стор. 2»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,692 грн 

1 € = 29,950 грн

1 рос. руб. = 0,384 грн

Сокира 
під «дахом»
Незважаючи на гучні скандали, чорні лісоруби й далі перетворюють 
Харківщину на піщану пустелю
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«Наша справа, як і інші резонансні, — лакмусовий папір ставлення держави до Основного закону України. 
Коли рядові громадяни, захищаючи його, готові життя покласти, а можновладці, правоохоронці, забуваючи 
присягу і прямі обов’язки, продовжують вгамовувати свої дріб’язкові особисті інтереси та забаганки».

З допису у «Фейсбуці»  учасників голодування

УКРАЇНА МОЛОДА

ДОПОКИ?

Сокира під 
«дахом»
Незважаючи на гучні скандали, 
чорні лісоруби й далі 
перетворюють Харківщину 
на піщану пустелю
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Справа Віктора Сиси, який на початку року став 
загальнодержавним символом безкарності чорних 
лісорубів, успішно процвітає на Харківщині й далі. 
Днями поліцейські затримали на магістралі Київ — 
Харків — Довжанський потужні фури, що перевози-
ли 100 кубічних метрів добірної сосни. Документів 
на деревину у водіїв не знайшлося, тому слідчі Ізюм-
ського ВП ГУНП порушили проти них одразу чотири 
кримінальні провадження — незаконна вирубка або 
незаконне перевезення, зберігання, збут лісу. Авто-
мобілі з соснами відправили під охорону територіаль-
ного відділку поліції. Якщо вину підозрюваних буде 
доведено, вони можуть отримати до трьох років поз-
бавлення волі. 
 Факти стихійного нищення лісів у регіоні поліцей-
ські патрулі фіксують зі зразковою регулярністю. Не-
щодавно, наприклад, спіймали на гарячому шістьох 
«функціонерів», які біля села Пархомівка Краснокут-
ського району знищували реліктові дуби. Як повідо-
мили правоохоронці, за попередньою змовою чорні лі-
соруби закупили техніку та необхідний інструмент, 
а також впорядкували склад для зберігання дереви-
ни. Наразі їх підозрюють у незаконній вирубці лісу на 
суму 650 тисяч гривень. 
 Утім нерідко зелені браконьєри створюють і більш 
масштабні кримінальні угруповання. А якось до поля 
зору правоохоронців потрапили три виробничих майс-
три і лісник Камінського лісництва Куп’янського 
району, що займалися вирубкою дубів вищого класу. 
Вони відзначилися тим, що об’єднали навколо себе 
близько трьох десятків лісорубів не лише з сусідніх 
районів Харківщини, а й із Сумського та Чернігівсь-
кого регіонів. Тривалий час їхня діяльність лишала-
ся непоміченою, оскільки цей промисел покривали 
четверо поліцейських Валківського районного відді-
лення — оперуповноважений сектору кримінальної 
поліції та начальник і двоє поліцейських одного з сек-
торів реагування патрульної поліції. Державі від та-
кої діяльності нанесено збитків на суму 850 тисяч гри-
вень. Усім правоохоронцям вручено підозру за стаття-
ми — перевищення службових обов’язків та незакон-
на вирубка лісу. Вони можуть бути засуджені до 10 
років позбавлення волі. У рамках досудового слідства 
їх заарештували на два місяці. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС 

Профспілки вийшли на протест 
 Учора під будівлею Верховної Ради Федерація профспілок про-
вела акцію протесту проти ухвалення кількох «антисоціальних» за-
конопроєктів. Зокрема, як стверджують протестувальники, законо-
проєкт №2681 обмежує права та гарантії діяльності профспілок, від-
так вимагають його відкликання. Учасники акції наголошують, що та-
кож вимагають від влади зупинити просування законопроєкту «Про 
працю», що раніше був зареєстрований у ВР під номером 2708, який 
вони називають таким, що «порушує права громадян». У Федерації 
профспілок зазначають, що доопрацьований нинішнім урядом до-
кумент спрямований на запровадження спрощених підходів до ре-
формування трудового законодавства і розроблявся без урахуван-
ня українських реалій у сфері праці. 

Відомого мовознавця Олександра Пономарева 
госпіталізували з важкою травмою  
 Український філолог, викладач Інституту журналістики КНУ 
імені Тараса Шевченка і наставник кількох поколінь журналістів 
Олександр Пономарів потребує коштів на лікування. Напередодні 
84-річний учений потрапив у лікарню в тяжкому стані. Про це пові-
домив у своєму пості на «Фейсбуцi» заступник директора з інфор-
маційно-аналітичної роботи Центру комунікацій Київського націо-
нального університету ім. Тараса Шевченка Володимир Литвиненко. 
Він уточнив у коментарях, що мовознавець «упав, зламав два спин-
ні хребці. Нещодавно зробили операцію, є надія, що зможе ходити. 
Зараз лежить». Оскільки «лікування потребує значних коштів», ко-
леги Пономарева з університету попросили підтримати мовознав-
ця фінансово. Кошти можна перераховувати на картку Приватбанку: 
5168 7456 0116 2826 (це картка  дружини Раїси Яківни Кучер). Ба-
жаємо Олександру Даниловичу якнайшвидшого одужання. 

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі п’ять діб 
збро йні формування 
Російської Федерації, 
їхні посіпаки та найман-
ці 52 рази порушили ре-
жим припинення вогню. 
І це лише офіційно зафік-
совані обстріли. Легше 
вже говорити, чого росія-
ни не застосовували. Бо, 
судячи з усього, обстрі-
ли зі стрілецької та снай-
перської зброї вже просто 
не рахуються. З «новень-
кого» цього тижня — 
використання 125-мі лі-
метрових танкових гар-
мат. Також противник 
активно застосовував 
при обстрілах заборонені 
до розміщення на лінії 
зіткнення важку арти-
лерію калібру 150 мм та 
122 мм, міномети каліб-
ру 120 мм, протитанкові 
ракетні комплекси, гра-
натомети різних систем, 
великокаліберні кулеме-
ти, ударні безпілотні лі-
тальні апарати. 
 У районі відповідаль-
ності оперативно-так-

тичного угруповання 
«Північ» ворог обстрі-
лював наші оборонні ук-
ріплення поблизу на-
селених пунктів Хутір 
Вільний, Кримське, Лу-
ганське, Південне, Ми-
ронівське, Новозванів-
ка, Світлодарськ, Орі-
хове, Новотошківське, 
Катеринівка, Новоолек-
сандрівка, Шуми.
 Не було тиші й на до-
нецькому напрямку, 
де за ситуацію відпові-
дає оперативно-тактич-
не угруповання «Схід». 
Противник обстріляв 
наші позиції біля Бере-
зового, Старогнатівки, 
Мар’їнки, Невельсько-
го, Авдіївки, Верхньо-
торецького, Широкино-
го, Водяного, Гранітно-
го, Славного. 
 28 червня пізно вве-
чері, вже як стемніло, 
кацапи з напрямку не-
підконтрольного урядові 
України селища Доло-
мітне Донецької облас-
ті цілеспрямовано двічі 
обстріляли житлові бу-
динки в селищі Новолу-

ганське. В результаті об-
стрілів було пошкодже-
но вікна та меблі у кіль-
кох будинках. На щастя, 
постраждалих немає.
 Днем раніше окупан-
ти наразили на небезпеку 
цивільне населення, під-
ступно обстрілявши село 
Північне, поблизу То-
рецька. Російсько-окупа-
ційні війська випустили 
ракету з ПТУРа, яка пот-
рапила на подвір’я жит-
лового будинку. Оскол-
ками було пошкоджено 
сусідні будівлі. 

 За цей період унаслі-
док ворожого обстрілу 
семеро українських за-
хисників отримали по-
ранення. На жаль, один 
воїн загинув. 27 червня 
від численних осколко-
вих поранень після під-
риву на міні загинув 
сержант 24-го окремого 
штурмового батальйо-
ну «Айдар» ЗСУ Іван Де-
дюх. Воїн родом із Тер-
нополя, народився 21 
січня 1983 року. На Дон-
басі воював із 2014 року, 
служив командиром від-
ділення, умів вправно 
керувати своїм підрозді-
лом, за що його поважа-
ли по братими. 
 Збройні сили дали гід-
ну відповідь на агресивні 
дії окупанта. За даними 
розвідки, за цей час наші 
воїни поранили п’ятьох 
загарбників.Одного оку-
панта знищено. ■

НА ФРОНТІ

Стріляють скрізь і з усього
Росіяни застосовують на Донбасі чи не всі наявні види 
забороненого важкого озброєння

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Четвертий тиждень біля офісу 
президента триває голодування ве-
теранів АТО, які вимагають віднов-
лення справедливості: повернення 
за ґрати убивць ексбійця батальйо-
ну «Донбас» активіста Віталія Олеш-
ка (позивний «Сармат»), що сталося 
31 липня 2018 року в Бердянську, та 
притягнення до відповідальності ко-
легії суддів, які 29 травня 2020 року 
відпустили вбивць під домашній 
арешт. («УМ» детально писала про 
цю справу в одному з попередніх но-
мерів).
 У вівторок пішла 22-га доба голо-
дування. Щодня стан голодувальни-
ків перевіряють лікарі клініки «Фор-
пост». Минулого тижня усі вони 
були переведені на щоденну підтри-
мувальну терапію за допомогою кра-
пельниць. До учасників голодуван-
ня приєдналося ще двоє ексбійців ба-
тальйону «Донбас» — Віктор Голо-
вчук (позивний «Батя») та Мар’яна 
Тоненькова (позивний «Мері»).
 За останній час у цій справі на-
мітилися зрушення. У Генераль-
ній прокуратурі створено спеціаль-
ну групу по справі Сармата на чолі з 
керівником департаменту з розслі-
дування особливо тяжких злочинів 
Сергієм Григоровим. Трьох учасни-
ків голодування, які були свідка-
ми вбивства, було додатково опи-
тано, і тепер готується подання до 
того ж Бердянського міськрайонно-
го суду про зміну запобіжного захо-
ду щодо підозрюваних у вбивстві Ві-
талія Олешка та ймовірного органі-
затора злочину Михайла Сігіди на 
утримання під вартою. Також тери-
торіальне управління ДБР у Мелі-
тополі відкрило кримінальне прова-
дження щодо можливих неправомір-
них дій колегії суддів у складі Олени 
Дністрян, Олени Вірченко та Лариси 
Богомолової, які ведуть справу про 
вбивство Сармата.
 24 червня учасникам голодуван-

ня вдалося поспілкуватися з прези-
дентом України Володимиром Зе-
ленським. Наразі посередником 
між ОП i голодувальниками є рад-
ник президента України, голова 
Всеукраїнської асоціації ветеранів 
Афганістану та АТО Сергій Куні-
цин. Також до протестувальників 
при їжджав новообраний голова За-
порізької ОДА Віталій Боговін.
 Утiм учасники протесту заявля-
ють, що вони стоятимуть до кінця і 
припинять голодування лише тоді, 
коли будуть виконані всі їхні умо-
ви і справедливість буде відновлена. 
«Наша справа, як і інші резонансні, 
— лакмусовий папір ставлення де-
ржави до Основного закону України. 

Коли рядові громадяни, захищаючи 
його, готові життя покласти, а мож-
новладці, правоохоронці, забуваючи 
присягу і прямі обов’язки, продов-
жують вгамовувати свої дріб’язкові 
особисті інтереси та забаганки. За-
хист країни і Конституції для нас 
не пафос і не пусті звуки. Доводимо 
справами. Тому нині — с т о ї м о !» 
— привітали вони в соцмережах із 
Днем Конституції.
 Тим часом у Бердянську, Мелі-
тополі та інших містах України ре-
гулярно відбуваються  акції на під-
тримку голодувальників. Із 2 липня 
активісти мають намір організува-
ти безстроковий пікет прокуратури 
і суду Запорізької області. ■

ПРОТЕСТИ

«За Сармата ми 
стоятимемо до кінця»
До учасників голодування під офісом 
президента приєдналося ще двоє добровольців

■

В ОКУПАЦІЇ

 Після складнощiв, непорозумінь i звинувачень на адресу Украї-
ни окупаційна влада знову перекрила в’їзд на окуповану територію. 
Це попри те, що минулого тижня контрольно-пропускний пункт «Но-
вотроїцьке — Єленівка» пропрацював...  аж цілих дві доби.  Нага-
даємо, українська сторона відкрила рух на КПВВ ще 22 червня. Піс-
ля кількадобового перебування в підвішеному стані 110 осіб просто 
прорвалися через пост бо йовиків. Зі слів тих, хто виїхав на нашу те-
риторію, окупаційна влада спершу анонсувала відновлення пропуску 
на дорожньому коридорі «Донецьк—Маріуполь», а згодом заблоку-
вала можливість громадянам перетнути там лінію розмежування. 
 Окупанти намагаються виправдати свої дії боротьбою з COVID-
19. Проте одночасно організовували спецвиїзди мешканців Донбасу 
на територію Росії для голосування на тамтешньому референдумі.

■
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За неправильне паркування водій розплатиться «круглою» сумою і зіпсованими нервами.❙

ОПИТУВАННЯ

Симпатії 
сунуться у бік 
проросійських 
сил 
Рейтинг президента 
Зеленського 
має найнижчі показники 
з моменту обрання 
його главою держави, 
спостерігається низький 
рівень довіри 
і до уряду 
та парламенту 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Рейтинг летить униз. Лише кожен 
другий українець довіряє президенту Во-
лодимиру Зеленському. Про це свідчать 
результати соціологічного дослідження 
Центру «Соціальний моніторинг». Це 
вперше рейтинг підтримки президента 
складає лише 50%. Після обрання гла-
вою держави у Зеленського тримався по-
зитивний баланс довіри. Як запевняють 
соціологи, суттєво ситуація почала змі-
нюватися на тлі коронавірусу. Найбіль-
ше підтримки глава держави втратив 
у травні та на початку червня. На сьо-
годні Зеленському повністю довіряють 
лише 13% респондентів. Тоді як на по-
чатку каденції, нагадаю, його підтрим-
ка сягала 73%. 
 Тим часом директор Київського між-
народного інституту соціології Воло-
димир Паніотто заявив про те, що сим-
патії розчарованих у Зеленському вибор-
ців переходять до партії Шарія. За дани-
ми соціолога, партія Шарія перебуває на 
межі проходження в Раду. Іншою політ-
силою, до якої перетікають голоси від 
Зеленського, є ОПЗЖ. «Ті 26%, які роз-
чарувалися в чинному президенті, ста-
ли переважно виборцями Юрія Бойка. 
Це ті самі люди, які незадоволені кур-
сом на ЄС», — пояснив він. За даними 
КМІСу, якби вибори глави держави про-
ходили наприкінці травня — на початку 
червня, то 37,6% серед тих, хто визна-
чився з вибором, проголосували б за Зе-
ленського. Для порівняння, за результа-
тами опитування КМІС, проведеного з 26 
по 30 квітня, за Зеленського проголосу-
вали б 40,9%. Падають рейтинги і в ін-
ших представників влади. 
 Ще гірші показники довіри серед 
народу у Верховної Ради та Кабіне-
ту Міністрів. Наприклад, уряду Дени-
са Шмигаля не довіряє майже 74% ук-
раїнців, а от парламенту — майже 75%. 
Це найгірші цифри від початку робо-
ти нової Верховної Ради та призначен-
ня уряду Володимира Зеленського. Як 
пояснюють соціологи, причиною тако-
го сповзання рейтингів стала пандемія 
коронавірусу, зменшення доходів ук-
раїнців та карантин у країні. Згідно з 
опитуванням, негативний баланс дові-
ри у Національного антикорупційного 
бюро України — 62,8%, прокуратури 
— 61%, Державного бюро розслідувань 
— 58% Національного банку — 44,6%, 
Національної поліції — 42,8%, Служ-
би безпеки України — 34,1%. Баланс 
довіри до Збройних сил України пози-
тивний — 32,4%. У ході дослідження 
10—19 червня 2020 року методом осо-
бистого інтерв’ю за місцем проживан-
ня респондентів було опитано 3 тис. 37 
осіб у всіх регіонах України, крім оку-
пованих територій Луганської і Донець-
кої областей та Криму. Похибка вибір-
ки становить 1,1—1,9%. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У черкаському місті Сміла, яке 
взимку замерзало без опалення, знову 
неспокійно. Цього разу міську раду пі-
кетують обурені медики, які вимага-
ють виплатити їм борги з зарплати за 
минулі місяці. А це — 2 мільйони 600 
тисяч гривень.
 Коли після протесту разом iз 
дев’ятнадцятьма депутатами вони 
зайшли до приміщення міської ради 
з вигуками «Ганьба», міський голова 
Олексій Цибко заявив, що проводити 
сесію не готовий, і вийшов геть.
 Депутати назвали такий вчинок га-
небною втечею і наголосили, що ви-
магають підписання проголосованого 
ними на попередній сесії рішення про 
виплату тих боргів.
 У розпачі міські медики радили-
ся, що ж їм робити далі: протестувати, 
закривати медзаклади, звертатися по 

підтримку до обласної влади чи навіть 
київської?..
 Згодом, уже на вулиці, куди вийшли 
люди, той самий Олексій Цибко заявив, 
що необхідна сума на виплату боргів iз 
заробітної плати на рахунку в бюджеті 
міста є, а все, що діється, — то «штучно 
створена депутатами проблема». Також 
міський голова назвав сесію, де проголо-
сували за погашення боргів, зібранням. 
Мовляв, дати дозвіл на виплату забор-
гованої зарплати своїм підписом він не 
може, бо це незаконно, — тільки рішен-
ням сесії можна перевести ті кошти.
 Не відбулася сесія міськради, яку так 

очікували медичні працівники міста, й 
наступного дня: не було кворуму, при-
йшло лише 11 депутатів. Тож усе зали-
шилося як було. Міський голова Олексій 
Цибко заявляє, що гроші на погашення 
боргів iз зарплати медичним працівни-
кам є, депутатам треба за це тільки про-
голосувати на сесії. А депутати кажуть: 
ми вже голосували на попередній сесії. 
А справжніми заручниками конфліктної 
ситуації у владі лишилися медичні пра-
цівники Сміли, які розійшлися по домів-
ках втомленими, розчарованими і з по-
рожніми гаманцями. А зароблене ними 
залишилося лежати на рахунках. ■

ГРОШІ

Пікет у білих халатах
Смілянські медики вимагають виплатити зарплатні борги

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Найстрашнішим сном для будь-якого 
водія є зникнення його автомобіля, і да-
леко не завжди відсутність авто на місці, 
де востаннє залишив його автовласник, 
свідчить про крадіжку (хоча кожен чет-
вертий автомобіль в Україні викрадають 
саме в Києві) — часто машину банально 
евакуюють відповідні місцеві служби. 
Найбільше потерпають від «надокучли-
вої» евакуаційної служби недисциплі-
новані столичні й заїжджі водії: зокре-
ма, за другий квартал цього року Інспек-
ція з паркування евакуювала… 9 тис. 65 
транспортних засобів! Аби визволити 
своїх залізних коней, київські водії та 
гості столиці були змушені заплатити 
близько 18 млн гривень.
 За цей період інспекторами з парку-
вання було винесено 9 тис. 700 постанов 
на суму 4 млн 938 тис. 70 грн. Знерво-
ваним автовласникам для повернення 
свого евакуйованого авто зі штрафмай-
данчиків доводилося витрачати майже 
повний робочий день, і обходилося це 
«задоволення» приблизно у дві тисячі 
гривень. 
 Не став завадою інспекторам із пар-
кування навіть карантин — автомобілі 
справно вилучали, хоча в певний період 
робота громадського транспорту була за-
боронена й авто, по суті, залишалося єди-
ним способом для пересування.
 Найбільше автомобілістів штрафу-
вали за паркування поблизу пішохідно-
го переходу — 49% від загальної кіль-
кості постанов. Серед інших — паркуван-
ня біля виїздів із прилеглих територій — 
12%, на смузі громадського транспорту 
— 15%, на перехрестях — 5%, зупинках 
громадського транспорту — 4%.
 Аби не потрапляти в подібні хале-
пи, ліпше користуватися столичними 
парковками, для чого можна придба-
ти відповідний абонемент терміном дії 
на місяць або квартал. Вартість його 

залежить від зони паркування, адже 
столиця розділена на три паркувальнi 
райони, і коливається в межах від 315 
до 630 грн. на місяць. Одноразові сто-
янки в тому чи іншому місці столиці, 
у 5-10 грн за годину, можна оплатити з 
телефону чи в паркоматі.
 Закон про паркування, який набув 

чинності з 27 вересня 2018 року, перед-
бачає жорсткі санкції як для порушни-
ків правил паркування, так і для тих, 
хто відмовляється платити за парков-
ку. Зокрема, за несплату послуги пар-
кування передбачений штраф у двадця-
тикратному розмірі вартості однієї годи-
ни паркування. ■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Уже цього літа на при-
лавках багатьох супермар-
кетів з’являться справжні 
органічні кавуни вітчизня-
ного виробництва. Смугасти-
ки, вирощені в оточенні риб-
них ставків i Дніпро-Бузько-
го лиману, мають унікальні 
відмінні смакові особливості. 
Новаторами вирощуван-
ня екоягід на «рибному міс-
ці» стали аграрії Херсонсь-
кої області, які взяли на оз-
броєння так звану рибну сі-
возміну. Вирощування риби 
та кавунів вдалося з’єднати 
в єдину взаємодоповнюючу 
технологію виробництва.
 Методика передбачає осу-
шення водойми, в якій ви-
рощували рибу, з подаль-
шою сівбою на цьому місці 
кавунів. Унаслідок високо-
го вмісту мінералів у ґрун-
ті баштан активніше розви-

вається, а смугасті ягідки 
виходять неймовірно аро-
матними, солодкими та дуже 
великими.
 Технологія відома ще з 
часів СРСР, але задіяти її 
лише зараз зважилися ен-
тузіасти фермерського гос-
подарства «Лиманське», які 
повністю відмовилися від 
пестицидів на користь ор-
ганіки. За словами керів-
ника господарства, за шість 
років експериментів із 2014 
року вдалося розробити ав-

торські методики, що дозво-
лили цілковито відмовитися 
від шкідливих пестицидів та 
завоювати довіру покупців 
незмінною якістю продук-
ції.
 — Показники збору ка-
вунів виходять не нижче, 
аніж у вирощених за тради-
ційними технологіями, зате 
ці солодкі ягоди мають пе-
ревагу — вони екологічно 
чисті, — розповів керівник 
фермерського господарс-
тва «Лиманське» Олександр 

Бритвин. — На даний час 
ми активно ініціюємо робо-
ту з реєстрації географічно-
го позначення «херсонський 
кавун». Для цього вже ство-
рено навіть власний логотип, 
у якому поєдналися вода та 
сонце. Зараз ми активно пра-
цюємо над освоєнням ринків 
Західної Європи, тому що це 
вигідно у фінансовому плані, 
та й приємно усвідомлюва-
ти, що твоя праця має попит 
у людей за кордоном.
 Вирощені за екотехно-
логією смугастики менш за-
лежні від погодних умов, ко-
рисні як для дітей, так і для 
дорослих, їх можна зберіга-
ти свіжими набагато довше, 
аніж ті, які наситили штуч-
ними пестицидами.
 Аграрії з Херсонської об-
ласті висловлюють надію, 
що виробництво органічних 
овочів та фруктів стане нор-
мою життя для всієї України 
вже у найближчі роки. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Карась не дрімає
Українці зможуть невдовзі поласувати 
органічними кавунами, вирощеними 
за допомогою рибної сівозміни

■

ШТРАФИ

«Залізних коней» 
на «переправі» вилучають
Евакуаційні автослужби столиці поповнили бюджет 
міста на 18 млн гривень за рахунок порушників 
правил паркування

■
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Реагуючи на економічну кризу, правлін-
ня НБУ різко зменшило облікову ставку. 
Трапилося це два тижні тому, але фінан-
сова система вже активно змінила пра-
вила гри. Ще одна зміна облікової став-
ки, ймовірно, матиме місце восени.
Таким чином в Україні стануть доступ-
нішими кредити та менш привабливими 
— депозити. Тим часом населення нашої 
держави вже почало біднішати: трирічна 
епоха зростання доходів у нашій країні, 
на жаль, завершилася. Будемо сподіва-
тися, що ненадовго.

Ставка побила рекорд!
 Не так давно, приблизно із середини 
червня, правління Національного банку 
України одразу на два відсоткові пункти 
знизило облікову ставку: із 8% до 6%. 
Це, до речі, найнижчий рівень облікової 
ставки за історію незалежної України. 
 Цей процес означає, що у нашій де-
ржаві можуть суттєво подешевшати кре-
дити. І депозити. Адже обидва процеси 
завжди йдуть у парі. І справді, за твер-
дженням банківських аналітиків, цей 
процес уже пішов: Україна вперше вхо-
дить у період процентних ставок за бан-
ківськими вкладами, які визначаються 
однозначною цифрою.
 «Уповільнення інфляції, стабіль-
ність на валютному ринку і робота бан-
ківського сектору без збоїв сприяють по-
дальшому зниженню процентних ста-
вок, — написали в НБУ у звіті про фінан-
сову стабільність. — Це є передумовою 
для зниження ставок за кредитами. При 
відсутності нових макроекономічних 
шоків кредитні ставки для населення 
та бізнесу до кінця року стануть найни-
жчими за всю історію банківського сек-
тору. Проблема нестачі довгостроково-
го фондування буде частково вирішена 
шляхом надання банкам довгостроко-
вих кредитів рефінансування за плава-
ючою ставкою. Водночас низькі відсо-
ткові ставки створюють і нові виклики 
для банків. Один із них — здатність за-
робляти чисті процентні доходи. Хоча 
цей ризик реалізується на середньостро-
ковому горизонті, банки повинні бути 
до нього готовими і враховувати у своїх 
стратегіях».
 Утім, заявляючи про ризики, ре-
гулятор залишається оптимістичним 
і вважає, що після подолання наслід-
ків кризи банки залишатимуться у на-
лежній формі, аби в подальшому кре-
дитувати економіку. Цьому, на думку 
аналітиків НБУ, сприяє запас капіталу 
і ліквідності, розвиток інструментів дов-
гострокового рефінансування. Знижен-
ня вартості позик також стимулювати-
ме кредитний попит.
 ...Тим часом, як вважають в НБУ, 
український банківський сектор увій-
шов у кризу в хорошій формі і з достат-
нім запасом міцності. Завдяки очищен-
ню банківського сектору, впровадженню 
міжнародно визнаних вимог до капіта-
лу і ліквідності, регулярному стрес-тес-
туванню та впровадженню інших за-
ходів щодо підвищення надійності сек-
тору нова криза не призвела до збоїв у 
роботі банківської системи. Національ-
ний банк, за словами його очільників, 
задіяв увесь інструментарій, який вико-
ристовують регулятори світу, щоб банки 
могли гнучко реагувати на кризу і під-
тримувати кредитування.
 Банківські послуги надавалися без-
перервно, вкладники постійно мали до-
ступ до своїх рахунків, банки забезпе-
чили безпечну роботу мережі. Відтоки 
вкладів тривали трохи більше тижня, а 
потім відновилося зростання депозитів. 
Це позитивно контрастує з тим, як ук-
раїнський банківський сектор проходив 
попередні кризи. Однак фінансова сис-
тема повинна бути готова до негативних 
наслідків карантину в середньостро-
ковій перспективі.

Кредити «надовго» і конкуренція 
за вкладника
 Банківські експерти також вважа-
ють, що Україна швидко вийде з кри-
зи і відновить попит на споживче кре-
дитування. Цей сегмент, переконані в 
Національному банку, залишатиметься 
привабливим для комерційних банків. 

«Проникнення споживчих кредитів у 
європейських країнах становить близь-
ко 10% ВВП. В Україні досягнення цьо-
го рівня з нинішніх 4% займе тривалий 
час, проте темпи зростання сповільню-
ватимуться у міру насичення сегмен-
ту. Тому банки почнуть орієнтуватися 
на менш дохідні, але при цьому стабіль-
ніші сегменти кредитування, де потен-
ціал практично не використаний. Для 
роздрібних банків таким сегментом є 
іпотека», — прогнозують в Нацбанку, 
додаючи, що частка довгострокових 
кредитів зростатиме: банки все актив-
ніше конкуруватимуть за якісних пози-
чальників.
 Утім в НБУ зазначають і ризики: як 
наслідок кризи в Україні 10% спожив-
чих кредитів стануть непрацюючими. 
Принаймні так вважає перший заступ-
ник голови НБУ Катерина Рожкова. 
«Ми, по суті, спробували знайти зв’язок 
між ключовими макроекономічними 
показниками і динамікою якості кре-
дитного портфеля на основі спостере-
ження за останні 12-15 років. Це кла-
сична статистична модель, яка врахо-
вує макроекономічні фактори і дає нам 
можливість оцінити можливий приріст 
частки непрацюючих кредитів», — за-
явив директор департаменту фінансової 
стабільності НБУ Віталій Ваврищук. 

 Тим часом досвід попередніх криз по-
казує НБУ, що сегмент споживчого кре-
дитування є дійсно високоризиковим. 
«Якщо, наприклад, повернутися в пе-
ріод 2008-2009 рр., то там 15-20% кре-
дитів банків переходили в статус непра-
цюючих», — додав Ваврищук.
 Посилить посткоронавірусна ситу-
ація і конкуренцію серед фінустанов 
за гроші вкладників: завдяки знижен-
ню ставок знизиться роль цінових фак-
торів. Іншими словами, вкладники від-
даватимуть перевагу надійним банкам, 
незважаючи на невисоку прибутковість, 
яку ті пропонуватимуть у своїх реклам-
них пропозиціях. Ця закономірність, за 
твердженням експертів НБУ, вже кіль-
ка років простежується у сегменті ва-
лютних депозитів: населення переваж-
но зберігає валютні кошти у стійких бан-
ках, хоча вони і пропонують все нижчу 
прибутковість.

Населення почало біднішати
 Тим часом пересічні українці вже 
почали відчувати наслідки економічної 
кризи, спричиненої як пандемією, так і 
останніми тенденціями в економіці де-
ржави. За дослідженням НБУ, реальні 
доходи українців перестануть зростати. 
І цей процес уже відбувається, нарощу-
ючи швидкість. «Навесні 2020 року при-

пинилося зростання реального наявного 
доходу домогосподарств», — стверджує 
НБУ у своєму звіті.
 При цьому вперше з березня 2016 
року в нинішньому квітні реальна за-
рплата зменшилася на 0,5%. Цей про-
цес наклався на інший: зниження діло-
вої активності і менший попит на робо-
чу силу. Інший бік медалі — відбулося 
різке збільшення обсягів соціальної до-
помоги: проводилися доплати до пенсій 
через епідемію коронавірусу і відбулася 
їх щорічна індексація. Але, як і перед-
бачали скептично налаштовані аналіти-
ки, на статки людей урядова щедрість 
особливого впливу не мала. 
 «Це не мало значного позитивного 
впливу на доходи населення», — конс-
татували в Нацбанку.
 А от що позначилося на доходах, то 
це суттєве падіння зарплати трудових 
мігрантів чи їх вимушене повернення 
додому через карантинні заходи у міс-
цях праці. За даними НБУ, у березні-
квітні ця зарплата впала у доларовому 
еквіваленті на 9%, при цьому станом за 
перші чотири місяці нинішнього року 
все ще спостерігався незначний при-
ріст. «Таким чином, у 2020 році триріч-
на тенденція зростання доходів припи-
ниться. Побоювання другої хвилі пан-
демії коронавірусу стримуватиме від-
новлення робочих місць», — вважають 
в НБУ.
 Нагадаємо, раніше НБУ спрогнозу-
вав, що вплив пандемії COVID-19 і ка-
рантину на економіку може бути глиб-
шим і тривалішим, ніж прогнозувалося 
раніше, що є істотним ризиком. ■

НАШІ ГРОШІ

Дуже скупі банки
В українських фінустановах різко зменшилися депозитні ставки — вони становлять 
менше десяти відсотків

■

Заробіток на депозитах в Україні вже практично зійшов нанівець.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Зберегли здоров’я, розвалили економіку... 
 Світова економіка цьогоріч, імовірно, скоротиться на 4,9%. Це на 1,9% гірше, ніж прогнозувалося у 
квітні. За падінням настане часткове відновлення із невеликим зростанням — на 5,4% в 2021 році. Це 
також дещо нижче, ніж прогнозувалося раніше, — 5,8%.
 Це падіння — глибоке і синхронізоване — у нинішньому році матиме місце як у країнах із розви-
неною економікою, де воно у середньому становитиме мінус 8%, так і у державах із ринком, що фор-
мується, та країнах, що розвиваються: мінус 3% і 5%, відповідно, за умови виключення з цього переліку 
Китаю. При цьому в понад 95% країн знизяться доходи на душу населення.
 «Зараз ми прогнозуємо глибшу рецесію в 2020 році і повільніше відновлення у 2021 році», — на-
писали в офіційному повідомленні Міжнародного валютного фонду. Ці прогнози припускають сукупні 
втрати світової економіки за два роки — нинішній і наступний — у розмірі понад 12 трлн доларів.
 При цьому МВФ відзначає також високу невизначеність прогнозів, оскільки медичного вирішення 
проблеми коронавірусу досі не знайдено, а шляхи виходу з кризи не зрозумілі. При цьому, як наголо-
шують у повідомленні МВФ, пандемія COVID-19 змусила закрити країни, що допомогло стримати вірус 
і врятувати життя, але також спровокувало рецесію, яку вже порівнюють із часами Великої депресії.
 Надалі ж багато чого залежить від того, як усьому світу і окремим країнам вдасться приборкати по-
ширення коронавірусу, чи не буде другої хвилі, як швидко зможуть відновитися економіки після каран-
тину тощо. 
 Серед параметрів, які впливатимуть на швидкість одужання економіки, на думку МВФ, — три-
валість пандемії та жорсткість карантинних обмежень, соціальне дистанціювання, яке впливає на спо-
живання. Також можливість знайти роботу для звільнених/переміщених працівників в інших секто-
рах, зміни у розподілі робочого часу через потребу в соціальному дистанціюванні та посилених гігієніч-
них заходах, зростання видатків на це. І, нарешті, швидкість відновлення ланцюжків поставок у світі та 
вплив від обмеження на перетин кордонів при загальному падінні попиту. 
 Утім навіть успішне розв’язання цих проблем може помножити результати на нуль у випадку другої 
хвилі коронавірусу. 

■

ДО РЕЧІ

 Натяки від регулятора
 Національний банк провів експрес-стрес-тест 
щодо стабільності банків, за результатами яких 
7 приватних та 2 державні банки показали ризи-
ки щодо достатності капіталу. В тестуванні НБУ, 
за словами першого заступника голови Катерини 
Рожкової, закладав умови, жорсткіші за річний 
макропрогноз.
 «Зараз ми провели експрес-стрес-тест і по-
бачили, що 9 банків мають певні ризики щодо 
дотримання нормативів капіталу... Чи значить 
це, що ці банки несуть загрозу фінансовій ста-
більності? Ні. Два з них держбанки, і держава 
гарантує їх платоспроможність. Частка решти 7 
банків у банківському секторі менша за 5%, тож 
ми не очікуємо якихось потрясінь», — намага-
лася заспокоїти вкладників Катерина Рожкова, 
не повідомивши, втім, про які саме фінустанови 
йдеться.
 Натомість вона закликала всі банки реально 
оцінювати свої активи, визнавати збитки і вчас-
но формувати резерви, а також тимчасово не 
виплачувати дивіденди акціонерам, щоб мати 
достатній буфер для поглинання потенційних 
збитків.

ПРОГНОЗИ 

 Інфляція набирає обертів?
 Падіння ВВП України у 2020 році може ста-
новити 5,3%, інфляція, цілком імовірно, при-
скориться до 5,5-5,7%. При цьому курс гривні 
до долара становитиме 27,9-28,1 грн.
 «Споживча інфляція продовжила уповіль-
нюватися і у травні оновила свій мінімум з 2013 
року — 1,7% рік до року. Надалі очікуються 
відновлення попиту та певне послаблення об-
мінного курсу гривні до кінця року, ці факто-
ри обумовлюють прискорення інфляції до 5,5-
5,7% до кінця року, — йдеться у консенсус-
прогнозі Київської школи економіки. — При 
цьому саме низька інфляція дала змогу НБУ 
знизити облікову ставку до найнижчого в історії 
рівня — 6%».
 Це, на думку економістів, стало сюрпризом 
для більшості прогнозистів, які у середньому 
передбачали ставку на кінець цього року близь-
ко 6,5% і її маржинальне зниження наступного 
року.

■

■
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«Матінка» 
Ангела йде 
на війну з 
коронавірусом
Відсьогодні Німеччина перебирає 
на себе головування в Раді ЄС
Олег БОРОВСЬКИЙ

 За встановленими правилами ЄС, кожні пів 
року в Євроспільноті головує та чи інша її країна-
член. Формально, кожна країна, від найменшої 
до найбільшої, має рівні права і розробляє план 
дій на час її піврічного володарювання. Але все ж 
плани головування маленьких Мальти, Словенії 
чи Литви частково залежать від їхніх внутрішніх 
можливостей. Інша справа — євросоюзівські важ-
коваговики, як-то Німеччина чи Франція. Тут і 
громаддя планів, і можливості їх виконання зовс-
ім інші. 
 Відсьогодні, 1 липня, головування в ЄС пере-
ходить до найбільшого «важковаговика» — Ні-
меччини. Федеральний уряд ФРН ухвалив про-
граму головування країни в Раді ЄС на засіданні в 
середу, 24 червня. Головування Німеччини прой-
де під гаслом «Разом. Знову зробити Європу силь-
ною».
 Затверджений на 24 сторінках текст програ-
ми передбачає зосередження головної уваги на бо-
ротьбі з наслідками коронавірусної кризи, в тому 
числі й економічними. Через пандемію COVID-19 
ЄС постав перед «доленосним викликом», зазна-
чається в програмі. «Під час головування Німеч-
чини в Раді ЄС ми всіма силами намагатимемося 
вирішити це завдання спільно та направлено на 
майбутнє, щоб знову зробити Європу сильною», 
— йдеться у програмі. 
 Тож у наступному півріччі на плечі канцлер-
ки ФРН Ангели Меркель лягає подвійна відпові-
дальність в надтяжких умовах пандемії COVID-
19 — і за свою країну, і за Євросоюз загалом. У 
Німеччині, як і загалом у світі, не існує звань на 
зразок «заслужених» та народних», але нефор-
мально вона вже заслужила всі регалії — від кра-
щого політика Європи до кращої жінки-політика 
світу. Недарма на батьківщині до неї вже давно 
пристало прізвисько mutter («мати» чи «матін-
ка» нації). Як кажуть, кінь на чотирьох ногах, але 
також спотикається. У «матінки» були помилки 
стосовно міграційної політики, стосовно будів-
ництва газогону «Північний потік-2». Але, при 
всьому цьому, «матінка» Ангела Меркель, якій у 
липні виповниться 66 років, iз 2005 року впевне-
но веде свій німецький корабель (як і всю євросо-
юзну флотилію) через бурхливі води європейської 
та світової політики. 
 Із 1 липня, як виглядає, вона буде змушена 
працювати відразу на двох посадах — і канцле-
ра ФРН, і глави Європейської комісії (ЄК) Урсу-
ли фон дер Ляєн. Остання посіла цю посаду, влас-
не, за протекції Ангели Меркель. Але за час го-
ловування в ЄК жодним чином не проявила себе. 
Якщо не враховувати незмінно бездоганних зачі-
сок, манікюру та стильного вбрання бізнесвумен. 
А ще добре засвоєного стилю політичного спілку-
вання, як-то «глибоке занепокоєння», «велика 
стурбованість» та обіцянки «докласти всіх мож-
ливих зусиль». Як сама глава Єврокомісії, так і 
підібрані нею комісари (міністри ЄС) вже зазна-
ють нищівної критики за неспроможність коорди-
нувати дії та вирішувати питання боротьби з ко-
ронавірусом. Тож наступні пів року Ангелі Мер-
кель доведеться виконувати ті завдання, якi ви-
конати була неспроможна Урсула фон дер Ляєн. 
І це не лише пандемія, оскільки ще одним важ-
ливим пунктом головування Німеччини в Раді ЄС 
стане завершення переговорів про майбутні відно-
сини блоку з Великою Британією. Інші важливі 
теми: захист клімату, діджиталізація та позиціо-
нування Європи щодо США та Китаю.
 Уже на початку головування уряд ФРН планує 
вирішити чи не найскладніше завдання. На саміті 
у липні очікується затвердження плану відбудо-
ви економіки ЄС після спричиненої коронавіру-
сом кризи. Глави держав та урядів країн ЄС ма-
ють погодити пакет обсягом у 750 мільярдів євро, 
500 мільйонів з яких становитимуть дотації краї-
нам і лише 250 — кредити. Фінансуватися про-
грама має через спільні запозичення, чому опи-
раються окремі країни. ■

■

Країни ЄС продовжили економічні 
санкції проти Росії 
 Країни Європейського Союзу на засі-
данні Європейської ради 29 червня остаточ-
но схвалили продовження економічних сан-
кцій, введених проти Росії за її агресію на 
сході України, оскільки не досягнута «повна 
імплементація» Мінських угод, а бої на Дон-
басі не зупинилися. Нещодавно європейські 
лідери погодилися на це рішення під час ві-
деосаміту. Обмеження, дія яких закінчува-
лася за місяць, продовжено до кінця січня. 
Це означає, що найбільші російські банки 
та нафтові компанії надалі матимуть обме-
жений доступ до ринків капіталу. Також за-
боронено продавати росіянам передові тех-
нології, у тому числі такі, що стосуються ви-
добутку нафти з арктичних родовищ, а та-
кож обладнання подвійного використання, 
яке може бути вжите в цивільних і військо-
вих цілях. Крім цього, продовжено дію ем-
барго на озброєння. 

Експрем’єра Франції засудили за 
шахрайство 
 Суд у Франції визнав винним у шахрайс-
тві і засудив до 5 років в’язниці (з яких три — 
умовно) колишнього прем’єр-міністра і канди-
дата в президенти країни Франсуа Фійона. Він 
був головним суперником Емманюеля Макро-
на на президентських виборах 2017 року, а з 
2007-го по 2012 рік був прем’єром за прези-
дентства Ніколя Саркозі. Незадовго до виборів 
2017 року стало відомо, що Фійон влаштував 
свою дружину Пенелопу на роботу своїм по-
мічником. За даними свідків, ніяких робочих 
обов’язків вона не виконувала, але, поки вва-
жалася на посаді, заробила близько мільйо-
на євро: зарплату їй нараховували з бюджету 
Франції. За це суд визнав політика винним у 
шахрайстві й засудив до 5 років в’язниці з від-
строчкою вироку на три роки і штрафу в роз-
мірі 375 тисяч євро. Його дружина також ви-
знана винною в шахрайстві: вона засуджена 
до трьох років в’язниці умовно. 

Іран відправив 
бортові самописці 
з літака МАУ у Францію
 Іран відправив у Францію «чорні ск-
риньки» зі збитого пасажирського літака 
українського авіаперевізника МАУ для їх 
розшифрування. Як повідомив військовий 
прокурор провінції Тегеран Голам Аббас Тор-
кі, самописці були «фізично пошко джені», 
а тому для їх розшифрування необхід-
ні «складні» технології, передає агент ство 
новин «Ассошiейтед Пресс». За слова-
ми Торкі, іранські експерти не змогли роз-
шифрувати скриньки, оскільки через санк-
ції США Тегеран не зміг придбати необхідне 
обладнання. Українській літак був збитий че-
рез людську помилку, а не на виконання на-
казу вищого військового командування, за-
певнив прокурор. Також не було жодних оз-
нак, що авіакатастрофа сталася через кібе-
ратаку на іракські ракетні або протиповітряні 
системи.

НОВИНИ ПЛЮС■

Бліц-перемоги 
Анджей Дуда не здобув
 Опис того, як відбува-
лася виборча кампанія, 
заслуговує окремого 
аналізу. Якщо коротко, 
то підлеглі владі правля-
чої партії «Право і спра-
ведливість» («ПіС») гро-
мадські (державні) ЗМІ 
непристойно багато рек-
ламували лише чинного 
президента Анджея Дуду, 
а менш чисельні за гля-
дацькою аудиторією опо-
зиційні ЗМІ, відповідно, 
опозиційних кандидатів. 
Сили були нерівні, про-
владні ЗМІ були більш 
чисельними.
 Польські аналітики 
і за два місяці до першої 
дати виборів, і перед но-
вою датою їх проведення 
сходились на думці, що 
чинний президент Анд-
жей Дуда може розрахо-
вувати на другий термін 
лише у випадку перемо-
ги вже у першому турі, 
якщо ж справа дійде до 
другого, то його шанси на 
остаточну перемогу змен-
шуються, оскільки про-
ти нього об’єднуються на-
разі розрізнені опозиційні 
сили. 
  Оскільки бліц-перемо-
ги Анджея Дуди не має-
мо, в дію вступає друга оп-
ція. За даними підрахун-
ку голосів зі 100 відсотків 
виборчих дільниць, що 
їх у понеділок оприлюд-
нив голова Державної ви-
борчої комісії Сильвестер 
Марціняк, на виборах пре-
зидента Польщі чинний 
очільник держави здобув 
43,5% голосів, а його голо-

вний суперник, кандидат 
від опозиції та мер Варша-
ви Рафал Тшасковський 
— 30,46%. Третю сходин-
ку посів Шимон Головня 
з 13,85% голосів. Це зна-
чить, що за два тижні, 12 
липня, відбудеться другий 
тур виборів. Відповідно до 
Конституції, президент 
Польської Республіки оби-
рається на основі загаль-
ного, рівного і прямого 
виборчого права, шляхом 
таємного голосування на 
термін п’ять років, і може 
повторно переобиратися 
тільки один раз.

«Спалені мости»
 На посаду глави де-
ржави претендували 11 
кандидатів. Можна по-
рахувати сумарні голо-
си тих, хто за провлад-
них, та тих, хто репре-
зентує опозицію. Але до-
свід вчить, що тут така 
арифметика не спрацьо-
вує. Виборці мають влас-
ні мотиви, тому їхній по-
дальший вибір у другому 
турі важко передбачити. 
 Наразі можна лише 
констатувати, що «гіб-
ридне» голосування вда-
лося. Явка виборців сяг-

нула 64,4%, що є винят-
ково рекордним показни-
ком упродовж останніх 
років, повідомляє польсь-
ка інформагенція ПАП.
 Провідне польське 
друковане видання «Га-
зета виборча» звертає 
увагу, що 12 липня по-
лякам доведеться робити 
«цивілізаційний вибір». 
«Це вибір між демокра-
тичною та авторитарною 
Польщею, толерантною 
та ксено- і гомофобною... 
Між верховенством права 
та державою беззаконня. 
Кожен, хто дбає про май-
бутнє Європи та Євросою-
зу, сьогодні звертає пог-
ляд на Польщу: чи піде-
мо ми слідами Угорщини, 
або Польща стане першою 
країною колишнього ко-
муністичного блоку, яка 
відкине націоналістич-
ний популізм і розпочне 
повернення на Захід», — 
пише видання.
 Більшість комента-
торів погоджуються, що 
в обох кандидатів попе-
реду два тижні надзви-
чайно напруженої агіта-
ції. За словами провідної 
консервативної газети 
«Жечпосполіта», «про-
блема президента поля-
гає в тому, що традицій-
ний електорат «Права і 
справедливості» вже мо-
білізований майже до 
межі». «Йому може бути 
важко отримати голо-
си виборців, що підтри-
мували кандидатів, які 
програли, тому що пар-
тія, з якою він політич-
но пов’язаний, схожа 
на царську Росію. Вона 
мала двох союзників: ар-
мію і флот. Президент 
зіткнеться зі складним 
вибором: продовжувати 
бити у барабани війни, 
щоб мобілізувати його ар-
мію, або, можливо, спро-
бувати побудувати мости. 
Однак питання в тому, чи 
можна це зробити впро-
довж наступних двох 
тижнів, оскільки майже 
всі мости вже спалені».
 Натомість перший 
президент сучасної пост-
комустичної Польщі Лех 
Валенса дещо стримані-
ший в оцінках шансів 
опозиційного кандида-
та в президенти. «Інтелі-
генція вже вірить Тшас-
ковському, але маси в ма-
леньких містах і селах ще 
досі вірять Качинському 
(очільнику «ПіС», чле-
ном якої є Дуда», — за-
стерігає він. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Пан або пропав 
Прізвище нового президента Польщі стане відоме 
після другого туру виборів 12 липня
Ігор ВІТОВИЧ

Чергові вибори президента Польщі мали відбутися за календарним планом 10 
травня, але маршал (глава) Сейму Ельжбєта Вітек оголосила незадовго до їх про-
ведення, що через пандемію коронавірусу вони переносяться на 28 червня 2020 
року. Таким чином, президентські вибори в Польщі стали другими в умовах пан-
демії після парламентських у Сербії минулого тижня. 
Також, у зв’язку з надзвичайною епідеміологічною ситуацією, вибори минулої не-
ділі, 28 червня, вперше в історії Польщі були проведені в гібридному форматі: 
виборці мали до вибору або традиційний спосіб голосування з явкою на виборчі 
дільниці, де гарантувалися всі необхідні засоби захисту від зараження, або так 
званий кореспонденційний метод голосування, тобто подання заяв про бажання 
проголосувати поштою для уникнення можливих небажаних небезпечних контак-
тів з іншими людьми.

■

 Кандидат від опозиції, мер Варшави Рафал Тшасковський.❙

Анджей Дуда — ставленик правлячої партії «ПіС».❙
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«Якщо людина користується і 
в побуті, і з екранів соцмереж 
українською мовою — це для 
мене великий показник»
 ■ Ви повернулися в Україну 
майже одразу після того, як в Ук-
раїні обрали нового президента, 
новий парламент і призначили 
новий уряд. Чи була якась зміна, 
що вам одразу кинулася в очі?
 — Я до того був останній раз у 
16-му році в Києві, і тоді якось у 
суспільстві, на вулиці відчувало-
ся, що в країні йде війна, волон-
тери працюють, багато було чути 
української мови. От відчувало-
ся, що в країні йде війна і країна 
чинить спротив. 
 А після повернення, вихо-
дячи на вулиці, таке-от вражен-
ня, що війни нема... Будь-які 
проблеми люди вирішують, про 
будь-що розмовляють, але тіль-
ки не про війну. 
 Винятково в середовищі пере-
селенців iз Криму, які вимуше-
но покинули його, в колі актив-
них громадян, там iще, звісно, 
є тривога за все, що відбуваєть-
ся в країні. Про це постійно гово-
рять, над цим постійно розмірко-
вують, що нам далі робити. 
 Ну забудований Київ мене 
вразив, навіть у порівнянні з 
16-м роком. Неконтрольоване 
дике будівництво, забудовуєть-
ся кожен метр. Як гриби, стоять 
ці будинки.
 ■ У вас на футболці написано 
«Вимкни російське». Як ви ду-
маєте, російського, коли ви по-
вернулися, стало менше?
 — На жаль, при цій владі його 
чим далі, тим більше стає. І це по-
мітно кожен день. Я не знаю, сві-
домо чи несвідомо анонсував Си-
вохо свого часу «тактику дрібно-
го кроку», яким вони рухаються. 
Кожен день розбиваються підва-
лини, що стосуються мови, армії, 
води в Крим...
 Таке враження, це в мене вже 
майже впевненість — що влада 
Зеленського зараз має всі ознаки 
окупаційної адміністрації. Не де-
ржавної влади, а окупаційної ад-
міністрації, тимчасової. 
 На мій погляд, мета одна — 
створити напругу в суспільстві, 
розпорошити сили її свідомої час-
тини і врешті — привести Медвед-
чука. Яке це буде прізвище — не-
важливо, але саме цей, так зва-
ний, «Опоблок — За життя». 
 Я вважаю, що саме Медведчу-
ка вони ведуть до влади. 
 ■ Тобто ви погоджуєтеся, 
коли нову владу називають ре-

ваншистською, так? Ви думає-
те, це її свідома позиція?
 — Тут дуже все просто. От 
дивіться, коли 7 вересня ми 
(політв’язні. — «УП») поверну-
лись в Україну, призначили уряд 
Гончарука. 
 Була картинка одразу і були 
великі очікування серед громад-
ських, правозахисних організа-
цій. Наприклад, це міністерство, 
яке нами опікувалося (Міністерс-
тво у справах ветеранів, тимчасо-
во окупованих територій і внут-
рішньо переміщених осіб. — 
«УП»), Оксана Коляда — нове 
обличчя з волонтерського середо-
вища, з великим бажанням пере-
налаштувати, змінити систему. 
Я пам’ятаю, як горіли в них очі, 
що вони хотіли щось робити. 
 Але коли б я туди не заходив, 
там постійно були якісь реоргані-
зації, недокомплект. Вони що не 
намагаються зробити — кругом 
якийсь папірець із забороною на 
це, тобто система залишилася та 
сама. 
 От є картинка, що це начебто 
волонтери, а коли ці люди хочуть 
щось зробити корисне, правиль-
не, в них немає цієї можливості. І 
так от чим далі, тим більше відчу-
валося, що це все несправжнє. 
 Навіть якщо і були нові об-
личчя, то вони виконували роль 
такого антуражу якогось. І те, що 
цей уряд півроку навіть не проіс-
нував, — чергове тому підтвер-
дження. 
 І всі ці зашквари влади, цей 
дитячий садок, який на картин-
ку працює, вся ця недолугість, 
відосіки — це все ширма. А за 
лаштунками відбуваються важ-
ливі процеси, та сама зміна уря-
ду... тепер цих усіх регіоналів, 
«табачників» у культуру повер-
нули, за мову беруться... Вони ж 
не припиняють цей рух. 
 Суспільство дає начебто вiд-
сiч — вони включають задню і 
починають обходити з іншого 
боку. От найсвіжіший приклад: 
за міністра освіти не проголосу-
вала Рада (профільний комітет. 
— «УП»), його призначають об-
хідним маневром, там, в. о. І цей 
в. о., скільки він буде працювати 
— невідомо. 
 Як на мене, це все ширма, за 
якою все відбувається в напрям-
ку, який потрібен Кремлю: внут-
рішня дестабілізація, показати 
картинку громадянського про-
тистояння, що тут б’ють і таке 
інше, що президент недолугий — 
«тут тільки ми зможемо навести 

порядок» — і привести Медведчу-
ка. 
 Я не міг би ніколи собі уяви-
ти, сидячи там, що повернусь у 
країну, де такі канали, як «ZiK», 
уже будуть зовсім іншої направ-
леності. Що три такі потужні  за-
гальноукраїнські канали нале-
жать Медведчуку. 
 Я не знаю про бізнес Медвед-
чука... Наскільки він потуж-
ний, щоб утримувати такі кана-
ли? А тут тепер, виявляється, в 
«1+1» частка його... І ці з ОПЗЖ 
навіть на «Прямому» каналі 
з’явилися.
 Мені дуже болить, що сус-
пільство в загальній масі своїй 
не намагається якось правиль-
но проаналізувати це і зрозумі-
ти, що нас врешті решт тягнуть 
в орбіту Кремля.
 ■ Ви кажете, що за цією шир-
мою відбуваються небезпечні 
процеси. Ви ж фермером у Кри-
му були, і освіта у вас аграрна. 
Тема з подачею води в Крим. У 
Зеленського то збираються її да-
вати, то не збираються...
 — Це найбільша зрада, яку 
ця влада може по відношенню 
до кримчан собі дозволити. Ви 
не можете нічого зробити для де-
окупації? Просто тоді краще не 
робіть нічого, не робіть дурниці.
 Тут навіть не може бути двох 
якихось думок iз цього приводу. 
У Криму для людей, для грома-
дян України, для їхніх побуто-
вих потреб абсолютно вистачає 
кримської води. 
 Система розбудована Украї-
ною після того, як Крим було пе-
редано за Радянського Союзу. 
Ще до побудови Північно-Крим-
ського каналу. В Криму є гори, 
які формують запас води. 
 Питань з тим, щоб напоїти 
людей, про якусь гуманітарну 

катастрофу — це таке саме вига-
дане питання, як переслідуван-
ня русскоязичних. «Прітєснєніє 
рускоязичних» і «гуманітарна 
катастрофа в Криму» — це така 
сама схема, за якою нам намага-
ються нав’язати, що це от «хох-
ли грьобаниє воду не дають» і че-
рез це проблема.
 ■ А Росія не може так само, як 
«утиски російської мови», вико-
ристати воду в Крим як привід, 
щоб напасти на Херсон?
 — Будь-який сценарій не 
можна виключати. Але ж тут 
річ не в тому, що вони хочуть, а 
в тому, що можемо ми. Яку ціну 
вони заплатять? 
 ■ Якщо порівняти ситуацію, 
яка зараз в Україні, з тією ситуа-
цією, яку ви переживали в 13-му 
році в Криму, чи є щось схоже?
 — Ми ж недаремно з вами ось 
тут, коло суду.
 Я не знаю, як зараз там, у Кри-
му, тобто не відчуваю це шкірою, 
не дихаю одним повітрям з тими, 
хто там під судами. Але навіть 
якщо говорити про стан 16-го 
року, то ситуація зараз перебіль-
шує його за відчуттями, за напов-
неністю. Тупо машина держав-
на перемелює людські долі, щоб 
опанувати тут суспільну думку. 
 Навіть не опанувати, а прос-
то пригнітити її до такого стану, 
щоб суспільство перестало чини-
ти спротив — от те саме я відчу-
ваю зараз тут. Тільки кількість 
оцих «космонавтів» у шоломах, 
які виконують «обов’язки», а 
насправді злочинні накази, ще 
більша. 
 Нігілізм оцей правовий, який 
дозволяє собі влада, це ж і є саме 
те, що уособлює кремлівську вла-
ду. Цю репресивну машину уособ-
люють саме такі дії, коли вони мо-
жуть робити будь-що протиправ-

не і немає механізму на це впли-
нути і припинити. А будь-яка 
твоя дія ними розцінюється по 
рядках законодавства. 
 Слава Богу, що у нас суспіль-
ство не настільки подавлене, ну 
і, звісно, це не робиться в один 
день, і в Україні це зробити зре-
штою неможливо. Трошки інша 
земля, з іншим менталітетом. 
 Я коли сидів в «одиночці», часу 
багато було, а листуватися вдава-
лося лише російською мовою. Ну 
от начебто слова ті самі, літери ті 
самі, все те саме, але от навіть «ук-
раїнська російська» мова і «росій-
ська російська» мова — вони різні. 
Від цього і відчуття. 
 Я ще тоді порівняв, що це те 
саме, що взяти Рєпіна і Левітана: 
одні й ті самі фарби, але з-під пен-
зля Рєпіна виходить «Лист запо-
розьких козаків турецькому сул-
тану», а в Левітана «Над вечным 
покоем». 
 ■ Володимире, щодо того міс-
ця, біля якого ми сьогодні зібра-
лися. Значна частина людей, яка 
підтримує Сергія Стерненка, ви-
ходить, аби допомогти йому за-
хистити своє право на самоза-
хист. Але видається, що у вас мо-
тивація зовсім інша, чому ви це 
робите?
 — Ви з приводу моєї справж-
ньої мотивації?
 ■ Так, ви ж не за самозахист, 
правда?
 — Для мене право на самоза-
хист — це дуже чутлива річ. 
 За часів Помаранчевої рево-
люції чоловік застрелив «мусо-
ра», бо той його постійно діста-
вав. Запорожченко чи Запоро-
жець, якось так, прізвище було. 
Людину діставав представник 
влади впродовж довгого періоду 
часу, він доводив людину до того, 
що вона скоїла вбивство. Чому це 

Ольга КИРИЛЕНКО, Роман РОМАНЮК
(Інтернет-видання «Українська правда»)

«Україна молода» iнтерв’ю з українським патрiотом iз Криму Воло-
димиром Балухом публiкувала в листопадi 2019 року, майже через 
два мiсяцi по його поверненнi з росiйських катiвень-в’язниць. Сьо-
годнi — виклад розмови Володимира з журналiстами «УП».
Володимир Балух — один iз найвідоміших українських політв’язнів, 
кримчанин і, як він сам себе називає, український націоналіст. Ос-
танній статус він підтверджував не раз.
У грудні 2013 року, під час Революції гідності на столичному Май-
дані, почепив на високу жердину на своєму тракторі червоно-чор-
ний прапор. 
А на початку окупації вирішив «потролити» своїх синьо-жовтим 
— вивісив його на своєму будинку разом iз табличкою «вулиця 
Героїв Небесної сотні».
Щоправда, замість обурених односельчан прийшли обурені пра-
воохоронці.
Окупанти засудили його за непокору оперпрацівникам, нібито 
зберігання боєприпасів і вибухових речовин та побиття начальника 
ізолятора. Проти несправедливого вироку Балух голодував понад 
200 днів. З ув’язнення писав листи. 
На якому етапі справи зараз — не знає.
7 вересня 2019 року Балух повернувся в Україну в межах великого 
обміну. І вже 10 місяців живе в країні, якою керує президент Воло-
димир Зеленський.
Ми зустрічаємося з ним спекотного червневого дня біля Київсько-
го апеляційного суду на Солом’янській, де захист Сергія Стерненка 
оскаржував його домашній арешт. 
На Балуховi біла футболка з написом «Вимкни російське», а в 
руках — люлька. Він багато говорить про розчарування владою 
Зеленського, називає главу ОПУ Андрія Єрмака «спецоперацією 
Кремля», радіє за побратимів-політв’язнів, які збираються в полі-
тику, і розчулюється, коли говорить про Крим, любов і маму.

ДІЙОВІ ОСОБИ■

«Якщо забрати 
ми побачимо, 

над будинками
Один iз найвiдомiших полiтв’язнiв Володимир Балух — про 

українське суспiльство, владу i ситуацiю на анексованому пiвостровi

Володимир Балух: «Вимкни російське».❙
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не враховується? Чому людині 
дали 15 років? 
 Так, він свідомо пішов, взяв 
рушницю і застрелив. Чому в нас 
немає інших механізмів, які вра-
ховують те, що людину довели? 
 З тих пір у мене болить ця іс-
торія. І історія зі Стерненком бо-
лить, відверто болить. Що це, як 
не самозахист, коли це третій на-
пад на нього? 
 Ну і, я буду відвертим, те, що 
людина користується і в побуті, і 
з екранів соцмереж українською 
мовою, — це вже для мене вели-
кий показник. 

«У 2014-му в Криму було 
враження, що людям хтось 
тумблер перемкнув»
 ■ Давайте трохи поговоримо 
про Крим. Ще до арешту ви гово-
рили, що не спілкуєтесь iз біль-
шістю односельчан після окупа-
ції. Як, на вашу думку, окупація 
змінила людей у Криму?
 — Давайте змоделюємо ситу-
ацію, трошки абстрагуючись від 
Криму. Наприклад, ми сидимо 
вдвох, і — неважливо, хотіли ви 
цього чи не хотіли —  я вас при-
мусив до чогось. Навіть якщо ви 
вважаєте, що це правильно. Піс-
ля цього ви змінитесь чи ні?
 ■ Звісно.
 — І вже після 16-го року, коли 
я перебував там майже два роки 
в СІЗО, звісно, люди дуже зміню-
ються. Мені багато хто в СІЗО ка-
зав, і потім на лагері, коли в Кер-
чі був: «О, кто же знал, что такое 
будет, кто же знал, что такой бес-
предел будет. А що нам тепер зро-
бить?» Я кажу — піти вмерти, 
що ти зробиш, ви запросили цю 
зброю. Вашими недолугими дія-
ми скористалися, щоб створити 
картинку і видавити українські 
збройні сили... 
 Багато людей просто залізли в 
раковину, розуміючи, що вони не 
в змозі вплинути на ситуацію. Бо, 
давайте відверто, ніколи суспіль-
ство не свідоме на 100%. Але тих, 
які активно беруть участь, мають 
якусь свою ідеологічну та полі-
тичну позицію і її відстоюють, ні-
коли не було більше 30%—35%. 
Це в найпотужніші часи. 
 А більшість — це флюгери. 
І от чи змінилися настрої в цих 
флюгерів, чи ні? Звісно, зміни-
лися. Їм же ж там наобіцяли зо-
лоті гори, що тут пенсії і зарпла-
ти будуть шикарні, а ціни, як в 
Україні. А вийшло все навпаки. 
Флюгер завжди шлунком винят-
ково думає. 
 Звісно, змінилося суспіль-
ство. І от знаєте, коли відбула-
ся весна 14-го року, для мене був 
просто шок від людей. Таке вра-
ження, що людям хтось (клацає 
пальцями) тумблер перемкнув.
 ■ Досить швидко, ви маєте на 
увазі?
 — Учора людина ніколи повз 
не проходила, щоб не привіта-
тись, щось не запитати, і завжди 
ти її виручав. А тут ця людина іде 
і відвертається, тебе побачила — і 

як від ладана шарахається. 
 Це відбулось десь за місяць, 
оця трансформація людей. 
 ■ А чи багато було серед ваших 
знайомих людей, які не сприйня-
ли, не визнали окупацію?
 — Достатньо. Було двоє хлоп-
ців, з якими я постійно спілкував-
ся, ми допомагали одне одному, 
дружили, можна сказать. І пер-
ший, і другий разом iз родинами 
виїхали. Один просто залишив 
дім, другий, можна сказати, по-
дарував за копійки свій будинок. 
Вони зараз — це ганьба для влади 
— заробляють за кордоном. Один 
дальнобойщиком працює, інший 
на будівництві.
 ■ А чи лишилися контакти з 
кимось на півострові у вас?
 — Звісно, я контактую, спіл-
куюсь, iз людьми зі свого села. 
Але далеко не з усіма. Там оці упо-
роті ватніки далеко не всі. 
 ■ Контакти не слабшають iз 
кожним роком окупації?
 — Я вам відверто скажу, вони 

тільки мiцнiшають. Є такі люди, 
що був номер телефона, але ніко-
ли ним не користувався. А зараз 
надзвонюють самі, щоб поспілку-
ватись, пожалітись на те, що там 
відбувається. Жалітись там дійс-
но є на що. 
 Ті, хто не зашорені, розуміють, 
яке зло пропаганда. І от я вам ска-
жу таку абсолютну, стовідсотко-
ву, достовірну річ: щоб оцінити, 
чи Крим iз проукраїнськими, чи 
з проросійськими позиціями, тре-
ба забрати звідти армію. І ми по-
бачимо, яких прапорів буде біль-
ше над будинками. 
 Звісно, зараз росіяни завозять 
у Крим людей, таку приховану 
асиміляцію проводять. Здебіль-
шого це колишні військові, спец-
службісти, які на пенсію вихо-
дять. Це дуже помітно. Коли мене 
етапували до Торжка, в Тверську 
область, я етапом багато з ким 
їхав. 
 Так вони — саме всі ті, хто за-
везений після окупації, хто кра-
щу долю шукав, хто переховував-
ся. І розмови між ними тільки про 
те, «а той так влаштувався, а той 
так, а там цих вояк нагнали». 
 Севастополь тріщить від за-
везених людей. Там досить сут-
тєва частка зараз, як на мене, — 
не менше 800 тисяч. У Криму за-
вжди було багато таких, що купу-
вали квартири як дачі. Зараз такі 
нікуди не ділись, але додалось 
дуже багато тих, які на постійне 
проживання приїхали.
 Є єдиний у Криму корінний 
народ, він визнаний єдиним. Є ще 
кілька корінних народів, але да-
вайте будемо відвертими — їхня 

кількість просто не співмірна з 
кримськими татарами.
 Вони — корінний народ, і я 
як український націоналіст вва-
жаю, що будь-яка нація має пра-
во на свій дім. І кримські татари 
мають право на свій дім. І вони ви-
борють своє право вирішального 
голосу на своїй власній землі.
 ■ Як ви думаєте, чи за Зеленсь-
кого в Україні утвердять автоно-
мію кримськотатарського наро-
ду?
 — Я впевнений, що за Зе-
ленського нічого доброго не ут-
вердять. Пройшли ті часи, коли 
можна було плекати якісь надії.

«Жодних зобов’язань якихось 
перед Зеленським у мене нема»
 ■ А як ви зараз ставитеся до 
Зеленського, враховуючи, що за-
вдяки йому ви повернулися в Ук-
раїну?
 — Вибачте, це абсолютна не-
правда. Робота, проведена для на-
шого повернення, велася задовго 

до Зеленського. І скільки робили 
громадські організації, щоб ця 
проблема була на поверхні, щоб 
вона звучала на всіх рівнях, щоб 
відбувався тиск на ту сторону.
 І люди в Москві, там цілодо-
бово ця тема була піднята на та-
кий рівень, що прізвища, які зву-
чали, стали для Путіна токсични-
ми. Якби залишився Порошенко, 
він би і Порошенку нас віддав. 
 А тут за рахунок оцієї піар-
акції... Хоча не так, для мене зро-
зуміло, що це була спланована 
спецоперація, яка розпочалася з 
нашого повернення.
 ■ Що саме було спецопера-
цією?
 — Що було спецоперацією? А 
от та спецоперація, яка досі три-
ває в Україні. Коли ми вперше по-
чули про Єрмака?
 ■ Коли ви вийшли разом iз 
ним iз літака...
 — От коли він iз нами при-
летів у ролі головного одним лі-
таком iз «Внуково».
 ■ Тобто, ви вважаєте, що ство-
рення Єрмака як суб’єкта є спец-
операцією Кремля?
 — Там було багато чинників, 
у яких був зацікавлений Кремль і 
які знімались цією спецоперацією 
— і зняти токсичність, позбутись 
імен, які на слуху, так піну звер-
ху прибрать. Це дуже-дуже нега-
тивно подіяло, до речі, на право-
захисний рух. Просто зникли...
 ■ Топові імена?
 — Так, топові прізвища зник-
ли, і начебто не стало проблеми. І 
зараз треба багато сил, щоб знову 
розкрутити цей маховик, напов-
нити його іншими прізвищами, 

бо проблема ж то нікуди не ділась, 
людей як брали ні за що, саджали 
за політичними ознаками наших 
громадян, так це і продовжуєть-
ся. 
 Що змінилося з цим? Так, нас 
звільнили. Але, вибачте, що, за 
просто так звільнили? Я не Зе-
ленському маю дякувати, що нас 
звільнили, я маю дякувати сус-
пільству, людям, які молились 
по церквах, які виходили на ак-
ції в Європі, в Штатах, які стояли 
і піднімали цю тему і примушу-
вали політиків цим займатись. У 
мене нема жодного якого... як це 
зветься там?
 ■ Зобов’язань.
 — Так, жодних зобов’язань 
якихось перед Зеленським нема. 
І я вам відверто кажу, коли ми 
повертались, то було бажання у 
мене підійти до нього, спитати: 
«Що, важко? Країні важко? За-
лучай до справи, можеш на мене 
розраховувати». От було таке ба-
жання щире. 
 Але от коли повернулись ми, 
почало приходить розуміння, що 
насправді відбувається в країні, 
і особливо вже після того, як Єр-
мак очолив офіс президента, по-
міняли уряд, і ті обличчя прибра-
ли, до яких можна було ставити-
ся з певним рівнем поваги. 
 Коли в Порошенка був суд, 
він слова Рябошапки наводив, що 
сам генеральний прокурор назвав 
ці справи «трешем». А що, каже, 
таке треш з англійської? Це сміт-
тя. 
 І от оце слово «треш» усе біль-
ше і більше звучить у характерис-
тиках влади. От усе більше усві-
домлюєш, що це справжнє сміт-
тя. 
 ■ Ви прилетіли з багатьма 
людьми, які багато чого пережи-
ли. Чому ніхто з них не пішов у 
політику? І ви ніякою політич-
ною діяльністю не займаєтеся? 
 — Я не думаю, що відкрию вам 
велику таємницю — хлопці йдуть 
у політику. Зараз будуть вибори і 
довибори до Верховної Ради, і ви 
побачите, що дехто з хлопців іде в 
політику.
 ■ Дехто з тих, хто з вами по-
вернулися?
 — Так.
 ■ Це про партію Сенцова?
 — Я про Сенцова нічого не 
скажу, в плані його політичних 
амбіцій, думаю, він це може зро-
бити за себе сам. Я знаю, звісно, 
трошки більше, та я цього не буду 
говорити, це не моя справа — але 
Олег займається зараз телевізій-
ним проєктом, знімає кіно. Але 
зрештою нема нічого неможли-
вого в цьому житті. 
 Але те, що хлопці йдуть в 
політику, ви це побачите. І йдуть 
не тому, що якось хочеться со-
лодко життя своє влаштувати.
 Усе, що в нас є, за великим ра-
хунком, це наші імена і пройде-
ний шлях до цього часу. 
 Але коли порядні люди не 
йдуть у політику, то ми маємо 
те, що маємо: приходить от та-
кий непотріб. І тому «лучше жа-
леть о том, что сделал, чем о том, 
что мог сделать, но не сделал».
 ■ Якщо хтось із цих достой-
них хлопців, зокрема той же Олег 
Сенцов, покличе вас у свій полі-
тичний проєкт, чи підете ви?
 — Я не піду ні в який політич-
ний проєкт. Поясню чому. 
 Я можу співпрацювати, я вже 
майже співпрацюю з політичною 
партією, але я вступати в партію 
ніяку не буду. Я за переконання-
ми націоналіст, і хоч я і вийшов 
у 2010 році з Конгресу українсь-
ких націоналістів, формально я 
просто розірвав iз партією. Вони 
мене вважають своїм, а я вважаю 
себе просто націоналістом.
 Відверто скажу, якщо Олег 
Сенцов покличе в політичний 
проєкт... Це, на мій погляд, не-

можливо. Ну, він розуміє, хто я, 
я розумію, хто він. Ми спілкує-
мося, ми поважаємо і розуміємо 
одне одного. І я вважаю на даний 
час при всій абсолютній повазі 
моїй до нього, він не стане ук-
раїнським націоналістом за виз-
наченням. Тому в нас не може 
бути спільного політичного про-
єкту.
 ■ 24 червня ви написали у 
«Фейсбуцi»: «За українську вла-
ду мені було соромно завжди. Не 
соромно було лише сидіти за пра-
во цю владу формувати і контро-
лювати». За якого з президентів 
України вам найбільш сором-
но? 
 — Насправді найбільш со-
ромно не за президента, а за ук-
раїнський народ, за українців 
соромно, розумієте, за нас... Ми 
маємо ідентичність власну роз-
будовувати, а ми собі дозволяє-
мо ось такі якісь хайпові речі... 
Це найбільший сором насправ-
ді. 
 Я це відверто кажу, до Зе-
ленського був Янукович найбіль-
ший сором... Я вам можу навіть 
по ранжиру розкласти: до цього 
був Янукович, до цього Кучма, 
до цього Кравчук. Деякі непогані 
речі були зроблені за Ющенка. 
 А в мене є розуміння, що якби 
ми на перших наших виборах об-
рали Чорновола, ми мали б зовс-
ім іншу політику, не було б ніко-
ли таких-от історій. Чорновіл аб-
солютно розумів своє призначен-
ня в разі, якби його обрали. Це 
роль того самого Леха Валенси в 
Польщі — зруйнувати систему. 
А Кравчук, навпаки, її намагав-
ся втримати.
 Ми з моєю подругою на 
суді Прошенка сперечались і 
зійшлись на словах Довженка, 
що «боєць із хибами — це все ж 
таки боєць, а муха без хиб — це 
тільки бездоганна муха». 
 Зараз при владі «бездоганні 
мухи» — як мухи, вони бездо-
ганні, але від бійців там нема ні-
чого. 
 У Януковича хоч якась була 
позиція. Він хотів бути тут царь-
ком, головним феодалом. У Зе-
ленського взагалі ніякої позиції 
нема. Тому найбільш соромно 
мені за них — за тих, що зараз. 
 ■ Ви також говорили, що тре-
ба плекати національну ідентич-
ність. А що вам допомагало три-
матися і бути українцем, коли ви 
жили в Криму?
 — Тут дуже просто, я можу 
багато вам розповісти, а прав-
дивим є одне-єдине слово — лю-
бов. 
 Я аж розчулився (уриваєть-
ся, стримує сльози. — «УП»)... 
Я від цього питання завжди тро-
хи розчулююся, це любов — до 
мами любов, до батька любов... Я 
маму зараз згадав, вибачте. Мене 
ніхто ніколи не виховував націо-
налістом.
 Батьки мене любили, звісно, 
завжди «не чаяли» душі, хоча я 
все життя був «відірви і викинь». 
Але коли стаються от такі речі, 
як окупація, і випливає все — всі 
розмови з мамою, якісь спогади з 
дитинства...
 Я вам відверто скажу: у мене 
настав момент, коли я зрозумів, 
що «вижити за будь-яку ціну» я 
точно не хочу, я не сприйму цьо-
го, якщо доведеться будь-яким 
чином зрадити свою любов. Це 
вже не я, після цього це вже інша 
людина. 
 У тюрмі було важко. Були мо-
менти, коли навіть хотілося по-
мерти, ну просто думав, що все, 
сил не вистачить. А потім дає тобі 
силу одне слово в якомусь листі, 
який ти отримав, просте слово, 
ніякого пафосу, ніяких висловів 
філософів... І як воно працює? 
Дуже просто — у цих листах теж 
була любов. ■

Таке враження, це в мене вже майже впевненість 
— що влада Зеленського зараз має всі ознаки 
окупаційної адміністрації. Не державної влади, а 
окупаційної адміністрації, тимчасової.

ДІЙОВІ ОСОБИ■

з Криму армію,
яких прапорів
буде більше»
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Тетяна УРИСЬ

До 185-річчя з дня свого заснування 
Національний педагогічний універси-
тет імені М. П. Драгоманова продовжує 
знайомити громадськість зі своїми фа-
культетами та їхньою діяльністю. 
Сьогодні на гостинах в «УМ» — фа-
культет української філології та літера-
турної творчості імені Андрія Малиш-
ка. Чим живе і як розвивається один 
із найуспішніших факультетів, роз-
повідає декан — доктор філологічних 
наук, професор, заслужений працівник 
освіти Анатолій Висоцький.

«Працюємо на утвердження 
національної ідеї»
 ■ Анатолію Васильовичу, ви часто 
наголошуєте, що навчання на факуль-
теті української філології та літера-
турної творчості імені Андрія Малиш-
ка — це робота розуму та душі. Розка-
жіть коротко про факультет. 
 — Робота нашого колективу спря-
мована на утвердження в Україні на-
ціональної ідеї, зокрема через освіту й 
виховання. Факультет української фі-
лології та літературної творчості імені 
Андрія Малишка й сьогодні в авангарді 
філологічної науки й новітньої систе-
ми викладання. Ми здійснюємо підго-
товку фахівців зі спеціальностей «Се-
редня освіта (українська мова і літера-
тура)», «Філологія (українська мова та 
література)» та «Журналістика» освіт-
ніх ступенів бакалавр та магістр. Наші 
випускники отримують кваліфікації 
вчителя української мови і літератури, 
зарубіжної літератури закладу серед-
ньої освіти та англійської мови (або іс-
торії, або літературного редактора, або 
практичного психолога (у закладах ос-
віти), або фахівця з літературної твор-
чості), а також фахівця з видавничої 
справи та редагування. Це розширює 
можливості для професійного станов-
лення наших студентів та їхнього по-
дальшого працевлаштування. 
 До речі, наші випускники працю-
ють не тільки в закладах освіти, а й у 
редакціях газет, журналів, радіо та те-
лебачення, інтернет-видань, у науковій 
галузі, фондах, спілках, фундаціях гу-
манітарного спрямування, музеях, 
мистецьких та культурних центрах. 
 Навчання на факультеті забезпечу-
ють шiсть кафедр: кафедра українсь-
кої мови, кафедра української літера-
тури, кафедра стилістики української 
мови, кафедра методики викладання 
української мови і літератури, кафед-
ра культури української мови, кафед-
ра журналістики.
 Викладачі факультету пишуть під-
ручники, посібники, навчальні про-
грами, за якими навчаються не лише 
в школах та закладах вищої освіти Ук-
раїни, а й далеко за її межами, зокре-
ма в Угорщині, Польщі, Бразилії та ін-
ших країнах. На факультеті функціо-
нують відомі в Україні та за її межами 
наукові школи академіка А. Грищен-
ка, професора М. Плющ, академіка 
Л. Мацько, академіка П. Хропка, про-
фесора В. Погребенника. Упродовж 
майже столітньої історії факультету 
науковці-педагоги підготували сотні 
кандидатів та докторів наук, відомих 
учених, котрі гідно продовжують нау-
ково-дослідницькі традиції, закладені 
знаними вченими-україністами. Ми та-
кож активно розвиваємо навчально-на-
укові міжнародні зв’язки з університе-
тами зарубіжних країн, з українською 
діаспорою.

«Україна закрила мовне питання в 
1996 році з прийняттям Конституції»
 ■ Факультет, який ви очолюєте, 
зорієнтований на формування націо-
нально свідомого громадянина. Ваші 
викладачі та студенти усвідомлюють 
важливість вивчення рідної мови та за-
безпечення її повноцінного функціо-
нування в суспільстві як державної. 
Чи займається колектив просвітниць-
кою роботою, чи поширює вивчення ук-
раїнської мови в суспільстві?
 — Так. І доволі активно. Колектив 
факультету щиро переймається пробле-
мами поліпшення мовної ситуації в Ук-
раїні й належного стану державної мови 
в суспільстві, докладаючи максимум зу-
силь до популяризації й повноцінного 
функціонування рідного слова — най-
потужнішого з чинників існування ет-
носу, нації та держави. 
  Викладачі факультету відвідують 
із лекціями з актуальних проблем мо-
вознавства, зокрема ділового мовлення, 
різні установи: офіс президента Украї-
ни, Кабінет Міністрів, Держкомстат, на-
уково-дослідні інститути; виступають на 
радіо й телебаченні, ведуть постійні руб-
рики в газетах. 
  Ми також підтримуємо українську 
діаспору. Зокрема, відповідно до між-
народної угоди про академічну співпра-
цю, між НПУ імені М.П. Драгоманова і 
Федеральним університетом УНІЦЕНТ-
РО (Бразилія, штат Парана) та президен-
том Українсько-бразильської централь-
ної репрезентації Вітторіо Соротюком 
викладачі факультету читають онлайн-
курси з української мови для представ-
ників української діаспори в Бразилії. 
  Та й студенти не відстають. Не-
щодавно започаткували новий про-
єкт «UkrFeel. Відчувай українську!» 
(https://www.youtube.com/channel/ UC
FWuGbA3JRZvHgTwwe7ZEdg), де в ко-
роткометражних відео доступно пояс-
нюють особливості вживання слів, фраз 
української мови, зокрема й з вимогами 
нового Українського правопису, поши-
рюючи його на своєму каналі YouTubе та 
в соціальних мережах. 
 ■ Не можу не поцікавитися у вас як 
фахівця-мовника, доктора філологіч-
них наук і очільника факультету ук-
раїнської філології у педагогічному 
виші України: чи справді в Україні є так 
зване «мовне питання»? 
 — Завжди, коли доводиться відпові-
дати на подібні питання, у мене виникає 
думка про те, чи хтось замислювався 
над тим, яка мова є державною, чи гро-
мадян знову хочуть використати у пе-
редвиборчій боротьбі, чи комусь просто 
хочеться про це поговорити. Країна за-
крила мовне питання в 1996 році з при-
йняттям Конституції. Державна мова 
України — українська. Усі інші можуть 
вільно використовуватись у побуті. І ці 
принципи й тези скрізь підтримуються 
в суспільстві.

«Наші студенти постійно прагнуть 
чогось нового»
 ■ Студенти-філологи завжди вирізня-
лися творчою активністю. Раніше вони 
об’єднувалися в різні гуртки, проводи-
ли творчі вечори, збирали фольклор, де-
кламували поезії, обговорювали остан-
ні літературні новини. Як і чим сьогод-
ні живуть студенти-філологи?
 — Наші студенти постійно прагнуть 
чогось нового — подій, знайомств, роз-
витку, а тому в усіх сферах свого жит-
тя намагаються бути активними. Це 
стосується не лише навчання, тобто без-
посередньо того, чим вони мають зай-

матися в університеті, а й громадсь-
кої активності (у нас діє потужне сту-
дентське самоврядування, яке реалі-
зовує різноманітні проєкти, залучає до 
них багатьох учасників), мистецької 
чи спортивної активності (студенти бе-
руть участь у всіх університетських за-
ходах і подіях: від «Ліги факультетів», 
де себе представляють першокурсники, 
до проєкту ProfSport, де на університет-
ській базі відпочинку студенти беруть 
участь у спортивних та інтелектуальних 
змаганнях). На факультеті активно діє 
Студентське наукове товариство імені 
Пилипа Орлика, яке організовує нау-
кові заходи. До речі, студенти з неабия-
ким ентузіазмом займаються науковою 
діяльністю, працюють під керівництвом 
викладачів над обраними темами науко-
вих робіт, пишуть статті, виступають із 
доповідями на наукових конференціях, 
друкують матеріали у збірниках науко-
вих робіт. 
 На факультеті також функціонує лі-
тературна студія імені Андрія Малиш-
ка, якою керує відомий поет, лауреат 
міжнародних та вітчизняних премій Ан-
дрій Демиденко. Для студентів-першо-
курсників спецкурс «Слово» з актуаль-
них проблем акторської майстерності 
читають Герой України, лауреат Шев-
ченківської премії, народний артист Ук-
раїни, професор Анатолій Паламаренко 
та народна артистка України, професор 
Тамара Гримальська-Стратієнко. 
 Студенти факультету беруть актив-
ну участь у роботі студентського теат-
ру «Вавилон», вокального ансамблю 
«Мальви», ансамблю народного тан-
цю «Горицвіт», літературної майстерні 
«Божевільні риби», де пишуть власну 
поезію, обмінюються поетичним досві-
дом. Також вони є організаторами, учас-
никами та волонтерами різних мистець-
ких проєктів, зокрема багаторічного за-
гальноуніверситетського благодійного 
проєкту «Подаруй дитині світло», ви-
дають інтернет-газету «Сьоме небо», 
організовують екскурсії Україною, ве-
дуть активну профорієнтаційну роботу 
зі школярами, налагоджують зовнішні 
зв’язки — зі студентами інших вишів, 
активістами громадських організацій, 
активно висвітлюють свою роботу в фа-
культетських соціальних мережах.
 Також спільно зі студентами ми про-

водимо зустрічі з відомими українсь-
кими вченими, громадськими діячами, 
письменниками, журналістами та ви-
давцями. Зокрема свою творчість у нас 
презентували Макс Кідрук, Ірен Роздо-
будько, Павло Мовчан, Сергій Пантюк, 
Олександр Ірванець, Іван Андрусяк, 
Сергій Гальченко, В’ячеслав Медвідь, 
Василь Трубай, Леся Степовичка, Тетя-
на Грунська, Наталія Дзюбенко-Мейс, 
Станіслав Бондаренко, Дарина Феден-
ко, Світлана Привалова, Юлія Віцько. 
Це лише невеликий перелік відомих 
письменників та громадських діячів, 
які цьогоріч відвідали факультет із май-
стер-класами та презентаціями творів. 
Студенти часто самі стають ініціатора-
ми цих зустрічей. 
 ■ Вимушений карантин вніс свої ко-
рективи в життя суспільства в усьому 
світі. Розкажіть про ваш досвід: які пе-
реваги й недоліки виявили в роботі фа-
культету під час карантину? 
 — Добігає завершення непростий 
навчальний рік, останні кілька місяців 
якого ми практикували дистанційне 
навчання. Наш факультет одним із пер-
ших в університеті долучився до роботи 
в електронному навчальному середови-
щі Moodle, де успішно працює впродовж 
п’яти років, що відчутно полегшило пе-
рехід до навчання і викладання за ме-
жами навчальних аудиторій. Викладачі 
факультету зареєстрували 180 навчаль-
них електронних курсів, де розмістили 
теоретичні матеріали, корисні посилан-
ня на джерела, тексти для практичних 
та семінарських занять, а також підсум-
кові та екзаменаційні тестові завдання, 
якими активно користуються студенти. 
Ми досягли максимального добового по-
казника активності відвідувачів курсу 
впродовж карантину — 10563. 
 Новим для нас стало проведення лек-
ційних, практичних занять, а також під-
сумкової державної атестації за допо-
могою відеоконференцій у дистанцій-
ному режимі. Попри деякі труднощі, 
пов’язані з роботою техніки та iнтерне-
ту, нам вдалося успішно завершити нав-
чальний рік i набути нового корисного 
досвіду, який, очевидно, будемо вико-
ристовувати наступного навчального 
року.
 ■ Напередодні вступної кампанії ці-
каво, які ваші очікування щодо набору 
студентів на факультет цього року?
 — Сподіваємося на значне поповнен-
ня студентських лав, адже щороку конс-
татуємо традиційно високий конкурс на 
всі спеціальності. 
 Запрошуємо на навчання на наш фа-
культет усіх, хто любить слово. Тут ви 
зможете не тільки отримувати ґрун-
товні знання на заняттях, а й відвіду-
вати лекції успішних українців із різ-
них сфер. Укрфілівці — дружня роди-
на, адже час від часу цікаві заходи та 
урочистості єднають і викладачів, і сту-
дентів. Ми дуже любимо подорожувати 
й відкривати разом мальовничі куточки 
України й світу. Студенти мають мож-
ливість для всебічного розвитку. Мріє-
те про цікаве та насичене студентське 
життя? Вам до нас! ■

ДОСВІД

«Запрошуємо на навчання 
всіх, хто любить слово»
Професор Анатолій Висоцький — про діяльність філологічного факультету НПУ імені 
М. П. Драгоманова, насичене студентське життя та заполітизоване мовне питання

■

Анатолій Висоцький. ❙

  ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 Факультет української філології та літератур-
ної творчості імені Андрія Малишка Національ-
ного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова можна вважати правонаступником літе-
ратурно-лінгвістичної циклової комісії шкільного 
факультету Київського інституту народної осві-
ти імені М. Драгоманова, створеного 1920 року. 
Саме в цей час формуються фундаментальні ук-
раїнознавчі кафедри славістики та української лі-
тератури, очолювані професорами — мовознав-
цем М. Грунським та літературознавцем і поетом 
П. Филиповичем. Із 1933 року він функціонує як 
мовно-літературний факультет Київського педаго-
гічного інституту, а з 1954 року — філологічний, 
із якого 1996 року виокремився факультет ук-
раїнської філології. 
 У зв’язку з розбудовою університету в берез-
ні 2005 року факультет перейменовано на Інсти-
тут української філології, з січня 2014 року за рі-
шенням Вченої ради університету — на Інсти-
тут української філології та літературної творчості 
імені Андрія Малишка, а з 21 грудня 2015 року — 
на факультет української філології та літературної 
творчості імені Андрія Малишка. 
  З січня 2013-го носить ім’я Андрія Малишка 
— з нагоди відзначення 100-річчя від дня наро-
дження нашого видатного випускника.

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 47-річний начальник Га-
дяцького районного сектору 
ГУ ДСНС України в Полтавсь-
кій області, полковник служби 
цивільного захисту Василь Губ-
ський має незвичайне хобі — 
створює садово-паркові скуль-
птури з дерева. Улюбленою 
справою займається понад 10 
років. «Хтось бачить просто ко-
лоду чи пеньок, я ж внутрішнім 
зором бачу вже готовий виріб, 
— розповідає він. — Матеріал 
іноді купую, а інколи його під-
кидають друзі. Буває, спилю-
ють аварійні дерева чи й прос-
то сухі. Для когось це головний 
біль, пов’язаний із тим, куди їх 
потім подіти, а для мене — цін-
ний матеріал, із якого можна 
зробити щось цікаве». 
 Загалом чоловік не переби-
рає: у хід іде й сире, й сухе де-
рево. Хоча здійснювати об-
робку сирого, за його слова-
ми, значно легше, аніж сухого 
чи дещо підв’ялого. Найбіль-
ше Василь Губський любить 
«чаклувати» над дубом: попри 
те, що це складний в обробці ма-
теріал, чоловік його добре від-
чуває. До того ж йому імпонує 
те, що вироби з дуба довговічні, 
не так легко піддаються впли-
ву навколишнього середовища. 
Щодо технології виготовлення 
дерев’яних скульптур, то вона 
не така легка й навіть, можна 
сказати, небезпечна, адже ос-
новну роботу пан Василь вико-
нує бензопилкою, а коли виріб 
майже готовий, настає черга 
шліфувальної машини — деякі 
тонкі деталі витягує спеціаль-
ною фрезою. Уміє працювати і 
з різцями, але використовує їх 
украй рідко.
 На сьогодні його творчий 
доробок — десь півтори сотні 
скульптур із дерева, а разом 
із виробами невеликих форм 
— значно більше. Будучи від-
критою людиною, чоловік 
виставляє фотознімки влас-
них творінь на своїй сторінці 
у «Фейсбуці». «І коли в мене, 
бува, запитують, чи можу щось 
зробити на замовлення, навіть 
не відповідаю на такі запитан-
ня. Бо роблю тільки те, що мені 
подобається, і не хочу, аби мені 
щось нав’язували, — конста-
тує майстер із характером. — 
Звичайно, дуже багато людей 
кваліфіковано виготовляють 
подібні речі, тож не без того, 
що іноді щось запозичую, хоч 
не копіюю чиїхось робіт слі-
по, а неодмінно виконую їх по-
своєму». 
 Пан Василь зізнається, що 
йому найбільше подобається 
створювати дерев’яні скуль-
птури олюдинених тварин, 
щоправда, фігур ведмедів, які 
дуже популярні в наших пів-
нічних сусідів, принципово ви-
пилювати не хоче. Якось до Ва-
силя Губського приїжджали 
родичі, тож він влаштував для 
них екскурсію Гадячем. Тільки 
в рідному місті, зазначає, нара-
хував близько півтора десятка 
своїх дерев’яних скульптур: у 
парку, на дитячих майданчи-
ках, просто на вулицях. А от у 
садибі сім’ї Губських жодної 
такої скульптури немає: чобо-
тар без чобіт — це сказано, зок-
рема, й про пана Василя. «Я не 

маю робіт, із якими шкода роз-
лучатися. Зазвичай досить лег-
ко прощаюся з ними, — ділить-
ся майстер. — Тож, трохи по-
гостювавши в мене, вони ви-
рушають до своїх господарів». 
Роботи Василя Губського вже 
роз’їхалися по різних містах 
України, вони є в його роди-
чів, друзів. Навіть іще зовсім 
свіжа робота — оригінальний 
черевик, виготовлений із су-
хого потрісканого пня, — уже 
встигла знайти свого власни-
ка: вона приглянулася одному 
приятелю. Щілин у дереві май-
стер свідомо не став маскува-
ти, адже вони додають зовніш-
ньому вигляду готового виробу 
певного шарму. «Це природний 
матеріал, а отже, він не може 
бути ідеальним. Комусь може 
не сподобатися, що він потріс-
кався, але я не вважаю за пот-
рібне зашпакльовувати кожну 
щілину, бо тоді краще вже ро-
бити скульптуру з цементу», — 
іронізує пан Василь. 
 До речі, маючи золоті руки, 
власної майстерні Василь Губ-
ський досі не має — виготов-
ляє скульптури з дерева прос-
то у своєму дворищі. Як тіль-
ки має вільний час і натхнен-
ня, надіває захисні окуляри й 
навушники, виходить у двір і 
повністю віддається творчості. 
Скульптури гадяччанина нерід-
ко справляють враження навіть 
на багатьох закордонних майс-
трів по дереву, з якими він по-
знайомився завдяки «Фейсбу-

ку». «Дуже приємно мати від-
гуки про мої роботи професіо-
налів. Оцінка інших майстрів 
для мене важлива», — наголо-
шує чоловік. Попри те, що він 
полюбляє творчу самостійність, 
до думок двох своїх менших до-
ньок — 13-річної Софії й 11-річ-
ної Ольги, за його словами, усе 
ж дослухається. «То мої кон-
сультанти, — пояснює. — Коли, 
скажімо, я робив «мультяшно-
го» смурфика, вони багато чого 
мені підказували. До речі, у ба-
гатьох моментах наші бачення 
збігалися».
 У Василя Губського відпові-
дальна й небезпечна робота. 
На своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» він виставляє й відеозаписи 
жахливих пожеж, дорожньо-
транспортних пригод, інших 
надзвичайних подій, у лікві-
дації наслідків яких був задія-
ний. Більше того, усе це знято 
відеокамерою, що закріплена 
на його касці. «А робота з дере-
вом — то для мене психологіч-
не розвантаження, — ствер-
джує чоловік. — Усі ми маємо 
якусь пристрасть. Можна свій 
вільний час проводити на ди-
вані біля телевізора або за ке-
лихом пива. Я ж отримую задо-
волення від того, що щось ство-
рюю своїми руками й результат 
моєї праці подобається людям. 
Коли зі звичайних пня або ко-
лоди народжується скульпту-
ра і ти причетний до отого наро-
дження — це неймовірно ціка-
во!» ■

ЗАХОПЛЕННЯ

«Тато Карло» з рятувальної служби
У його руках «оживають» пеньки й колоди

■

Будучи самоуком, Василь Губський створює справжні рукотворні шедеври.❙

Поряд із «мультяшним» смурфиком середня донька Василя Губського — Софія.❙

За словами пана Василя, робота з деревом — то для нього психологічне розвантаження.
Фото з особистого архіву Василя Губського.

❙
❙



МОВА КАЛИНОВА

Вдома 
— хоч 
китайською
Закон України — 
єдиний для всіх!
Тетяна ГОЛОВЧЕНКО
Тростянець, Сумська область

 Шановна редакціє газети «Україна 
молода»! Я проста пенсіонерка, постій-
ний читач та передплатник вашої га-
зети. Газета мені дуже подобається, 
бо вона правдива, патріотична. Я вам 
пишу, оскільки в мене немає інтер-
нету і ніяких сторінок у «Фейсбуці», 
ніяких сайтів, а тільки «Україна моло-
да», тому дуже прошу через вашу газе-
ту передати на канал «Прямий», який 
я дивлюся, подяку всім тим телеведу-
чим, які висвітлюють правду, допо-
магають людям розібратися в подіях, 
професійно пояснюють нам різні ситу-
ації. Тільки одному ведучому каналу я 
б зробила зауваження — це Матвій Га-
напольський, оскільки він цікавиться, 
що пишуть люди. Так ось що я скажу: 
ви, як ведучий канала, часто при вико-
нанні своїх журналістських обов’язків 
переходите на російську мову — мову 
окупанта. Часто запрошуєте гостей, 
які живуть в Україні, але розмовля-
ють російською мовою. Вдома зі свої-
ми дітьми розмовляйте, як вам зама-
неться, хоч китайською, але на роботі 
говоріть державною українською мо-
вою. Тому й не дивно, що через таких 
журналістів та гостей студії Дмитро 
Разумков — голова Верховної Ради 
України — говорить, що треба пере-
глянути закон України про українсь-
ку мову. Потрібно брати приклад із 
шановного Ахтема Чийгоза, який на-
магається розмовляти українською, 
хоча все його непросте життя та склад-
на доля його народу не дозволяли йому 

цього робити раніше. ■

■ І. ШІМАНЧУК
Рівне

 У 1918 роцi німецький кайзер виз-
нав державну незалежність України, і 
тільки брак гену державності українсь-
кого народу (який є у наших сусідів по-
ляків, угорців, чехів) та незрозумілі, 
неузгоджені між собою дії українсь-
ких керівників віддали Україну на по-
талу більшовикам Леніна.
 30 червня 1941 року німецький фю-
рер не визнав української державності, 
а її керівників відправив у концтабір, а 
згодом і сам програв війну. У разі виз-
нання німцями державності України 
не було б ніякого оунівського спротиву 
більшовикам, не було б УПА та парти-
занських загонів. Українці ще не забу-
ли голодомори, знищення інтелігенції 
і трудового селянства, колгоспи та ви-
силку в Сибір, тож Союз розвалився б. 
Невизнання ж права українців мати 
власну державу, жорстока загарбни-
цька політика окупанта примусили 
наш народ до спротиву. Коли німець-
ка армія у вересні 1941 року вже була 
на підступах до Москви, фюрер був ви-
мушений перекинути з Підмосков’я дві 
танкові армії в Україну, і бліцкриг аг-
ресора було провалено.
 Боротьба з фашистами на українсь-
кій землі тривала до липня 1942 року, 
що забезпечило перемогу радянських 
військ під Москвою (її захоплення де-
моралізувало б армію та народ) і при-

вело до Сталінграда. 
 Внесок України в перемогу визнав і 
«вождь усіх народів», домігшись на пе-
реговорах із Рузвельтом та Черчиллем, 
щоб Україна стала одним із засновників 
Організації Об’єднаних Націй. Сталін 
ввів міністерство оборони у склад ук-
раїнського уряду, чого не мала жод-
на інша республіка Радянського Сою-
зу. Доручив українському генералу 
Дерев’янченку підписати акт про капі-
туляцію Японії, провівши риску під за-
кінченням Другої світової війни.
 Новий вождь Росії — Путін — не 
знає і знати не хоче, торочить, що ук-
раїнського народу немає, заперечує 
державність України і її внесок у пере-
могу над фашистською Німеччиною. 
Зважаючи на цю царсько-радянську 
маячню Путіна, як може вести з ним 
переговори президент Зеленський? 
Своєю демагогією щодо України і її на-
роду новий російський вождь тим са-
мим не визнає й Зеленського прези-
дентом України, ставить його на рівні 
зі своїми маріонетками Пушиліним та 
Пасічником. Невже Зеленський цьо-

го не розуміє і чекає від Путіна доб-
ровільного виведення військ із Дон-
басу та Криму? Цього ж не буде! Путін 
не призначить Зеленського навіть гу-
бернатором Малоросії, як призначив 
Пушиліна та Пасічника керівниками 
«Новоросії».
 Політика загравання з агресором 
ніякого позитиву не дасть. Путін не 
відмовиться від своїх загарбницьких 
устремлінь. На жаль, цього не хочуть 
розуміти наш президент і наші союз-
ники. Тільки виключення зі складу 
ООН (як це вже було з Росією, коли її 
виключили з Ліги Націй після напа-
ду на Фінляндію) і жорстка економіч-
на та дипломатична ізоляція Росії зму-
сять Путіна виконувати підписані РФ   
міжнародні угоди та договори. Україні 
потрібно зміцнювати свої армію і флот, 
перейти до випуску всіх видів ракет, у 
тому числі й балістичних, використо-
вуючи для цього внутрішні можли-
вості і допомогу Заходу.
 Тільки єдність народу і його армії 
при розумному керівництві приведуть 
Україну до перемоги над окупантом. ■

Ольга КОСТЮШКО, пенсіонерка
Тернопіль

 Шановна редакціє! Хочу розповіс-
ти, які маю проблеми з компанією 
«Київстар». Ще у вересні минулого року 
заплатила абонплату, а мені приходить 
повідомлення, що квитанція є, а гроші 
не надійшли. То це хіба моя провина? 
Шукайте, куди вони поділися, раз у вас 
є документ на руках. Далі ніби все йшло 
нормально, я поповнювала рахунок. І 
ось, здається, в лютому цього року по-
повнила рахунок на 70 грн, а через 9 днів 
надходить есемеска, щоб я знову попов-
нила рахунок. Тобто за дев’ять  днів з’їли 
мої пенсійні 70 грн і все. Я нікуди подзво-

нити не можу, хоча до мене додзвонити-
ся можна. А ще прийшло повідомлення, 
ніби я в січні позичила «швидкогроші», 
а дізналася про це тільки через кілька 
місяців. У мене ніяких боргів ніколи не 
було, а тут така напасть. І ще приходять 
час від часу повідомлення: поповніть ра-
хунок, з якого буде знято борг — спочат-
ку це було 69 грн, а тепер 56 грн. 
 Я не поповнюю, бо не чую за со-
бою гріха, ніяких грошей не позича-
ла і не просила. «Київстар» — це пра-
вонаступниця «ДіДжусу». Колись мій 
чоловік був абонентом цієї компанії. 
Якось вранці засвітився екран телефо-
ну і з’явилося повідомлення, що з його 
рахунку знято 45 грн з якогось дива. 

За якийсь час прийшло повідомлення: 
«Сталася помилка», а ще згодом було 
знято ще 30 грн. На той час це були які-
не-які гроші, тож ми з чоловіком звер-
нулися в міське відділення компанії. 
Нам порадили звернутися в Київ, а не-
забаром прийшов лист від якогось Гусє-
ва, котрий пояснив, що мій чоловік не 
на ті кнопки понатискав і сам зі свого 
рахунку зняв гроші. І ще про якісь за-
кони, і все в лапках. Ми зрозуміли, що 
правди не знайдем.
 Написала про свою історію у «Фейс-
буці», то на це відгукнулося чимало лю-
дей, також ошуканих цією компанією. 
Хочеться спитати, а куди ж дивиться 
комітет із захисту прав споживачів? ■

ПОЛІТПАРНАС

Земле, моя 
ти нене
Володимир МАКЛЮЧЕНКО, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри 
культурології та філософії Національного 
університету «Острозька академія» 
Острог, Рівненська область

Лихом об землю вдарю.
В серці цвістимуть сади.
Жити, любити, не скнарить — 
Я ще зовсім молодий.

Вийду на поле рано,
Радує степу синь.
Стану, навколо гляну — 
Поле в обіймах краси.

Ранок у руки білі
Взяв за чуби колоски.
Всі тут дороги милі,
Всі тут знайомі стежки. 

Земле, моя ти нене,
Чую врожаю плин.
Батько — господар у мене,
Сам я — господаря син.

Буду з одною в парі
Тут працювати завжди.
Жити, любити, не скнарить — 
Я ще зовсім молодий.

■

Майже тисячолітня історія міста 
Острог, що на Рівненщині, змушує 
з повагою ставитися до цього нині 
невеличкого містечка, а ще в ХVІ 
столітті воно входило в п’ятірку 
найбільших міст тогочасної України, 
поряд із Києвом, Львовом, Луцьком 
та Кам’янцем. У середньовіччі 
це місто було осередком науки, 
культури, освіти, адже в 1576 р. там 
було засновано Острозьку академію 
(на 100 років раніше за Києво-Мо-
гилянську!), названу так на честь 
князя Острозького — її засновни-
ка. Саме в цьому місті працював 
першодрукар Іван Федорів, який тут 
надрукував знамените Острозьке 
Євангеліє та «Буквар». Саме Острог 
можна назвати містом благодійни-
ків, адже саме Гальшка Острозька 
(«Чорна княгиня») стала фундато-
ром Києво-Могилянської академії та 
багатьох церков.
Ще з 1341 р. князь Данило з роду 
Острозьких зміцнює фортифіка-
ційні споруди довкола міста, з 
яких понині збереглися найстаріші 
кам’яні будівлі — Мурована 
та Кругла (на фото) вежі. Нині 
Острозький замок над річкою Вілія 
є Державним історико-культурним 
заповідником.

АРГУМЕНТ ДЛЯ АГРЕСОРА

Ген державності відсутній?
Тільки воля народу — запорука майбутнього

■

ПРОБІ!

Дзвонив — не дзвонив, а гроші дай
«Київстар» заплутує сліди

■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

От уміють же люди пекти — не 
просто пекти, а надихати цим 
процесом ще багатьох людей 
так, що навіть не думається, 
зможеш чи ні, а береш і пе-
чеш. Я після кількох успішних 
кулінарних спроб за порадами 
Лілії Цвіт тепер ретельно слід-
кую за її новинками. Міркую 
так: треба бути в курсі того, 
що смачного печуть господині. 
А потім ніби по дорозі купую з 
кілограм полуниць, поки від-
почиваю — вмикаю YouTube iз 
полуничним тортом від Лілії, 
і дивись — за годину є торт! 
Дуже гарно розповідає майс-
триня: все по порядку, легко, 
просто, справді приємно пек-
ти і бачити, як це вдається. 
Рецепти прораховані з такою 
філігранною точністю, що все 
вдається з першого разу. 
Правда, полуничний торт, ре-
цепт якого ми вже публікували 
і про який ідеться, я вирішила 
принести до подруги, щоб ра-
зом посмакувати. Але по до-
розі, хоч вона і недовга, він 
приплющився, словом, втра-
тив той апетитний, барвистий, 
пишний вигляд, який мав. 
Добре, що Лілія Цвіт постій-
но на зв’язку з господинями, 
тому я відразу й поцікавила-
ся, чому мій торт втратив по-
чаткову форму.

Секрети літніх тортів
 «Улітку зазвичай усі хочуть 
легких тортів із фруктами, 
ягодами, желе і мусами. Але 
як зробити так, щоб не потік, 
щоб швидко не зіпсувався, 
чим покрити, чим прикраша-
ти тощо? Особливо якщо це 
торт на гостину, його треба 
транспортувати і він має пос-
тояти кілька годин без холо-
дильника. В мене є деякі влас-
ні табу, лайфхаки і спостере-
ження, — каже Лілія Цвіт. — 
По-перше, ніколи влітку не 
використовую для кремів до-
машні кисломолочні продук-
ти. Насправді домашні про-
дукти псуються значно швид-
ше, і може з’являтися спе-
цифічний присмак або запах. 
Це обов’язково треба врахову-
вати, щоб не було неприємних 
сюрпризів! Тобто якщо ви ви-
користовуєте в крем домашній 
сир чи сметану, то такий торт 
потрібно подавати одразу з хо-
лодильника. Магазинні моло-
копродукти завдяки пастери-
зації псуються не так швидко 
і тому — передбачувані».
 Ще зі своїх кулінарних сек-
ретів Лілія Цвіт повідала та-
кий, що вона декорує торт сві-
жими ягодами чи фруктами у 
той самий день, коли його по-
дають на стіл. Бо вже за ніч 
свіжі ягоди можуть втрати-
ти апетитний вигляд і пусти-
ти сік. Тому для декорування 
краще використовувати не пе-
рестиглі ягоди, цілі та тверді.
 «Якщо ягоди чи фрукти 
потрібно розрізати для деко-
ру, то можна скористатися 
спеціальними «желе для тор-
тів» (так і написано на упаков-
ці), яке моментально застигає 
і утворює тоненьку желейну 
плівку на фруктах. Це не доз-
воляє їм засохнути та змінити 
колір. Дуже зручно, спробуй-
те!» — порадила вона. 

 

Що стосується кремів для де-
кору, то топ-майстриня ра-
дить обирати стабільніші 
варіанти на основі шоколаду 
і сиру. «Не рекомендую при-
крашати літній торт збитими 
вершками, масляним кремом. 
Від тепла вони швидко тануть 
і можуть потекти, — нагадує 
вона. — Також варто зазна-
чити, що всі фруктові (ягід-
ні) наповнювачі потрібно доб-
ре вкрити кремом збоку торта, 
щоб від перепаду температури 
вони не потекли і не з’явилися 
плями на торті. Те саме сто-
сується і мусових та желей-
них прошарків. Найкраще їх 
робити трохи меншого розмі-
ру, ніж коржі торта. Тоді про-
шарок добре «сховається» все-
редині». 

Неперевершене поєднання 
вишень та шоколаду
 Шоколадний пиріг із виш-
нями — це та новинка, яку я 
нещодавно побачила у Лілії 
Цвіт і раджу не пропустити. 
«Це смачний, вологий, соко-
витий шоколадний пиріг. А 
зробити його дуже просто — 
мінімум зусиль та максимум 
задоволення», — заохочує до 
приємного вишневого дійства 
Лілія Цвіт. 
 Отож знадобиться: форма 
діаметром 24 см і заввишки 5 
см. 
 Для тіста: яйця — 2 шт., 
цукор — 200 г, ванільний цу-
кор — 1 пакетик вагою 16 г, 
сметана 20% — 400 г, борош-
но — 210 г +/— 20 г, какао — 
50 г, сода — 1 ч. л., оцет — 1 
ст. л., вишні — 500 г.
 Глазур: шоколад — 50 г, 
масло — 20 г.
 До яєць додаємо цукор, 
ванільний цукор та збиваємо 
все до утворення пишної світ-
лої маси. Потім додаємо сме-
тану. В даному рецепті — сме-
тана 20-відсоткової жирності, 
але можна використовувати 
інші кисломолочні продукти, 
лише слідкувати за консис-
тенцією тіста. 
 Після цього додаємо соду, 
погашену оцтом. Просіюємо в 
тісто какао, щоб не було гру-
дочок, та додаємо просіяне 
борошно. Перемішуємо тіс-

то спочатку ложкою, а після 
цього збиваємо все міксером 
до однорідності. Виходить 
рідке, легке тісто, яке прос-
то перемішувати ложкою. Ба-
чимо, що воно залишає слід, 
який одразу зникає. Форму 
змастити маслом. Наливає-
мо в неї тісто та викладаємо 
почищені вишні. Вишень на-
кладаємо щедро, щоб закрити 
ними всю поверхню пирога. 
 У цьому пирогу чудово сма-
кує і черешня. 
 Випікаємо при темпера-
турі 170 градусів приблиз-
но 40 хвилин. Готовність пе-
ревіряємо дерев’яною палич-
кою. Вона має бути сухою. 
 Готовий гарячий пиріг за 
бажанням поливаємо шоко-
ладною помадкою із розтопле-
ного шоколаду та масла. Така 
помадка чудово просочує га-
рячий пиріг, хоча можна обій-
тися і без неї. 
 «Рецепт шоколадного пи-
рога з вишнею (черешнею) — 
саме те, що треба для неділь-
ної кави! Ну дуже смачно і на-
справді дуже просто! Все змі-
шали — і готово! Рекомендую 
його приготувати!» — підсу-
мовує господиня. 

Шоколадний із персиками 
— щоб дивувати!
 Такими тортами — лиш ди-
вувати. Причому не лише ко-
гось, а й себе. Бо дивишся на 
цей пишний багатошаровий 
витвір і не віриш, що ти таке 
можеш створити, а берешся — 
і на тобі: з першої спроби! Цей 
рецепт Лілії Цвіт нещодавно 
з’явився і зайняв чільне міс-
це в кулінарних записничках 
господинь. 
 Форма — 22 см.
 Потрібно для тіста: борош-
но — 320 г, цукор — 200 г, ка-
као — 100 г, сода — 2 ч. л., 
яйця — 2 шт., олія — 100 мл, 
молоко — 250 мл, окріп — 250 
мл.
 Крем: сметана 20% — 
600 г, цукор — 80 г, шоколад 
— 500 г.
 Персиковий шар: пюре 
персиків — 700 г (цілих пер-
сиків 900 г), цукор — 120 г, 
агар-агар — 8 г, лимонна кис-
лота — щіпка.

 

Сироп для просочування: вода 
— 70 мл, цукор — 1 ч. л.
 Крем-чіз: сир — 600 г, цу-
кор — 100 г, сметана — 50 г, 
масло — 200 г, харчовий бар-
вник, какао — 2 ст. л.
 Для декору: персик — 1 
шт., безе, горішки в шоко-
ладі, шоколадна крихта, шо-
колад.
 Розпочнемо з приготу-
вання вологих шоколадних 
коржів. Змішуємо всі сухі ін-
гредієнти: просіяне борош-
но, какао, цукор, ванільний 
цукор та 2 ч. л. соди. Окремо 
змішуємо всі рідкі інгредієн-
ти: яйця, олію та молоко. 
 Тепер вливаємо рідку 
суміш у суху й усе ретельно 
перемішуємо. Утворюється 
тісто середньої консистенції, 
яке важко перемішати лож-
кою. Вливаємо склянку окро-
пу і все ретельно перемішує-
мо. Робимо все швидко, щоб 
тісто вийшло однорідним. 
Консистенція має бути, як на 
млинці. 
 Наливаємо тісто у засте-
лену форму. Випікаємо при 
температурі 180 градусів при-
близно 40 хвилин. Особливіс-
тю цього коржа є те, що він 
тріскає. Але не хвилюйте-
ся: у даному рецепті це не за-
шкодить. Готовий корж пе-
ревіряємо дерев’яною шпаж-
кою. Вона має бути сухою. 
Виймаємо корж із форми, за-
бираємо пергамент і залишає-
мо вистигати. 
 Потім приготуємо шоко-
ладний крем. Сметану беремо 
з жирністю 20 відсотків. До-
дати до неї трішки цукру та 
шоколаду. Підігріваємо все, 
помішуючи, доки маса не ста-
не однорідною і шоколад не 
розтопиться. Такий крем не 
має закипіти, а лише добре 
підігрітися. 
 Залишаємо крем вистига-
ти та добре охолоджуємо його 
в холодильнику. 
 Тим часом готуємо перси-
ковий шар на агар-агарі. Пер-
сики занурюємо в окріп, щоб 
легко було почистити їх від 
шкірки. Почищені від шкір-
ки та кісточок персики пере-
биваємо блендером. До гото-
вого пюре додати цукор, агар-
агар, дрібку лимонної кисло-
ти і поставити все підігрівати. 
Після закипання кип’ятити 
ще 2-3 хвилини і забрати з 
вогню. 
 Форму для торта застели-
ти харчовою плівкою. Вилити 
персикове пюре і залишити все 
до повного охолодження. 
 Коли все готове і охолодже-

не, починаємо складати торт. 
У шоколадному коржі повніс-
тю зрізаємо верхівку, яка по-
тріскала. Розрізаємо корж на 
2 рівні частини. Верхівку, яку 
ми зрізали, подрібнюємо до 
крихти. Наливаємо сюди 20 
мл будь-якого міцного алко-
голю. До холодного крему ви-
сипаємо ці крихти і все добре 
перемішуємо. 
 Шоколадний корж по-
класти в кондитерське кіль-
це. Можна також скористати-
ся для цього формою для випі-
кання. Коржі просочуємо си-
ропом (вода та цукор). 
 Викладаємо половину шо-
коладного крему з крихтами. 
Потім — охолоджене персико-
ве пюре і другу частину кре-
му. Завдяки крихтам крем 
стає значно густішим, має 
цікаве забарвлення та його 
значно більше. Накриваємо 
другим шоколадним коржем. 
Ставимо торт у холодильник 
для просочування приблизно 
на 6 годин. 
 Для прикрашання при-
готувати крем-чіз: до кисло-
молочного сиру додати цу-
кор, ванільний цукор, тріш-
ки сметани та перетерти все 
блендером. Важливо, щоб усі 
інгредієнти були кімнатної 
температури. До сирної маси 
додаємо розтоплене масло, пе-
ремішуємо все міксером. Але 
недовго, щоб крем не розша-
рувався. Відділити в окрему 
посудину приблизно третину 
для іншого кольору. 
 До більшої частини крему 
додати трошки жовтого та ро-
жевого барвника. Виходить 
ніжний персиковий колір. 
 Спочатку наносимо тонень-
кий шар крему, щоб забрати 
всі темні крихти. Потім нано-
симо ще один шар крему, щоб 
вирівняти торт. 
 До меншої частини крему 
просіюємо какао, перемішує-
мо. Коричневий крем наноси-
мо внизу торта і добре все ви-
рівнюємо. 
 Далі прикрасити торт шо-
коладом, розтопленим з олією. 
Для того, щоб утворювалися 
гарні патьоки і краплинки не 
стікали до низу, важливо, щоб 
торт був добре охолоджений. 
 Викласти по колу безе та 
горішки в шоколаді. При-
красити шматочками перси-
ків. Доповнити все шоколад-
ною крихтою. Наприкінці до-
дати в композицію шматочки 
шоколаду. І нарешті резуль-
тат: фантастично гарний торт, 
родзинка будь-якого святко-
вого столу. 
 А влітку й треба спекти 
щось фантастичне! Смачно-
го! ■

ДО СЕЗОНУ

Персиково-вишневий липень
Рецепти нових тортів від топ-майстрині випічки Лілії Цвіт

■

Вишневий пиріг.❙

Лілія Цвіт.❙

Торт із персиками.❙



Стефанія ОЛІЙНИК

Львівська Національна опера імені Соломії 
Крушельницької, як і всі театри України, у 
зв’язку з пандемією завершила ювілейний 
для театру 120-й сезон завчасно. Утім у 
ньому відбулося чимало визначних подій: 
прем’єри, гастролі, наймасштабніший кон-
курс оперних співаків в Україні з великим 
призовим фондом, підготовка нових уні-
кальних проєктів. Розповімо про топ найці-
кавіших здобутків, серед яких навіть джаз і 
казка 10-річної дівчинки. 

Тиждень української музики і три 
ювілеї
 Ювілейний сезон артисти театру роз-
почали... з дефіле по червоній доріжці та 
з підняття келихів шампанського. Тради-
ційно урочисте відкриття сезону пройш-
ло на площі перед театром: 23 серпня 
2019-го, напередодні Дня Незалежності. 
Відбувся святковий концерт за участі 
солістів опери та симфонічного оркест-
ру, в якому прозвучали уривки з опер ук-
раїнських композиторів. 
 «Це особливий сезон, тому що на-
ступного року відзначатимемо 120-річ-
чя з часу відкриття Львівської опери», — 
констатував тоді на урочистому відкрит-
ті генеральний директор, художній керів-
ник театру Василь Вовкун. 
 Вистави перших двох тижнів були 
присвячені винятково українській музи-
ці: прозвучали опери «Мойсей» М. Скори-
ка, «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-
Артемовського, феєрія «Коли цвіте папо-
роть» Євгена Станковича, балет«Лілея» 
К. Данькевича. А виконання опери «На-
талка Полтавка» М. Лисенка артисти та 
керівництво театру присвятили трьом 
ювілейним датам: 250-річчю від дня на-
родження Івана Котляревського, 200-літ-
тю з часу створення ним п’єси «Наталка 
Полтавка», а ще 130-річчю прем’єри од-
нойменної опери Миколи Лисенка.
 До слова, не пройшли повз увагу гля-
дачів оновлення у залі й на сцені: рестав-
ровано історичне живописне полотно з 
краєвидом Львова на протипожежній 
завісі, великий круглий плафон з алего-
ричними жіночими постатями на стелі 
та чудову бронзову люстру в залі для гля-
дачів, а також придбано три проєктори і 
нове світлове обладнання, яке зробило на-
ступні прем’єри ще більш вражаючими.

Усмішки Моцарта та Оффенбаха
 Дві одноактні музичні комедії — 
зингшпіль «Директор театру» В. А. Мо-
царта та оперета «Ключ на бруківці, 
або Чоловік за дверима» Ж. Оффенба-
ха, що виконуються впродовж одного 
вечора, стали першою прем’єрою сезо-
ну. Уявіть, що ви підглядаєте у замкову 
шпарину: а там... пікантні, несподівані 
й кумедні ситуації та ще більш неочіку-
вані розв’язки. 
 За словами режисерки вистав Гали-
ни Воловецької, ця прем’єра — це погляд 
за лаштунки театру. «Ми наче підглядає-
мо за тим, що відбувається за кулісами і 
всіма дверима. У цих ситуаціях є гумор, 
серйозність, конкуренція тощо. Я б ска-
зала, що це театр про театр», — розпові-
ла пані Галина.
 Костюми і декорації двох вистав 
зроблені в одному, дещо ляльковому, 
стилі (художниця костюмів — Дар’я 
Зав’ялова, художник-постановник — 
Ігор Лев, художник-консультант — 
Олександр Дубовик), однак диригенти у 
двох частинах вистави є різними. Зинг-
шпілем «Директор театру» В. А. Моцар-
та диригує Мирон Юсипович, а опере-
тою «Ключ на бруківці» Ж. Оффенбаха 
— Ірина Стасишин. Прем’єри музичних 
комедій відбулися у Львівській націо-
нальній опері 12, 13, 19 жовтня.

Аншлаговий дебют Лиса Микити
 Оперу за відомим твором Івана Фран-
ка «Лис Микита» спеціально на замо-
влення Львівської національної опери 
створив композитор Іван Небесний. Ан-
шлагові прем’єрні вистави у лютому-бе-
резні 2020 року зібрали тисячі глядачів 
різного віку, адже опера створена для сі-
мейного перегляду. За начебто дитячою 
казкою та розважальним сюжетом, гумо-
ром і пригодами хитрого Лиса в опері вті-
лені гострі та завжди актуальні соціальні 
питання. 

 Композитор зізнався, що першою 
слухачкою опери стала його донька, яка 
схвально оцінювала ті чи інші музичні ха-
рактеристики героїв. «Як постановники 
ми не ставили собі за мету показати Лиса 
Микиту поганим, а когось — хорошим. 
Глядач має сам роздумувати і робити вис-
новки. Ці персонажі — людо-звірі, тобто 
люди, які наділені певними звірячими ін-
стинктами, як воно і є в житті», — пояс-
нив Василь Вовкун, який виступив у цій 
виставі режисером та автором лібрето. 
 До числа постановників залучили 
також митців із-за кордону: молодого 
художника по світлу з Литви Арвіда-
са Буйнаускаса, який співпрацює з гру-
пою «Океан Ельзи», а також італійсь-
кого хореографа Марчелло Алджері. В 
опері «Лис Микита» є не лише хо  ре о    -
графія, а й акробатика на повітряних 
полотнах! Окрім того, в українській су-
часній опері використано новітні техно-
логії 3D-проєкції, створені київськими 
митцями Світланою Рейніш та Юрієм 
Костенком, які співпрацюють із найві-
домішими брендами, а також пісенним 
конкурсом «Євробачення» тощо. Сце-
нографію, яскраві костюми та маски 
звірів створили Тадей Риндзак, Ганна 
Іпатьєва, Людмила Табачкова, Анжела 
Городиська. Критика схвально відзна-
чила роботу не лише постановників, а й 
виконавців головних партій — артистів 
театру. 

Конкурс відкриває нові зірки 
 Міжнародні оперні фестивалі та кон-
курси співаків імені Соломії Крушельни-
цької Львівська національна опера про-
водить задля популяризації імені пат-
ронеси театру. Тож один із найбільших 
в Україні конкурсів оперного виконавс-
тва — 5-й Міжнародний конкурс опер-
них співаків імені Соломії Крушельни-
цької — тривав минулоріч упродовж 12-
22 листопада. Учасники — виконавці до 
35 років з України, Вірменії, Польщі, Бі-
лорусі, Словенії. Змагання відбувалися 
у три тури і ставили перед співаками не-
прості вимоги. Перший тур — у супроводі 
фортепіано; другий — у супроводі оркест-
ру; третій, найскладнiший — усього піс-
ля однієї репетиції заспівати у виставі те-
атру при повному залі слухачів.
 За результатами таємного голосуван-
ня членів журі Гран-прі міжнародного 
конкурсу, який склав 10 тисяч доларів, 
виграла Мар’яна Мазур. Окремо прису-
джували І премію (5 тисяч доларів): її от-
римали Роман Чабаранок та Руслана Ко-
валь, ІІ премію (4 тисячі доларів) — Во-
лодимир Тишков та Дар’я Литовченко, 
ІІІ премію (3 тисячі доларів) — Свято-
слав Винник та Юлія Алєксєєва, ІV пре-
мію (1 тисяча доларів) — Ігор Євдокимен-
ко та Вікторія Мельник. Зауважимо, що 
конкурсантів оцінювали поважні члени 

журі з України, Польщі, Австрії, Німеч-
чини, Молдови та Словаччини. «Я надію-
ся, що нам вдалося, щоб тут засвітили-
ся такі імена, які несуть іскру Божу, щоб 
торжествували непідкупність та чесність. 
Це було не завжди легко, але ми всі дуже 
старалися», — зазначила голова журі, ві-
дома українська оперна співачка Вікторія 
Лук’янець.

ГРА — переможці! 
 Не менш яскравими були здобутки 
балетної трупи театру в ювілейному се-
зоні. Модерна постановка «Правда під 
маскою», в яку увійшли два балети — 
«Пульчинелла» та «Весна священна» 
Ігоря Стравінського, перемогла у кате-
горії «найкраща хореографічна/ балет-
на/ пластична вистава» ІІ Всеукраїнсько-
го фестивалю-премії ГРА! За підсумками 
голосування журі, вистава Львівської на-
ціональної опери перемогла у фіналі ба-
лет «Спляча красуня» хореографа Раду 
Поклітару Академічного театру «Київ мо-
дерн-балет».
 Зазначимо, що прем’єра вистави 
«Правда під маскою» відбулася у жовт-
ні 2018-го. Ідея створити єдиний ціліс-
ний твір, у якому ці два балети з такою 
різною за стилем музикою є частинами 
одного дійства, належить італійському 
хореографу Марчелло Алджері та режи-
серу, художньому керівнику Львівської 
національної опери Василю Вовкуну. Ди-
ригент-постановник — американський 
диригент українського походження Тео-
дор Кучар.

Італійський Трієст аплодує 
 Наприкінці минулого року, у грудні, 
балетна трупа Львівської опери предста-
вила балет «Дон Кіхот» Л. Мінкуса у те-
атрі імені Дж. Верді в італійському місті 
Трієст. Це було свято танцю, яке створи-
ли всі артисти і, звичайно, молоді соліс-
ти театру, які виконали головні партії — 
лауреати міжнародних конкурсів Ярина 
Котис та Олександр Омельченко, Дарина 
Кірік і заслужений артист України Євген 
Свєтліца. 
 Окрім того, балетна трупа театру ра-
дувала глядачів і в інших містах України, 
зокрема, казковий балет «Лускунчик» П. 
Чайковського у виконанні артистів бале-
ту театру пройшов на сценах Ужгорода та 
Чернівців.

Європейський формат
 Цього сезону надзвичайно активною 
була співпраця із запрошеними артиста-
ми опери та балету з різних оперних те-
атрів України. На львівській сцені висту-
пили: солісти з Києва — оперні співаки 
тенор Микола Шуляк, сопрано Тетяна 
Анісімова та артисти балету Національ-
ної опери України Ольга Кіф’як, Катери-
на Алаєва, Олексій Потьомкін, Наталія 

Мацак i Станіслав Ольшанський; сопрано 
Одеської опери Ганна Літвінова; солісти 
Дніпро-опера тенор Ігор Шевчук та соп-
рано Надія Єременко; тенор Харківської 
опери Олексій Сребницький. 
 Серед запрошених виконавців були та-
кож молоді українські співаки, що висту-
пають на сценах європейських театрів — 
тенор Михайло Малафій, сопрано Русла-
на Коваль, тенор Леонід Шошин, а також 
польська сопрано Марцеліна Беушер. У 
Львівській національній опері запро-
шені артисти виконували «Дон Жуана» 
В. А. Моцарта, опери Дж. Верді — «Ріго-
летто», «Трубадур», «Травіата» і «Аїда», 
Дж. Пуччіні — «Богема» та «Мадам Бат-
терфляй», а також балети «Лускунчик», 
«Лебедине озеро» П. Чайковського, «Дон 
Кіхот» Л. Мінкуса.

І трохи джазу! 
 У Львівській національній опері ми-
нулогоо жовтня, перед Днем захисника 
України, вже не вперше виступив джаз-
бенд Військово-повітряних сил США. Ра-
зом з американським бендом «джазував» 
також камерний оркестр Львівської опе-
ри під керівництвом диригентки Ірини 
Стасишин. 

Музичний салон зі Steinway 
 Уже звичним місцем камерних кон-
цертів та вистав є сцена Музичного салону 
в Дзеркальній залі Львівської національ-
ної опери. Вона приваблює музикантів і 
слухачів своєю вишуканою красою в оз-
добленні інтер’єру та чудовою акустикою. 
А в ювілейному сезоні тут з’явився чудо-
вий рояль — однієї з кращих фірм-вироб-
ників інструментів Steinway & Sons. Пре-
зентував новий інструмент відомий ук-
раїнсько-американський піаніст, артист 
компанії Steinway & Sons Станіслав Хрис-
тенко, який спеціально підготував вірту-
озну концертну програму.

Казка від 10-річної піаністки
 У Дзеркальній залі артисти театру ви-
конують також камерні музичні вистави, 
і дирекція Львівської опери навіть оголо-
сила конкурс на постановку нових камер-
них опер українських композиторів — по-
чути їх зможемо вже впродовж наступно-
го сезону!
 Серед численних концертних прог-
рам Музичного салону музикантів з усьо-
го світу варто згадати захопливу програ-
му для дітей — музичну казку від 10-річ-
ної піаністки з Коломиї Ярини Бурлак. 
 Окрім того, в театрі постійно прово-
диться театралізована екскурсія для шко-
лярів «Сходинки до Парнасу», під час 
якої діти дізнаються цікаві факти, огля-
дають інтер’єр театру і відвідують при-
міщення за лаштунками, знайомляться з 
оперою та балетом через виступи артистів 
Львівської опери. ■
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ЧАС «Т»

Патронеса надихає
120-й ювілейний театральний сезон Львівської опери — з Лисом Микитою 
й особливою Наталкою Полтавкою

■

Львівська опера не раз дивувала у 120-му сезоні.
Фото надане Театром.

❙
❙

СКОРО

 У наступному сезоні Львівська національна 
опера покаже багато сюрпризів для своїх глядачів. 
Окрім нових постановок та прем’єр, до 120-річчя 
з дня відкриття театру Львівська опера готує кіль-
ка унікальних книжкових видань. Це праця про іс-
торію театру від провідних музикознавців і теат-
рознавців України та Польщі, художній фотоальбом 
про Львівську оперу, а також унікальний ілюстро-
ваний альбом з роботами видатного українсько-
го митця, сценографа Львівської опери Євгена Ли-
сика (1930—1991). Уже відбувся об’ємний проєкт 
фотозйомки 42 сценографічних полотен у худож-
ньому освітленні — декорацій до опер i балетів 
Євгена Лисика, які зберігаються у фондах театру. 
До створення альбому долучилися й інші театри, у 
яких працював Євген Лисик, — Варшави, Мінська, 
Скоп’є, Санкт-Петербурга, Одеси. 
 Тож чекаємо на театральний сезон 2020/2021! 
І хай йому коронавірус не завадить.

■
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Костянтин РОДИК

Спалах імені Тамара Горіха Зерня — мов 
комета, хвіст котрої породжує неймовірні 
припущення. Роман «Доця», підписаний 
псевдом, виявився настільки несподіва-
ним на тлі усіх дотеперішніх рефлексій 
на війну, що мимоволі зринали конспі-
рологічні запитання: що це? хто? звід-
ки? як? Найелегантніше пройшовся по-
між крапель Ростислав Семків: «Перший 
значний текст про ситуацію на сході піс-
ля «Інтернату» С. Жадана» (ЛітАкцент, 
19.01.2020). А от Оксана Забужко, що 
спробувала розібратися з параметрами 
цього «тексту», потрапила у пастку.
 У пастку майстерної жанрової міс-
тифікації. Інформація про авторку та її 
власне переднє слово у книжці «Доця» 
ніби навмисне сконструйовано за мані-
пулятивними політтехнологічними 
приписами. Чомусь пані Оксана на те 
не зреагувала, попри власні влучні ін-
вективи супроти такої специфічної 
діяльности: «Політтехнолог — про-
фесія, що не має відповідника в жодній 
європейській мові... Дурисвіт? систем-
ний шахрай? маніпулятор масовою сві-
домістю?.. Годі уявити собі, щоб хтось 
офіційно рекомендувався: «Х., фаль-
шивомонетник», — а «політтехноло-
гами» пишуться» (І знову я влізаю в 
танк... — К.: Комора, 2016). Мабуть, 
не зважила на те, що літературні міс-
тифікатори цілком тотожні політич-
ним, лише без негативного знаку «мі-
нус».
 Коли захоплено читаєш «Доцю», 
неоднораз потрапляєш, як на волос-
ся в супі, на «погану редактуру». Аж 
раптом спадає на думку: що, як це не 
брак досвіду в молодого київського ви-
давництва «Білка», а свідома стиліза-
ція «під спогади»? Чом би й ні, коли 
навіть супердосвідчена читачка пані 
Забужко пише: «Я би внесла «Доцю» 
Тамари Горіха Зерня (атож, це псев-
донім, авторка — волонтерка з До-
нецька, нині мешкає в Києві) у список 
обов’язкової до читання мемуаристи-
ки — і не тільки української. Мемуа-
ристики — тому що, як попереджає 
авторка в передмові, «Доця» є доку-
ментальною книгою настільки, на-
скільки це можливо для художнього 
твору»: всі герої мають прототипів, 
всі події траплялись насправді, хоч і 
не всі є тими самими героями. По-анг-
лійськи цей жанр називається faction 
(поєднання «факту» і «фікшн»)» (Ні-
мецька хвиля, 16.07.2019).
 Отой згаданий «фекшн» — зовсім 
не нововідкритий жанр, навіть не тер-
мін, а журналістський «бантик». Поєд-
нання «факту» і «фікшн» — явище, ві-
доме не одну тисячу років під звичною 
назвою «література». Або, як мовить 
француженка Дельфін де Віґан, — 
«роман, спроба наблизитися до прав-
ди». Роман самої пані де Віґан зветься 
симптоматично: «На реальних подіях» 
(Х.: Віват, 2018) — і ця назва є цілко-
витим синонімом «фекшну». Власне, 
той французький роман є інтелекту-
альним детективом, що розслідує ма-
сові злочини масової свідомості. Зок-
рема, опіумний вплив на пересічний 
мозок облудної налички «на реальних 
подіях» («фекшн», коли хочете). Зре-
штою, далі пані Забужко пристає на 
ту саму тривожну думку: «Можна не 
сумніватися, що саме «фекшну» нале-
жатиме мейнстрім у добу наростаю-
чої інформаційної перенасичености — 
коли не треба, ради Бога, не треба нам 
нічого більше вигадувати й додавати 
до реальности, аби зробити її захоп-
ливішою, а дайте хоч якось упорати-

ся з тою, що є, бо так уже, блін, захо-
пила, що не продихнути...».
 Як там у Керроловій «Алісі»: «— 
Та в мене й думки не було... — У цьому 
й уся біда!». Але це вже про інше, про 
соціопсихологію сучасної України, де 
половина електорату зі злочинною ре-
гулярністю обирає для іншої частини 
суспільства ватажків за власним об-
разом і подобою — Кучму, Янукови-
ча, Зеленського. Володимир Рафєєнко 
у минулорічному романі «Мондегрін» 
навіть сформулював раціоорієнтир та-
кого «народу»: «А краще нічого й не 
розуміти (ми зрештою ніякі не Дека-
рти)». 
 Археологічні розкопки земляць-
кої ментальности віднаходимо чи не в 
усіх літературних вихідців із Донба-
су. Олена Стяжкіна: «Діма був із тих 
щасливих чи нещасних (Ревазов не 
знав про це точно), які не ставлять, 
а тому і не відповідають ані собі, ні 
решті на питання «навіщо?» (Мо-
вою Бога. — К.: Дух і Літера, 2016). 
Станіслав Асєєв: «Тут завжди кон-
кретність витісняла абстракцію... 
Наївність, що не має меж... Принци-
пово інша реальність... Такі різні, що 
часом лише карта й робить нас чи-
мось одним» (В ізоляції. Дописи про 
Донбас. — К.: Люта справа, 2018). 
Іван Дзюба: «Переважно ситуатив-
не, а не перспективне чи прогностич-
не мислення... Моторошна атмосфе-
ра якоїсь гібридної недоцивілізації» 
(Донецька рана України. — К.: Кліо, 
2018; Чорний романтик Сергій Жа-
дан. — К.: Либідь, 2017).
 Виразно «донецький» роман Тама-
ри Горіха Зерня — ніби оболонка, що 
всотує-об’єднує-трансформує подіб-
ні розмисли. Інколи авторка відвер-
то натякає на джерело: «Здавалося, я 
потрапила у фантастичний роман. 
Може, над ними всіма розпилили пси-
хотропний газ і тільки у мене є імуні-
тет? Або навпаки, це я збожеволіла 
і тому ніяк не вловлю логіку і смисл 
оточуючих? Чи сплю, і це затяжний 
сон? Або наслідки аварії, раптом мозок 
після струсу так і не зібрався докупи... 
Всі змінилися. Я перестала впізнава-
ти тих, з ким жила і працювала ос-
танні десять років. Більше того, я 
їх відверто боялася» — це ж редуко-
ваний до краю синопсис попередньо-
го Рафєєнкового роману «Довгі часи» 
(2017), чи не так? А коли вже згада-
ли про «Мондегрінового» Декарта, то 
неодмінно вигулькне «Доцине»: «Це 
жопа. Ідеальна, як у Конфуція».
 І тут — стоп-увага! По декількох мі-
сяцях, що минули від публікації Ок-
сани Забужко, відкрилася «страшна 
правда». В інтерв’ю Ользі Герасим’юк 
Тамара Горіха Зерня зізналася: «Я 
була в усіх околицях Донецька, в усій 
прифронтовій зоні. А бути безпосе-
редньо в Донецьку у мене не було пот-
реби, мені люди розповіли» (ВВС, 
23.12.2019). Ось тобі й «мемуаристи-
ка» — такий собі «феномен Жуля Вер-
на», котрий уславився «документаль-
ними» романами-мандрівками, хоча 
насправді подорожував лише довкруж 
дачі на березі Луари.
 Це не про слабкість «Доці», а про її 
силу. Не варто вивищувати мемуарис-
тику — навіть найвищого штибу, вона 
програватиме талановитій прозі за оз-
наченням. «Хай би що було написано, 
воно завжди залишатиметься в рам-
ках художнього вимислу», — як фор-
мулює Дельфін де Віґан добре знану у 
філософських колах тезу. Натомість 
«вимисел», збагачений спогадами, не-
хай і чужими, — це бонус до читацько-

го успіху. Письменниця Тамара Горіха 
Зерня — а вона, безперечно, є письмен-
ницею уже в дебютному творі, — упов-
ні скористалася такою преференцією. 
Вигадала собі біографію: нібито юн-
кою переїхала жити з Волині до своєї 
донецької баби і за десять років зжи-
лася з тутешнім людом — як ото вийти 
заміж із необхідності та й звикнути. 
 І це не випадково-довільна диспози-
ція. Такий розклад дозволив романіс-
тці не піддатися емоційному фаталіз-
мові та інтелектуальній анемії, що 
виразно струмить із творів реальних 
донбаських літераторів. Як-от у Мар-
гарити Сурженко: «Ми пізнали тріш-
ки пекла... Програли... Уже нічого не по-
робиш... Мені було соромно через те, що 
я підсвідомо хотіла, щоб Луганськ за-
лишився у зоні АТО навічно» (АТО. Іс-
торії зі Сходу на Захід. — Брустурів: 
Дискурсус, 2014). Натомість Доця, 
проживаючи сепаратистську вакха-
налію 2014-го з типовою, назагал, ре-
акцією — «між панікою і апатією», 
— таки спромоглася на організацію 
навколо себе осмисленого спротиву. Ні, 
не збройного (хоч наприкінці до того і 
йде), а, радше, просто тверезого, нетер-
пимого до моральних переступів. 
 Про нетверезість Донбасу-2014 є в 
Олени Стяжкіної: «Революція скінчи-
лась, ба навіть з горя запила». Є і про 
моральні переступи — сказати б, на-
віть, про гігієнічний кодекс колабо-
ранта: «Коли «ці» взяли місто, біль і 
порожнеча минули. Він не одразу це 
зрозумів. А коли зрозумів, то раптом 
додумався до «вчасно» і «навіть ліп-
ше». А потім і геть до дитячого сло-
ва «пощастило». А далі світить он що: 
«На ринку шепотілись, що скоро за хо-
роші доноси даватимуть талони на 
їжу». Перспектива! Головне за таких 
координат буття — не замислюватися 
(«ще здохнеш тут від думок...»).
 Звісно, з такого навколишнього 
контингенту не рекрутуєш спільників 
для скільки-небудь колективного опо-
ру. Усе, що лишається головному пер-
сонажеві, — індивідуальний антите-
рор: «Ревазов не вірив у партизанські 
загони, тому що знав про себе: людина 
— слабка, і тричі слабка, коли поруч 
інша. Множачи учасників, ти множиш 
лиха». Відтак 120-сторінковий, а про-
те повноцінний роман «Мовою Бога» 
— про «сполучені посудини лиха». Не-
величка, але містка алюзія на біблійні 
мотиви і майже так само непрозора. 
 У «Доці» все простіше й від того зло-
вісніше: «Ми вийшли на майдан пере-
конувати, вони прийшли убивати, от 
і все». Це з експозиції роману, а ближче 

до кульмінації вже так: «До цих людей 
треба ставитися як до хворих, одур-
манених, тобто ні грама не довіряти 
і ні на що не надіятися. Дай Боже, ско-
ро це закінчиться і їх якимось чином 
вилікують. Ну або пристрелять, мені 
вже байдуже».
 Якось Павло Загребельний 
надіслав листа до членів Шевченківсь-
кого комітету: «Прочитавши «Дару-
сю», хочеться: або когось зарізати, 
або самому повіситись, або... Ну ж бо 
згадайте ще якесь читання, що под-
вигало б вас на такі не зовсім тради-
ційні дії!» (див. у кн.: Марія Матіос. 
Вирвані сторінки з автобіографії. — 
Л.: Піраміда, 2010). Відтоді асорти-
мент над енергетичного читання не 
надто збільшився: плюс «Чорний во-
рон» Шкляра, «Букова земля» тієї ж 
Матіос та оце «Доця».
 «Ця брехня правдива?» — у по-
лемічній позакоректності запитує 
одна персонажка, що обстоює вищість 
літературної інтерпретації над випад-
ковістю факту, в іншої, апологетки 
«документа» (де Віґан, «На реальних 
подіях»). Остання, зрештою, мусить 
погодитися: висока проза правдивіша 
за найвправнішу мемуаристику. Зму-
шена визнати, але не простити — аж 
до замаху на вбивство своєї опонентки. 
Дуже схоже на спостереження репор-
тажистки-емігрантки з Донбасу Єліза-
вети Гончарової у потязі, що прямує з 
Донеччини на Дніпропетровщину: «З 
обох боків вагонних окопів уже готові 
вбивати заради пам’яті героїв цієї вій-
ни» (Десь поруч війна. — К.: Темпора, 
2017).
 Книжка пані Гончарової — про ук-
раїнців зі сходу, що «рятувалися від 
страхів, від образ, від слабкостей, від 
сорому». Та про «донецьких»: «Мож-
ливо, хтось із них робив різні погані 
вчинки, хтось був байдужою людиною, 
хтось потім ще наробить лиха чи дур-
ниць. Тому що звичайні люди. Але вони 
потрапили у величезний форс-мажор». 
Так, форс-мажор, про це писано бага-
то, зокрема й Іваном Дзюбою (чи не 
найточніше): «Української влади, по 
суті, там ніколи не було... Чи дореч-
но говорити про захоплення влади на 
Донеччині «сепаратистами»?.. За ве-
ликим рахунком, вона не змінилася, 
вона тут і була, просто тепер вийш-
ла з-під будь-якого контролю». Та й у 
«Доці» про це є: «Політика по відно-
шенню до місцевих — це політика ба-
тога і батога». 
 Але з чим годі погодитися — з оз-
наченням «звичайні люди». Якось 
Іван Дзюба зауважив: «Моє дитинс-
тво в робітничому селищі на Донеч-
чині дихало повітрям, гігієнічно віль-
ним від матюка. Матюк зайшов туди 
лише в середині 1930-х років із босо-
тою, що приліпилася до індустріалі-
зації». Зайшов не лише матюк, а і весь 
«рускій мір». І що тепер? «Нескінчен-
но-кривава комбінація... Кінця жерт-
вам, крові, руїнам поки що не видно... 
І якщо не всі, то багато хто з них бу-
дуть невільниками своєї злоби й нена-
висти. Або своїх моральних травм. Або 
своєї пам’яти... Здається, виходу з цієї 
дилеми немає».
 А Тамара Горіха Зерня каже: «До 
кожної людини можна достукати-
ся, якщо добряче стукнути». До речі, 
якби Росія не накинула «тему» — бути 
б їй супергумористичним письменни-
ком. «Некультурна ти істота, Лідо. 
Треба казати не «гівна», а «життє-
вого досвіду». Або — «як Інь і Янь, як 
сапка і буряк». Хто ще так у нас може? 
Хіба Марина Мєднікова до її переходу 
у сценаристику. 
 У книжці Є. Гончарової є таке: «Ви 
можете не вірити, але книги — це дру-
ге, після маскувальних сіток, про що 
просять бійці». Чомусь здається, що 
вони просять «Доцю». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Містифікація як реалізм:
правда — в літературі

■
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Григорій ХАТА

 Рекордно швидко оформивши чемпіонс-
тво, в минулому турі «гірники» вже встиг-
ли отримати від Української асоціації фут-
болу й усі чемпіонські атрибути. Після «до-
машнього» поєдинку проти «Зорі», котрий 
у статусі золотих медалістів підопічні Луї-
ша Каштру завершили «сухою» нічиєю, на 
головній футбольній арені країни вони от-
римали медалі й Кубок чемпіона.
 «Мета сезону вже досягнута, але ми знає-
мо, якою є відповідальність у чемпіонаті, тож 
ми прагнутимемо перемогти в решті матчів 
турніру. Однак ми пам’ятаємо й про інший 
виклик — повторний поєдинок 1/8 фіналу 
Ліги Європи проти «Вольфсбурга», який має 
відбутися на початку серпня», — так порту-
гальський очільник «Шахтаря» прокомен-
тував свою стратегію з вибору виконавців на 
заключні поєдинки чемпіонату.
 У матчі проти луганського колекти-
ву основні виконавці донецького клубу 
вийшли на поле лише в середині друго-
го тайму — так би мовити, під церемонію 
нагородження, тому безголевий нічийний 
результат поєдинку став його закономір-
ним підсумком.
 При цьому для колективу Віктора Скрип-
ника навіть одне очко, здобуте в дуелі з чем-
піоном, у майбутньому може принести вели-
чезні дивіденди. Боротьба за «срібло» та вод-
ночас путівку до Ліги чемпіонів із кожним 
туром набуває все більшої інтриги.
 Удруге в сезоні програвши чернігівсь-
кій «Десні», столичні динамівці значно ус-
кладнили собі завдання наприкінці сезону. 
Бажання стати віце-чемпіонами зобов’язує 
їх у наступних матчах грати лише на пере-
могу, однак попереду у підопічних Олексія 
Михайличенка принципові дуелі з «Шах-
тарем» та «Зорею», від підсумку яких знач-
ною мірою і залежатимуть їхні срібні перс-
пективи. При цьому до боротьби за медалі 
чемпіонату повернулася й «Десна». «Ми 
залишаємося в темі», — наголосив очіль-
ник чернігівців Олександр Рябоконь.

 Натомість дві інші команди першої шіс-
тки, що суттєво віддалилися від п’єдесталу, 
зосереджені на єврокубковому «плей-оф». 
Президент «Колоса» Андрій Засуха не при-
ховує амбіцій свого молодого клубу, котрий 
зовсім не проти того, аби, завершивши де-
бютний сезон в еліті, ступити на євроарену.
 Після рестарту чемпіонату очільник 
ковалівців Руслан Костишин говорив, що 
на ігровий пік його підопічні повинні вий-
ти ближче до завершення чемпіонату. І 
вочевидь поєдинок проти «Олександрії» 
може стати своєрідним водорозділом — 
після семи поразок поспіль «Колос» від-
святкував перемогу, здолавши одного з го-

ловних фаворитів майбутнього «плей-оф» 
за єврокубки. «Коли перемагаєш після та-
кої серії невдач, то дуже задоволений. І ха-
рактером, і ставленням хлопців до справи. 
Щоправда, є проблеми з майстерністю, 
оцінкою ситуації та холоднокровністю пе-
ред штрафним майданчиком», — відзна-
чив Костишин.
 Однак до першого матчу в «плей-оф», 
де «Колосу», скоріше за все, опонуватиме 
«Дніпро-1» чи «Маріуполь», ковалівці ще 
матимуть час для виправлення своїх ігро-
вих недоліків. А от турнірні перспективи 
аутсайдера першості — львівських «Кар-
пат» — виглядають відверто мінорними. 

 Після того як виконавчий директор 
клубу Ростислав Ящишин заявив, що 
«біло-зелені» не мають грошей на догра-
вання чемпіонату, можливостей поправи-
ти ситуацію й зберегти прописку в елітно-
му дивізіоні у них просто не залишилося. 
Виглядає так, що через наступні неявки на 
матчі ЧУ «Карпати» будуть просто зняті з 
розіграшу. Хай там як, але свій перший 
поєдинок після коронавірусного каранти-
ну «біло-зелені» все ж зіграли. У львівсько-
му дербі, що відбулося в Луцьку, вони роз-
писали мирову з «городянами», котрих те-
пер, до слова, замість Егіше Мелікяна очо-
лює Георгій Цецадзе. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Німецька Бундесліга, яка пер-
шою вийшла з двомісячного каран-
тину, першою з топ-ліг і завершила 
сезон (якщо не рахувати французь-
ку Лігу 1, де чемпіонат закінчився 
достроково). Останній тур лише 
підтвердив домінування «Баварії»: 
розгромна перемога над суперни-
ком «Шахтаря» у ЛЄ — «Вольфс-
бургом» — i результативні рекор-
ди одразу двох лідерів мюнхенців. 
Поляк Левандовський із 34 голами 
став найкращим бомбардиром пер-
шості, а німець Мюллер, зробивши 
21-шу результативну передачу, от-
римав звання кращого асистента 
чемпіонату.
 Останнім шансом врятувати 
сезон минулої суботи скористався 
«Вердер»: розгромивши «Кельн», 
бременці обігнали «Фортуну» і те-
пер зіграють у «плей-оф» за право 
грати в елітному дивізіоні.
 Слідом за Німеччиною виз-
начили чемпіона і на Туманному 
Альбіоні — переможцем АПЛ за 
7 турів до фінішу (і вперше за 30 
років) став «Ліверпуль». Підопіч-
ні Клоппа виявилися недосяжни-
ми для конкурентів після того, як 
«Ман. Сіті», який iде другим, міні-
мально поступився «Челсі». 
 На заміну в цьому матчі вий-
шов хавбек української національ-
ної збірної Олександр Зінченко, а 
перед цим він відбігав повний поє-
динок проти «Бернлі». А от у кубко-
вому протистоянні Сашко участі не 
брав — залишився у запасі.

 Зовсім інші завдання вирішує 
«Вест Хем» Андрія Ярмоленка, який 
усіма силами намагається зберегти 
місце в еліті, але поки «молоти» не 
убезпечили себе від вильоту. Мину-
лого уїк-енду лондонці у дербі про-
грали «Тоттенхему», Ярмоленко на 
поле не виходив.
 Чи не найбільша чемпіонська 
інтрига в іспанській Ла Лізі — на 
титул претендують і мадридський 
«Реал», і каталонська «Барсело-
на». Але після двох нічиїх каталон-
ців уперед вирвались саме підо-
пічні Зідана. Мессі і К° тепер дове-
деться вигравати решту матчів та 
чекати на осічку конкурентів.
 Українські ж легіонери на Піре-
неях допомагають своїм клубам бо-
ротися за виживання у Сегунді. Кра-
ще поки виходить у «Альбасете» Ро-
мана Зозулі: після 8 набраних балів 
у 4 турах «чорно-білі» піднялись на 

рятівне 16-те місце. Натомість Анд-
рій Лунін після двох поспіль «сухих» 
матчів пропустив від «Нумансії» — 
«Реал Ов’єдо» програв i перебуває 
у зоні вильоту, але ще має шанси ви-
правити ситуацію.
 Ігрову практику минулого тиж-
ня отримали і представники нашої 
збірної у Серії А. Якщо півзахисник 
«Лечче» Євген Шахов не допоміг 
своєму клубу взяти бодай очко у 
поєдинках iз «грандами» («Міла-
ном» та «Ювентусом»), то хавбек 
«Аталанти» Руслан Маліновський 
посприяв тому, що підопічні Гас-
періні закріпилися на четвертому 
«лігочемпіонівському» місці. Екс-
гравець «Шахтаря» і «Генка» вий-
шов в основі проти «Лаціо» та за-
бив п’ятий м’яч в італійському чем-
піонаті, а «бергамаскам» вдався 
неймовірний «кабмек» після 0:2 
на 11-й хвилині зустрічі. ■

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УЇК-ЕНД

Без часу на зупинку
«Вест Хем» Ярмоленка та «Лечче» Шахова ведуть 
боротьбу за виживання, а «Ман.Сіті» Зінченка і 
«Аталанта» Маліновського — за Лігу чемпіонів

■

Руслан Маліновський забив п’ятий гол у Серії А.
Фото з сайта: football24.ua.

❙
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Англія
 Прем’єр-ліга. 30-й тур. «Манчестер Сіті» — 
«Бернлі» — 5:0 (Фоден, 22, 63; Марез, 43, 45 (пен.); Д. 
Сілва, 52; Зінченко («МС») — 90 хв.).
 31-й тур. «Лестер» — «Брайтон» — 0:0, «Тот-
тенхем» — «Вест Хем» — 2:0 (Соучек, 64 (у свої воро-
та); Кейн, 82), «Манчестер Юнайтед» — «Шеффілд 
Юнайтед» — 3:0 (Марсьяль, 7, 44, 74), «Ньюкасл» — 
«Астон Вілла — 1:1, «Норвіч» — «Евертон» — 0:1, 
«Вулверхемптон» — «Борнмут» — 1:0, «Ліверпуль» 
— «Крістал Пелас» — 4:0 (Александр-Арнольд, 23; 
Салах, 44; Фабіньйо, 55; Мане, 69), «Бернлі» — «Уот-
форд» — 1:0, «Саутгемптон» — «Арсенал» — 0:2, 
«Челсі» — «Манчестер Сіті» — 2:1 (Пулішич, 36; Віл-
ліан, 78 (пен.) — Де Брйюне, 55; Зінченко («МС») — із 
59 хв.).
 32-й тур. «Астон Вілла» — «Вулверхемптон» — 
0:1, «Уотфорд» — «Саутгемптон» — 1:3.
 Лідери: «Ліверпуль» (31 матч) — 86, «Манчестер 
Сіті» (31 матч) — 63, «Лестер» (31 матч) — 55, «Чел-
сі» (31 матч) — 54, «Вулверхемптон» — 52, «Манчес-
тер Юнайтед» (31 матч) — 49. 
 Бомбардир: Варді («Лестер») — 19.
 Кубок. 1/4 фіналу. «Норвіч» — «Манчестер 
Юнайтед» — 1:2 (у дод. час; Кантуелл, 75 — Ігало, 
51; Магуайр, 118), «Шеффілд Юнайтед» — «Арсе-
нал» — 1:2 (Макголдрік, 87 — Н. Пепе, 23 (пен.); Се-
бальйос, 90+1), «Лестер» — «Челсі» — 0:1 (Барклі, 63), 
«Ньюкасл» — «Манчестер Сіті» — 0:2 (Де Брюйне, 36 
(пен.); Стерлінг, 68).

Іспанія
 Прімера. 31-й тур. «Вільярреал» — «Севілья» 
— 2:2, «Леганес» — «Гранада» — 0:0, «Леванте» — 
«Атлетико» — 0:1 (Бруно, 15 (у свої ворота)), «Валья-
долід» — «Хетафе» — 1:1, «Барселона» — «Атлетік» 
— 1:0 (Ракітіч, 71), «Алавес» — «Осасуна» — 0:1, 
«Реал Сосьєдад» — «Сельта» — 0:1, «Реал Мад-
рид» — «Мальорка» — 2:0 (Вінісіус, 19; Серхіо Рамос, 
56), «Ейбар» — «Валенсія» — 1:0, «Бетіс» — «Еспа-
ньйол» — 1:0.
 2-й тур. «Севілья» — «Вальядолід» — 1:1, «Ат-
летік» — «Мальорка» — 3:1, «Сельта» — «Барсело-
на» — 2:2 (Смолов, 50; Аспас, 88 — Л. Суарес, 20, 67), 
«Осасуна» — «Леганес» — 2:1, «Атлетико» — «Ала-
вес» — 2:1 (Сауль Ньїгес, 59; Дієго Коста, 71 (пен.) — 
Хоселу, 90+3 (пен.)), «Леванте» — «Бетіс» — 4:2, «Ві-
льярреал» — «Валенсія» — 2:0, «Гранада» — «Ей-
бар» — 1:2, «Еспаньйол» — «Реал Мадрид» — 0:1 
(Каземіро, 45).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 71, «Барселона» — 
69, «Атлетико» — 58, «Севілья» — 54, «Вільярреал» 

— 51, «Хетафе» (31 матч) — 49.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 21.

Німеччина
 Перша Бундесліга. 34-й тур. «Айнтрахт Фран-
кфурт» — «Падерборн» — 3:2, «Аугсбург» — «РБ 
Лейпциг» — 1:2 (Варгас, 72 — Вернер, 28, 82), «Байєр» 
— «Майнц» — 1:0, «Боруссія» (Д) — «Хоффенхайм» 
— 0:4 (Крамаріч, 8, 30, 48, 50 (пен.)), «Боруссія» (М) — 
«Герта» — 2:1, «Вердер» — «Кельн» — 6:1, «Вольфс-
бург» — «Баварія» — 0:4 (Коман, 4; Кюізанс, 37; Р. Ле-
вандовський, 72 (пен.); Мюллер, 79), «Уніон» — «Фор-
туна» — 3:0, «Фрайбург» — «Шальке» — 4:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Баварія» — 
82, «Боруссія» (Д) — 69, «РБ Лейпциг» — 66, «Борус-
сія» (М) — 65, «Байєр» — 63, «Хоффенхайм» — 52, 
«Вольфсбург» — 49.
 Бомбардири: Р. Левандовський («Баварія») — 
34, Вернер («РБ Лейпциг») — 28, Санчо («Боруссія» 
(Д)) — 17.

Італія
 Серія А. 27-й тур. «Лечче» — «Мілан» — 1:4 
(Манкозу, 53 (пен.) — Кастільєхо, 26; Бонавентура, 55; 
Ребіч, 57; Р. Леан, 72; Шахов («Л») — із 87 хв.), «Фіо-
рентина» — «Брешія» — 1:1, «Болонья» — «Ювен-
тус» — 0:2 (Роналду, 23 (пен.); Дібала, 36), «Верона» 
— «Наполі» — 0:2 (Мілік, 38; Лосано, 90), «СПАЛ» — 
«Кальярі» — 0:1, «Дженоа» — «Парма» –  1:4, «Торі-
но» — «Удінезе» — 1:0, «Інтер» — «Сассуоло» — 3:3 
(Р. Лукаку, 41; К. Бірагі, 45; Б. Валеро, 86 — Капуто, 4; 
Берарді, 81; Маньяні, 89), «Аталанта» — «Лаціо» — 
3:2 (Гозенс, 38; Маліновський, 66; Паломіно, 80 — Де 
Рон, 6 (у свої ворота); Мілінковіч-Савіч, 11; Маліновсь-
кий («А») — до 77 хв., гол), «Рома» — «Сампдорія» 
— 2:1.
 28-й тур. «Ювентус» — «Лечче» — 4:0 (Діба-
ла, 53; Роналду, 61 (пен.); Ігуаїн, 84; Де Лігт, 86; Шазов 
(«Л») — 90 хв.), «Брешія» — «Дженоа» — 2:2, «Ка-
льярі» — «Торіно» — 4:2, «Лаціо» — «Фіорентина» — 
2:1 (Іммобіле, 66 (пен.); Л. Альберто, 81 — Рібері, 25), 
«Мілан» — «Рома» — 2:0 (Ребіч, 76; Чалханоглу, 88 
(пен.)), «Наполі» — «СПАЛ» — 3:1 (Мертенс, 4; Кальє-
хон, 36; Юнес, 78 — Петанья, 30), «Сампдорія» — «Бо-
лонья» — 1:2, «Сассуоло» — «Верона» — 3:3, «Удіне-
зе» — «Аталанта» — 2:3 (Лазанья, 31, 87 — Д. Сапа-
та, 9; Муріель, 71, 79; Маліновський («А») — до 52 хв.), 
«Парма» — «Інтер» — 1:2 (Жервіньйо, 15 — Де Врей, 
84; Бастоні, 87).
 Лідери: «Ювентус» — 69, «Лаціо» — 65, «Інтер» — 
61, «Аталанта» — 57, «Рома» — 48, «Наполі» — 45.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо»)  — 28. ■

ТАБЛО■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Місію виконано
Переможців УПЛ нагородили чемпіонськими відзнаками, 
а за решту нагород іще точитиметься запекла боротьба

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Другий 
етап. 28-й тур. «Колос» — «Олександрія» — 2:1 
(Лисенко, 20, 29 — Ковалець, 48), «Карпати» — 
«Львів» — 1:1 (Деда, 62 — Сабіно, 36; вилучен-
ня: Хохлов, 42 («К»)), «Шахтар» — «Зоря» — 0:0, 
«Маріуоль» — «Дніпро-1» — 2:1 (Корнієнко, 23; Ка-
щук, 45 — Хобленко, 66 (пен.); вилучення: Муравсь-
кий, 65 («М»)), «Десна» — «Динамо» — 3:2 (Карту-
шов, 12; Каргбо, 26 (у свої ворота); Гітченко, 90+2 — 
Циганков, 4, 86). «Ворскла» — «Олімпік» — 0:0.

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
Перша шістка
1. «Шахтар» 28 23 3 2 69-20 72
2. «Динамо» 28 17 4 7 58-27 55
3. «Зоря» 28 16 5 7 44-23 53
4. «Десна» 28 16 4 8 50-24 52
5. «Олександрія» 28 13 4 11 40-40 43
6. «Колос» 28 9 2 17 30-50 29
Друга шістка
7. «Дніпро-1» 27 10 4 13 34-40 34
8. «Маріуполь» 27 8 9 10 29-41 33
9. «Ворскла» 27 7 6 14 20-41 27
10. «Олімпік» 27 6 6 15 23-43 24
11. «Львів» 28 5 8 15 20-45 23
12. «Карпати» 24 2 9 13 19-42 15
 Бомбардири: Мораес («Шахтар») — 19, Філіп-
пов («Десна») — 15, Марлос («Шахтар») — 13.

■

Футболісти «Шахтаря» із золотими медалями та чемпіонським Кубком.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
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«Маємо надію, що перевтілення НСК «Олімпійський» стане прикладом для 

багатьох інших спортивних майданчиків відкриватися для людей, адже 
спорт повинен бути доступний для кожного!».

Вадим Гутцайт
міністр молоді та спорту України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Лише два тури минуло піс-
ля рестарту чемпіонату в пер-
шій лізі, а в лідируючій трійці 
вже відбулися відчутні турнір-
ні перестановки. Головна з них 
— зміна володаря чільної пози-
ції, на яку замість львівського 
«Руху» піднявся харківський 
«Металіст-1925». 
 Вочевидь тренерський штаб 
«металістів» на чолі з Андрієм 
Демченком удало прорахував 
усі деталі виходу команди з ка-
рантину, хоча, слід визнати, й 
із суперниками харків’янам по-
щастило: другу частину сезону 
в Д-1 «Металіст-1925» розпо-
чав матчами проти відвертих 
аутсайдерів — запорізького 
«Металурга» та «Черкащини», 
котрі мають найбільше шансів 
вилетіти до нижчого дивізіону. 
 А от переконливо говори-
ти про майбутнє поповнення 
прем’єр-ліги нині взагалі не-
можливо. На даному етапі пе-
регонів цілий октет команд пе-
ребуває у межах чотирьох очок, 
тож навіть краматорський 
«Авангард», який посідає вось-
му сходинку, цілком реально 
може опинитися нагорі прото-
колу.
 І дарма, що краматорці — 
єдині з першої вісімки клубів — 
не подавали заявки до УАФ на 
визначення їхньої відповідності 
вимогам вітчизняної прем’єр-

ліги. У запеклій боротьбі, яку 
демонструють претенденти на 
підвищення в класі, статися 
може будь-що.
 При цьому зрозуміло, що ви-
падкових гостей у першій трій-
ці бути просто не може, адже 
практично в кожному матчі то-
читься відчайдушна боротьба. 
Що казати, коли докарантин-
ні лідери першої ліги — «Рух», 
«Волинь» та «Минай» — у пер-
ших поєдинках після рестарту 
чемпіонату не здобули на трьох 
жодної перемоги.

 Через коронавірус, який 
виявили у кількох футболістів 
клубу, «рухівці» пізніше за ін-
ших провели свій перший піс-
ля затяжної паузи офіційний 
поєдинок і завершили його ні-
чиєю в Миколаєві, представник 
якого в турнірній таблиці пере-
буває лише на 11-й позиції. За 
словами гравців «Руху», на пе-
ребіг поєдинку на півдні Украї-
ни вплинула неабияка спека, 
кращу готовність до якої про-
демонстрували місцеві вико-
навці.

 Так само погода втрутилася 
й у сценарій поєдинку «Минай» 
— «Інгулець». Потужна закар-
патська злива суттєвим чином 
знівелювала чисельну перева-
гу господарів поля над гостя-
ми з Кіровоградщини, котрі за-
вдяки здобутому очку зберегли 
позицію в першій трійці. При 
цьому «Минай», удруге пос-
піль залишившись без перемо-
ги, в табелі про ранги опустив-
ся з третього аж на сьоме місце. 
Для команди, котра в першій 
лізі проводить свій дебютний 

сезон, подiбнi пертурбації мо-
жуть мати вагомі психологічні 
наслідки. Під час коронавірус-
ного карантину «Минай» не 
раз називали потенційним но-
вачком елітного дивізіону. Те-
пер же цей статус доводиться 
підтверджувати справами. Од-
нак поки що гра у півфіналіста 
національного Кубка відверто 
не клеїться.
 Певною мірою це стосуєть-
ся й інших «зимових» призерів 
Д-1 — «Руху» та «Волині», 
котрі не надто вдало поверну-
лися в гру. При цьому гірше за 
інших пішли справи у луцької 
команди, яка в першому після 
семимісячної перерви офіцій-
ному матчі, в Одесі, зазнала бо-
лючого фіаско від «Чорномор-
ця» — 2:5. ■

Інф. «УМ»

 Готуючи головну футбольну аре-
ну країни до футбольного Євро-2012, 
його організаторам довелося серйозно 
видо змінити не тільки саму чашу НСК 
«Олімпійський». Глобальної перебудо-
ви зазнав й інфраструктурний простір 
комплексу, звідки, приміром, довелося 
переїхати тренувальній ковзанці «Кри-
жинка».
 Можна сказати, що відтоді спорту 
на «Олімпійському», котрий, нагадає-
мо, був однією з ударних локацій під час 
літніх Ігор-1980, значно поменшало. По 
суті, відкривали арену лише для вели-
ких футбольних матчів, хоча має стадіон 
серйозний потенціал і для прийому лег-
коатлетичних змагань.
 У новій стратегії «спортивного» 
міністерства анонсували, що держава 
планує відкрити стадіони для всіх охо-
чих. І ось у день молоді міністр молоді 
та спорту Вадим Гутцайт зробив перший 
крок у цьому напрямку. 
 «Об’єднавши зусилля разом iз НСК 
«Олімпійський» та федераціями, ми пе-
ретворили прилеглу територію головної 
спортивної арени України на публічний 
простір. Саме тут кожен охочий займа-
тися руховою активністю зможе це зро-
бити безплатно. Маємо надію, що це пе-
ревтілення стане прикладом для бага-
тьох інших спортивних майданчиків 
відкриватися для людей, адже спорт по-
винен бути доступний для кожного!» — 
заявив міністр.
 Пресслужба ММСУ повідомила, що 
з 28 червня НСК «Олімпійський» пере-
творюється на відкритий мультиспор-
тивний майданчик, де можна буде пог-
рати у мініфутбол, баскетбол, волейбол, 
спробувати себе в скандинавській ходь-
бі, самбо, айкідо, армреслінгу, гирьово-

му спорті, боксі тощо.
 «Сьогодні на «Олімпійському» були 
представлені понад 15 спортивних феде-
рацій, і ми продовжуємо вести перемо-
вини з іншими спортивними організа-
ціями та клубами, які могли б предста-
вити свої види спорту на головній арені 
України. Ці активності різноманітні та 
цікаві для людей різного віку. Ми запро-
шуємо всіх відвідати стадіон, але вкотре 
наголошуємо на тому, що важливо від-
повідально ставитися до власного жит-
тя та здоров’я, дотримуватися усіх вста-
новлених санітарних норм, перебуваючи 
на території арени. Займайтеся спортом 
розумно. Впевнений, що на «Олімпійсь-
кому» тренуються майбутні чемпіони», 
— наголосив заступник генерального 
директора НСК «Олімпійський» Віктор 
Анісімов.
 Наразі доступним для широкого за-
галу роблять простір навколо футболь-
ної чаші, де всі охочі матимуть мож-
ливість потренуватися в зоні workout, 
покататися на роликах, пограти у міні-
футбол, баскетбол та настільний теніс. 

 Однак значно цікавішим для спорт-
сменів (аматорів та професіоналів) має 
стати доступ до серця «Олімпійського». 
Із новим підходом до експлуатації вели-

ких спортивних арен можна сподівати-
ся, що найближчим часом на головній 
спортивній арені країни пройдуть від-
мінні від футболу змагання. ■

ПЕРША ЛІГА

Нерівномірний вихід зі сплячки
«Зимовим» лідерам другого за силою дивізіону країни не вдалося успішно повернутися в боротьбу за путівки 
до еліти

■

Вдалий рестарт чемпіонату забезпечив «Металісту-1925» лідерство в першій лізі.
Фото з сайта metalist1925.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Перша ліга. 21-й тур. «Мико-
лаїв» — «Рух» — 1:1, «Авангард» — 
«Кремінь» — 1:0, «Металург» (З) — 
«Агробізнес» — 1:3, «Гірник-Спорт» 
— «Балкани» — 4:0, «Черкащина» 
— «Металіст-1925» — 1:4, «Минай» 
— «Інгулець» — 1:1.
 Заключні матчі 20-го туру. 
«Балкани» — «Черкащина» — 1:0, 
«Чорноморець» — «Волинь» — 
5:2.
 Лідери: «Металіст-1925», «Інгу-
лець» — 41, «Агробізнес», «Рух» — 
40 (20 матчів), «Волинь», «Оболонь-
Бровар» — 38 (20), «Минай» — 38, 
«Авангард» — 37.

■

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт (праворуч) відкрив НСК «Олімпійський» 
для всіх охочих.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
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ОРГПИТАННЯ

Доступний для всіх охочих
НСК «Олімпійський» 
перетворюється 
на відкритий 
мультиспортивний 
майданчик

■
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«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Продукт», «Протистояння», 

«Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +14…+19

 +23…+29

Північ +15…+20

 +28…+33

Центр +15…+20

 +28…+33

Схід +14…+19

 +27…+32

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +17…+23

 +30…+36

 — А вас узагалі цікавить щось, 
крім грошей?
 — Так.
 — Що?
 — Де вони?

* * *
 — Вітаю, відразу видно, що ви 
недавно одружилися — відмінно 
відпрасована сорочка.
 — Це перше, що мене відразу 
навчила робити моя дружина.

* * *
 Абрам прийшов до музею, зупи-
нився біля Венери Мілоської і питає 
екскурсовода:
 — Цікаво, що вона таке прода-
вала, що товар у неї вирвали просто 

з руками?

* * *
 — Сарочко, ви вже випили чо-
тири чарки віскі й жодного разу не 
закусили.
 — Я ж на дієті.

* * *
 Порада: якщо у вас є бажання 
оновити свій гардероб, але абсолют-
но немає такої можливості, виперіть 
кольорове з білим.

* * *
 — Фімо, мені потрібно заміни-
ти всю спідню білизну.
 — А навіщо?
 — Тому що ця білизна вже всім 
набридла.

Коли доклалася рука Москви
Гетьмани Дем’ян Ігнатович та Іван Самойлович: соратники та суперники

По горизонталі:
 1. Крилатий кінь, що дарує 

натхнення поетам. 4. М’яке шкіря-
не взуття американських індіан-
ців. 8. Фільм про дикий-дикий 
Захід. 9. Прісноводна риба, минь. 
10. Популярний гурт із Вінниці, 
що співав пісню про неголених 
оленів. 11. Віршова форма з три-
рядкових строф, у якій римують-

ся між собою перший і третій рядки, 
а другий рядок римується з першим 
і останнім рядками наступної стро-
фи. 13. Вулиця, що круто здіймаєть-
ся угору. 14. Творче псевдо популяр-
ної в 90-х української співачки Альо-
ни Петрової. 17. Перський цар, син 
Дарія, учасник битви при Фермопі-
лах. 21. Знаменитий детектив, герой 
романів Жоржа Сіменона. 22. Роз-
мова, кубанський діалект. 25. Про-
тилежність фронту. 26. Сани у пів-
нічних народів. 27. Молюск, який 
готують і вживають у їжу. 28. Наз-
ва державного утворення в деяких 
тюркських народів, зокрема в Кри-
му. 29. Чеська національна валюта.
По вертикалі:
 1. Господарське приміщення 
для утримання домашніх тварин або 
зберігання сільськогосподарського 
реманенту та різного майна. 2. Кава-
лерист у царській армії ХІХ століття, 
що мав форму на угорський зразок. 

3. «... мої запродані жидові, німоті. 
Сини мої на чужині, на чужій роботі» 
(Тарас Шевченко). 4. Процес творен-
ня фільму з окремо відзнятих сцен. 
5. Творче змагання, що виявляє най-
кращих. 6. Людина, яка з морської 
води добуває сіль. 7. Традиційна 
щодення мусульманська молитва. 
12. Російський монарх. 15. Столи-
ця Ірану. 16. Самоцвіт. 18. Отруйна 
змія. 19. Курортне містечко з Закар-
патті. 20. Фрукт, який Паріс пода-
рував Афродіті як найвродливішій 
із богинь. 21. Чернець. 23. Відкри-
тий прилавок або переносний сто-
лик, ящик для торгівлі на вулиці. 24. 
Поетична назва книг для читання.

Кросворд №55 
від 24 червня

Дара ГАВАРРА

 Після важкого розлучен-
ня з Анджеліною Джолі за 
кого тільки не сватали Бре-
да Пітта, але всі чутки вияв-
лялися марними. Та ось при-
хильники й поціновувачі ак-
тора завмерли в очікуванні — 
невже правда, що зірка все ж 
таки налагоджує своє особис-
те життя? Та й як тут не по-
радіти, коли вже не вперше 
Пітта «фіксують» на фотока-
мери з однією й тією ж дівчи-
ною — Алією Шокат. 31-річна 
акторка з популярного ситко-
му «Уповільнений розвиток» 
заперечує будь-які романтич-
ні стосунки з Бредом і запев-
няє всіх, що між ними нічо-
го, окрім дружби, немає. Але 
хто ж бо їм повірить, коли па-
рочку постійно бачать то в ху-

дожній галереї (до слова, 56-
річний Бред Пітт колекціонує 
твори сучасного мистецтва), 
то в ресторані за вечерею. 
 Зрештою, ці зустрічі двох 
акторів почалися ще мину-
лого року, коли їх поміча-
ли удвох на опері Каньє Вес-
та Nebuchadnezzar, а перед 
тим — на виставі Ітана Кое-
на A Play Is a Poem. Власне, 
обоє вони — люди, вільні від 
шлюбних зобов’язань, і їхні 
прихильники тільки радіють, 
що нарешті Пітт зможе якось 
залікувати рани від сімейної 
драми з експресивною Енжі. 
Проте Алія заперечує роман-
тику в їхніх із Бредом стосун-
ках, а її знайомство з його дру-
зями, за словами Алії, тільки 
зміцнило їхню дружбу. Та що 
там гадати, життя розста-
вить усі крапки над «і». ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Дива трапляються, і це вкотре підтвердила 
дивовижна історія, що трапилася з 93-річною жи-
телькою Індії. Понад 40 років тому вона вийшла з 
дому і... заблукала у часі і просторі на довгі роки... 
У 1979 році водій вантажівки побачив на дорозі 
50-річну жінку, що йшла в невідомому напрям-
ку. Вона назвалася Панчубаї, сказала, що втікала 
від бджіл, що напали на неї, і заблукала. Говори-
ти зрозумілою мовою вона не могла, оскільки її 
покусали комахи. Водій забрав жінку до себе до-
дому, щоб згодом знайти її рідних. Та все вияви-
лося не так-то легко, адже Панчубаї була психіч-

но нестабільною, розмовляла малозрозумілою 
мовою маратхі, яку сім’я, що гостинно прийняла 
постраждалу, не розуміла. 
 Син водія — Ісран Хан — намагався через 
«Фейсбук» знайти родину жінки, але з такою мі-
зерною кількістю інформації про неї зробити це 
було важко. Жінка назвала місце, в якому вона 
нібито проживала — Парсапур. Ісран пошукав 
в інтернеті і з’ясував, що в штаті Махараштра є 
таке місто. Тож у травні цього року він зв’язався 
з власником магазину в Парсапурі, якого звати 
Абхішек, і розповів про жінку, яка загубилася, і 
що вона нібито з їхньої місцевості. Абхішек пові-
домив, що неподалік його міста є село Хандж-

ма Нагар. Хан надіслав продавцю відео з Пан-
чубаї, а той опублікував його в місцевій групі 
WhatsApp. Це відео побачив Прітхві Бхайаля-
ля Шинган — онук Панчубаї, який упізнав свою 
бабусю. Сім’я Шингана одразу хотіла виїхати до 
Хана, щоб забрати свою бабусю додому, проте 
завадив карантин. І лише 17 червня, після де-
якого послаблення карантину, Прітхві поїхав за-
бирати Панчубаї додому. Далі все сталося, як 
у всіх індійських мелодрамах, — плакали всі: 
Прітхві, який через 40 років знайшов свою ба-
бусю, сім’я Ханів, яка звикла до неї, як до рід-
ної, все село (а це 500 осіб), які раділи, що сім’я 
возз’єдналася. ■

2 липня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрям-
кiв, 3-8 м/с. Температура вночi +18...+20, удень +30...+32.

Миргород: без опадiв. Уночi +17...+19, удень +30...+32.
Вінниця:  без опадiв. Уночi +16...+18, удень +29...+31.
Одеса: без опадiв. Уночi +21...+23, удень +29...+31.

30 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 23-27 градусів, у Дніпрі біля Києва — 25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +15...+17, удень +26...+28. Моршин: уночi 
+15...+17, удень +25...+27.

ДИВО ТЕХНІКИ

Знайшла сім’ю завдяки... телефону
93-річна індуска через WhatsApp повернулася в родину

■

ОСОБИСТА СПРАВА

Дружба романтиці 
не завада
Життя покаже, чим завершаться 
стосунки Бреда Пітта та Алії Шокат

■

Алія Шокат.❙
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