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Українські трейдери 

знову підвищують ціни на 

бензин і дизель, при тому, 

що накопичили у своїх 

сховищах рекордні запаси 

пального
стор. 4»

Ізюмська міська рада 

відмовляється демонтувати 

меморіальні дошки Георгію 

Жукову, хоча депутати вже 

отримали роз’яснення Українського 

інституту національної пам’яті

Ціна «за вимогою»

стор. 6»стор. 2»

Дорога рибка — гарна юшка.
Фото з сайта pivdenukraine.com.ua.
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Як живеш ти, річенько?

стор. 2»

План маршала

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,088 грн 

1 € = 30,687 грн

1 рос. руб. = 0,382 грн

Осетрина першої 
свіжості
На Херсонщині випустили у води Дніпра понад 
півтора мільйона мальків «царської» риби
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«В Ізюмській міськраді чомусь вважають, що пан маршал Жуков не 
потрапляє під дію закону, тому ми попросили профільну інституцію 
трохи це роз’яснити».

Вадим Поздняков
лідер громадської організації «Декомунізація. Україна»

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАРЛАМЕНТ

І це вже 
не гра
Верховна Рада ухвалила 
закон про гральний бізнес 
Катерина БАЧИНСЬКА

 Учора за ухвалення відповідного 
законопроєкту в другому читанні та в 
цілому проголосувало 248 народних 
депутатів. Закон запроваджує кримі-
нальну відповідальність за організа-
цію азартних ігор без ліцензії та доз-
воляє розташовувати зали з гральни-
ми автоматами лише в готелях, які 
мають три, чотири або п’ять зірок. Та-
кож законом передбачається регулю-
вання класичних лотерей. Документ 
вводить вікові обмеження й дозволяє 
грати в азартні ігри особам, яким уже 
є 21 рік. Депутати «Слуги народу» 
віддали 224 голоси на підтримку зако-
нопроєкту, «За майбутнє» — 4 голо-
си, «Довіра» — 18 голосів, позафрак-
ційні — 2 голоси. «Європейська Солі-
дарність», «Голос», «Батьківщина», 
«Опозиційна платформа — За життя» 
— жодного голосу.
 А ось законопроєкт, який дозво-
ляв підвищити зарплати державним 
службовцям, у парламенті відклали. 
Скасувати обмеження зарплат у де-
ржавному секторі кілька днів тому 
запропонував президент. Однак піс-
ля гострої критики на погоджуваль-
ній раді він передумав і попросив зня-
ти це питання з порядку денного. Тож 
обмеження виплат чиновникам, вста-
новлені на час карантину, діятимуть 
і надалі. Зарплата держслужбовця 
не має перевищувати 47 тис. гривень 
на місяць. Однак, імовірно, це обме-
ження ненадовго. Адже, за слова-
ми «слуг», виплати чиновникам уже 
можна збільшити, бо економічна си-
туація дозволяє. Не голосуватимуть 
за цю постанову в опозиції. Там заяви-
ли: коронавірус не закінчився, а еко-
номічна криза й досі триває як в Ук-
раїні, так і у світі. Тому відновлення 
високих зарплат чиновникам не на 
часі. 
 Ще одне питання, яке лишаєть-
ся дамокловим мечем для парламен-
таріїв, — виборчий кодекс. А за ним і 
дата місцевих виборів. Учора депута-
там не вдалося визначити, коли від-
будуться місцеві вибори. Однак якщо 
за постанову і дату виборів не вийшло 
проголосувати, то з грошима депута-
ти розібралися успішно. Майже один  
мільярд 300 мільйонів гривень пере-
направили з фонду боротьби з коро-
навірусом на місцеві вибори. Отже, 
кошти, які спершу заклали на бороть-
бу з COVID-19, підуть на організацію 
волевиявлення. 
 Напередодні депутатам удалося 
зробити перший крок до нового по-
силення покарання за водіння у не-
тверезому стані. Відповідний зако-
нопроєкт у першому читанні підтри-
мали 282 нардепи. За ДТП, унаслі-
док якої потерпілий дістав травми 
середньої тяжкості, водія, що був за 
кермом нетверезим, пропонують ка-
рати позбавленням волі на термін до 
трьох років. У разі смерті потерпіло-
го, якщо водій був у стані алкоголь-
ного сп’яніння, винуватцю загрожує 
позбавлення волі на термін від 7 до 
12 років. Посилення покарання за 
п’яне водіння підтримав президент 
Володимир Зеленський у зв’язку зі 
смертельною ДТП під Києвом, у якiй 
днями загинула майже ціла родина 
— двоє дорослих і двоє дітей. Одна 
дитина (хлопчик) вижила i зараз пе-
ребуває в лiкарнi у важкому станi. ■

■ Леонід ШКІЛІНДЕЙ 

 Попередньої доби зброй-
ні формування Російської 
Федерації 18 разів поруши-
ли режим припинення вог-
ню, застосувавши при цьо-
му заборонені Мінськими до-
мовленостями міномети 120-
го та 82-го калібру, а також 
гранатомети різних систем, 
великокаліберні кулемети 
і стрілецьку зброю. Гаряче 
було по всій лінії фронту.
 У Донецькій області, де діє 
оперативно-тактичне угрупо-
вання «Схід», поблизу Сарта-
ни та Водяного противник від-
кривав вогонь зі 120-мiлiмет-
рових мінометів. Щодо обо-
ронцiв Авдіївки та Пищевика 
ворог неодноразово застосо-
вував міномети 82-го калібру, 
гранатомети та кулемети. Та-
кож гранатомети різних сис-
тем і стрілецьку зброю оку-
панти задіяли біля Кам’янки 
та Славного, а неподалік насе-
леного пункту Первомайське 
— великокаліберні кулемети 
та стрілецьку зброю. 
 На Луганщині (зона від-
повідальності оперативно-
так тичного угруповання «Пів-
ніч») найбільша ворожа зб-
ройна активність спостеріга-

лася неподалік Луганського, 
Кримського та Оріхового. 
На цих ділянках лінії фрон-
ту противник вів вогонь із 
мінометів калібру 120 мм. Із 
мінометів калібру 82 мм, гра-
натометів різних систем i ве-
ликокаліберних кулеметів 
противник обстрілював опор-
ні пункти наших захисни-
ків поруч із Хутором Віль-
ним. Не було спокійно й біля 
Майорська. Тут після обі-
ду агресор використав ручні 
протитанкові та автоматич-
ні станкові гранатомети, ве-
ликокаліберні кулемети та 
стрілецьку зброю. А зранку 
збройні формування РФ об-
стріляли ще й ділянку розве-
дення сил i засобів №2 Золо-
те, випустивши міну калібру 
120 мм. 

 Але найбільшим потрясін-
ням минулої доби став роз-
стріл евакуаційної групи, 
яка намагалася забрати тіло 
загиблого бійця. Нагадаємо, в 
понеділок зранку боєць 35-го 
батальйону морської піхоти 
підірвався на невідомому ви-
буховому пристрої. Також під 
час евакуації тіла загиблого 
військовослужбовця поблизу 
селища Зайцеве, пересуваю-
чись до місця загибелі нашого 
захисника, евакуаційна гру-
па потрапила у заздалегідь 
підготовлену засідку окупан-
тів. Ворог безжально засто-
сував стрілецьке озброєння, 
практично впритул розстрі-
лявши представників еваку-
аційної групи. В результаті 
обстрілу загинув військовий 
медик, один воїн отримав по-

ранення, а ще один — бойове 
травмування. Подальші ева-
куаційні заходи були немож-
ливі, адже ворог продовжив 
обстріл уже з гранатометів 
різних систем i великокалі-
берних кулеметів. Опівдні 14 
липня тіла загиблих під Зай-
цевим (сержант розвідки 35-
го батальйону морської піхо-
ти і військовий медик, який 
загинув унаслідок скаженого  
обстрілу під час спроби ева-
куації розвідника) залиша-
лися в «сірій зоні». Перего-
вори про евакуацію тривають 
через ОБСЄ. Один поранений 
зміг вибратися звідти само-
тужки. Тіло ще одного війсь-
кового, який досі вважався 
важко пораненим і залишав-
ся в «сірій зоні», уже забрали 
бойовики. ■

НА ФРОНТІ 

Підступне і свідоме вбивство
Росіяни скоїли воєнний злочин, розстрілявши нашу 
евакуаційну групу, яка, за попередньою домовленістю, 
намагалася забрати тіло загиблого бійця з «сірої зони»

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 На Харківщині почалася нова 
«жукініана». Цього разу демонтувати 
меморіальні дошки одіозному маршалу 
відмовилися депутати міськради Ізюма. 
«Ми вже зверталися до них із приводу не 
лише цих дошок, а й ще кількох об’єктів, 
— прокоментував інцидент лідер громад-
ської організації «Декомунізація. Украї-
на» Вадим Поздняков. — І якщо з останні-
ми питання вирішилося досить оператив-
но, то стосовно дошок отримали відмову. 
В Ізюмській міськраді чомусь вважають, 
що пан маршал Жуков не потрапляє під 

дію закону, тому ми попросили профіль-
ну інституцію трохи це роз’яснити». 
 Фахівці Українського інституту 
пам’яті вже відреагували на прохання 
колег i направили до харківського рай-
центру відповідне роз’яснення, але й 
після цього меморіальні пам’ятки ніхто 
не прибрав. Спроба місцевих ЗМІ отри-
мати у керівників району бодай якийсь 
коментар теж не увінчалася успіхом, 
тому активісти мають намір вирішити 
цю проблему в радикальний спосіб. «Я 
не можу сказати, коли це станеться, але 
після Дня незалежності дошок точно не 
буде», — запевнив пан Поздняков.
 Як «УМ» уже повідомляла, аби оста-

точно позбутися в Харкові меморіальних 
атрибутів вшанування пам’яті Георгія 
Жукова, активісти витратили понад два 
роки. Але процес декомунізації в місті 
й далі важко назвати таким, що повніс-
тю завершився. За словами Вадима Поз-
днякова, мерія обласного центру відмо-
вилася демонтувати розсипи серпів i мо-
лотів у метрополітені та на мосту поряд 
із Московським проспектом. У відписці, 
яку отримала вищезгадана громадська 
організація, чиновники повідомили, що 
приберуть радянську символіку лише в 
ході реконструкції цих об’єктів і за умо-
ви, якщо буде розроблено необхідну про-
єктно-технічну документацію. ■

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ

План маршала
Ізюмська міська рада 
відмовляється демонтувати 
меморіальні дошки Георгію 
Жукову, хоча депутати 
вже отримали роз’яснення 
Українського інституту 
національної пам’яті

■

Жукова на Харківщині люблять.
Фото з сайта zik.ua.

❙
❙

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 В обласному центрі готу-
ються запустити пілотний 
для України проєкт під на-
звою «Шкільний громадський 
бюджет», який розроблено за 
сприяння Ради Європи. Його 
суть полягає в тому, що учні 
міських шкіл матимуть змогу 
пропонувати якісь цікаві ідеї 
й шляхом голосування обира-
ти з них ті, на втілення яких 
виділятимуть кошти з гро-
мадського бюджету Тернопо-
ля (його запроваджено п’ять 
років тому, і відтоді успішно 
реалізовано понад 70 різних 
проєктів). Як повідомляють у 
Тернопільській міській раді, 

новація спрямована на роз-
виток шкільних громад, пок-
ращення діяльності навчаль-
них закладів та прилеглих те-
риторій, впровадження інно-
вацій, проведення важливих 
науково-просвітницьких i со-
ціальних заходів .
 Кошти на «Шкільний гро-
мадський бюджет» виділяти-

муть із міського громадського 
бюджету (не менше 10 відсо-
тків, цьогоріч сума станови-
тиме приблизно 1,7 мільйо-
на гривень) усім навчальним 
закладам міста рівними час-
тинами. Відтак старшоклас-
ники — учні 7-11-х класів 
— пропонуватимуть ідеї, по-
даватимуть їх на спеціальну 

онлайн-платформу, а потім 
братимуть участь у голосу-
ванні за найбільш гідну фі-
нансування. 
 «Для України це унікаль-
ний поки що інструмент, бо 
досі проєкти до громадсько-
го бюджету могли подавати 
лише дорослі, — прокомен-
тував новацію міський голо-
ва Тернополя Сергій Надал. 
— Але я сподіваюся, що така 
практика стане звичною.
 Наша мета — навчити ді-
тей мислити і діяти самостій-
но у команді. Відчути, що 
таке самоврядування. Відчу-
ти, що саме від тебе можуть 
залежати конкретні покра-
щення для твоєї школи, твоїх 
друзів і міста в цілому». ■

САМОВРЯДУВАННЯ

Вирішують діти
Школярі зможуть впливати на розподіл 
бюджетних коштів

■
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Ірина КИРПА

 Із перевищенням плану Держпрогра-
ми провели зарибнення червонокниж-
ними видами риб головної річки Украї-
ни влітку 2020 року фахівці єдиного на 
півдні країни Дніпровського рибовідтво-
рювального заводу.
 Як розповів перший заступник го-
лови Херсонської ОДА Дмитро Бут-
рій, за період роботи з 1984 по 2020 рік 
до водоймищ загальнодержавного зна-
чення випущено понад 67 мільйонів 
екземплярів молоді риб цінних порід, а 
також 2,2 мільйона мальків щуки, сома 
та судака. Штучне відтворення рибних 
ресурсів дозволяє підтримувати у нормі 
природний баланс у найбільших річках 
України.
 Так, іхтіологам України щорічно 
вдається повноцінно відновлювати рибні 
ресурси пониззя Дніпра та Дніпро-Бузь-
кого лиману.
 — Нинiшнього року, крім чечуги, у 
води Дніпра та лиману випустили знач-
ну кількість мальків риб осетрових, — 
розповів координатор програми рибного 
господарства у Херсонській області Єв-
ген Алхімов. — На нашому підприємстві 

є й така ексклюзивна риба, як веслонос. 
Але випуск її молоді до річки стримуєть-
ся диспутом між українськими вченими 
щодо доцільності цього. Сподіваємося, 
що наступного року ми включимо її до 
програми, будемо випускати молодь вес-
лоноса у води нижнього Дніпра.
 Відомо, що молодь білуги, осетра, 
щуки, севрюги, чечуги та веслоноса у 
Херсонській області вирощують штуч-
ним шляхом уже понад 60 років, майже 
з моменту запуску в експлуатацію Ка-
ховської ГЕС.
 За цей час іхтіологи зуміли не лише 
налагодити виробництво риби, а й довели 
виробничі потужності для вирощування 
не менше 10 мільйонів мальків за сезон. 
 Навіть вибагливих осетрів навчилися 
швидко переводити на харчування при-
родними кормами. На рибному заводі 
вже сформовано фонд iз цінних порід 
риб, що дозволяє успішно проводити за-
рибнення не лише низин Дніпра та Дніп-
ро-Бузького лиману, а й північно-захід-
ної частини Чорного моря.
 Починаючи з 2000 року, в Україні 
діє повна заборона на промисловий ви-
лов осетрових риб у басейнах Чорного 
та Азовського морів, заборонено продаж 

ікри дикого осетра.
 Через той факт, що ця цінна порода 
риб занесена до Червоної Книги, відбір 
ікри у дорослих особин відбувається у су-
ворій відповідності до визначених стан-
дартів. Згідно з технологією, рибу вилов-
люють, везуть на завод, отримують ікру, 
після чого акуратно повертають назад до 
природної водойми. Живе осетер до 60 
років та може важити навіть 120 кілогра-
мів, за законом генетики дорослі осетри 
йдуть до Чорного моря, але обов’язково 
повертаються на «батьківщину» — в річ-
ку Дніпро. 
 Так само поводяться й дорослі сев-
рюги та білуги, які годуються у Чорно-
му морі (але, нажаль, там вони мимоволі 
стають здобиччю браконьєрів багатьох 
країн світу, потрапляючи до чужих сіток 
разом із надвичайно дорогою ікрою).
 Цікаво, що зовні незвичайний вес-
лонос «приплив» до водоймів України 
з американської річки Міссісіпі завдя-
ки наполегливості екскерівника риб-
ного заводу Степана Артющика. Ен-
тузіаст своєї справи на початку 2000-х 
завіз цю рибу на Херсонщину зi США, 
сподіваючись швидко розмножити її 
та зарибнити прісноводні водойми Ук-
раїни.
 Із легкої руки херсонських іхтіологів 
американського аборигена з успіхом по-
чали розводити та вирощувати й у При-
карпатському Хотимирському сільсько-
господарському рибному господарстві. 
 Як стверджує співробітник господарс-
тва Богдан Гузяк, тутешні кліматичні 
водні умови дозволяють нормально роз-
виватися цій цінній рибі, досягає вона 
ваги у понад 70 кг при розмірах майже 

у два метри. Гість з Америки прекрасно 
прижився навіть у ставкових водоймах 
нашої країни, спокійно сусідить із коро-
пом, товстолобом та білим амуром. При 
цьому має такі ж самі цінні якості, що 
й усі осетрові, а це висока енергетична 
цінність м’яса (яке справедливо прирів-
нюється до м’яса білуги) та делікатесні 
властивості чорної ікри, бо вона ні в чому 
не поступаються осетровій.
 У цієї рибини відсутня луска та дріб-
ні кістки, високий (понад 60%) вихід 
м’яса. Все це дозволяє вважати веслоно-
са однією з найціннiших прісноводних 
риб. В унікальних властивостях весло-
носа вже переконалися багато підпри-
ємств України. Його вирощують не лише 
в Херсоні, а й в Одеській i Черкаській об-
ластях, а також у господарствах заходу 
України.
 Та найперспективнішою все ж таки 
виявилася стерлядь, адже прісноводна 
«царська» риба, яка знаменита чорною 
ікрою відмінної якості, з Дніпра ніку-
ди не тікає. У 2010-2011 роках стерлядь 
уперше випустили до Київського водо-
сховища. Зараз вона підросла й уже не-
рідко потрапляє до сіток наших риба-
лок.
 Відзначимо, що наступне зарибнен-
ня Дніпра іхтіологи проведуть восени 
цього року. На початку вересня водо-
йми заселятимуть частиковою (короп, 
білий товстолобик i білий амур) рибою, 
а також молодими особинами осетро-
вих вагою не менше 25 грамів. 
 Усього до вод Дніпро-Бузьського 
лиману планується випустити один 
мільйон мальків частикової риби, а на 
додачу ще й 50 тисяч осетрових. ■

КРИМІНАЛ

Як 
отримати 
зиск із 
підлеглого
На хабарі 
попався заступник 
начальника обласної 
патрульної поліції 
Черкащини
Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах СБУ викрила на ха-
барі заступника начальника чер-
каського обласного управління пат-
рульної поліції.
 Як повідомляє прессекретар уп-
равління СБУ в Черкаській облас-
ті Катерина Дрога, за попередньою 
версією слідства, хабар посадовець 
вимагав від свого підлеглого — на-
чальника одного із секторів управ-
ління. Натомість він обіцяв не при-
тягати його до дисциплінарної від-
повідальності за начебто неналежне 
зберігання ввіреного майна.
 Наразі зловмиснику повідом-
лено про підозру за ч. 3 ст. 368 
(прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної виго-
ди службовою особою) Кримінально-
го кодексу України.
 Тривають слідчі дії. Встановлю-
ють інші можливі випадки коруп-
ційних зловживань заступника об-
ласного керівника управління та ін-
ших посадовців підрозділу поліції.
 Викриття та документування 
протиправної діяльності відбува-
лося спільно зі слідчими Теруправ-
ління ДБР, розташованого в Києві, 
управлінням патрульної поліції 
Черкащини та під процесуальним 
керівництвом обласної прокурату-
ри. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Літній сезон зазвичай 
приносить не лише радість, 
а й трагічні звістки, адже 
на воді щорічно гинуть со-
тні українців. Згідно з дани-
ми ДСНС, за п’ять місяців 
на водоймах країни вже за-
гинуло 274 людини, з яких 
25 дітей. Лише за перші три 
тижні червня втопилися 
111 громадян, серед них 21 
дитина.
 Аби хоч якось запобіг-
ти цій страшній статисти-
ці, КП «Плесо» закупило 
для Kyiv Lifeguard Service 
(муніципального сервісу із 
запобігання нещасним ви-
падкам на офіційних пля-
жах Києва) човни українсь-
кого виробництва Kolibri-
RKM 350, які допоможуть 
лайфгардам (рятувальни-

кам) миттєво вирушати ря-
тувати людей на воді.
 Ці диво-човни дуже су-
часні та маневрові, їх мож-
на використовувати як на 
річках, так і на озерах, вони 
можуть витримати спеку до 
+50°, а також холод до -40°. 
Пасажиромісткість Kolibri- 
RKM 350 — 3-4 людини, ос-
нащений плавзасіб стаціо-
нарним транцем, до якого 
кріпиться двигун потужнiс-
тю п’ять кінських сил.
 Човники київські ряту-
вальники вже протестували, 
пройшовши Дніпром: пере-
вірили їх на маневровість та 
остійність, спеціально роз-
хитуючи судна. Лайфгарди 
запевняють, що Kolibri доз-
волять значно покращити 
їхню роботу.
 Нагадаємо, що наразі на 
всіх столичних пляжах ку-

патися поки не рекомендо-
вано через виявлені у воді 
завищені показники вмісту 
кишкової палички. Проте 
це не стало завадою для при-
йняття водних «процедур» 
чималою кількістю безпеч-
них киян i гостей міста. 
 Усім варто пам’ятати, 
що найпоширенішою при-

чиною утоплення є недотри-
мання правил безпечної по-
ведінки громадянами. Зок-
рема, це купання в необ-
ладнаних для цього місцях 
i переоцінка власних мож-
ливостей. Чимало трагедій 
із дітьми на водоймах трап-
ляється через недогляд i без-
печність їхнiх батьків. ■

Яскраві та проворні.
Фото з сайта bigkyiv.com.ua.

❙
❙

БЕЗПЕКА

Екзотичні «Колібрі» на прозаїчній роботі
На офіційних столичних пляжах з’явилися 
човники-рятівники

■

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСІВ

Осетрина першої свіжості
На Херсонщині випустили у води Дніпра понад півтора 
мільйона мальків «царської» риби

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Цього року на Черкащині у селі 
Вітове Чигиринського району гур-
том тамтешні жителі посадили вели-
кий та красивий громадський фрук-
товий сад. Один такий. Ініціатором 
цієї доброї справи став заступник го-
лови сільської ради Вітового Микола 
Возвишаєв.
 «Велика кількість наших одно-

сельців відгукнулася. Тож спочатку 
ми гуртом викорчували на тій пло-
щі стару акацію, а вже потім зорали і 
почали садити сад», — розповідає ди-
ректор школи цього села Вікторія На-
бока. Вона каже, що люди у Вітовому 
не рахувалися з власним часом, нада-
ли свій транспорт і працювали теж із 
великим ентузіазмом. Всім хотілося, 
аби в рідному селі був фруктовий сад. 
Загалом жителі села, уточнює пані 
Вікторія, висадили 178 дерев у само-

му саду, це в центрі села. Ще 17 дерев 
вони посадили вже біля школи. За її 
словами, у новому саду ростуть тепер 
черешні, сливи, абрикоси, нектарин, 
персики, яблуні, груші.
 Посадковий матеріал, а це добро-
тні деревця-дворічки, придбали кош-
том сільської ради, яку очолює Лари-
са Постригань. 
 «Так приємно було бачити, як 
наші люди трудилися гуртом. Тепер 
разом ми і доглядаємо за цим садом», 
— зазначає Вікторія Набока. Каже, 
недавно кілька разів організовува-
ли полив саду, потім влаштували бо-
ротьбу з бур’янами, обкосили тери-
торію.
 Тим часом новий фруктовий сад 
віддячує дбайливим українцям тим, 
що славно тягнеться своїми гілочка-
ми до сонця. І це неабияк радує лю-
дей. Адже наступного року можна че-
кати, що сад почне родити. ■

ДОБРА СПРАВА

Ой вишеньки-черешеньки
Люди посадили громадський сад і гуртом його 
доглядають

■
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Росія — головний партнер
 Ще минулого тижня розд-
рібна вартість бензину всіх ма-
рок, дизельного пального і авто-
газу в Україні лише за одну добу 
зросла на 50 коп. За даними ек-
спертів консалтингової групи 
«А-95», найдорожчим бензи-
ном марок А-92, А-95 і А-95+, 
а також дизельним пальним за-
правляють у Луганській області 
— по 23,31 грн, 24,18 грн, 24,75 
і 23,44 грн за літр відповідно. 
Автогазом найдорожче заправ-
лятися в Одеській області — по 
11,92 грн. Найдешевший бен-
зин усіх марок продають у Сум-
ській області — по 19,97 грн, 
20,97 грн і 22,68 грн за літр від-
повідно. Найдешевше дизельне 
пальне — в Харківській облас-
ті (20,51 гривні за літр). А авто-
газом найдешевше заправитися 
можна в Чернігівській області 
— по 10,79 грн за літр.
 Аналітики також підказа-
ли водіям, де можна найдешев-
ше заправити свій транспорт-
ний засіб: найдешевший бензин 
усіх марок, а також дизельне 
пальне продають у мережі АЗС 
Marshal, найдешевший автогаз 
— у мережі «Авіас», по 10,66 
грн. При цьому експерти вага-
ються, у якому напрямку події 
розгортатимуться далі: пальне і 
надалі дорожчатиме чи, навпа-
ки, ціни падатимуть? 
 І чіткої відповіді на це за-
питання немає. Адже, з одно-
го боку, паливний ринок відчу-
ває профіцит бензину і дизель-
ного пального. Так, за даними 
«А-95», баланс ринку автомо-
більних бензинів і дизельного 
пального, тобто сукупність ви-
робництва, імпорту і експорту, 
за підсумками I півріччя 2020 

року показує відчутне зростан-
ня. Що в умовах падіння спо-
живання вказує на великі запа-
си ресурсу в учасників ринку. 
 Баланс ринку бензину в I 
півріччі зріс на 13% — до 1,05 
млн тонн. «Це зростання було 
повністю забезпечене збіль-
шенням виробництва заводом 
«Укртатнафта» з 362 до 491 
тис., — стверджують аналіти-
ки «А-95». — Також у першому 
півріччі Шебелинський газопе-
реробний завод знизив випуск 
бензину на 11% — до 72,3 тис. 
тонн». Імпорт, за їхніми дани-
ми, залишився на торішньому 
рівні — 482 тис. тонн. Основни-
ми джерелами залишаються Бі-
лорусь (358 тис. тонн, або 34% 
ринку) і Литва (120 тис. тонн, 
або 11% ринку).
 Схожа ситуація і на рин-
ку дизпального, баланс якого 
у I півріччі зріс на 8,6%, — до 
3,42 млн тонн. З цього обсягу 
українські нафтопереробні за-
води забезпечили 16% поста-
вок (зростання +4,2%), імпорт 
— 84% (падіння -4,2%). Імпорт 
із Росії зріс на 3,4% (з 2,77 до 
2,86 млн тонн). При цьому краї-
на-агресор Російська Федерація 
залишається нашим найбіль-
шим постачальником пального: 
найбільший обсяг поставок ди-
зельного пального залишається 
за РФ, хоча він і скоротився у I 
півріччі на 6,4% — до 38% рин-
ку (з 1,39 до 1,3 млн тонн).

За баланс подякуємо 
карантину
 Високі обсяги російського 
імпорту обумовлені зривом пос-
тавок дизельного пального з Бі-
лорусі, який стався у першому 
кварталі, у зв’язку з недован-

таженням білоруських нафто-
переробних заводів. За підсум-
ками півріччя, вони постави-
ли в Україну 794 тис. тонн, що 
на 24% менше, ніж торік. Від-
повідно частка білорусько-
го пального на українському 
ринку зменшилася з 33% до 
23,2%. 
 Плече білорусам підстави-
ла сусідня Литва, яка збільши-
ла свої поставки на 70% — до 
309 тис. тонн. Таким чином ли-
товські заводи зайняли 9% ук-
раїнського ринку. Цікаво, що 
трейдери цієї держави утричі 
збільшили морські поставки — 
до 431 тис. тонн, що становить 
12,6% ринку. 
 Наші переробники, втім, 
також намагаються зароби-
ти, збільшивши свою частку 
на ринку. Випуск дизельного 
пального українські нафтопере-
робні заводи у першому півріччі 
2020 року наростили на 46% — 
до 558 тис. тонн. З них Кремен-
чуцький НПЗ продукував 521 
тис. тонн (зростання плюс 53% 
до аналогічного періоду 2019 
року), Шебелинський завод — 
38 тис. тонн (мінус 11%). 
 Таким чином, згідно з оцін-
ками експертів, у першому 
півріччі частка українських 
НПЗ в балансі бензинів зрос-
ла з 46% до 54%, а імпорту — 
відповідно знизилася з 54% в 
2019 році до 46% у 2020 році. 
На ринку дизельного пально-
го частка імпорту знизилася до 
84%, українських НПЗ — зрос-
ла до 16%. 
 Дякувати за такі показники 
можна насамперед наслідкам 
карантину, що спричинив зни-
ження споживання. Це свідчить 
про те, що в країні сформовано 

істотний запас нафтопродуктів, 
який на даний момент виступає 
стримуючим фактором в умовах 
зростання світових цін на нафту 
і нафтопродукти.
 «Ми оцінюємо запаси ди-
зельного пального як рекордні 
350-400 тис. тонн, бензину — 
близько 150-180 тис. тонн. Ці 
запаси були сформовані в пе-
ріод низьких цін і забезпечи-
ли цінову стабільність у травні 
й червні та продовжують стри-
мувати зростання цін для спо-
живачів, незважаючи на зрос-
тання понад удвічі закупівель-
них цін на нафту й основні види 
нафтопродуктів за цей період», 
— резюмував директор «Кон-
салтингової групи А-95» Сер-
гій Куюн.

Газу продали більше, 
ніж бензину 
 Фактором, який працює 
проти підвищення цін на паль-
не, є відмова уряду України від 
за пропонованого підвищення 
ставки мита на ввезення скрап-
леного вуглеводневого газу з 
Росії з 3% до 8,46%. Підвищен-
ня мит не тільки призвело б до 
зростання цін на російський 
газ, а й симетрично збільшило 
б вартість продукту з Казахста-
ну, Білорусі та інших країн у се-
редньому на 30 доларів за тонну 
при нинішніх цінах. 
 Як відомо, ініціаторами 
підвищення мит були три най-
більші виробники скрапленого 
газу в країні: «Укртатнафта», 

«Укрнафта» і «Укргазвидобу-
вання». Перші дві компанії пе-
ребувають під оперативним кон-
тролем фінансово-промислової 
групи «Приват» Геннадія Бого-
любова та Ігоря Коломойсько-
го. 
 Утім українська влада таки 
розробляє обмеження поставок 
скрапленого газу з Росії. Згідно 
з указом президента України 
Володимира Зеленського, уряд 
має розробити план диверсифі-
кації поставок цього виду паль-
ного: максимальний розмір та-
ких поставок з одного джере-
ла не повинен перевищувати 
30% від загального обсягу ім-
порту. Тим часом торік частка 
Російської Федерації у постав-
ках скрапленого газу станови-
ла 44,5% від загального обся-
гу імпорту в Україну, або 717,2 
тис. тонн проти 523,5 тис. тонн 
торік.
 У січні-травні 2020р. імпорт 
газу з країни-агресора склав 
305,2 тис. тонн, або 50,5% від 
загального обсягу ввезення то-
вару — проти 307,6 тис. тонн, 
або 51,6%, в січні-травні 2019-
го. Цікавий нюанс: за підсум-
ками минулого року, обсяги 
реалізації скрапленого газу 
в Україні вперше перевищи-
ли обсяги реалізації бензинів. 
Частка бензинів при цьому 
у структурі ринку моторно-
го палива України скоротила-
ся до 18%, частка газу зросла 
до 18%, а частка дизельного 
пального зросла до 64%. ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

 У перший день цього місяця на кор-
доні України та Польщі розпочала ро-
боту віртуальна точка передачі газу. 
Вона об’єднала дві фізичні точки — 
«Дроздовичі» і «Германовичі». Вже 
перші 5,4 млн кубометрів газу були 
поставлені через неї за першу добу ро-
боти. На думку керівника «Оператора 
газотранспортної системи України» 
(ОГТСУ) Сергія Макогона, наявність 
віртуальної точки дозволяє зарахува-
ти зустрічні потоки газу і реально про-
качати через кордон тільки різницю в 
обсягах.
 Як наслідок — спрощується робо-
та трейдерів, створюється додаткова 
гнучкість і збільшується пропускна 
здатність системи, оператори можуть 
економити паливний газ, адже саме за-
вдяки його спалюванню здійснюється 
транспортування газу по трубі. Запуск 
віртуальної точки на кордоні з Поль-
щею також дозволяє ОГТСУ почати за-
міну 15 км трубопроводу на одній із ді-
лянок без обмеження обсягів транспор-
тування газу. Також стало відомо, що 
Німеччина хоче використовувати ук-
раїнську газотранспортну систему для 
поставок водню в Європу.
 Раніше Макогон говорив, що Поль-
ща є нашим важливим партнером і 
дуже привабливим ринком, оскільки 
там є LNG-термінал, будуються газо-

проводи в Литву і Норвегію, що дозво-
лить Україні також отримати доступ 
до цього ресурсу газу. А наявність вір-
туальних точок у газотранспортних 
системах — вимога європейських га-
зових кодексів. Також раніше опера-
тор газотранспортної системи Украї-
ни і оператор газотранспортної систе-
ми Угорщини FGSZ уклали угоду про 
об’єднання двох точок міждержавного 
сполучення «Берегове DN1400» і «Бе-
регдароц DN800» у віртуальну точ-
ку з’єднання «Берег» із 1 травня 2020 
року.
 Ще раніше, на самому початку 2020 
року, коли почав працювати «Турець-
кий потік», російський «Газпром» 
фактично закінчив використання по-
тужностей ГТС України для транзиту 
газу до Туреччини і на Балкани. Нато-
мість, на думку Макогона, підписання 
договорів із «Молдоватрансгазом» доз-

волило почати тестові поставки газу з 
України в Румунію через Молдову. До 
цього транзит до Румунії проводив-
ся тільки для «Газпрому», оскільки 
«Молдоватрансгаз» не підписував кон-
тракту на транзит газу через територію 
Молдови з іншими трейдерами. А за-
вдяки зупинці на ремонт «Турецько-
го потоку» влітку транзит газу півден-
ним маршрутом української ГТС склав 
близько 26,5 млн кубометрів, що на по-
ловину перевищує показники травня і 
в чотири рази більша, ніж до середини 
весни. 
 Ще один шанс для української га-
зотранспортної системи дають події у 
Хорватії, — на тлі запланованого на 
початок 2021 року запуску роботи пла-
вучого LNG-терміналу з пропускною 
спроможністю в 2,6 млрд кубометрів 
на рік, на острові Крк. «Чудова нови-
на. Ще один LNG-термінал почне пра-

цювати поруч з Україною. Українсь-
кі трейдери зможуть почати закупівлі 
і поставки через Угорщину», — напи-
сав на своїй сторінці у «Фейсбуці» Сер-
гій Макогон. Згідно з даними на сайті 
терміналу, потужності об’єкта повніс-
тю заброньовані на найближчі кілька 
років. 
 Хоч Україна поки що й не має влас-
ного LNG-терміналу, проте може сут-
тєво виграти від експансії скраплено-
го газу на європейський ринок, адже 
західні трейдери можуть закачувати 
його у вітчизняні підземні сховища. 
«COVID-19» та економічна криза приз-
вели до історичного переформатування 
енергетичних ринків. Зокрема, Міжна-
родне енергетичне агентство у 2020 році 
прогнозує найбільше в історії падіння 
світового попиту на газ — на 150 міль-
ярдів кубометрів, або на 4%.
 У таких умовах боротьба за спожи-
вача серед постачальників виходить на 
новий рівень. І в ній гору беруть поки 
що продавці LNG. Нині 40% обсягів сві-
тової торгівлі блакитним паливом зай-
має саме скраплений газ. А за 20 років 
йому пророкують усі 60%. Тобто тру-
бопровідний газ, а з ним і Росія, посту-
пово здає позиції. Адже LNG — значно 
гнучкіший варіант, його можна транс-
портувати великими партіями й у міс-
ця, куди важко дотягнути газо провід. 
Варто лише мати доступ до моря та 
LNG-термінал для регазифікації. ■

ПРОЄКТИ

Газогін по-новому
Україна намагається доєднатися до мережі 
європейських терміналів скрапленого газу, 
реанімувавши нашу ГТС

■

Подорожчання пального? Не кожен водій збагне логіку 
власників українських АЗС.
Фото з сайта bigenergy.com.ua.

❙
❙
❙

ПОВНИЙ БАК

Ціна «за вимогою»
Українські трейдери знову підвищують ціни на бензин і дизель, 
при тому, що накопичили у своїх сховищах рекордні запаси пального
Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні знову дорожчає бензин. Як тільки наша держава розпочала свій вихід із карантину і на сві-
тових біржах трохи подорожчала нафта, вітчизняні трейдери оперативно почали змінювати цінники, 
— у бік зростання. Хоча якоїсь логіки у їхніх діях експерти не вбачають. 

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Косова Ха-
шим Тачі в понеділок, 
13 липня, відвідав пер-
ше судове засідання в Га-
азі. Політик постав перед 
спецтрибуналом iз роз-
слідування воєнних зло-
чинів у Косові, у скоєнні 
яких у період війни за не-
залежність краю від Сер-
бії в 1998-1999 роках його 
підозрюють, повідомляє 
«Німецька хвиля».
 Наприкінці червня 
прокуратура спецтрибу-
налу звинуватила Тачі й 
ще вісьмох представни-
ків колишньої Визволь-
ної армії Косова (ВАК) у 
скоєнні жорстоких зло-
чинів, у результаті яких 
постраждали сотні ко-
совських албанців, сер-
бів, циган і представни-
ків інших національнос-
тей, а також політичних 
опонентів зазначених 
осіб. До того ж, президент 
Тачі та інші підозрювані 
«несуть кримінальну від-
повідальність за близько 
100 убивств», стверджу-
валося в заяві прокурату-
ри. Сам спецтрибунал ке-
рується косовським зако-
нодавством, але працю-
ють у ньому міжнародні 
судді та прокурори.  
 Перші звинувачення 

проти ВАК i її керівниц-
тва з’явилися в доповіді 
Агентства з прав людини 
Ради Європи у 2011 році. 
У звіті агентства бойови-
ків ВАК звинувачували 
в скоєнні під час війни в 
Косові масових убивств 
цивільних осіб сербської 
національності, а також 
своїх політичних супро-
тивників серед албанців. 
Їм, а також Хашиму Тачі, 
як тодішньому польово-
му командиру ВАК, вису-
вали звинувачення в тор-
гівлі людськими органа-
ми та контрабанді зброї. 
 Президент Косова 
звинувачення на свою 
адресу відкидає. За його 
словами, він міг зробити 
«політичні помилки», 
але не воєнні злочини. 
Обвинувальний висно-
вок налічує десять пун-
ктів.
 Докази прокуратури 
до жовтня повинен роз-
глянути спецтрибунал 
і вирішити, чи висува-
ти Тачі офіційні звину-
вачення. Висновок було 
передано в трибунал ще 
24 квітня, проте проку-
ратура не поспішала роз-
голошувати цей факт. 
Рішення з його опри-
люднення було ухвалено 
через те, що Хашим Тачі 
та ексглава парламенту 

республіки Кадрі Веселі 
намагалися перешкоди-
ти роботі цього органу, 
сподіваючись уникнути 
судового переслідуван-
ня, йшлося в заяві для 
преси. Президент Косо-
ва говорив: «Якщо спец-
суд затвердить обвину-
вальний акт, я готовий 
подати у відставку».
 Хашим Тачі був од-
ним із засновників виз-
вольної армії Косова, 
що діяла в період вій-
ни 1998-1999 років. Із 
2000-го по 2016 роки він 
був лідером Демократич-
ної партії Косова (ДПК), 
в минулому — політич-
ного крила ВАК. У 2008-
2014 роках Тачі обіймав 
пост прем’єр-міністра 
республіки, потім очо-
лював МЗС, а на почат-

ку 2016 року був обра-
ний президентом Косо-
ва.
 У результаті війни 
в Косові загинуло по-
над 10 тис. осіб, зник-
лими безвісти досі вва-
жають 1641 особу. 
Збройний конфлікт за-
кінчився після повітря-
них ударів НАТО по Сер-
бії, що тривали 78 днів. 
Згодом Косово відділи-
лось від Сербії і в одно-
сторонньому порядку 
проголосило незалеж-
ність. Белград до цього 
часу вважає край час-
тиною Сербії. Незалеж-
ність Косова також не 
визнали кілька членів 
ЄС, Росія та Китай. Ук-
раїна теж не визнає не-
залежності Косова. ■

ГАРЯЧА ТОЧКА

Стріляли, але не 
в Карабасі
На кордоні Азербайджану та 
Вірменії сталася збройна сутичка, 
є загиблі
Олег БОРОВСЬКИЙ

 На кордоні Азербайджану і Вірменії в неділю, 
12 липня, відбулося збройне зіткнення. Кожна зі 
сторін звинувачує протилежну в порушенні кордо-
ну. В Баку повідомили про двох загиблих і п’ятьох 
поранених військовослужбовців. У Єревані спочат-
ку заявили, що втрат iз вірменської сторони немає.
 У понеділок, 13 липня, Азербайджан і Вірменія 
повідомили про нові збройні інциденти та обстріли 
на спільному кордоні. Сторони обмінялися чергови-
ми звинуваченнями в «провокації», поклавши одна 
на одну відповідальність за збройну ескалацію, пові-
домляє агенція «Франс Пресс».
 Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під 
час засідання уряду 13 липня не виключив, що 
загострення ситуації на кордоні було потрібне 
азербайджанській владі для зміщення фокуса уваги 
громадян iз внутрішніх проблем у країні. «Тим са-
мим військово-політичне керівництво Азербайджану 
понесе всю відповідальність за непередбачувані на-
слідки регіональної дестабілізації», — наводить сло-
ва Пашиняна агенція АМІ («Новини-Вірменія»).
 У свою чергу, президент Азербайджану Ільхам 
Алієв на засіданні Ради безпеки звинуватив у війсь-
ковій провокації Вірменію. «Вчора вдень Вірменія 
зробила чергову провокацію на азербайджансько-
вірменському державному кордоні. Вірменія вже не 
вперше робить військові провокації на держкордоні. 
За останні кілька місяців у результаті цих військо-
вих провокацій загинули наші військовослужбовці, 
а також цивільні особи», — цитує главу Азербайджа-
ну агенція «Азертадж».
 За час зіткнень на кордоні Вірменії та 
Азербайджану з боку Вірменії загинули п’ятеро осіб, 
iз боку Азербайджану — четверо. Про це повідомила 
надвечір понеділка РІА «Новості» з посиланням на 
Міноборони обох держав. Як уточнюють, у першому 
випадку загинули троє військових і двоє поліцейсь-
ких. Із боку Азербайджану загиблі також є — це вій-
ськовослужбовцi.
 Інцидент стався в Товузькому районі 
азербайджансько-вірменського кордону. Це дале-
ко від зони конфлікту двох країн у районі Нагірного 
Карабаху — непідконтрольної уряду Азербайджа-
ну території, де створено невизнану Нагірно-Кара-
баську республіку, яку підтримує Вірменія. У Баку 
цю територію вважають окупованою Вірменією, і на 
лінії розмежування часто трапляються сутички.
 Конфлікт між Азербайджаном i Вірменією почав-
ся через Нагірний Карабах у 1988 році, коли населе-
на переважно вірменами Нагірно-Карабаська авто-
номна область заявила про вихід з Азербайджансь-
кої РСР. 1992 року розпочалися регулярні бойові дії 
за Нагірний Карабах. У 1994 році за посередництва 
Росії сторони домовилися про перемир’я, яке покла-
ло кінець активним бойовим діям у регіоні, але зали-
шило Карабах і кілька навколишніх районів Азер-
байджану під контролем вірменів. За шість років вій-
ни загинуло понад 30 тисяч осiб.
 Мирне врегулювання зайшло в глухий кут після 
перемовин лідерів Вірменії й Азербайджану в 2009 
році. Дві країни надалі перебувають у стані війни. 
Останнє велике збройне зіткнення між арміями обох 
країн сталося в квітні 2016 року в Нагірному Карабасі. 
Тоді з обох сторін загинули десятки військових .
 Під час теперішнього загострення конфлікту 
МЗС Туреччини традиційно виступило на підтримку 
Азербайджану. Відреагувала й Росія, яка має значні 
впливи на ці пострадянські республіки. Міністр за-
кордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефон-
ної розмови з главами МЗС Вірменії й Азербайджа-
ну закликав негайно припинити вогонь на кордоні. 
Крім цього, міністр у розмові з зарубіжними колега-
ми наголосив, що Росія продовжить виконувати по-
середницьку місію в контактах між Баку та Єрева-
ном. 
 Мінська група Організації з безпеки і співпра-
ці в Європі (ОБСЄ) вважає за необхідне повернен-
ня спостерігачів у Вірменію та Азербайджан піс-
ля конфронтації на кордоні двох країн. Як ідеть-
ся в заяві співголів групи, важливо не допустити 
подальшої ескалації конфлікту й відновити пред-
метні переговори. Мінська група ОБСЄ — це гру-
па країн-членів організації, що займається пошу-
ком шляхів мирного врегулювання Карабаського 
конфлікту. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Десятки тисяч протестуваль-
ників вийшли на вулиці Софії та 
інших великих болгарських міст, 
у тому числі Бургаса, Варни, Русе 
та Пловдива, в неділю, 12 лип-
ня, вимагаючи відставки уряду 
прем’єра-консерватора Бойко Бо-
рисова. Протест проходив під гас-
лом «Захисти демократію». 
 Загалом мітингарі сформулю-
вали три вимоги: відставку право-
центристського кабінету прем’єр-
міністра Бойка Борисова, генпро-
курора Івана Гешева та скликання 
конституційної асамблеї, яка при-
ймала б конституційні поправки, 
в т.ч. обмеження повноважень ге-
нерального прокурора.
 Але прем’єр-міністр Борисов 
заявив у своєму профілі у «Фейс-
буці», що не збирається відступа-
ти, бо «настає страшна глобаль-
на криза, і єдине, що тримає його 
при владі, — це відповідальність 
за країну». Ця заява і спровокува-
ла наразі найчисельніші мітинги у 
Софії та інших містах країни. 
 Протести тривали і в понеді-
лок. Учасники акції непокори за-
блокували рух на площі Незалеж-
ності в центрі Софії, у «владному 
трикутнику», де розташовані бу-
динки ради міністрів, народних 
зборів (парламенту) та палац пре-

зидента, повідомляє болгарська 
газета «Труд». На вечір понеділ-
ка демонстрації вже відбувалися в 
багатьох обласних містах: Варна, 
Бургас, Стара Загора, Пловдив, 
Хасково, Шумен, Добрич, Силіс-
тра, Веліко Тирново та Габрово.
 Окрім відставки глави уряду та 
генпрокурора, демонстранти дода-
ли до своїх вимог проведення дис-
танційного голосування — елект-
ронного або поштою. 
 Соціалістична опозиція в пар-
ламенті ініціювала голосування 
про недовіру уряду. Очікується, 
що воно відбудеться сьогодні, 
15 липня. Лідерка Болгарської 
соціалістичної партії Корнелія 
Нінова звинуватила Борисова і 
його партію ГЕРБ («Громадяни 
за європейський розвиток Бол-

гарії») в «мафіозно-олігархічно-
му» стилі управління. 
 Президент Болгарії Румен 
Радев закликав уряд країни, 
який, на його думку, має «ма-
фіозний характер», піти у від-
ставку. Прем’єр-міністр Бойко 
Борисов відкидає закиди та за-
являє, що відкритий до діалогу 
і поважає право кожного на про-
тест. Він закликав демонстран-
тів «бути обережними і не до-
пустити пролиття жодної краплі 
крові під час мирного протесту», 
зазначивши, що риторика нена-
висті «не призведе ні до чого хо-
рошого». Але маховик розкру-
чується. На четвер, 16 липня, 
організаторами протестів анон-
совані загальнонаціональні мі-
тинги. ■

Хашим Тачі в Гаазі. ❙

Софія протестує. ❙

ГОЛОС НАРОДУ

Бунт на сонячних берегах 
Антиурядові протести у 
Болгарії

■

ТЯГАР МИНУЛОГО

Поки що свідок 
Президент Косова постав перед 
спецтрибуналом у Гаазі

■



Петро ПЕРЕБИЙНІС, 
письменник, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка

 Дорогі українці, молоді господарі 
землі! До вас насамперед моє слово. 
Уявімо собі, що на життєдайній на-
шій планеті враз пропала незамінна і 
свята прісна вода. Тут не треба особли-
вої фантазії. Кожному ясно. Це світова 
катастрофа. Це неминуча смерть людс-
тва. А солоні моря та океани тільки 
прискорять галактичну моровицю.
 Наша Земля — не просто планета, 
а живий космічний організм, опере-
заний аортами річок і жилочками рі-
ченяток. У земних надрах віковічно 
пульсує загадкова субстанція, жива 
вода, живлюща кров планети. Але всі 
ми вже бачимо, що рідна кожній лю-
дині вселенська матінка почуваєть-
ся дедалі гірше. Земля задихається, 
знекровлюється, сохне і мертвіє...
 Зрозумійте мене, друзі. Я зовсім 
не претендую на якісь там відкриття. 
Я не землезнай і не меліоратор. Хоча, 
зрештою, по закінченні школи-семи-
річки здобув агрономічний фах у ко-
лишньому вже Шаргородському сіль-
ськогосподарському технікумі на 
Вінниччині. Тоді, в п’ятдесяті роки 
минулого століття, ми завжди готу-
валися до іспитів на вербо цвітних бе-
регах веселої і дзюркотливої поділь-
ської річеньки Мурашки. Тут буяло 
життя. Тут спочивали після важкої 
дороги з африканського вирію га-
ласливі качки і мовчазні лелеки. Тут 
шумів соковитий шувар і вабив нас 
пахучим, рипучим листям. Ми ку-
палися у прозорих водах затишної 
подільської ковбані та широчезного 
ставу біля шаргородського млина. Не 
забуду, як у дні весняної повені під ви-
сокою греблею несамовито пінився і 
гримів «ніагарський» водоспад міс-
цевого значення. Вода тіснила бере-
ги. Води вистачало і для Шаргорода, 
і для моєї Слободи Шаргородської, і 
для Гибалівки, Шостаківки та інших 
сіл району. Та недовго тривало таке 
райське життя. Спочатку на зеленому 
верхів’ї річечки блискавично втелю-
щили «безрозмірне» фермерське гос-
подарство, яке за короткий час отруї-
ло відходами беззахисну Мурашку. А 
згодом її родючі береги нещадно розо-
рали, розкопали кмітливі «землелю-
би» і засадили картоплею, помідора-
ми, буряками та іншою прибутковою 
городиною. Решта прибережної сму-
ги заросла непрохідними будяками. 
Ось так і задушили  бідолашну Му-
рашку. І стала вона мовчазливим рів-
чаком, який ледве долає важку дорогу 
до  зневодненої Мурафи та змілілого 
Дністра.

 Та хіба ж ідеться лише про одну рі-
ченьку? А скільки таких «мурашок» 
по всій Україні! Як живуть вони, за-
мулені, засмічені, затруєні, приорані? 
Може, і значаться малі річки в сухих 
реєстрах топоніміки. А чи всі вони ще 
збереглися? Мені за довге життя дове-
лося побувати у багатьох селах нашої 
держави. Враження просто гнітюче. 
Вимирають, відходять у небуття пе-
ресохлі жилочки-річенята. Замулю-
ються і завмирають у глинистих над-
рах золоті джерела української землі. 
І мимоволі думаєш: а яка ж доля че-
кає у майбутньому великі українські 
річки? Як їм вижити без глибинних 
джерел, без приток, без живої води, 
яку віками несли до них невсипу-
щі артерії велетенського земного ор-
ганізму? Що там казати про Півден-
ний Буг, Дністер чи Десну, коли вже 
«Дніпро, брат мій, висихає», як давно 
писав далекоглядний Шевченко. Та 
все ж хочеться вірити, що насправді 
це не пророцтво, а лише поетичний 
образ нашого національного генія.
 Ще не пізно. Ще можна поверну-
ти до життя знекровлені судини тер-
плячої, неупокореної матінки-землі. 
Тому з надією звертаюся через авто-
ритетну газету до фахівців, науков-
ців, колег-журналістів і наших чи-
тачів. Шановні співвітчизники! У 
кожного з нас є заповітна своя річень-
ка. У мене це Мурашка. У вас, можли-
во, Джерельня, Звінка, Серебрійка, 
Теремша, Лючка, Яромирка, Яснів-
ка, Ласка, Джурка чи Нічлава... Які 
ж перлисті диво-діаманти! Їх тисячі 
і тисячі. Від них цвіте мій давній за-
писник. Тож навіть подумати страш-
но, що віками збережені українські 
річеньки можуть загинути, щезнути, 
випаруватись у безвісті разом із ми-
лозвучними своїми іменами...
 Час не жде. Биймо в усі дзвони, 
українці! Гуртуймося у водозахисні 
громади, піднімаймо борців за при-
роду, сільських активістів, держав-
ців усіх рівнів, учителів та учнів, біз-
несменів та фермерів на відродження 
і захист малих річок нашої країни. А 
своєрідним штабом і рупором цього 
патріотичного руху може стати по-
пулярна серед людей різного віку,  
справді всенародна газета «Україна 
молода». Тож нехай із її сторінок на 
всю Україну лунає голосний і невти-
шимий дзвін тривоги: «Як живеш 
ти, річенько?».
 Усі ми живемо вірою, надією, 
любов’ю. І вже бачиться десь там, за 
літами, як лине в далеч рідна твоя рі-
ченька. А ти стаєш на коліна перед 
небесним обличчям відродженої по-
льової кринички і щемливо цілуєш 
прохолодну, чисту воду джерела. ■

Вадим ПЕПА, 
лауреат літературно-мистецьких премій 
імені І. С. Нечуя-Левицького та імені Олеся 
Гончара

 Невідворотний розвиток цивілізації вказує своїм 
перстом на те, що відплата за будь-коли вчинені зло-
діяння неминуча. Не таке вже й далеке, а ближче май-
бутнє припечатає будь-яких супостатів тавром ганьби. 
Хто б міг подумати, що на зорі ХХІ ст. нової ери ста-
туя Христофора Колумба красуватиметься на північ-
ноамериканському континенті з відірваною головою? 
Це того знаменитого Колумба з італійської Генуї, який 
услід, можливо, за вікінгами відкрив незнану землю, 
яку вважав Китаєм. А для флорентійського морепро-
хідця Амеріго Веспуччі то був Новий Світ, названий на 
його честь Америкою. 
 Не стерлося з пам’яті скривджених, як з Афри-
ки вивозилися в задушливих трюмах вітрильників 
мільйони темношкірих для виснажливої праці на план-
таціях колонізаторів. Слабших, які конали, жорстокі 
торговці живим товаром викидали за борт в океанську 
пучину. Та прошуміли в один змиг віки здирств та ек-
сплуатації. Вічність розпоряджається по-своєму. На-
щадки безправних невільників зносять з лиця землі 
пам’ятник одному з найбільших рабовласників Тома-
су Джеферсону.
 Демонстранти вимагають повсюдно прибрати сим-
воли колоніальної експансії і расової дискримінації. В 
Нью-Йорку демонтують кінний пам’ятник колишньому 
президенту США Теодору Рузвельту біля входу в Аме-
риканський музей природничої історії. Сповнені людсь-
кої гідності не змиряються з тим, що обабіч можновлад-
ного, який масивно вивищується в сідлі, з одного боку 
коня принижено переставляє ноги індіанець, а з друго-
го схиляє голову привезений з Африки чорношкірий. 
Багато невдоволених затялися повалити статую й сьо-
мого президента Ендрю Джексона, яка навпроти Біло-
го дому у Вашингтоні. 
 Прінстонський університет вилучив із назв фа-
культету й коледжу ім’я 28-го президента США Вудро 
Вільсона. «Через расистські погляди і політику Віль-
сона його ім’я не підходить для факультету суспільних 
і міжнародних відносин та до жилої будови коледжу, 
викладачі, студенти й випускники яких повинні рішу-
че виступати проти расизму в усіх його проявах, — за-
явив ректор відомого навчального закладу. — Прінс-
тон є частиною Америки, яка занадто часто ігнорувала 
або виправдовувала расизм, дозволяючи зберігати сис-
тему, яка дискримінує чорношкірих».
 Невже це не в брову, а в око кремлівським верхово-
дам? Невпинна пропаганда, яку вони благословляють і 
заохочують, не якимись же іншими, а брудними селеви-
ми потоками суне на горьовану Україну. Невтямки неда-
лекоглядним, що за бузувірські злочини неминуче на-
стане розплата. У жодному разі вічність не допустить, 
щоб Східна Європа з прилеглою до неї Азією назавж-
ди заціпеніла заповідником старорежимних порядків. 
Прозріють осліплені. Відвернуться від продажних ра-
систів як у Російській Федерації, так і в Україні, де зліс-
них українофобів поки що — хоч греблю гати.
 Невідворотна наруга, очевидно, має спостигнути 
й монументи Петру І у Санкт-Петербурзі й Катерині ІІ 
в Одесі. Вона ж, за характеристикою О. Пушкіна, — 
«великая стерва», а за прокляттями від українського 
народу — «вража баба, клята сука», що занапастила 
«край веселий». Що ж до несамовитого тирана, то куди 

ж подітися від того, що написав геніальний Лев Толс-
той?
 «З Петра І починаються особливо разючі та особ-
ливо близькі й зрозумілі нам жахи російської історії. 
Біснуватий, п’яний звір, що гниє від сифілісу, чверть 
століття вигублює людей, страчує, палить, закопує жив-
цем у землю, ув’язнює дружину, впадає в блуд, мужо-
ложствує. Сам, забавляючись, рубає голови, блюзнірс-
твує, їздить із подобою хреста та з чубуком у вигляді 
дітородних органів і подобою євангелій — ящиком із 
горілкою. Коронує блядь свою і свого невільника, ро-
зорює Росію і страчує сина. І не лише не згадують його 
злодіянь, але до сих пір не припиняються вихвалян-
ня доблесті цього чудовиська і нема кінця всіляким 
пам’ятникам йому» (Полное собрание сочинений. — 
Москва, 1936. — Т.26. — С. 568). 
 Невже на віки вічні не буде осуджено довготривалу 
війну Російської Федерації проти незалежної Українсь-
кої держави, яка довірилася Будапештському меморан-
думу та позбулася ядерної зброї в обмін на недоторкан-
ність своїх кордонів? 
 Кілька десятиліть тому міськрада Коростеня від-
мовилася зводити пам’ятник княгині Ользі. Літописці 
повизбирували жахіття з усіх доступних їм тоді писем-
них джерел, аби до десятого коліна настрахати нащад-
ків українського роду нечуваною розправою над їхніми 
предками. І що ж? Ніхто з науковців в Україні не засум-
нівався, чи доцільно одну з головних площ у Києві увін-
чувати монументом княгині Ользі роботи Кавалерідзе. 
А цього року телеекрани заполонила співачка Ірина Бі-
лик в образі усе тієї ж княгині. В такий спосіб артистка 
нібито винахідливо дякує президентові за нагороду до 
Дня Конституції України. 
 Якщо протягом не одного століття тільки про те 
й ішлося, як вирвати з душі й серця поневолених 
пам’ять, то нічого дивуватися, що в Україні хор у пер-
шій-ліпшій церкві благословляє: «Вінчаються раби 
Божі!» Так само батюшки відспівують покійників — 
«рабів Божих». Нічого подібного не почути в грець-
ких храмах. Під тими склепіннями звучить винятково 
— «діти Божі». Ніяких «рабів» ні з вуст католицьких 
ксьондзів, ні від сповідників інших конфесій. Та від-
криймо ж у Біблії Псалом Асафа:
 Бог стоїть серед Божої громади,
 серед богів він судить...
 Я мовив: «Ви — боги
 й сини Всевишнього усі ви».
 Звертаємося в молитвах: «Отче наш...» У якого ж 
вітця рідні діти — «раби»? На животрепетні питання 
дає відповіді хоча б і Григорій Сковорода. Почуймо. 
Прислухаймося. Воскресаймо «дітьми Божими». Ски-
даймо рабські вериги.
 «Неправда гнобить і протидіє, але тим більше ба-
жання боротися з нею», — заповідає всесвітньо ві-
домий український філософ. І просвіщає: «Увесь мир 
спить... Спить глибоко, розпластавшись, наче вбитий об 
землю. А наставники, що пасуть Ізраїля, не тільки не бу-
дять, а ще й погладжують: «Спи, не бійся. Місце хоро-
ше. Чого лякатися?».
 Але ж так було якихось півтораста років тому. Поза 
всяким сумнівом, ближче майбутнє розбудить приспа-
них. Не на небі, а на землі відбудеться праведний суд. 
Та поки доленосне станеться, еліта українського наро-
ду зобов’язана щогодини, щодня й постійно вивулканю-
вати всі сили, щоб волелюбні не ниділи, не перти плуга 
у волячому ярмі, а дихали, як озоном після грози, пов-
нокровно й повноправно. ■

Завсідником тусовок Бабуїна

був і, напевне, є пан Крокодилов.

Водичкою свяченою й кадилом

повинна б обробити Україна

цю дурості і люті мішанину,

яку російська дійсність породила...

І от відомо стало: цей м...ло

«консультував» був цілу, бач, країну

і референдум там спровокував,

щоб не пустити нас до євролав!..

Дивує королівства того вибір:

Скабєєву, яка змінила стать,

у консультанти? В Амстердамі сплять,

не бачать, хто із конопельок вибіг?

ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ

Прозріваймо, щоб жити
Не раби, а діти Божі

■Є ПРОБЛЕМА

Як живеш ти, річенько?
Щоб не зміліли й не зникли водойми України

■

ПОЛІТПАРНАС

Консультант
Микола ЦИВІРКО
Київ

■
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«Тече вода каламутна...». Так і 
хочеться — ні, не заспівати — 
закричати, адже те, що Дніпро, 
та й не тільки, почав «цвісти» 
синьо-зеленими водоростями, 
має викликати тривогу не лише 
в екологів, а й у нас — українсь-
ких громадян, адже водойми — 
це не тільки зони відпочинку, а й 
джерела питної води, яку ми спо-
живаємо. Причин цього сумного 
явища багато: це і штучні моря, 
створені під гідроелектростанції, 
які не лише змінили навколиш-
ній клімат, «поховали» під собою 
наші чорноземи, а ще й уповіль-
нили течію Дніпра; це й про-
мислові стоки забрудненої води, 
це і погано очищені побутові сто-
ки. Зрештою, і ми самі, адже 
використання побутової хімії з 
вмістом фосфатів — це також 
причина «цвітіння» води.
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Журналісти з Полтави свого 
часу мали змогу ознайомитися 
з тим, як жила й розвивалася 
Засульська об’єднана тери-
торіальна громада, створена 
наприкінці 2016 року. Вона 
об’єднала 11 сільських рад (38 
населених пунктів) і, займаючи 
площу майже 60 тисяч гектарів, 
до травня цього року налічувала 
понад 18 тисяч жителів, відтак 
була найбільшою сільською ОТГ 
в Україні. Престур організувало 
Полтавське представництво 
Асоціації міст України в межах 
проєкту «Пульс», за підтримки 
USAID.
«У 2016 році, коли відбувалися 
громадські слухання, був намір 
створити об’єднану громаду з 
центром у селі Засулля в ме-
жах усього Лубенського райо-
ну, — інформував про амбітну 
мету голова Засульської ОТГ — 
62-річний Сергій Бондаренко. 
— Але тоді якраз була призна-
чена нова очільниця Лубенсь-
кої райдержадміністрації (нині 
чиновниця вже звільнена). А як 
людина має сприймати новацію, 
внаслідок якої під нею починає 
хитатися крісло? Успіхи ОТГ 
викликали тільки лють у кабі-
нетах районного керівництва, 
а невдачі — радість. Тож мож-
на сказати, що наша об’єднана 
громада утворилася не завдяки 
допомозі органів влади, а всу-
переч її деструктивним діям». 

Розпочали з оптимізації: 
закрили п’ять шкіл
 Коли вiд самого початку іс-
нування новоствореної ОТГ усі 
заклади освіти (12 шкіл і 10 до-
шкільних закладів) були пере-
дані в її відання, на ту пору де-
ржава їх стовідсотково утриму-
вала. «До об’єднання спільна 
сума бюджетів усіх сільських 
рад, що стали потім старо-
стинськими округами, стано-
вила приблизно 16 мільйонів 
гривень, а коли ми порахува-
ли ймовірні надходження в 
2017 році, виходило близько 35 
мільйонів. Отож ми раділи, що 
матимемо кошти на розвиток 
території, — пригадує Сергій 
Бондаренко. — Аж тут нагорі 
вирішили, що з 2017 року де-
ржава виділятиме кошти лише 
на зарплату вчителям, а утри-
мання закладів ляже на плечі 
ОТГ. Відтак оті кошти, на які 
розраховували, змушені були 
вкласти у сферу освіти. Раніше 
в районі була така практика: 
якщо школа, де навчалося ба-
гато учнів, отримуючи субвен-
цію від держави, мала якийсь 
фінансовий резерв, його заби-
рали й віддавали малокомплек-
тним школам, де коштів зазви-
чай не вистачало». 
 Майже рік проводили 
роз’яснювальну роботу. Бага-
то хто сприймав інформацію 
про закриття шкіл негативно. 
Тоді керівництво ОТГ виріши-
ло піти іншим шляхом: не за-
кривати, а понизити ступінь 
п’яти шкіл, які мали найгір-
ші показники в навчанні і при 
цьому тягнули на себе найбіль-
ші витрати з місцевого бюдже-
ту, зробивши їх початковими. 
Але на 1 вересня у цих початко-
вих школах не виявилося жод-
ної заяви від батьків. Ті, хто 
бунтував проти закриття шкіл, 
вирішили віддати своїх дітей до 
перспективніших навчальних 
закладів. Так, Засульська сіль-
ська рада врешті-решт ухвали-
ла рішення про закриття п’яти 
шкіл і ще одного дошкільного 
закладу, де було 13 працівни-
ків і 6 дітей.  «То був нелег-
кий крок, — резюмує голова 

ОТГ. — Я житель села Солони-
ця. І коли у 2008 році там закри-
вали восьмирічку, сам боровся 
за неї цілих три роки. Реформа 
з децентралізації дала нам мож-
ливість поглянути на ситуацію 
з господарської точки зору: а чи 
є сенс витрачати шалені кошти 
на опалення порожніх класних 
кімнат, утримувати приміщен-
ня навчального закладу, який 
не дає якісних знань? Закрив-
ши оті п’ять шкіл, ми вийшли 
на значну економію коштів. 
Якщо у 2017 році мали на роз-
виток 182 тисячі гривень ос-
вітньої субвенції, то у 2018-му 
у зв’язку з оптимізацією отри-
мали понад 3 мільйони. Це дало 
нам можливість поліпшити ма-
теріально-технічну базу тих за-
кладів освіти, які функціону-
ють. Фактично в усі ці заклади 
було придбано мінімум по три 
інтерактивні дошки, не гово-
рячи вже про комп’ютери, но-
утбуки тощо. У підвезенні уч-
нів задіяні як дев’ять шкіль-
них автобусів, так і транспорт-
ні засоби перевізників. Завжди 
повторюю: наше завдання — не 
утримувати школи за будь-яку 
ціну, а надати можливість на-
шим дітям одержувати якісні 
знання». 
 Директор опорного навчаль-
ного закладу — Засульського лі-
цею — Анатолій Савенков гово-
рить, що їздив на всі зібрання з 
приводу закриття шкіл і висту-
пав перед людьми, аби заклад 
освіти, який він очолює, наре-
шті почав розвиватися. Це ста-
ло реальністю.
 «Наші учні завжди демонс-
трували добрі результати на об-
ласних і всеукраїнських олім-
піадах. І при цьому ми дожили-
ся до того, що навіть сучасних 
комп’ютерів не мали. Бо щоро-
ку в нас забирали десь 2 мільйо-
ни гривень освітньої субвенції й 
перекидали школам, у яких фі-
нансування вистачало тільки до 
кінця зими, — пояснив дирек-
тор ліцею. — А зі створенням 
ОТГ розпочалося нове життя».
 Журналістам показали су-
часний лінгафонний кабі-
нет англійської мови, в яко-
му кожен учень має змогу ін-
дивідуально працювати з 
комп’ютером, адже їх тут аж 20, 
реконструйовану читальну залу 
бібліотеки, новий спортмай-
данчик і справжню гордість 
— власний історико-краєзнав-
чий музей «Історія Посульсь-
кого краю», у трьох залах яко-
го відтворено історію Засулля 
від найдавніших часів до кінця 
Другої світової війни.
 «Історія Засулля багатогран-
на, часто переплітається з історією 
всієї України. Скажімо, усі ми 
знаємо Михайлівський Золо-
товерхий собор — один із сим-
волів Києва, який неодноразо-
во відроджували. А будівниц-
тво його пов’язане з нашою те-
риторією. Бо в 1107 році між 
селами Солониця й Войниха 
київські князі розбили військо 
непримиренного ворога Київсь-
кої Русі — половецького хана 
Боняка. На честь цієї перемоги 

якраз і побудували згаданий со-
бор. Однією із трагічних подій в 
історії Засулля є повстання Се-
верина Наливайка. Я довго ви-
ношував проєкт створення му-
зею, — поділився Анатолій Са-
венков, — і врешті доля мені 
усміхнулася — не так давно 
познайомився з представника-
ми американської благодійної 
організації, яка опікується пи-
таннями Голокосту (а в Засул-
лі під час Другої світової війни 
гітлерівці розстріляли понад 
4 тисячі євреїв). За кошт цієї 
організації ми зробили першу 
залу, присвячену пам’яті жертв 
Голодомору, бо наше село дуже 
постраждало й від цього гено-
циду».

Як зробити так, щоб і вівці 
були цілі, і вовки нагодовані?
 Голова ОТГ розповідає, що 
якщо заклади освіти й культу-
ри районна рада передала в під-
порядкування об’єднаної грома-
ди практично одразу, то медичні 
заклади передавала зі скрипом 
— багато депутатів виступали 
проти цього. Урешті-решт для 
обслуговування жителів най-
перше в медичній сфері облас-
ті в Засуллі створили некомер-
ційне комунальне підприємс-
тво «Центр ПМСД». Проте й тут 
не обійшлося без оптимізації чи-
сельності штату, внаслідок чого 
опустіло чимало приміщень 
сільських ФАПів. Зазвичай ми 
рідко доїжджаємо до малих сіл, 
що входять до складу ОТГ, адже 
всі значні зміни, викликані де-
централізацією, відбуваються 
у великих населених пунктах. 
Проте в одному з таких сіл — 
Олександрівці — живе ненька 
моєї колеги. Коли в селі, де ли-
шилися, вважай, самі пенсіоне-
ри, був ФАП, фельдшер робила 
їй прописані лікарем ін’єкції, 
міряла артеріальний тиск. Ок-
рім усього, там можна було при-
дбати ліки, що, як відомо, ма-
ють здатність швидко закінчу-
ватися. Нині ж, коли приміщен-
ня ФАПу опустіло (при цьому 
бібліотеку, якої вже практич-
но ніхто не відвідує, зберегли), 
літні люди (особливо самотні), 
за словами жінки, покинуті на-
призволяще. Бо, аби добрати-
ся до амбулаторії, що в Засул-
лі, потрібно їхати з пересадкою 
в райцентрі Лубни, а транспорт-
не сполучення не витримує жод-
ної критики. Селяни в Олексан-
дрівці поговорюють навіть про 
вихід із ОТГ. Тож, виходить, 
малі села від децентралізації от-
римали самі мінуси?
 «Ми не закрили фель-

дшерсько-акушерських пунк-
тів, лише скоротили медиків, 
які там працювали, — терпля-
че пояснював голова ОТГ. — Те-
пер туди в певні години за гра-
фіком виїжджають працівни-
ки Центру ПСМД. Оптимізація 
— то був вимушений крок. Бо, 
коли підприємство отримало 
кошти від Національної служби 
здоров’я, виявилося, що їх не 
вистачає навіть на виплату міні-
мальної заробітної плати меди-
кам. Але ж, щоб втримати хоро-
ших спеціалістів, потрібно гідно 
оплачувати їхню працю. Отже, 
довелося піти на скорочення 
медперсоналу. Перед цим ми 
неодноразово відвідували фель-
дшерсько-акушерські пункти. 
Скажімо, приїжджаємо до села 
— а двері ФАПу замкнені, було 
таке, що взимку навіть стеж-
ка в снігу до вхідних дверей не 
прочищена. Тобто туди ніхто не 
приходив: ні фельдшер, ні па-
цієнти. І при цьому медпраців-
ник справно отримував зарплат-
ню в розмірі 7—7,5 тисячі гри-
вень. Оцей аналіз і підвів нас до 
думки про скорочення медично-
го персоналу середньої ланки».
 «Половини сіл не стане, — 
прогноз вiд Сергія Івановича. 
— Якщо там лишилися лише 
пенсіонери, самі розумієте, їх-
ній життєвий ресурс — 15-20 
років. Наш обов’язок — надати 
якісні послуги й цим людям, ми 
не повинні ставити на них хрест. 
Водночас не можемо й розпиля-
ти кошти бюджету. І от який 
вихід у цій ситуації? Як зробити 
так, щоб і вівці були цілі, і вовки 
нагодовані?»
 Журналістів повели й на 
будівництво нової амбулаторії 
(нинішня розташована в іще до-
революційній, хоч і добре збере-
женій будівлі), тут уже зведені 
стіни й дах. Проте голова ОТГ 
ходом будівництва не задоволе-
ний. 
 «Чомусь виконавцем робіт 
стала харківська фірма — ТОВ 
«Компанія «Рембудгарант», — 
ввiв представників засобів ма-
сової інформації в курс справи 
Сергій Бондаренко. — У нас ве-
ликі зауваження до будівництва 
амбулаторії. Проте вплинути на 
ситуацію не маємо змоги, бо за-
мовником є департамент будів-
ництва, містобудування, архі-
тектури та житлово-комуналь-
ного господарства Полтавської 
облдержадміністрації».
 За словами Сергія Іванови-
ча, якби кошти передали ОТГ, 
у керівництва громади була б 
можливість самостійно провес-
ти тендер. У такому разі навряд 

чи обрали б отакого недбалого 
підрядника.

«Спершу не сприймав 
децентралізації, а згодом став 
її прибічником»
 Одним із найважливіших за-
вдань на найближчі роки очіль-
ник громади ОТГ вбачає утиліза-
цію продуктів життєдіяльності. 
Тож коли трапилася можливість 
за спільні кошти місцевого й 
обласного бюджетів придбати 
сміттєсортувальну лінію, у За-
сульській ОТГ просто не могли 
її проґавити. 
 А от державну субвенцію на 
розвиток інфраструктури вирі-
шили використати на закупів-
лю нової техніки для сільсько-
го комунального підприємства 
«Сяйво», яке працює на тере-
нах об’єднаної громади. У під-
сумку, за три роки придбали її 
понад 20 одиниць. Наявна тех-
ніка дає можливість вирішува-
ти питання водопостачання, во-
довідведення, благоустрою те-
риторії. 
 «Для сільського голови при-
значений отой синій трактор, 
— змушений зізнатися Сергій 
Іванович. — Знаєте, коли те-
лефонує староста із Шершнів-
ки й повідомляє про те, що пе-
ревізник відмовляється везти 
ввечері людей із райцентру до 
села через те, що дорога замете-
на снігом, я переодягаюся, за-
микаю кабінет, сідаю до кабіни 
трактора і їду розчищати заме-
ти. Мушу сказати, я вигідний 
комунальному підприємству 
тим, що мені зарплату не пот-
рібно платити. Єдина витрата 
— на дизпальне. Річ у тому, що 
я і механік, і вчитель. Був час, 
коли займався власною справою 
— ремонтом автомобілів. За-
робляв гроші, бо потрібно було 
трьох дітей вивчити. А до того 
три роки обіймав посаду дирек-
тора ПТУ № 53 у селі Войниха, 
створив його, по суті, з нуля. 
Був учасником Майдану. Від-
верто кажучи, децентралізації 
спершу не сприймав, але, вник-
нувши в її суть, зрозумів, що за 
нею майбутнє, і став її прибічни-
ком».
 Будучи на перших порах до-
таційною, Засульська об’єднана 
територіальна громада пере-
творилася на цілком спромож-
ну. Якщо за першого року її іс-
нування власних надходжень 
до бюджету було 38 мільйонів 
гривень, а загальні доходи ста-
новили 78 мільйонів, то неза-
баром тут вийшли на майже 80 
мільйонів гривень власних над-
ходжень і 110 мільйонів загаль-
них доходів. Ось така перекон-
лива арифметика. 
 «Ви й самі можете зробити 
висновок, що в нашій громаді 
відбулися значні зміни. Попри 
розмови, що така громада, мо-
вляв, не має права на існуван-
ня, що вона повинна стати мало 
не донором громади Лубен. У нас 
через це опускаються руки», — 
зауважує Анатолій Савенков. 
Його підтримує й Сергій Бонда-
ренко: «Це дуже тривожить усіх 
членів громади. Я мав розмову в 
Мінрегіоні, і мені прямо сказа-
ли: Литвяківський старостинсь-
кий округ, мовляв, відійде до 
майбутньої Вовчицької ОТГ, а 
вашу громаду об’єднають із гро-
мадою Лубен. Я твердо переко-
наний: примусового об’єднання, 
всупереч волі громади, не повин-
но бути». 
 P.S. Згідно з розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження перспек-
тивного плану територій гро-
мад Полтавської області» від 13 
травня 2020 року, Засульська 
ОТГ увійшла до складу Лубенсь-
кої ОТГ. І «розчинилася»? ■

Іще одне з досягнень — новий спортмайданчик у дворі ліцею.
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.
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ПОГЛИНАННЯ

Успіхи на хліб не намажеш
Найбільша в Україні 
сільська об’єднана 
громада не хотіла 
ставати міською, але 
довелося

■
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Київське крилате братерство 
 Коли ведеш пошуки в архівах Ук-
раїни, зокрема, у фондах Українського 
національного державного архіву кіно-
фотофонодокументів, воістину переко-
нуєшся у багатовіковій шовіністичній 
політиці спочатку російської, а потім 
і радянської імперій. Я беру лише час-
тину історії — зорю авіації початку ХХ 
століття. Тоді не було перших вітчиз-
няних українських чи польських авіа-
торів, перших видатних національних 
авіаконструкторів, а лише... «знамени-
тые русские авиаторы и выдающиеся 
русские авиаконструкторы». Перші цен-
три авіабудування ніби створювались у 
Петербурзі або Москві і лише зрідка зга-
дувався Київ.
 Щоправда, якось в одному імперсько-
му часописі оглядач писав: «У Києві 
блискучу льотну майстерність проде-
монстрували Кампо Сципіо та Ігор Сі-
корський, який літав на аероплані 
власної конструкції. Спражні російські 
повітряні герої!». 
 Ще одна газетна інформація тих да-
леких часів: «Російські авіатори Кам-
по Сципіо, Тимофій Єфімов, Лев Маціє-
вич найкращим чином показали себе в 
маневрах Петербурзького, Київського і 
Варшавського військових округів». Зно-
ву російські авіатори...
  Тож не дивно, що нинішній шовініст 
— президент Росії, удмурт Путін веде 
аналогічну політику, згідно з якою, на-
віть киянка Анна Ярославна — нібито 
їхня...
   Але ж зоря авіації яскраво спалах-
нула саме в Києві, в Україні — тоді Ма-
лоросії — частині Російської імперії. 
Саме з України пішли і брати Єфімови, 
і польський авіатор Сципіо дель Кампо, 
ім’я якого перекрутила імперська преса, 
інші славні діячі зорі авіації. 
   Уже в наші часи в українській пресі 
та документальних стрічках ми віддаємо 
належне авіатору Леву Мацієвичу, який 
піднімав у небо молодого вчителя Си-
мона Петлюру, відважним братам Єфі-
мовим, геніальному авіаконструктору 
Ігорю Сікорському, який у часи грома-
дянської війни змушений був емігрува-
ти за кордон, щоб потім уславити досяг-
нення авіації США.
   Додамо сюди ще ім’я професора КПІ 
князя Кудашева, який у 1910 році під-
няв у київське небо літак власної конс-
трукції з бензиновим двигуном. А чого 
лише варте ім’я теоретика авіації профе-
сора Делоне?
   Усі ми знаємо сьогодні уславлені іме-
на підприємців і меценатів Терещенків. 
Є в цій династії ще одна яскрава авіацій-
на зірка — Федір Терещенко. Він буду-
вав неподалік Києва літаки-винищувачі 
власної конструкції, які відмінно пока-
зали себе на фронтах Першої світової 
війни.
   На одному зі старовинних кладовищ 
Києва — Лук’янівському — є могила 
знаменитого льотчика-аса Євграфа Кру-
теня, котрий збив у роки Першої світової 
17 ворожих літаків. Він загинув під час 
повернення з бойового завдання в 1917 
році. Походив iз козацького роду. Авіа-
тор написав посібник «Теорія повітря-
ного бою»», яким користувалися льот-
чики багатьох країн до початку Другої 
світової війни. Поруч розташована мо-

гила ще одного видатного авіатора — ав-
тора знаменитої «Мертвої петлі» Петра 
Нестерова. Він загинув у небі  Галичи-
ни, виконавши перший у світі повітря-
ний таран.
  А наш уславлений земляк Сергій 
Корольов... Він отримав вищу освіту в 
Києві, й саме тут у нього зародилися пер-
ші мрії про підкорення космічного про-
стору за допомогою могутніх ракет...
 І нарешті Сципіо дель Кампо. Його 
доля була нерозривно пов’язана з Киє-
вом, Україною. Та зараз про цього кри-
латого сина Польщі й України мало хто 
знає... А за ним така незвичайна і бага-
тюща біографія. Тож нехай цей матеріал 
стане крихітною цеглинкою в зміцненні 
дружби України та Польщі, адже в нас 
було так багато спільного і трагічного у 
минулі сиві епохи.

 «Скільки разів я бачив ваш 
прекрасний Київ з висоти орлиного 
польоту» 
   Я вже згадував, що Євгенія Корольо-
ва була з сім’ї перших вітчизняних авіа-
торів братів Єфімових. Працюючи над 
книгами про історію авіації, вона у жур-
налі «Вісник повітроплавання» за 1910 
рік уперше поруч з іменами Єфімових 
прочитала ім’я Сципіо дель Кампо. У 
репортажі повідомлялось: «...Спільний 
політ Михайла Єфімова і Сципіо дель 
Кампо відбувся на аеродромі товарист-
ва повітроплавання. Вони разом влашту-
вали для десятків тисяч глядачів видо-
вищну феєрію в небі на літаках «Анріо» 
та «Блеріо».
  У 1981-му письменниця розшукала у 
Варшаві польського авіатора і подарува-
ла йому свою книгу «Суперники орлів» 
— про зародження авіації на початку 
двадцятого століття. Видання широко 
розійшлося в Союзі та багатьох країнах 
світу.
   Незабаром із Польщі прийшов схви-
льований лист. «Дякую за вашу пре-
красну книгу! Ви змусили мене знову 
пережити ті давні події, коли ми, перші 
авіатори, піднімалися в повітря. То були 
незабутні роки. Я товаришував iз брата-
ми Єфімовими і Левом Мацієвичем. Ми 
разом брали участь у льотних перего-
нах у містах імперії, де в нас було безліч 
пригод. Скільки разів я бачив ваш пре-
красний древній Київ iз висоти орлино-
го польоту. Усе мені було тут дороге в ті 
далекі роки, усе таке пам’ятне», — пи-
сав Сципіо дель Кампо.
  У Євгенії Корольової зав’язалася 
жвава переписка з першим польським 
авітором: вона казала мені, що для неї 
було величезною удачею познайомитися 
з надзвичайно цікавою людиною з епохи 
зорі авіації. 
  «Наша переписка зі Сципіо дель Кам-
по — це справжній захоплюючий роман 
у листах», — згадувала письменниця.

«Ангел мій завжди був поруч»
 Михал Сципіо дель Кампо мав італій-
ське коріння. Він народився у сім’ї домо-
власника і фабриканта, який отримав в 
Італії дворянський титул (перший пред-
ставник знаменитої родини переїхав до 
Польщі в 1518 році). Але його справж-
ньою батьківщиною є Україна: майбут-
ній авіатор з’явився на світ у селі Рай-
ки біля Бердичева (нині Житомирська 

область), хоча деякі джерела місцем на-
родження зазначають Київ. Учився у 
київському 1-му реальному училищі і 
в дитинстві був відчайдушним хлопчи-
ком. Одного разу він катався на крижині 
по Куренівському озеру і ледве не заги-
нув. 
  У своїх листах до Євгенії Корольової 
авіатор писав, що жага пригод володіла 
ним змалку. У тринадцять років він під 
час льодоходу, озброєний багором, пере-
стрибуючи з крижини на крижину, пе-
ребрався через Дніпро... Ніби готуючись 
до авіаційного майбутнього, малень-
кий Сципіо, немов Дон Кіхот, чіпляв-
ся за крила млина і робив на них кілька 
обертів. Усе це вимагало хорошої фізич-
ної підготовки: сміливий хлопчина зай-
мався гімнастикою, легкою атлетикою, 

гонками на мотоциклі. Військову служ-
бу відбував у київському другому кінно-
гірському дивізіоні.
  «Подальша еволюція логічно привела 
мене до своєї кульмінації — літака. Адже 
літати тоді було небезпечним заняттям», 
— згадував Сципіо дель Кампо.
  Перші його справжні контакти з 
повітряною стихією почалися в 1906 
році польотом на повітряній кулі в Сен-
Клу під Парижем. Та затятому шукачу 
пригод цього було замало, і у 1910-му, 
ставши членом Французького аероклу-
бу, він отримав диплом пілота.
  Під час 11-го міжнародного авіацій-
ного тижня в 1911 році Сципіо дель Кам-
по здiйснив політ на моноплані конс-
трукції київського інженера, князя 
Кудашева, що набув широкого розголо-
су. Так київське небо об’єднало першого 
польського авіатора і талановитого авіа-
конструктора. Разом з іншими вітчизня-
ними авіаторами вони увійшли до кри-
латого братерства київського неба. 
  В епоху зародження авіації їх — 
повітряних сміливців — було ледве за 
сотню-півтори на всю Європу та США... 
Це були люди різних професій: війсь-

кові, інженери, навіть спортсмени. Такі, 
як знаменитий борець Заїкін.
  Сам Сципіо дель Кампо вивчав мета-
лургію в Санкт-Петербурзькому полі-
технічному інституті. Пізніше це багато 
разів допомагало поляку в скрутних си-
туаціях: іноді доводилося самому ремон-
тувати літальні апарати після аварій. А 
вони траплялися тоді досить часто: дви-
гуни були слабенькі, конструкції лі-
таків — надзвичайно тендітні, і пілот 
був підвладний з усіх бокiв повітряним 
стихіям. На висоті кількох сотень метрів 
сильні пориви вітру могли перевернути 
літак і кинути його на землю. Авіатор 
сидів фактично на стільці і не міг перед-
бачити небезпечну ситуацію... Письмен-
ниця Євгенія Корольова розповідала 
мені, що на перших літаках не було нія-

кого навігаційного обладнання — лише 
невеличка гумова груша, якою льотчик 
під час польоту вручну змащував оливою 
двигун.
  Далеко не всі перші авіатори померли 
своєю смертю... Сципіо дель Кампо і сам 
не раз був на волосину від загибелі, про 
це він розповідав Корольовій у своїх лис-
тах. Якось він гастролював iз показовими 
польотами містами Російської імперії і в 
околицях Самарканда у літака відірвався 
пропелер. Літак розбився і пілот отримав 
важку травму. Він згадував, що, коли у 
нього так-сяк зрослись кістки, він на ми-
лицях поїхав по новий літак «Моран» до 
Парижа.
  Сципіо вже був знаним у міжнародно-
му авіаційному світі і літав у Франції та 
Англії, а потім прибув до Російської ім-
перії брати участь в авіаційних тижнях у 
Петербурзі, Москві та Києві. Трапився з 
ним і трагікомічний випадок, коли літак 
зазнав аварії в зоопарку, біля ведмежої 
клітки. Працівники звіринця змушені 
були визволяти пілота ледве не з ведме-
жих обіймів.
  Менше пощастило його французько-
му колезі й другу — знаменитому авіа-

«Смерть не раз дивилася мені в очі. А втім, за своє життя, 
наповнене пригодами, я вже звик до цього.Тому що знав: мене 
охороняє ангел...». 

Михал Сципіо дель Кампо. ❙

ІМ’Я З МИНУЛОГО■

З вітряка — на крила літака
Італійське коріння, київське небо та варшавське кохання першого польського авіатора Михала Сципіо дель Кампо
Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Свого часу мені довелося брати участь у створенні повнометражного документально-
го телефільму «Срібний вік». У процесі збору матеріалу для сценарію доля звела мене 
з киянкою Євгенією Корольовою — талановитою письменницею, автором кількох ві-
домих книг про зародження авіації в Російській імперії на початку XX століття. Євгенія 
Володимирівна і сама була ровесницею того неймовірно бурхливого століття.
Незважаючи на свої дев’яносто три роки, вона до останніх днів зберігала блискучу 
пам’ять і сама була з сім’ї піонерів вітчизняної авіації — братів Володимира, Михай-
ла і Тимофія Єфімових...
Від пані Євгенії я вперше почув ім’я Сципіо дель Кампо, людини з непересічною 
біографією. 



«Життя настільки складне, настільки неймовірне і непередбачуване, і стільки 
у ньому всього, особливо у нашій льотній справі, що немає ніякого сенсу 

придумувати якісь там дурниці. Просто бери і розповідай про справді пережите».
Михал Сципіо дель Кампо
відомий авіатор

9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ 2020ІСТОРІЯ

тору Латаму. Це був спражній лицар 
неба, людина високої культури і благо-
родства. Його складні демонстраційні 
польоти збирали десятки тисяч гляда-
чів. Та згубило сміливця не небо, а без-
межна пристрасть до полювання. Лата-
ма вбив дикий буйвол у Кенії.
  Польський авіатор розповів пись-
менниці Корольовій, що на його льотну 
долю випало багато земних і повітря-
них пригод. І він якимось дивом зали-
шався живим: мабуть, охороняв його 
завжди ангел небесний...

Найвродливіша наречена Варшави
 Михал Сципіо дель Кампо згадував, 
що авіація була його першою любов’ю, 
а «найбільшою — найкрасивіша дів-
чина Варшави». Щоправда, їй не дуже 
подобалось авіаційне захоплення Сци-
піо. До того ж газетні видання рясніли 
повідомленнями про авіаційні катаст-
рофи. 
  Сципіо заспокоював наречену: 
«Раніше мене оберігав ангел небесний, 
тепер iще й твоє кохання». 
  Вони поїхали на автомобілі у шлюб-
ну подорож на південь Франції, до 
моря. І раптом — убивство герцога 
Фердинанда. Австрія оголосила війну 
Сербії. Почалася Перша світова війна. 
Сципіо дель Кампо змушений був по-
вертатися до Російської імперії через 
Німеччину.
  На кордоні його затримали. Німець-
кий офіцер-прикордонник довго вив-
чав документи Сципіо, примовляючи: 
«Сципіо, Сципіо. Де я чув це ім’я?
 А-а-а! Ви відомий авітор! Якщо так, 
будь ласка...» І молоду пару затримали, 
поселивши на острові Ругія.
  Жилося там непогано, лише потріб-
но було з’являтися до магістратури для 
перевірки.
  Якось у порт приплив після аварії 
шведський вантажний пароплав. Сци-
піо познайомився з капітаном — гір-
ким п’яничкою — і часто засиджувався 
з ним у місцевому кабачку. Капітан по-
годився вивезти авіатора з полону. На 
другий день поляк був у Швеції. Звід-
ти Сципіо телеграфував своїй красуні, 
і вона без складнощів приїхала до ньо-
го через кілька днів. Усе це розповідав 
перший польський авіатор Євгенії Ко-
рольовій.

Від війни до війни
  «У Стокгольмі я з’явився до вій-
ськового аташе Російської імперії 
Кандаурова», — згадував поляк. Той 
подивився документи і сказав: «Хо-
чете їхати до Росії? Будь ласка. Льот-
чиків у нас мало, приймемо якнай-
краще, але поки ще не було призову 
військовозобов’язаних з-за кордону». 
Дружина в сльози, адже у нас залиша-
лося обмаль грошей, і ми перебралися 

до Копенгагена. Життя там було дешев-
ше. В Копенгагені я познайомився з 
данцем — генеральним директором ве-
ликого підприємства з будівництва про-
мислових печей. Директор Германсон 
запропонував працювати у нього, адже 
я був спеціалістом у цій галузі. Прой-
шов стажування, і мене поставили ке-
рувати відділом головної контори у Па-
рижі з філіалами в Бельгії, Голландії, 
Іспанії та Англії. Я працював у міжна-
родному концерні, мені довелося бага-
то подорожувати з однієї європейської 
країни в іншу. Потім я потрапив у Пів-
денну Америку, де проєктував і буду-
вав промислові об’єкти в Бразилії, Ар-
гентині, Колумбії, Чилі та Еквадорі». 
 Але ж першою любов’ю Сципіо дель 
Кампо була авіація... Він поселився у 
Ріо-де-Жанейро, знову зустрівся зі 
своїм старим товаришем iще з київсь-
ких часів, знаменитим уже у США авіа-
конструктором Ігорем Сікорським. Лі-
тав на амфібіях Ігоря Сікорського по 
новій трасі до Нью-Йорка, яка щойно 
відкрилася. 
 Сципіо дель Кампо був не лише ви-
датним авіатором часів зорі авіації, а й 
талановитим інженером-конструкто-
ром і поліглотом... Він вільно володів 
польською, англійською, французь-
кою, німецькою, італійською, іспансь-
кою, португальською мовами, а також 
мовами скандинавських країн. А з Єв-
генією Корольовою, наприклад, листу-
вався російською.
 З 1914 по 1932 роки працював ін-
женером термотехнічного концерну у 
Швеції, а в 1932 році оселився у Вар-
шаві — на батьківщини дружини, де й 
прожив до кінця війни.
  Він брав активну участь Варшавсь-
кому збройному повстанні. Згодом пи-
сав Євгенії Корольовій: «Смерть не раз 
дивилася мені в очі. А втім, за своє жит-
тя, наповнене пригодами, я вже звик до 
цього. Тому що знав: мене охороняє ан-
гел...». 
  Після війни Сципіо перебрався до 
промислового центру Польщі — в Си-
лезію. Там він працював за фахом — бу-
дував теплове обладнання у Катовіце. 
Але з авіацією не поривав, став почес-
ним членом Катовiцького аероклу-
бу, нагороджений знаком заслужено-
го діяча спортивної авіації, а в 1981-му 
першим був удостоєний Золотої медалі 
аероклубу Польщі. Сципіо працював 
також суддею вертолітного спорту.
  Сьогодні він відомий як перший 
польський авіатор у Європі, а ми дода-
мо, що він був й одним із піонерів повіт-
роплавання в Україні.
  Життєвий шлях цієї непересічної 
людини закінчився на дев’яносто вось-
мому році (у 1984-му), а наша столиця 
може пишатися, що Сципіо дель Кам-
по колись ширяв у київському небі. ■

Біля літака «Анріо». 1910 рік.❙

Війна ідентичностей
 Проти української держави, мови, іс-
торії, національної пам’яті в інтернеті, у 
газетах, російському телебаченні та радіо 
за підтримки проросійських телеканалів 
«ZIK», «112», «NewsOne», «НАШ» , «Ін-
тер» та інших в Україні безперервно ллєть-
ся потік брудної антиукраїнської пропа-
ганди з метою формування проросійської 
ідентичності в Україні. 
 Доктор філологічний наук, професор, 
автор численних книг із питань інформа-
ційних війн і комунікативних технологій 
Георгій Почепцов наголосив: щоби позбу-
тися домінування Росії в інформаційних і 
віртуальних потоках в Україні, потрібна 
належна концентрація інтелектуальних 
зусиль, жорсткий добір саме своїх націо-
нальних завдань, на яких варто зосереди-
ти всі наявні ресурси. Для України одним 
із перших завдань, на думку Почепцова, 
мають бути: «1) формування національної 
ідентичності; 2) подолання високого рівня 
песимізму в населення, оскільки без його 
подолання Україна не зможе залишитися 
незалежною державою; 3) швидка модер-
нізація країни».
 Отже, інформаційно-психологічна 
війна за серця і розум українців, яка пе-
реросла у військову агресію Російської 
Федерації проти України, — «це війна 
ідентичностей, боротьба за буття чи не-
буття українського народу, національ-
ної держави», — зазначає професор Ва-
силь Лизанчук. Творення українського 
«суцільного культурного організму» 
(Іван Франко) і формування національ-
ної ідентичності потребує цілеспрямова-
ної державницької політики, розуміння, 
що Україна мононаціональна країна. На 
жаль, «чимало політиків, журналістів 
(хто умисно, а хто бездумно) поширюють 
думки з приводу поліетнічності України, 
які нав’язують різного штибу закордон-
ні політтехнологи, доморощені соціоло-
ги, політологи», — наголошує професор 
Олександр Пономарів. Згідно з ухвалою 
Генеральної Асамблеї ООН 1960 року, мо-
нонаціональною вважають країну, в якій 
титульний етнос становить 60%. У нас — 
майже 80% українців. Тобто Україна не 
більш багатонаціональна, ніж Німеччина, 
Франція, Іспанія чи Російська Федерація. 
Отже, вироблення інтеграційної гумані-
тарно-інформаційної політики в сучасних 
умовах гібридної війни Росії та глобаліза-
ційних процесів має синтезувати абсолют-
ні, національні, громадянські, сімейні та 
особисті соціокультурні цінності.
 Британська професорка Монтсеррат 
Гібернау дала таке визначення національ-
ної ідентичності: «Це — колективне чут-
тя, що спирається на віру в належність до 
однієї нації і в спільність більшості атри-
бутів, які роблять її відмінною від інших 
націй». Визначальними критеріями націо-
нальної ідентичності є неперервність у часі 
й диференціація від інших. Це два осново-

положні елементи національної ідентич-
ності. 
 Спільна національна ідентичність 
сприяє емоційному, інтелектуальному, 
історичному зв’язку серед людей, належ-
них до тієї чи іншої нації, і цей зв’язок за 
своєю суттю морально-психологічний, ду-
ховно-громадянський. Український тео-
ретик нації Ольгерд-Іполит Бочковський 
називав національну свідомість «громад-
ським цементом, який об’єднує і перетво-
рює первісний народ у новітню націю». 

Відкривати Україну в собі
 Щоби кожний українець став націо-
нальною соборною особистістю, яка дія-
тиме в інтересах України, родини, грома-
ди, власного морально-духовного життя, 
то він повинен ідентично самоствердитись. 
Тобто, як стверджує Микола Жулинсь-
кий, «відкривати Україну в собі — тільки 
так можна набути втрачену Батьківщи-
ну. Тільки за умов набуття власної Бать-
ківщини можна подолати комплекс мен-
шовартості, національної неповноти». 
Український письменник Юрій Щербак, 
автор книги «Україна в епоху війномиру», 
врахувавши світовий досвід, запропонував 
Україні на державному рівні запровадити 
ідеологію демократичного націоналізму. 
Естонія, Латвія і Литва, будучи окуповани-
ми, зберегли мову, культуру, незборимий 
дух свободи, який, врешті, дав можливість 
звільнитися від московської окупації й по-
будувати національні держави, стати чле-
нами ЄС та НАТО. «Національні держа-
ви — це не ті, в яких відсутні національні 
меншини, а ті, в яких одна етнічна нація 
є національною більшістю, і сама держа-
ва утворюється в етнічних кордонах цієї 
нації. Це, так звана, «титульна нація»: 
вона є серцевиною політичної нації (полі-
тичної спільноти, що включає всіх грома-
дян держави, незалежно від етнічного похо-
дження), і ця нація дає мову міжетнічного 
спілкування («державну» мову) і дає полі-
тичну символіку, і основні державні тради-
ції. І саме такі національні держави здат-
ні забезпечити ефективно і громадянську 
консолідацію («єдність»), і політичну ста-
більність. Більшість сучасних європейсь-
ких держав є національними державами», 
— наголошував філософ і десидент Василь 
Лісовий. 
 Природним є прагнення українців мати 
свою суверенну державу, бо лише за цієї 
умови можливий продуктивний розвиток 
національного життя — органічної складо-
вої світового гуманітарно-культурного ба-
гатоманіття, яке хоче знищити московсь-
кий імперіалізм. Українці, захищаючи 
себе від агресорів, як соціальна спільнота 
підходять до пізнання себе як національ-
ної спільноти, зіставляють пізнання особ-
ливостей інших народів зі своєю самобут-
ністю та неповторністю, які є своєрідним 
джерелом формування і утвердження на-
ціональної ідентичності. ■

НАЦІЄТВОРЧІСТЬ

Цемент, на якому постане 
неприступна цитадель 
Російська гібридна війна спрямована на знищення 
української національної ідентичності

■

Оксана БІЛОУС,
доцент факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка 

Триває дискусія про сутність російсько-української війни, яку шість років тому віро-
ломно розв’язала Росія. Московські ідеологічні маніпулятори називають її справед-
ливим захистом росіян і російськомовних громадян, які, мовляв, зазнають переслі-
дувань в Україні. Насправді «нинішня Росія найбільше боїться зростання української 
національної свідомості, українського націоналізму, — наголошує письменник-до-
кументаліст Богдан Горинь. — Вона знає, що у випадку, коли українським народом 
опанує демократичний, наголошую, демократичний націоналістичний дух, той народ 
перетвориться у могутню неприступну для Росії цитадель». 
Тому кардинальна мета московських агресорів — не допустити всебічного форму-
вання й утвердження української національної ідентичності, яка є найпотужнішим 
морально-психологічним підґрунтям, фундаментом розвитку соборної незалежної 
української України.
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Як вступають учні з окупації
 Випускники шкіл на окупованих те-
риторіях опиняються в інших умовах, 
аніж однолітки з вільної України. Їхні 
атестати цивілізований світ не визнає, 
вони не вивчають або вивчають зовсім 
мало низку предметів, необхідних для 
подальшої освіти в Україні.
 Виїзд iз рідного міста й перетин ад-
мінмежі — складний і тривалий про-
цес. Зрештою деякі юні українці, жи-
вучи в Криму чи на Донбасі, не мають 
українського паспорта.
 Наразі для них є два основні шля-
хи, як здобути українську вищу або 
професійно-технічну освіту.
 Перший — дистанційно закінчува-
ти школу на підконтрольній території. 
Це дає можливість отримати українсь-
кий атестат, а потім уже — складати 
ЗНО. Але вимагає «закривати» дві про-
грами паралельно: вдома та на вільній 
території.
 Другий варіант — спрощена про-
цедура вступу, яка дозволяє отримати 
місце без ЗНО.
 Для цього потрібно звернутись у 
спеціальні освітні центри, створені 
на базах навчальних закладів, склас-
ти три іспити, отримати український 
атестат і тоді вже вступати. Серед іс-
питів обов’язковими є українська мова 
та історія. Третій залежить від обраної 
спеціальності.
 Приїжджати на іспити можна 
навіть без українського паспорта, 
пред’явивши свідоцтво про народжен-
ня, а вже потім — оформити паспорт. У 
списках, які публікують за результата-
ми відбору, імена переселенців шифру-
ють.

Міфи про вступ з окупації
 Розширення пільг викликало хви-
лю не лише обурення, а й фейків та 
маніпуляцій. Почалась вона ще до ос-
таточного голосування Ради, коли змі-
ни лише готували. 
 Наприклад, редактор «Цензор.нет» 
Юрій Бутусов повідомив, що на одно-
му з КПВВ Служба безпеки затрима-
ла 19-річного бойовика з Донеччини. 
При цьому журналіст чи то невдало по-
жартував, чи то просто для «красного 
слівця» додав, що юнак «не інакше як 
зібрався поступати».
 Свій пост Бутусов згодом видалив, 
але він сніговою кулею покотився далі. 
Без будь-якого підтвердження про «те-
рориста, який їхав вступати» написа-
ла низка медіа, цю тезу поширювали в 
соцмережах, підживлюючи негатив до 
пільговиків.
 Цей приклад — лише мала частина. 
Загалом можна виокремити кілька по-
пулярних у мережі меседжів, які част-
ково або повністю не відповідають дій-
сності.
«Нова влада здає інтереси України»
 Спрощена процедура — не нова. 
Вона існує з 2016 року. Про це часто 
забувають або просто не знають палкі 
критики нинішнього уряду та прези-
дента.
«Тепер діти з ОРДЛО будуть вступати 
без ЗНО»
 Мешканці окупованого Донбасу і 
раніше могли вступати без зовнішньо-
го незалежного оцінювання. Але цього 

року відбулись дві ключові зміни.
 Раніше спрощена процедура для 
кримчан і мешканців ОРДЛО дещо 
відрізнялась. Мешканці з півострова 
конкурували за окремі місця, передба-
чені спеціальною квотою, а діти з До-
неччини та Луганщини вступали на за-
гальні місця разом з усіма абітурієнта-
ми, але теж без ЗНО.
 Крім того, всі вони могли подава-
тись до конкретно визначених вишів.
 Тепер, по-перше, вибір університе-
ту має бути необмеженим. По-друге, 
спеціальна квота має поширюватись 
і на абітурієнтів iз Донбасу. Разом із 
кримчанами вони матимуть право на 
20% від загальної кількості бюджет-
них місць.
 Нововведення були пов’язані, зок-
рема, з пандемією. Прикриваючись 
хворобою, бойовики не випускають ук-
раїнців з окупованої території. Через 
це мешканці ОРДЛО, які хотіли склас-
ти ЗНО, не змогли на нього приїхати.
 Так, у кінці червня голова Донець-
кої ОДА Павло Кириленко повідомляв, 
що для складання іспиту з математи-
ки лінію розмежування не змогли пе-
ретнути 459 людей. Це 89% тих, хто 
хотів приїхати на ЗНО з окупованої те-
риторії.
 Виїзд iз Криму теж нестабільний. 
Дехто з переселенців, які перетина-
ли адмінмежу на початку липня, пе-
реповідають «страшилки» зі сторони 
окупантів. Мовляв, кремлівські при-
кордонники погрожують, що за корот-
кий проміжок часу можуть випустити 
кримчанина на материк лише раз.
«Діти з окупованих територій відбира-
ють пільги в інших»
 «Усі правила, за якими люди всту-
пають, прописані заздалегідь. І в пра-
вилах прийому є окремий розділ, при-
свячений пільгам, — відповідає на ін-
тернет-вигадки Юлія Скакун, доцент 
переміщеного із Сімферополя до Києва 
Таврійського національного універси-
тету. — І там чітко прописано, хто має 
на це право. Або дитина-сирота, або ди-
тина учасника бойових дій, або дитина 
з інвалідністю. У них у кожного є різ-
ні прописані пільги. Тому що означає  
«забирає»?»
 До цього року на кримчан була виді-
лена спеціальна так звана «квота-2», 
яка становить 20% від бюджетних 
місць. Тепер ця ж квота має поширю-
ватись на випускників iз Донеччини та 
Луганщини. Студенти з обох окупова-
них регіонів розділять між собою 20% 
бюджету. Інші громадяни на ці місця 
не претендуватимуть. 
 На практиці 20% — це, наприклад, 
одне з п’яти бюджетних місць на спе-
ціальності, яку обрав для себе згада-
ний на початку вступник Саша з Кри-
му. Однак без ЗНО він може подати свої 
документи лише в один виш iз перелі-
ку і пробувати вступати максимум на 
5 спеціальностей. Тоді як вступники з 
вільних міст мають у 5 разів більший 
вибір: можуть випробувати щастя у 5 
різних закладах.
 Хоча в Таврійському університеті, 
який профільно займається мешкан-
цями окупованих територій і біль-
шість студентів приймає саме звідти, 
кажуть, що 95-96% їхніх вступників-

переселенців потрапляють на бюджет. 
Якщо треба, заклад просить у мініс-
терства додаткове місце.
 У середньому цей виш приймає на 
перший курс близько 300 вступників 
за спрощеною процедурою. Це і ті, хто 
вступив за квотою, і ті, хто пішов на за-
гальні бюджетні або контрактні місця. 
Кількість тих, хто приїжджає і складає 
ЗНО, не обраховується, адже інформа-
цію про місце проживання вступників 
не вносять у базу.
 Абітурієнтів iз Криму та ОРДЛО 
часто порівнювали з учасниками бо-
йових дій та їхніми дітьми: мовляв, ті, 
хто боронив країну, отримують від де-
ржави меншу допомогу.
 Однак у законі прописане право за-
хисників України вступати на бюджет-
ні місця так само, без ЗНО. У цьогоріч-
них змінах таке право закріплене та-
кож за дітьми військових і правоохо-
ронців, загиблих на службі, та медиків, 
які померли, борючись із COVID-19. 
 Усі вони можуть претендувати на 
місце за «квотою-1», яка не перети-
нається зі вступниками з окупованих 
територій і становить 10%.
«Діти вступають без іспитів і знань»
 Звільнення від ЗНО не означає мож-
ливість отримувати вищу освіту без 
базових знань. Вступники з Криму та 
Донбасу мають в обов’язковому поряд-
ку пройти вступні випробування. Той, 
хто не досяг мінімального прохідного 
бала, взагалі не зможе брати участь у 
відборі. 
 Крім того, вони заповнюють так 
звану освітню декларацію. Про неї — 
трохи нижче.
 Як пояснили «УП» у Таврійсько-
му національному університеті, іспи-
ти мають вигляд тестів і відповідають 
шкільній програмі. 
 Українську мову та історію склада-
ють як Державну підсумкову атеста-
цію — у спеціально визначеній школі. 
За іспит зі спеціалізації відповідає вже 
університет. Завдання прописують ці 
ж навчальні заклади.
 У ТНУ визнають, що школи став-
ляться до переселенців лояльно. Все ж 
не варто забувати, що ці діти не мали 
рівних з однолітками умов навчання.
«Україна визнаватиме документи оку-
пантів»
 Ні. Хоча цю тезу можна було почути 
навіть від колишньої очільниці Мініс-
терства освіти та науки Лілії Грине-
вич, яка точно має розумітись на про-
цедурі.

 Процедура ця полягає не лише у 
складанні іспитів, а й у заповненні вже 
згаданої освітньої декларації. Вона теж 
потрібна для отримання українського 
атестата. 
 У цій декларації вступник самостій-
но зазначає, які предмети він вивчив у 
школі на окупованій території. Фак-
тично це дозволяє оминути визнання 
окупаційного атестата.

Питання, які все ж викликають зміни
 Впровадження змін у реальність 
усе ж може викликати деякі складно-
щі для освітян. Про це «УП» говорила 
з доцентом Таврійського університету 
Юлією Скакун.
 У закладі до особливої процеду-
ри вступу давно звикли, більшість їх-
ніх вступників — переселенці. Але 
там звертають увагу, що нововведен-
ня з’явились просто під час вступної 
кампанії, яка вже розпочалась, а коле-
ги з інших вишів можуть бути до цьо-
го не готові: «Були випадки, коли діти 
приїжджали з атестатами, які видані 
на окупованій території, і ВНЗ прос-
то вбивав цей атестат в єдину держав-
ну базу України. Тобто були випадки, 
коли самі ВНЗ не знали, що з цим ро-
бити».
 Скакун каже, що раптова зміна за-
конодавства в процесі вступної кам-
панії може викрити ще кілька «незруч-
них» питань, на які не звертають ува-
ги. Одне з них пов’язане з тим, що пере-
селенці 6 років не вивчали української 
мови чи історії: «Наші навчальні плани 
адаптовані до цієї ситуації. Приходячи 
на перший курс, дитина має більше го-
дин на вивчення української мови, іс-
торії України, у нас створюються фа-
культативи. А чи нададуть змогу всі 
ВНЗ України дітям наздогнати своїх 
однолітків? Ні, це очевидно. Ніхто за-
ради одного-двох-трьох, хто вступає, 
не буде цього робити».
 Доцент колись кримського вишу 
каже також про адаптацію вихідців з 
окупованої території. Освітяни мають 
бути готові до конфліктів, які вини-
кають між, наприклад, дітьми АТОв-
ців і переселенцями, або конфліктів на 
релігійному чи етнічному підґрунті, 
адже серед вступників із Криму біль-
ше мусульман, ніж серед їхніх одноліт-
ків iз материкової України.
 Сумнівається Скакун і в тому, що 
непідготовлені ВНЗ будуть гнучкими 
до студентів із Криму та ОРДЛО. Ос-
танні можуть, наприклад, не встиг-
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«Ми вчили мову, 
Як учні з окупації вступають у виші і чому в цьому 

немає «зради»

Соня ЛУКАШОВА 
(iнтернет-видання «Українська правда»)

«Я вирішив вступати не в Криму, тому що присутнє вічне відчуття страху. Мені 
здається, моє покоління, яке живе в Криму, відрізняється від інших підлітків. Тому 
що після «референдуму» з’явився відсоток тих, хто цікавиться політикою, і, занурю-
ючись в неї, усвідомлюють, що тут вони ніхто».
Саша, ім’я якого ми змінили з міркувань безпеки, — з окупованого Криму. Він — 
один із тих, хто цьогоріч вступає до вишу на вільних територіях. Свою історію юнак 
розповідає «УП» між підготовкою до вступних іспитів і вирішенням організаційних 
питань. Для нього освіта за адмінмежею — це ще й можливість нарешті залишити 
окуповану батьківщину. Щоб отримати омріяне пільгове місце на бюджеті, таким, як 
Саша, потрібно пройти перевірку не лише на знання, а й на стресостійкість. Особ-
ливо ситуацію погіршила епідемія, коли перетнути КПП стало складніше, а іноді 
— просто неможливо.
На початку липня Верховна Рада дещо спростила процедуру вступу для мешканців 
тимчасово окупованих територій. Це викликало хвилю обурень у соцмережах. Їх під-
живлювали фейками, неточною інформацію, перемішаною з емоціями, поширюючи 
«зраду». 
Про що йдеться у нововведеннях, чому твердження про «зраду» часто є маніпу-
лятивними та які питання все ж можуть виникнути до нового закону, з’ясовувала 
«Українська правда». Щоб розповісти про свій страх та сумніви, абітурієнти з окупо-
ваних регіонів поділились власними історіями. 
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нути приїхати на навчання у перші 10 
днів, як передбачено правилами при-
йому, або на сесію: «Ніхто не буде пе-
рейматись. Ми — переміщений виш, 
ми самі знаємо, що це означає. Коли ми 
спілкуємось зі звичайними ВНЗ, вони 
кажуть: є загальні норми, є загальні 
правила, чим ці діти кращі за інших, 
чим діти з материкової України гірші 
за тих, які вступили з Криму або Дон-
басу?».
 Зрештою, коли суспільство вже об-
говорювало зміни, вони ще не були ос-
таточно внесені в закон. Вступна кам-
панія тривала, але у правилах, якими 
керуються університети, нововведень 
не було.
 «На сьогоднішній день у нас не-
має ні наказу МОНу, ні наказу Інфо-
ресурсу (державне підприємство, яке 
адмініструє електронну базу з питань 
освіти), ніяких змін, що квота-2 роз-
повсюджується на Донбас», — говори-
ла «УП» 7 липня доцент Таврійського 
університету, додаючи, що виш чекає 
на роз’яснення від влади. 
 Зеленський підписав новий закон 
10 липня — за місяць після початку 
роботи спеціалізованих освітніх цент-
рів.
 Перед публікацією матеріалу, вве-
чері 12 липня ми переглянули правила 
вступу на сайтах кількох університетів 
із різних міст. Змін у них так і не було 
і про квоти для ОРДЛО не йшлось. І це 
виші, які вже займались переселенця-
ми раніше. Якщо ж зайти на сайти ін-
ших популярних ВУЗів, які тепер теж 
мають приймати абітурієнтів з окупо-
ваних територій, там ви, скоріше за 
все, взагалі не знайдете жодної інфор-
мації про пільгові правила прийому.

Історії вступників
 Українське суспільство продов-
жує суперечки, що межують із накле-
юванням ярликів. Ці суперечки пере-
важно теоретичні. Як це все працює 
на практиці, знають насамперед самі 
абітурієнти.
 «Українська правда» поговорила з 
кількома колишніми або нинішними 
мешканцями окупованих регіонів, які 
обрали для себе виші на підконтроль-
ній території. Наші співрозмовники 
користувались різними процедурами, 
як пільговими, так і звичайними. 
 Ми запитали колишніх учнів про 
складнощі, з якими вони стикались, 
підготовку до іспитів, допомогу від де-
ржави та ставлення суспільства. 
 Крім того, попросили відповісти 
тим, хто називає мешканців окупова-
ної території «дітьми зрадників» і ко-
лабораціоністами.
 Саша (ім’я змінене), кримчанин, 
який цього року вступає за спроще-
ною процедурою: «Я вирішив вступа-
ти не в Криму, тому що присутнє віч-
не відчуття страху. Мені здається, моє 
покоління, яке живе в Криму, відріз-
няється від інших підлітків. Тому що 
після «референдуму» з’явився відсо-
ток тих, хто цікавиться політикою, і, 
занурюючись в неї, усвідомлюють, що 
тут вони ніхто.
 Батьки сприйняли моє рішення 
важко, мама боїться відпускати «да-
леко». Мої друзі — це, як правило, мої 
однодумці, тому переїхати в Україну 
— це найбільш логічний варіант для 
них. Учителі поставились iз пирхан-
ням, багато хто про мої плани не знає. 
Але в кінці року директриса мені ска-
зала: «На двох стільцях не всядешся, і 
взагалі, ти громадянин якої країни?»
 З усіх щілин протягом 6 років йде 
агітація вступати в СєвГУ (так званий 
«Севастопольський державний уні-
верситет», що діє в окупації. — «УП») 
і МГУ (філіал Московського держав-
ного університету діє в Севастополі 
ще з кінця 90-х. — «УП») з обіцянкою 
того, що потім можна буде перевести-

ся в Москву, отримати «материковий» 
атестат. На ОБЖ рекомендували якісь 
військові училища в Росії, типу «нічо-
го особливо знати не потрібно, тільки 
підтягуйся разiв 20».
 Для кримчан найскладніше вступи-
ти, напевно, в Москву або в Пітер, тому 
що конкуренція там божевільна і нав-
чання в Росії неадекватно дороге і не-
виправдане. У Криму вступати я вза-
галі не бачу сенсу, як і багато хто.
 Простіше і логічніше, на мій пог-
ляд, відразу «вкалувати» для всту-
пу в Україні. Але це пекельно склад-
но у питанні документів. Мені зараз не 
дуже спокійно за адмінмежу. Я щод-
ня перевіряю форум кордону Крим—
Україна. Треба вирішити питання з 
українською сім-карткою, зробити 
довіреність (Саша неповнолітний. — 
«УП»), розібратися з переказами гро-
шей. 
 Скласти ЗНО для кримчан дуже 
складно. Деяким може пощастити, і 
вони знайдуть адекватну школу (для 
дистанційного завершення навчан-
ня — «УП»), куди не потрібно їздити 
мільйон разів і складати іспити, пара-

лельно навчаючись у своїй кримській 
школі. Тим, кому пощастить, школа 
може дозволити вирішувати контроль-
ні дистанційно. Ну і потрібно буде пої-
хати і складати ЗНО в цій школі. 
 Зі вступними набагато простіше, 
тому що тобі не потрібно постійно їз-
дити туди і назад. У нас усе-таки зали-
шилися хороші репетитори з українсь-
кої мови та історії, що спрощує підго-
товку. 
 Я знаю безліч історій людей, які 
дуже хотіли в Україну, але через сімей-
ні обставини чи-то залишались у Кри-
му, чи вступили десь до Пітера. Але в 
один момент вони наважуються і їдуть 
до Києва».
 Олександра, випускниця із Севас-
тополя. У 2019 році дистанційно за-
кінчила школу на підконтрольній те-
риторії, склала ЗНО та вступила на 
заочне відділення Каразінського уні-
верситету в Харкові: «Отримувати 
кримську освіту — отримувати нелегі-
тимну освіту. Цей варіант відразу для 
мене відпав.
 Освіта в Росії має недоліки: низька 
кількість хороших вузів і великий кон-
курс; немає бажання здобувати освіту 
РФ, а потім працювати на цю держа-
ву і платити їй податки; невелика пер-
спектива виїхати за кордон. Ці недолі-
ки для мене значні. І якщо подивитися 
на освіту в Україні, вона для мене най-
перспективнiша.
 Батьки підтримали рішення вступа-
ти на підконтрольній території. А вчи-
телі не можуть говорити, що Україна 
— це круто, тому вони мовчали. В ці-
лому моє оточення відреагувало здоро-
вою зацікавленістю і, звичайно ж, по-
вагою.
 Пільговою програмою я не скорис-
талась, адже була зацікавлена в нор-
мальному українському атестаті (за 
пільговою програмою абітурієнти от-
римують відмітки «атестований» за-
мість балів. — «УП»). Складність під-
готовки полягала у відсутності прикла-
ду перед очима. 
 Доводилося самій дізнаватися най-
більш вдалі сайти для підготовки тощо. 
Готувалася з репетиторами — знайш-
ла їх сама, і зробити це було не дуже 
складно, адже в Севастополі відсоток 

абітурієнтів, які обирають Україну, до-
сить значний.
 Їздити постійно на вільну територію 
можна, але все впирається у фінанси і 
мобільність. Наприклад, їхати одному 
до 18 років можна тільки з довіреніс-
тю, перетин адмінмежі взагалі не над-
то комфортний. Страх, що її можуть 
закрити, і страх, що у тебе буде щось 
не так iз документами.
 На підконтрольній території мене 
прийняли класно. Дискримінації жод-
ної не було, проте мене здивувало, що 
дехто зовсім не в темі про Крим. Один 
хлопець, наприклад, був страшно зди-
вований, що там ходять рублі. Я ду-
маю, про Крим потрібно більше роз-
повідати навіть у навчальних закла-
дах.
 Після навчання я хочу жити в Бер-
ліні, хоча іноді серйозно замислюю-
ся про те, щоб працювати на Україну. 
Думаю, розберуся з цим трохи пізніше. 
Повертатися в Крим не збираюсь.
 Близькі наразі не бачать мого май-
бутнього в Росії. А стосовно їхнього 
майбутнього — я дуже хочу, щоб вони 
переїхали, але поки що цього не буде.

 

Що стосується закидів у зрадництві. Я 
шалено поважаю тих, хто просто взяв 
і поїхав iз Криму в 2014-му. Вони, на-
певно, теж стикалися з труднощами 
при переїзді, їм було складно, тому 
їхня точка зору має право на життя. 
Але, якщо людина не давала присягу, 
вона не може бути зрадником. Не вірю 
в цю моралістику».
 Колишня учениця з Донеччини, 
яка вступала до вишу у 2015 році. На 
питання «УП» вона відповіла анонім-
но: «Коли почалась війна, мені було 16 
років. Я пам’ятаю той день досі, наче 
він був учора. Ми з батьками повин-
ні були їхати до бабусі, яка жила під 
Маріуполем. Дуже різко пролунала си-
рена, і далі все як у тумані. Пізніше ми 
дізналися, що наша домівка була пов-
ністю зруйнована. Тому ми переїхали 
до бабусі, і там я отримала атестат.
 Коли я вступала, у 2015 році, не 
було таких привілеїв, які мають сьо-
годні діти з ОРДЛО. Всі складали ЗНО. 
Більшість моїх знайомих виїхали до ін-
ших країн (не Росії), а деякі залишили-
ся в Донецьку. 
 Стосовно агітації, куди вступа-
ти, я думаю, існує багато стереотипів. 
Тут усе залежить від школи. До квіт-
ня 2014 року я вчилася в гімназії ім. 
Василя Стуса. Тоді нас ніхто нікуди 
не агітував. Але, коли завершилися 
активні бойові дії і війна перейшла в 
стан «замороження», мої знайомі доб-
ровільно залишалися в Донецьку. 
 Зараз у багатьох дітей віком від 16 
банально немає українського паспор-
та. Перетин адмінмежі — це дуже бю-
рократичні процедури. Можна просто-
яти в заторі на блокпосту більш нiж го-
дину, а можна проїхати за 10 хвилин. 
 Я завжди намагалась тримати кон-
фіденційною інформацію про похо-
дження з окупованої території. Жод-
ного разу не стикалася з конфліктами. 
Мінімум — була упередженість викла-
дачів, але потім вони дізнавались, 
якою людиною я є насправді, і зміню-
вали свою думку стосовно мене.
 Але одного разу я брала участь в 
проєкті з обміну студентами в Ук-
раїні. Тоді в організаторів було більше 
стереотипів, аніж в учасників. Навіть 
дійшло до того, що вони домовлялися 

з їдальнею, щоб там ставили російсько-
мовні пісні. 
 Допомога від держави дієва, наразі 
в мене є соціальна стипендія. Але не всі 
діти з окупованих територій знають, 
що є такі можливості. 
 Щодо закидів у колабораціонізмі. 
Ситуація кожної людини особлива. У 
когось банально немає достатньо кош-
тів, щоб виїхати. А хтось не хоче зали-
шати батьків у таких умовах.
 Ми вже бачили, до чого доводить 
мова ворожнечі та пропаганда. Якби 
всі ЗМІ розуміли стандарти та ба-
нальну етику журналістики, то таких 
«вкидів» і не було б. Люди наслідують 
агресію, сприймаючи медіаконтент.
 Існує експеримент iз лялькою Бобо, 
який показав, що діти і дорослі наслі-
дували агресивні вчинки під впливом 
спостережень за такою поведінкою на 
телеканалі».
 Студентка з окупованої тери-
торії Донеччини, яка закінчила шко-
лу дистанційно, складала ЗНО і 2018 
року вступала за пільговою програ-
мою. Свою історію вона розповіла 
анонімно: «На вільній території я ви-
рішила вступати через свої переконан-
ня. Я не вірю, що й через 20 років на 
непідконтрольній території буде щось 
офіційне. Плюс маю багато родичів в 
Україні, яких через складну ситуацію 
на сході давно не бачила.
 Батьки у навчанні мене тільки під-
тримали та максимально намагались 
допомогти. З деякими друзями були 
конфлікти. З учителями я геть не роз-
мовляла на цю тему.
 Знайомих, хто теж вступав на під-
контрольній території, було небага-
то. Як приклад: iз 21 учня мого класу 
лише 4 людини намагалися вступити.
 Місцева влада впевнено кричала 
про перспективи новостворених «де-
ржав». Усюди була заборона всього ук-
раїнського, це стосується і школи — на 
1-й навчальний тиждень була одна ук-
раїнська мова та одна українська літе-
ратура. Агітували вступати у місцеві 
виші, ніби без іспитів та з офіційними 
документами.
 Готуватись до ЗНО в окупації склад-
но. По-перше, це відсутність репети-
торів, будь-якої допомоги з боку шко-
ли, вчителів, неможливість дістати 
підручники.
 Плюс до всього, хочеш ти того чи ні, 
але треба закінчити школу і в «ДНР», 
тобто теж треба складати іспити. Це до-
дає немало роботи, проте десь на сере-
дині 11-го класу я зрозуміла, що мені 
то не треба — я віддала всі сили на ЗНО, 
на один місцевий іспит навіть не при-
йшла, бо він збiгався зi ЗНО з історії.
 Мені щиро пощастило, що моя 
сусідка, а за сумісництвом учитель ук-
раїнської мови у школі, підтримувала 
мої погляди. Ми займались мовою, лі-
тературою та історією, але це прихову-
вали, бо нікому не потрібні зайві про-
блеми. 
 Дуже допоміг інтернет, тому під-
ручників я особливо не потребувала. 
Проте подруга все ж передавала мені 
конспект Авраменка (педагог і автор 
підручників із мови і літератури Олек-
сандр Авраменко. — «УП»).
 Питання поїздок з окупованої тери-
торії на ЗНО чи курси — складне. За-
звичай, якщо я зачіпаю цю тему, нап-
риклад, в універі, закінчується сварка-
ми, бо кожен має свою думку. І чомусь 
ті, хто ніколи не були у тому пеклі, вва-
жають, що знають краще. Одне додам: 
це важко морально. Після спроби всту-
пити перший раз i провалу я зверну-
лась до психолога.
 Повертатись на окуповану тери-
торію я у жодному разі не хочу. Хочу 
забути те місце. Там залишилась лише 
квартира. Батьки мої зараз за кордо-
ном, тому там робити немає чого.
 Щодо слів про «дітей зрадників». Я 
б пропустила це, а не йшла у бій. Люди-
на, що не відчула на своїй спині ту не-
справедливість, заборону, утиски, той 
душевний біль i психологічну травму, 
ті не тільки матеріальні втрати, а іноді 
й втрати близьких, ніколи не зрозуміє, 
як ті слова боляче б’ють. 
 Я вірю, що світлі люди все ж є. До 
них і треба хилитись». ■

АБІТУРІЄНТ-2020■

але приховували це»

Звільнення від ЗНО не означає можливість отримувати вищу 
освіту без базових знань. Вступники з Криму та Донбасу мають в 
обов’язковому порядку пройти вступні випробування. Той, хто не 
досяг мінімального прохідного балу, взагалі не зможе брати участі 
у відборі.
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Самоідентифікація 
українців iз періоду 
стагнації до нашої ери
 Праці Миколи Гладко-
го не мають нічого спіль-
ного з нудним, беззмістов-
ним і вкрай рутинним ака-
демізмом. Викладені на 
сторінках світлини золо-
тих і бронзових артефак-
тів зачаровують своєю уні-
кальною неперевершеніс-
тю навіть через прірву 
тисячоліть. Годі навіть на-
магатись відшукати анало-
ги в іменитих музеях світу. 
Кожна сторінка з повагою 
подає мистецькі предме-
ти своєрідної поезії, котрі, 
в свою чергу, заслугову-
ють на статус унікальних 
національних реліквій. 
Факт їхнього існування 
є дієвим доказом високо-
го рівня культури наших 
предків, а також існуван-
ня потужної і самодостат-
ньої Скіфської держави. 
 Структуризація на-
ціональної пам’яті тісно 
пов’язана з історичною са-
моідентифікацією. Наяв-
ність унікальних вартос-
тей і прагнень обґрунто-
вує існування спільнот, а 
також посилює об’єднавчі 
процеси й усуває елемен-
ти розбрату. Справа збере-
ження затиснутої між сла-
вою минулого та виклика-
ми майбутнього ідентич-
ності, окрім прагнення 
уникнути асиміляції, криє 
в собі і певну ностальгій-
ну природу. Перейман-
ня славними сторінками 
власної минувшини спри-
яє постанню самоусвідом-
лення, набагато глибшого, 
аніж чуттєва реальність. 
 Кожен народ має у влас-
ній історії «золотий вік» 
та період стагнації. Най-
частіше саме вони є дже-
релом самоусвідомлення, 
а інформація про них пе-
редавалась від покоління 
до покоління в усній фор-
мі. Фіни та естонці пиша-
ються «Калевалою», інду-
си — «Махабхаратою» та 
«Рамаяною», євреї — «То-
рою», греки — «Іліадою» 

та «Одіссеєю». Показово, 
що етноси, минуле яких 
змальовано в цих сакраль-
них творах (епосах), ними 
самими ніколи не стави-
лись під сумнів.
 Час вимагає, аби й ук-
раїнці нарешті ліквіду-
вали штучно створені у 
власній історії «білі пля-
ми», написали цілі розді-
ли для шкільних й універ-
ситетських підручників (а 
подані в виданнях Мико-
ли Гладкого світлини ар-
тефактів стануть доказо-
вою базою та ілюстратив-
ним матеріалом) й засвід-
чили світові доказ власної 
первородності на Богом 
даній їм землі. Зібрані ав-
тором даних праць обереги 
з сакральних обладунків 
тогочасного духовенства 
(жерців), магічні прикра-
си царів, воїнів, мислив-
ців і землеробів є доказом 
практикування скіфами 
власних інститутів теоло-

гії та мистецьких шкіл, 
вихованці яких створюва-
ли неперевершені шедев-
ри. 

Золоті нашивки розміром 
з людський ніготь 
 Значний відсоток на-
родів мають неабиякі під-
стави для журби. Впро-
довж довгого часу події 
їхнього минулого фіксу-
вались, укладались та от-
римували оціночні суд-
ження етнічно та духов-
но чужим елементом. За-
войовник Галлії Гай Юлій 
Цезар стверджував, що 
саме він напише історію 
поневолених автохтонів; 
очільник непримиренних 
апачів Джеронімо (Гояк-
ла) бідкався недолею, ос-
кільки життя території, де 
мешкали його одноплемін-
ники впродовж кількох 
століть, для оселеного піс-

ля завоювання на ній люду 
починалось iз часів колоні-
зації вихідцями з Європи. 
 Геродот зафіксував 
у власній «Історії» факт 
бурхливого життя в праук-
раїнських степах, але за-
нотовані ним чутки й пере-
кази вимагають реального 
і правдоподібного доказу. 
Не кожному народові по-
щастило задокументувати 
процес народження влас-
ної національної свідо-
мості, коли етнічна спіль-
нота усвідомлює, ким вона 
є і до чого прагне. 
 Відсутність у скіфів 
писемності жодним чи-
ном не є свідченням 
їхньої культурної відста-
лості. Замість ієрогліфів 
або літерних знаків на ка-
мінні, піщаних або граніт-
них плитах, глиняних або 
дерев’янних табличках 
вони звертались до того-

часного світу та своїх на-
щадків власними вироба-
ми з золота та бронзи. 
 Викладені в книжках 
світлини золотих наши-
вок (розмір деяких ледь 
перевершував людський 
ніготь) були зрозуміли-
ми сучасникам і чітко оз-
начували соціальний ста-
тус володаря. Завдяки 
цьому Україна часів Ве-
ликої Скіфії постає пе-
ред нащадками розмальо-
ваним найсоковитішими 
фарбами полотном, яке 
наші талановиті предки 
наповнили несамовити-
ми і неймовірними образа-
ми. Майстри, працею яких 
були створені ці речі, зруй-
нували помилкову тезу, з 
якою, вага й розміри ви-
робів iз дорогоцінного ме-
талу впливає і на його вар-
тість. Шану до вміння 
створити золоту нашив-

ку, вага якої менше гра-
ма, на якій досить точно 
зображені звірі, яких наші 
предки наділяли магічно-
тотемічними властивостя-
ми, а також майстерно від-
литі петлі, якими вони крі-
пилися до полотняного або 
конопляного одягу, ніхто і 
ніколи не скасує.

Доказів скіфського життя 
збереглось найбільше
 Справа дослідження 
дописемних культур вима-
гає вміння тверезо працю-
вати з наявним у запасни-
ках музеїв та отриманим у 
часи пошуку й системати-
зації матеріалом. Виснов-
ки та оцінки нерідко мо-
жуть стати сенсаційними 
й здатними суттєво зміни-
ти уяву про віддалене від 
нинішнього немалим про-
міжком часу. Автор наоч-
но доводить, що мати-зем-
ля не лише зберегла, а й 
притаманними лише їй ме-
тодами і засобами передає 
людству немалу кількість 
предметів, котрі змальо-
вують вир життя у праук-
раїнських степах кілька 
тисяч років тому. 
 Можливо, нинішній 
світ свідомо не бажає, а 
можливо, й боїться (ос-
кільки це змусить інак-
ше поглянути на минуле 
людства) визнати факт іс-
нування на теренах ниніш-
ньої України в часи сивої 
давнини потужних куль-
тур. Середньостатистичнi 
пересiчнi особистостi (як 
і значний відсоток дипло-
мованих науковців) нічо-
го не чули і не знають про 
життя доантичної Євро-
пи, проте вже спромож-
ні пригадати, що шість 
тисяч років тому на бере-
гах Дніпра в специфічній 
культурній та географіч-
ній ніші вже квітла три-
пільська культура. Анало-
гічно потужним доказом 
існування цивілізаційних 
осередків на праукраїнсь-
ких теренах є ще не до кін-

ця досліджені (але вже за-
свідчені фактом буття в 
минулому) культури «ям-
ників», «катакомбників», 
«сабатинівців», «зрубни-
ків», кімерійців, сарматів. 
Так сталось, що доказів 
скіфського життя зберег-
лось найбільше. 
 Схиляючи голови в 
пошані праць «батька іс-
торії» Геродота та сучас-
них йому і пізніших лі-
тописців (від Фукідіда 
до Лева Диякона), маємо 
обов’язок уважно поста-
витись до збережених не-
вблаганним у своєму пли-
нові часом та щедрою на 
плоди землею доказів. А 
вони є набагато змістов-
нішими, аніж оповіді ел-
лінських та візантійських 
фіксаторів подій. Геродот 
закарбував назву скіфсь-
кої столиці (Гелон) та зга-
дав про здійснений динас-
том Аріантом перший в іс-
торії людства перелік насе-
лення. В часі того дійства, 
як доказ власної реаль-
ності, кожен скіф пере-
дав через уповноважено-
го на те родового вождя 
або й доправив особисто по 
бронзовому вістрю стріли. 
Із зібраного «матеріалу» 
був відлитий великих роз-
мірів казан, що є свідчен-
ням потужних ливарних 
традицій.
 Проте ніхто з давніх 
істориків чомусь і сло-
вом не обмовився про зо-
лоті витвори мистецтва 
тотемічного «звірино-
го стилю». Мовчанку (а 
можливо, і незнання) по-
важних істориків та літо-
писців якраз і компенсу-
ють артефакти, частина з 
яких викладена на сторін-
ках видань, про які наразі 
йдеться.
 Перед читачем (так, 
саме читачем скіфських 
нелітерних знаків) наші 
предки постають людьми 
мистецтва: художниками, 
хіміками-металознавцями 
(оскільки виготовлення 

врятованих від знищення 
плугами тракторів брон-
зових казанів, а також зо-
лотих нашивок та інших 
предметів вимагали від-
повідних знань), ливарни-
ками, ювелірами, а також 
наділеними потужною 
фантазійною уявою есте-
тами. Міцний каркас зві-
риного стилю століттями 
єднав у потужну спільно-
ту та утримував непоруш-
ність і цілісність Скiфiї, а 
також прославляв її твор-
ців далеко за її межами.

Чорнозем ділиться 
скарбами
 Український чорнозем 
(котрий без перебільшення 
можна назвати ще не від-
критим для всієї цивіліза-
ції золотим Лувром) нині 
щедро ділиться скарба-
ми, котрі впродовж тисяч 
років оберігав від ненасит-
них поглядів байдужого до 
власної минувшини люду. 
В час, коли українці поста-
ли перед складним і неза-
здрісним вибором шляхів 
майбутнього і взагалі мож-
ливості подальшого існу-
вання, врятовані ґрунта-
ми від руйнації часом ар-
тефакти є дієвим доказом 
того, що тут завжди виру-
вало життя. 
 Окрім уміння трима-
ти непорушними кордо-
ни впродовж століть і за-
хищати Батьківщину від 
некликаних зайд (дореч-
ною буде згадка про невда-
лий похід перського царя 
Дарія з метою заволодін-
ня праукраїнськими тере-
нами), скіфи дійсно були 
неперевершеними майс-
трами. Нагодою отримати 
експозиційний матеріал iз 
предметами їхнього вироб-
ництва (будь-то бронзові 
котли, золоті нашивки, на 
яких, як згадано вище, з 
гідною подиву і захоплен-
ня точністю відображені 
риси та частини тіл звірів, 
псалії та зброя) пишати-
муться найповажніші му-
зеї світу. 
 Дароване славним ми-
нулим натхнення пом-
ножує сили й позбавляє 
зневіри. Вміння служи-
ти народові у тій ситуації, 
в якій випало жити, бути 
носієм національних вар-
тостей та чинником ду-
ховного зв’язку поколінь 
є чеснотою і мистецтвом. 
Наприкінці липня цього 
року серія книжок скіфсь-
кої тематики, автором 
яких є вже згаданий Ми-
кола Гладкий, збагатить-
ся ще одним, п’ятим, ви-
данням. «Золотий епос 
скіфів» є підсумком бага-
торічної праці на ниві збо-
ру та рятунку від зникнен-
ня артефактів.
 Під сучасну пору ук-
раїнці так і не спромоглись 
озброїтись ідеологічним ро-
зумінням скіфської спад-
щини. Смаки і традиції 
предків для багатьох (пев-
но, навіть і для більшості) 
видаються археологіч-
ними закам’янілостями. 
Вища сила, котра переда-
ла авторові артефакти, з 
котрими небайдужий до 
власної минувшини читач 
ознайомиться на сторін-
ках видань, є дієвим дока-
зом того, що українцям, 
у жилах яких переважає 
скіфська кров, є чим пи-
шатись, перейматись і за 
що змагатися. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Золоті хвилі Скіфії
Ще Геродот зафіксував у власній 
«Історії» факт бурхливого життя в 
праукраїнських степах

■

Олесь ВАХНІЙ 

Серія з чотирьох книжок, вихід кожної з яких у 2018-19 
роках ставав причиною непідробної зацікавленості та 
жвавого дискурсу в колі науковців та істориків і про 
котрі наразі йтиметься, заслуговує власною унікаль-
ністю не лише на увагу та повагу. Беручись до праці 
на ниві поетизації подій та явищ минулого, а також 
повернення пам’яті та просвітлення широкого загалу, 
директор Центру праісторичних студій Микола Гладкий 
ставив перед собою за мету засвідчити тяглість істо-
ричних процесів на теренах нинішньої України.
Акцентуючи увагу на скіфській тематиці (проте 
визнаючи і шануючи весь до- та післяскіфський пе-
ріод), дослідник минувшини прагне довести безпере-
рвність історичної канви нашого рідного краю від сивої 
давнини до нинішнього буття. Її творив один народ, 
котрий упродовж кількатисячолітнього історичного 
проміжку часу вживав різні терміни задля власного 
самоозначення. Докази цієї тези подаються науковому 
світові зокрема та загалові в цілому на сторінках ви-
дань, якими є «Золоті хвилі Скіфії», «Скіфські реліквії 
України», «Містерії скіфів та Знахар Еллади» та «За-
повіт царя Аріанта».

Дароване славним минулим натхнення 
помножує сили й позбавляє зневіри.
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Хрестик до хрестика — й народжуєть-
ся візерунок, оживає орнамент. У Но-
вограді-Волинському на Житомирщині, 
під час послаблення карантину, продов-
жують вишивати рушник за узорами Оль-
ги Косач, яку більше знають за псевдоні-
мом Олени Пчілки.
 «Минулий рік у Новограді-Волинсь-
кому був оголошений роком Олени Пчіл-
ки, — розповідає Людмила Гамма, ди-
ректорка Музею родини Косачів. — З на-
годи 170-ї річниці від дня народження 
талановитої письменниці, громадської 
діячки, матері Лесі Українки заплану-
вали провести цикл культурно-мистець-
ких заходів. У процесі виникла ідея — 
вишити рушник візерунками, зібрани-
ми Оленою Пчілкою саме в Звягельсько-
му повіті. Й акція, яка об’єднала навколо 
себе шанувальників літературного слова й 
образотворчого мистецтва, успішно стар-
тувала».
 Спочатку в музеї зібралася творча 
спільнота, яка з захопленням занурюва-
лася в сторінки життя родини Косачів, 
вкотре всі оглянули експозицію. Особли-
ву атмосферу створювали автентичні піс-
ні фольклорного дитячого колективу Па-
лацу дітей та молоді «Мальва». У супро-
воді народних пісень Звягельщини і роз-
почалася мистецька акція.
 Нагадаємо, впродовж семи років Ольга 
Косач збирала у Звягельському повіті ор-
наменти і видала їх збірку у 1876-му. Пер-
ша збірка візерунків Олени Пчілки «Ук-
раинскій народный орнаментъ. Вышив-
ки, ткани, писанки» стала своєрідною 
енциклопедією народної української ви-
шивки, акцентує Людмила Гамма. 
 Передмова до збірки 1876 року була 
написана російською мовою — інакше 
не могло бути в часи дії горезвісного Ва-
луєвського циркуляра та виходу Емсько-
го указу. Утім зміст видання — українсь-
кий, новаторський, на основі давніх тра-
дицій. Ця праця Олени Пчілки — резуль-
тат багатолітнього копіткого збирання і 
вивчення народних вишивок — вразила 
не тільки вітчизняних, а й зарубіжних на-
уковців. У Парижі за нею читали лекції в 
Академії мистецтв...
 Отож ту давню красу, зібрану матір’ю 

Лесі Українки, і почали відтворювати на 
рушнику в музеї Косачів у Новограді-Во-
линському на 24 метрах старовинного ко-
нопляного полотна, якому вже сто літ і 
яке подарував музею місцевий колекціо-
нер-краєзнавець Едуард Олексійович Со-
ломін. 
 Ескіз рушника розробила майстри-
ня вишивки Новоград-Волинського про-
фесійного училища Людмила Кизяк з уче-
ницями цього закладу. Священик Свято-
Михайлівського собору ієрей Артемій ос-
вятив полотно і благословив на роботу з 
вишивання.
 Вишивають рушник не поспішаючи, 
не орієнтуючись на дати, в задоволення. І 
пам’ятають слова, що сказала Олена Пчіл-
ка в останньому прижиттєвому, п’ятому, 
виданні 1927 року: «Потреба в таких зраз-
ках, чисто народніх — велика, бо зразки 
вишиванок, так само як твори народного 
слова, можуть псуватися, калічитись... 
Бажано, щоб наші вишиванки зоставали-
ся при своїй давній, властивій їм, красі».
 Директор музею Людмила Гамма 
каже, що вишивати «Рушник Олени 
Пчілки» можуть приходити до музею всі 
бажаючі (обов’язково у масках) кожної 
другої та останньої середи місяця з 14.00 
до 16.00 години. Поруч завжди буде майс-
триня-консультант, яка допоможе, якщо 
виникнуть непорозуміння. 
 Людмила Петрівна прагне залучи-
ти якомога більше людей до вишиван-
ня, щоб разом поринути у світ старовин-
них українських мистецьких візерунків, 
які збирала у Звягельському краї Олена 
Пчілка. Рушник має стати народним над-
банням. І байдуже, умієте вишивати чи 
навіть голку в руках не тримали, — по-
руч завжди є консультант. 
 Першими до мистецької акції «Руш-
ник Олени Пчілки» долучилися бібліоте-
карі Гадяцької бібліотеки імені Лесі Ук-
раїнки. На полотно лягли перші стібки 
гадяцьких рукодільниць Анастасії Га-
лушки та Любові Домшин. 
 До речі, естафету готові прийняти в 
Одесі. А поки можна поєднати вишиван-
ня рушника з відвідинами Музею роди-
ни Косачів у Новограді-Волинському. 
Якщо зробите хоча б один стібок, ваше 
прізвище занесуть до Книги створення 
рушника. ■

Леся ВОРОНЮК

 Після успішної пілотної 
серії «Нескорений ПроRock. 
Василь Стус» громадська спіл-
ка «Музичний батальйон» роз-
почала роботу над продовжен-
ням. Уже на початку осені світ 
побачать новостворені пісні на 
вірші Олени Теліги і Тараса 
Шевченка.
 Нагадаємо, проєкт перед-
бачає кількаетапний формат: 
написання пісні за віршами 
письменника-класика, запис 
диска, видання співаника, 
масштабний концерт-презен-
тацію. Загальна мета — акту-
алізувати й осучаснити імена 
видатних українських поетів, 
чиї життя та творчість є знако-
вими для української історії, 
та вплести достойників у кан-

ву сучасного аудіосередовища 
та інформаційного простору.
 «Як і в житті, у мистец-
тві немає випадкового. Але є 
вивірені й, по суті, позачас-
ні імена. Поміж літератур-
них це, зокрема, Шевченко, 
Стус, Теліга, — каже літера-
турна редакторка співаників 
Оксана Кротюк. — Ті, під чиї-
ми прапорами не випадає сум-
ніватися. Сталі величини не 
тільки нашої поезії — нашого 
духу. А оскільки випробуван-
ня гібридністю, а просто кажу-
чи, лукавою підміною понять, 
ми як нація проходимо дуже 
важко, взірці безкомпроміс-
ної послідовності потрібні нам 
сьогодні як ніколи».
 На жаль, творчий спадок 
Олени Теліги невеликий — 
трохи більше 30 віршів. Жит-

тя письменниці передчасно 
обірвалося у 36-річному віці 
— вона загинула в Бабиному 
Яру у 1942 році. Вона знала, 
що гестапо готує арешт, але не 
скористалася нагодою вряту-
ватися: «Я не можу втікти, бо 
хтось міг би сказати: в небез-
пеці нас лишила, а перед не-
безпекою говорила про патріо-
тизм і жертвенність. Коли я не 
повернусь, то не забувайте про 
мене. Коли я загину, то знай-
те, що свій обов’язок сповни-
ла до кінця». Саме тому для 
сучасних українців постать 
Олени Теліги — приклад нез-
ламності, правдивості, неско-
реності, приклад боротьби і 
світлої сили духу в найтемніші 
часи.
 Більшість пісень проєкту 
створюються у студії звукоза-
пису «Кофеїн». Наразі кипить 
робота над 12 музичними тво-
рами за віршами Олени Телі-
ги. «Нескорений ПроRock» — 
глибокий і непростий привід 
для творчості. «Ми вирішили 
зробити підкреслено жіночий 
каст для цього альбому, споді-
ваюся, що цей жіночий альбом 
вийде різним — не тільки лі-
ричним, очікую від артисток 

динамічних пісень», — ділить-
ся арт-директорка Таня Ша.
 Серед виконавиць — 
знані Марія Бурмака, сест-
ри Тельнюк, Христина Па-
насюк, Анна Заклецька, гур-
ти Shopping Hour, Vlasna та 
BeTwins. «Я долучаюсь до 
цього проєкту, тому що мені 
прикро, наскільки багато ми 
знаємо про несвоїх музикан-
тів, авторів, композиторів, а 
наші залишаються у тіні. І це 
дуже несправедливо, бо вони 
в жодному разі не гірші. Мені 

дуже хочеться, щоб українсь-
кі митці ставали пророками 
на своїй землі», — каже гро-
мадська активістка і співачка 
Анна Заклецька.
 Проєкт реалізується за під-
тримки Українського куль-
турного фонду. Пісні будуть 
доступні не лише на дисках, а 
й на ютуб-каналі, «фейсбук»-
сторінці проєкту та на саунд-
клауді, а співаники — розпов-
сюджені в музичні навчальні 
заклади, зазначає, керівнця 
проєкту Таїса Паращук. ■

Оживають орнаменти на рушникові...❙

Анна Заклецька записує пісню на слова Олени Теліги.
Фото надано проєктом.

❙
❙

ТРАДИЦІЇ

Червоними та синіми нитками...
Вишивають 24-метровий рушник на столітньому полотні 
за узорами Олени Пчілки

■

ІМЕНА

Жіночий альбом
Дванадцять віршів Олени Теліги стануть 
піснями

■

Краєзнавець Едуард Соломін передає полотно для «Рушника Олени Пчілки» директорці 
Музею родини Косачів Людмилі Гаммі. 

❙
❙
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Стародавні кулінарні звичаї
 «Моя бабця (а мама каже, що я вся 
в неї) була дуже славною господинею, 
— продовжує Тетяна Козак. — Така, 
що називається, галицька: як пек-
ти, то вже такі смачні дива пече, що 
ними лиш дивувати! Чи як зварить — 
не відірвешся! Якщо баняк для борщу, 
то він буде винятково для борщу, якщо 
для каші — значить, лише для каші. 
Ніж для цибулі — значить, лише для 
цибулі. Якось побачила на весіллі, що 
котрась із весільних господинь мішала 
велику миску олів’є руками, то так від-
читала: «Це ж люди будуть їсти! Для 
того, щоб мішати салат, ми ж маємо 
ложки!». А я в бабусі гостювала зазви-
чай усі літні канікули. І жала, і буря-
чиння нарізала худобі, і по хаті поряд-
кувала. І помалу вчилася її смачних 
«фішок». Правда, сама не робила, бо 
бабуся також іще та одноосібниця: все 
робила зі швидкістю бджілки. Я борщ 
почала варити вже у дорослому віці, як 
і вареники. Тому і сама вважаю, і кажу 
тим, хто запитує: те, що діти не особ-
ливо посвячені в кухонні справи зма-
лечку, — нічого надзвичайного. Не-
хай у них буде гарне дитинство! При-
йде час, і вони всього навчаться і все 
вмітимуть, як я. Родинні рецепти пе-
редаються у будь-якому віці, у мережі 
є багато рецептів. Треба буде — зготу-
ють усе що захочуть!». 
 Почаївська господиня нині вміє все. 
Якось запитала в неї рецепт вареників 
на Масницю, то мала різні варіанти ва-
реників, вибагливих начинок і соусів. 
Але кулінарну освіту вона так і не здо-
була. «Чомусь злякалася, — каже Те-
тяна. — Принесла документи в кулі-
нарний, розвернулася і пішла в еконо-
мічний. Мама каже: «Ти ж хотіла вив-
читися на кулінара!». Але я вважаю, 
що мрії здійснюються в різні способи, 
інколи і в ті, про які ми не здогадуємо-
ся. Зараз я роблю те, про що мріяла з 
дитинства!». 
 «Родина для мене — головне, і якщо 
вже говорити про найбільшу мрію, то 
ось вона, перед моїми очима: мої діти, 
вся велика сім’я! Так, я дуже зайня-
та, інколи не встигаю навіть і згадати 
про плани. Стомлююся, як і всі, звісно. 
Але це приємна втома, а за нею — такі 
ж приємні відчуття вдячності, любові, 
взаємопідтримки. Готую з любові, го-
тую для них!». 

Паштет із печінки зі смородиною
 Намащуєш таким окраєць хрумко-
го хліба, прикриваєш лапатим листком 
салату — і маєш смачну літню страву. 
Ні дітей, ні дорослих за вуха не відір-
веш. І гостей неабияк здивуєш. «Дуже 
ніжний паштет із телячої печінки, і 
його чудово доповнює кислинка смо-
родини. Ідеальний варіант на сніда-
нок для сім’ї», — деталізує Тетяна Ко-
зак свій смачний витвір. 
 Для нього потрібно: печінка теляча 
(або куряча) — 500 г, цибулина, морк-

вина, 50 г вершкового масла. 
 Для желе: 100 г смородини, 150 мл 
води, гвоздика 3-4 шт., 1 духмяний пе-
рець, желатин (1,5 ст. ложки з верхом 
і 50 мл води).
 Печінку відварити (40 хвилин, не 
більше, а можна протушкувати, кому 
як подобається і зручніше) без солі. 
Цибулю, моркву почистити, порізати 
великими шматками і злегка потушку-
вати на олії, посолити. Печінку, туш-
ковані овочі й 50 г масла збити в блен-
дері і скласти паштет у посудину, в 
якій його зберігатимете. 
 Приготування желе: до смородини 
додати воду, гвоздику і духмяний пе-
рець. Проварити це все 10 хвилин і по-
товкти товкачиком. Далі смородину 
перетерти через сито. Желатин розмо-
чити в 50 мл води, залишити, щоб роз-
чинився. Змішати з перетертою смо-
родиною. Заливаємо цим желе зверху 
печінку. Даємо застигнути і пригощає-
мо!

Леквар із синіх слив — легенда 
Закарпаття
 «Моя бабуся і мама родом із Закар-
паття. Тому цей смак дитинства я забу-
ти не можу. Та й не хочу, якщо щиро, 
— розповідає продовжувачка смачних 
кулінарних традицій роду Тетяна Ко-
зак. — Вариться такий леквар у казані, 
спеціальних чанах. Роботу розпочина-
ти потрібно о 6-й годині ранку. А сам 
процес триває аж до ночі. Сливи ми-
ють і засипають у казан. Не кожна гос-
подиня вибирає кісточки зі слив. Коли 
сливова маса починає гуснути, її про-
тирають через сито. Кажуть, що гото-
вий леквар має «крутитися», господи-
ня перевіряє язиком. Викопують яму і 
ставлять баняк, мішати потрібно тіль-
ки дерев’яною ложкою. Зі 100 кг ви-
ходить 50 літрів. А я спробувала при-
готувати в домашніх умовах», — із гу-
мором розповідає пані Тетяна історію 
приготування місцевої легенди. 
 Отож сливове повидло — леквар — 
вариться без цукру в мідній мисці аж 
4 дні, але знайдіть цю можливість. Це 
так смачно і так цікаво!
 Потрібно помити і почистити 5 кг 
сливи (на 1 кг готового повидла) і ва-
рити щодня по годині-півтори, постій-
но помішуючи. Залишити на добу. 
 Особливо на 3-й і 4-й день не від-
ходити далеко від варива (помішую-
чи ложкою по краях і особливо посере-
дині, малюючи цифру вісім), пильну-
вати, щоб не пригоріло. Перші два дні 
буде достатньо соку, рідини. А потім 
маса буде гуснути і гуснути.
 Розкласти охолоджений леквар у 
сухі та чисті банки, закрити капроно-
вими кришками і зберігати в холодно-
му приміщенні. Смакота!

Легкий і зручний лаваш
 «Мені дуже подобається лаваш 
із начинкою, я вже ділилася в улюб-
леній кулінарній спільноті його ре-

цептом і бачу, що сподобався. Пропо-
ную і читачам приготувати цю смачну 
страву. Подобається запікати у духов-
ці, але смачно вдається і на пательні», 
— заохочує до роботи кулінарна майс-
триня. Для начинки чудово підходять 
куряче, свиняче, яловиче філе, фарш, 
твердий сир і соковиті овочі. 
 Дуже ситними і смачними вони ви-
ходять із сирого фаршу. За смаком на-
гадують чебуреки, а готуються набага-
то швидше. 
 Потрібно: 2 упаковки лаваша (пря-
мокутної форми), 900 г фаршу, сіль, 
перець, улюблені приправи — за сма-
ком, кріп, петрушка, пір’я цибулі — 
за бажанням, кілька ложок води, щоб 
розвести фарш. 
 Лаваш порізати на смужки, виклас-
ти на них начинку, розмастити, сфор-
мувати трикутник і запекти в духовці. 
Або вмочити в збите яйце й обсмажи-
ти на пательні з двох боків. Вогонь при 
цьому має бути мінімальним, олію до-
давати невеликими порціями. Смачно, 
особливо на природі!

«Лисячі нори» зі смаком... сиру
 Майже кожна галицька господиня 
має власний рецепт сирника. Очі розбі-
гаються від цих рецептів, кожен такий 
смачний, що описати словами непрос-
то. І що залишається тим, хто ще не пік 
сирника? Правильно! Взяти і спекти!
 Тетяна Козак детально розповість, 
як спекти розкішний сирник, однак із 
мінімальними зусиллями. Виявляєть-
ся, можна і так!
  «Основа пирога — це шоколадне 
тісто, в яке за допомогою кулінарно-
го шприца вводиться сирно-ванільна 
маса», — наголошує вона на основно-
му моменті, отже, треба мати кулінар-
ний шприц і такі продукти. 
 Шоколадне тісто: масло — 150 г, 
борошно — 160 г, цукор — 100 г, яйця 
— 4 шт., чорний шоколад — 150 г, роз-
пушувач — 1,5 ч. л.
 Сирна маса: сир кисломолочний — 
250 г, яйця — 1 шт., цукор — 3 ст. л., 
борошно — 2 ст. л., цукор ванільний 
— 1 пачка.
 Приготування: з’єднати порізане 
масло і поламаний шоколад. Розтопи-
ти на водяній бані. З’єднати, яйця з 

цукром, збити міксером у пишну масу. 
В шоколадну масу невеликими пор-
ціями вводити яєчну суміш, акуратно 
помішуючи її, вона виходить ніжною 
і повітряною.Невеликими частинами 
вводимо просіяне борошно з розпушу-
вачем, обережно вінчиком розмішує-
мо. На деко, застелене пергаментом, 
змащене маслом (діаметр форми — 28-
29 см), викладаємо шоколадне тісто. 
 Приготування сирної маси. Збити 
в блендері до однорідної маси сир, цу-
кор, ванільний цукор, яйце, борош-
но.
 Викласти масу в кулінарний шприц 
із насадкою (довгий носик) для начин-
ки еклерів. Точково начинити сирну 
масу в шоколадне тісто. Випікати в ду-
ховці при температурі 180 градусів 40-
45 хвилин.
 Прикрасити за бажанням цукро-
вою пудрою або шоколадним ганашем 
(для нього потрібно: сметана — 6 ст. 
л., какао — 3 ст. л., цукор — 1 ст. л.).
 Візьміть до уваги: під час випікан-
ня шоколадне тісто піднімається, під-
німаючи з собою при цьому і сирну 
масу. У сирній масі повинні з’явитись 
порожнини, схожі на нори, звідси і 
назва пирога. Дуже смачний, м’який 
і ароматний пиріг сподобається всім! 
 Отож час для приготування смач-
ного знайдеться, було б бажання! Го-
туйте з любов’ю! Смачного!

МАЙСТЕР-КЛАС

«Готую з любові!» 
Паштет зі смородиною, леквар зі слив і шоколадний 
пиріг від Тані Козак із Почаєва

■

Лаваш із начинкою.❙

Леквар готується без цукру.❙

Пиріг «Лисячі нори».❙

Паштет.❙

Тетяна Козак.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Літо впевнено підійшло до свого екватора і як подарунок собі та людям принесло 
цілі пригорщі овочів, фруктів, ягід. От коли можна втілити найцікавіші, якщо не всі, 
свої кулінарні фантазії! І не треба говорити про зайнятість, небажання тощо — усе 
це чистої води відмовки. У нашої сьогоднішньої кулінарної порадниці, чудової гос-
подині з Почаєва Тетяни Козак — четверо дітей, господарство і город. І вона встигає 
напекти-наварити, та так, що її рецепти передаються від господині до господині як 
топові, поширюються, а господиня отримує подяки і фотозвіти, що лиш встигай 
проглядати. Бо її рецепти — чудові й на свята, і в будень. Хліб, торти і пляцки, пи-
ріжки, булочки, піца, закрутки, салати, м’ясо — усьому дають лад невтомні руки 
мами Тані. 
«Мені на кухні найкраще порядкувати одноосібно, — зізнається Тетяна Козак. — Чо-
ловік каже: залучай дітей, нехай допомагають. Діти і не проти допомогти, інколи за-
любки це роблять. Та все ж мені навіть приємніше творити, коли ніхто не відволікає: 
так придумуються нові смаки, спрацьовує ефект сюрпризу. Я від цього надихаюся, 
мене це окрилює. Не повірите — хочеться творити ще і ще, якщо твою роботу так 
цінують рідні і близькі». 



СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ 2020 15СПОРТ
«Швейцарія — країна з давніми традиціями арбітражів. Але потрібно 

пересвідчитися, чи спортивний арбітражний суд Лозанни є тим органом, в 
якому можна оскаржувати рішення з футбольної царини».

Хав’єр Тебас
президент іспанської Ла Ліги

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Друга частина першолігово-
го чемпіонату все більше нага-
дує престижні велобагатоден-
ні перегони, коли з кожним но-
вим етапом у лідери загального 
заліку виходить то один, то ін-
ший гонщик. При цьому ситу-
ації, коли на умовному «Турі» 
чітко виокремлюється доміну-
юча сила, у вітчизняній пер-
шій лізі можна й не дочекати-
ся, адже, як і раніше, група із 
семи колективів тримається 
дуже щільно й не бажає розпа-
датися.
 За таких обставин говорити 
про те, що дві команди з найбіль-
шим очковим доробком — «Інгу-
лець» та «Агробізнес» — запла-
нували втечу від конкурентів, 
думається, не варто. Наразі іс-
торія з їхнім почерговим лідерс-
твом більше нагадує позиційне 
перетягування каната, ніж спро-
бу відірватися від переслідува-
чів. Щоправда, в умовах, коли 
путівки до еліти отримають од-
разу три перші команди, а зма-
гання відбуваються в напруже-
ному ритмі під гарячим сонцем, 
гострої необхідності володарю 
чільної позиції нарощувати від-
рив узагалі немає.
 Хоча рухатися до мети все ж 
спокійніше в статусі лідера, ніж 
балансувати на межі прохідної 
позиції. Хай там як, а після чо-
тирьох зіграних у новому році 
турів нагору турнірної табли-
ці знову вискочив «Інгулець» 
iз Петрового. За цей час коман-
да Сергія Лавриненка здобула 
десять очок, залишившись при 

цьому єдиною з групи лідерів 
силою, котра в 2020 році не за-
знала ще жодної поразки.
 «Вважаю, що «Інгулець» 
iз кожним роком прогресує та, 
як вино, стає лише кращим», 
— відзначає ветеран команди з 
Кіровоградщини Олександр Мі-
шуренко..
 У минулому турі колектив 
Лавриненка переграв у гостях 
одного з прямих конкурентів 

за місце в еліті — «Волинь». 
Швидкого гола, забитого кра-
щим бомбардиром першості 
грузином Нікою Сітчінавою, 
цілком вистачило «Інгульцю» 
для того, аби обійти в турнірній 
таблиці «Агробізнес», котрий 
у Горішніх Плавнях програв 
дев’ятій команді першості — 
«Гірнику-Спорт».
 Невдало склався гостьовий 
вояж і для іншого представни-

ка групи лiдерiв. На Закарпат-
ті «Металіст-1925» мінімально 
програв «Минаю», після чого 
був змушений поступитися кон-
куренту місцем у призовій трій-
ці.
 Тим часом продовжує ди-
вувати низькими результата-
ми переможець осінньої части-
ни турніру — «Рух». Після ре-
старту чемпіонату львівський 
колектив не виграв iще жод-

ного матчу. Чергових очкових 
втрат «рухівці» зазнали в Одесі, 
де під орудою нового очільни-
ка Сергія Ковальця місцевий 
«Чорноморець» регулярно від-
бирає очки у претендентів на 
підвищення в класі, хоча сам і 
не має реальних можливостей 
боротися за високі місця. Кіль-
ка турів тому «моряки» розгро-
мили «Волинь» — 5:2, минулих 
же вихідних вони розписали 
мирову з амбітним «Рухом».
 Говорячи про відсутність пе-
ремог у «рухівського» колекти-
ву, варто згадати про стимулю-
ючі фінансові пропозиції, котрі 
надходили суперникам «жовто-
чорних» від нового співвласни-
ка львівських «Карпат» Олега 
Смалійчука.
 Утім після того, як ця іс-
торія набула широкого розго-
лосу, бажання насолити земля-
кам у Смалійчука швидко зник-
ло. Про те, що «стимулювання 
команди третьою стороною — 
це порушення правил УАФ та 
ФІФА», днями заявив голова 
комітету УАФ з етики та чесної 
гри Франческо Баранка. Так 
само італієць наголосив, що до 
будь-якої особи, яка своїми дія-
ми впливає на результати мат-
чу, застосовуються санкції, пе-
редбачені Дисциплінарними 
правилами Української асоціа-
ції футболу. ■

ПЕРША ЛІГА

Досвід та витримка
Не програвши в другій частині чемпіонату ще жодного матчу, «Інгулець» упевнено 
тримається в лідерах першого дивізіону

■

Футболісти «Минаю» вирвали перемогу в «Металіста-1925» й потіснили харків’ян iз третього місця турнірної таблиці.
Фото з сайта fcminaj.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Перша ліга. 
23-й тур. «Авангард» — «Балкани» 
— 3:3, «Минай» — «Металіст-1925» 
— 1:0, «Прикарпаття» — «Кремінь» 
— 2:1, «Миколаїв» — «Оболонь-
Бровар» — 0:2, «Гірник-Спорт» — 
«Агробізнес» — 3:2, «Волинь» — 
«Інгулець» — 0:1, «Чорноморець» 
— «Рух» — 2:2.
Матч «Металург» (З) — «Черкащи-
на» — перенесено.
 Лідери: «Інгулець» — 47, «Аг-
робізнес» — 46, «Минай», «Ме-
таліст-1925» — 44. «Волинь», «Обо-
лонь-Бровар» — 42, «Рух» — 41 
(22), «Авангард» — 38.

■

Григорій ХАТА

 На початку року Європейський фут-
больний союз жорстко покарав «Манчес-
тер Сіті» за порушення правил фінансо-
вого «фейр-плей», заборонивши коман-
ді впродовж двох сезонів, починаючи з 
наступного, змагатися в єврокубках. 
Для клубу, котрий у минулі десятиліт-
тя грав домінуючу роль в англійському 
футболі й чотири рази виграв чемпіонс-
тво в АПЛ, подібний вердикт був рів-
нозначний важкому нокдауну.
 Вочевидь втрачати пристойні при-
бутки від участі в Лізі чемпіонів, про-
щатися з іменитими гравцями та настав-
ником i, найголовнiше, нести серйозні 
репутаційні втрати у «Манчестер Сіті» 
не бажали. Відтак юристи клубу, влас-
никами котрого, нагадаємо, є арабські 
шейхи, звернулися з апеляцією на рі-
шення УЄФА до спортивного арбітраж-
ного суду в Лозанні. І після кількох мі-
сяців розгляду справи у САС вирішили 
задовольнити позов «МС».

 Наголосивши на тому, що УЄФА, ви-
носячи свій вердикт, не мала достатньо 
переконливих доказів щодо порушення 
«Манчестер Сіті» правил клубного ліцен-
зування та фінансового «фейр-плей», ко-
легія суддів спортивного арбітражу пос-
тановила зняти з «блакитних» дворічну 
заборону на участь у єврокубках. 
 При цьому вони погодилися, що «МС» 
уникав співпраці з УЄФА в питанні фі-
нансового контролю клубів, тож «горо-
дянам» доведеться виплатити накладе-
ний на них грошовий штраф. Щоправда, 
Спортивний арбітражний суд і в цьому 
питанні пішов назустріч адвокатам ан-
глійського клубу, скоротивши фінансо-
ве покарання з 30 до 10 мільйонів євро.
 Керівництво «МС» високо оцінило 
роботу юридичної команди, котра зумі-
ла зібрати достатню кількість доказів 
для захисту позиції клубу. На рішення 
з Лозанни відреагували й в УЄФА, де за-
явили, що прийняли до відома вердикт 
колегії суддів САС, яка вказала на неста-
чу переконливих доказів для підтримки 

усіх рішень незалежної інстанції УЄФА 
за фінансовим контролем клубів і зазна-
чила, що у багатьох імовірних порушень 
збіг п’ятирічний термін давності, перед-
бачений правилами УЄФА.
 Не виключено, що надалі ця спра-
ва ще матиме продовження, оскільки 
в УЄФА є можливість оскаржити вер-
дикт САС у федеральних судах Швей-
царії. Однак у Європейському футболь-
ному союзі наголосили, що в подальшо-
му щодо цієї історії коментарів більше 
не робитимуть.
 Водночас в УЄФА наполягають, що 

фінансовий «фейр-плей» вiдiграє сут-
тєву роль у справі захисту клубів і спри-
яє їхнiй фінансовій стійкості, тож ор-
ганізація й надалі залишатиметься вір-
ною своїм принципам. 
 На підтримку УЄФА став і керівник 
іспанської Ла Ліги Хав’єр Тебас. «Швей-
царія — країна з давніми традиціями ар-
бітражів, однак САС не відповідає стан-
дартам. Потрібно буде пересвідчитися, 
чи спортивний арбітражний суд Лозан-
ни є тим органом, у якому можна оскар-
жувати рішення з футбольної царини», 
— заявив іспанський функціонер. ■

ОРГПИТАННЯ

Недостатня аргументація
Звинувачений у порушенні правил фінансового 
«фейр-плей», «Манчестер Сіті» через спортивний 
арбітражний суд відстояв своє право на єврокубки

■

У наступному сезоні «Манчестер Сіті» знову матиме можливість зустрітися в Лізі чемпіонів 
iз найсильнішою командою України.
Фото з сайта www.mancity.com.

❙
❙
❙
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Гідрометцентром 

України.
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Північ +11…+16
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Центр +11…+16

 +21…+26

Схід +11…+16

 +21…+26

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +12…+17

 +23…+28

 — Синку, пообiдай, помий руки 
і сідай робити уроки. Не вмикай 
комп’ютер і телевізор. Увечері купи-
мо тобі мотоцикл.
 — Мамо, що ти там сказала про 
мотоцикл?
 — Нічого, це я перевірила, чи 
добре ти мене чуєш.

* * *
  З тролейбуса в Одесi виходить 
приїжджий і запитує перехожого:
 — А де ваша знаменита Дери-
басівська?
 — Так вам треба було ще чоти-
ри зупинки проїхати.
 — А мені в тролейбусі сказали, 

що мені зараз треба виходити.
 — Вибачте, а ви стояли чи сиді-
ли?

* * *
  У ресторані.
 — Що будемо замовляти?
 — Я б хотів спочатку меню.
 — Меню не дам. Хочете читати 
— йдіть у бібліотеку.

* * *
 — Люба, а що в нас сьогодні на 
обід?
 — Картопля в депресії.
 — Як це?
 — Це пюре. Начебто картопля, 
але така пригнічена.

«Я ніколи не чув тут «українець», тільки «хохол»
Колишній івано-франківець Ігор Лимар — про тайгу, реалії російської глибинки та ставлення 
«братів-росіян»

По горизонталі.
 3. Старовинна козацька шаб-
ля із дамаської сталі.  6. Казка 

Ганса Християна Андерсена. 
7. Хвороба кісток, характер-
на викривленням ніг чи хреб-

та. 9. Італійський твердий сир, 
який любив Джузеппе Верді. 

12. Штучна водойма. 13. Міфіч-
не місто, яким правив цар Пріам. 
14. Ряди намистин, нанизаних на 
нитку. 16. Тонка овеча шерсть. 
18. Російське місто, обласний 
центр. 20. «Скільки не кажи ..., а 
в роті солодше не стане». (народ-
на приказка). 21. Стихійне повс-
тання, заколот. 22. Дворянський 
титул. 24. Фахівець із камерою, 
який знімає кінофільми або те-
лепередачі. 28. Річка в Білорусі. 
29. Церковне прокляття. 30. Ім’я 
знаменитого австрійського ком-
позитора, «короля віденського 
вальсу». 
По вертикалі:
 1. Ластоногий ссавець ро-
дини тюленевих. 2. Етнічна при-
належність Отелло. 3. «..., де 
ти, ..., де ти? Нема ніякої. Коли 
доброї жаль, Боже, то дай злої, 
злої!». (Тарас Шевченко). 4. При-
вид, примара. 5. Сорт виногра-
ду і біле вино з нього. 6. Пірат, 
морський розбійник. 8. Речови-
на в організмі, яка вказує на пе-

ренесену хворобу. 10. Корінний 
житель місцевості. 11. Великий 
малюнок на стіні будинку. 15. Пе-
рехід на бік ворога, подружня не-
вірність. 17. Латиноамерикансь-
ка країна. 19. «..., ...: від батька 
— й до сина, від матері — доні 
добро передам» (пісня). 23. Чер-
неча або лицарсько-чернеча ка-
толицька громада з певним ста-
тутом. 25. «Чорна хмара, біла 
хмара. Ми з тобою ..., може і не 
.... Дощик буде, сонце буде — 
що мені робить»  (народна піс-
ня). 26. Старовинне французьке 
місто. 27. Велика сітка для ри-
боловлі, що тягнеться за човном. 
■

Кросворд №62
від 14 липня

Дара ГАВАРРА

 Останнім часом ім’я Анджеліни 
Джолі частіше згадують у зв’язку з її 
розлученням із Бредом Піттом та не-
простими баталіями щодо розподі-
лу батьківських обов’язків, аніж із 
її творчими планами чи здобутками. 
При цьому часто забувають, що зірка, 
крім своїх безпосередніх професійних 
обов’язків, виконує ще й місію Пос-
ла доброї волі ООН, відвідує чима-
ло країн, де від воєн, голоду чи браку 
води страждають мільйони дітей. 
 Нещодавно актриса нагадала людс-
тву про страшну трагедію, що сталася 
чверть століття тому не де-небудь на за-
двірках планети, а в самісінькому сер-
ці Європи — Боснії, де 25 років тому 
в маленькому містечку Сребреніца 
боснійські серби вирізали 8 тисяч чо-
ловіків і хлопчиків — боснійських му-
сульман. Анджеліна звернулася до мо-
лодих людей, які народилися в Боснії 
вже після цієї страшної трагедії: «Я 
думаю про матерів і всіх родичів тих, 
хто загинув, чиї чоловіки, брати, сини 
були вбиті 25 років тому. Мої думки 
про жертви, про дітей, які позбулися 
можливості жити і любити… Ви може-

те спитати, який стосунок  ви маєте до 
тих подій? Але та ненависть, яка при-
звела до Сребрениці, досі жива — і ви 
це знаєте».
 У 2011 році Джолі зняла ху-
дожній фільм, присвяче-
ний цій трагедії, що має 
назву «В краю молока і 
меду» — важка історія 
кохання під час різани-
ни, коли двоногі істо-
ти втрачали людську 
подобу. Картина важ-
ка, але потрібна для 
усвідомлення при-
чин, що виклика-
ють безпричинну 
ненависть до тих, 
хто живе поруч, 
але молиться ін-
шим богам чи роз-
мовляє інакшою 
мовою. У своєму 
зверненні актриса 
попрохала молоде по-
коління протистояти такій 
агресії, щоб не повторювати 
помилок минулого. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Те, що пандемія змінила життя людей, 
зрозуміло тепер кожному з нас, а от як вона 
вплинула на братів наших менших — це ще 
питаннячко. Так, жителька Нового Орлеана, 
що у США, штат Луїзіана, Хезер Барді свого 
муркотика до карантину не випускала з дому. 
Та під час пандемії вона подумала: оскільки 
мені не можна гуляти, то нехай хоч мій чоти-
рилапий друг розвіється, і вирішила ненадо-
вго випускати його з дому. Та згодом поча-
ли творитися дивні дива: побіля свого будин-
ку Хезер знаходила чужі речі — то купаль-
ник, то шкарпетки, то рушники, а то й узагалі 
труси. Спочатку вона думала, що то місцеві 
п’янички так жартують із нею. Та, оглянувши 
записи камери відеоспостереження, побачи-
ла, що тим «жартуном» є її Адмірал Галакти-
кот (так звуть кицьку пані Барді). Виявило-

ся, що Адміралу сподобалося вуличне життя, 
в яке він занурився повністю. Тепер він лю-
бить прогулюватися з вуличними котами «на 
районі», завів собі подружку Люсіль — ма-
леньку чорненьку кішечку, але Хезер спокій-
на за нього, адже бачила, як він озирається 
по обидва боки вулиці, коли переходить до-
рогу.
 Щодо «знайдених» речей, то Хезер роз-
містила у «Фейсбуці» фотографії знайдених 
речей та оголошення, в якому повідомила про 

витівки свого кота і запросила власників цих 
речей завітати до неї в гості, щоб забрати їх, 
а заодно й посварити Адмірала, звісно, якщо 
ті застануть цього волоцюгу вдома. І невдов-
зі власник знайшовся — ним виявився сусід 
пані Барді, який розповів, що двері в його 
пральню щільно не зачиняються, тож котяра 
міг без проблем завітати до нього в гості без 
запрошення. На щастя, всі залишилися задо-
воленими і навіть кіт-клептоман уникнув по-
карання. ■

БРАТИ МЕНШІ

Кіт-клептоман,
або Для чого чотирилапому купальник?

■

СУМНИЙ ЮВІЛЕЙ

Анджеліна Джолі застерігає
Трагедій можна уникнути, вивчивши уроки історії, 
впевнена актриса і режисер

■

Анджеліна Джолі.❙

16 липня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi +14...+16, удень близько +25.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +22...+24.
Вінниця: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +23...+25.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +24...+26.

14 липня температура води в Чорному морi становила 20-
23 градуси, в Азовському морi — 25-26, у Дніпрі біля Киє-
ва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, мiсцями короткочас-
ний дощ, гроза. Трускавець: уночi +12...+14, удень +21...+23. 
Моршин: уночi +11...+13, удень +22...+24.
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